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De meest effectieve bewegingsleer in de wereld, 
gemakkelijk te leren, ook door senioren en 
bovendien heerlijk om te doen!  

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

Maak je weerstand sterk met Qigong!

 

Groeseindstraat 91 5014 LV Tilburg • Bekijk het programma op www.cngo.nl

Tapijttegelhuis Tilburg  

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

 

 

PVC-vloer 
incl. leggen

altijd de
laagste prijs!

Uw TraP 
gesToffeerd

incl. tapijt
v.a. € 280,-

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

• Laminaat  • Binnenzonwering  
• Projectstoffering

9

Veldhovenring 32 5041 BC Tilburg 
Tel:  013 580 05 80 - 06 17 50 32 55

www.refillcolors.com - info@refillcolors.com
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“De goedkoopste op het gebied van 
compatible inktcartridges”

Bij aankoop van:
Epson, Brother of Canon 
multipack vanaf € 24,95 

+ 1 patroon naar keuze gratiS

Tilburger Rolph Adriaansen is met vanPETnaarPRET initiatiefnemer van meerdere projecten op 
het gebied van recyclen en circulaire economie. U kent hem ook van de Business Hub Besterd, 
tot vorig jaar de pop-up voor ondernemers. “Mijn ambitie is om mensen ervan bewust te 
maken dat je van zwerfafval, door er anders naar te kijken, vette nieuwe dingen kunt maken.”

Toen in 2019 werd aangekondigd dat er vanaf 1 juli 2021 statiegeld zou komen op kleine plastic  
flesjes, ontstond bij Adriaansen het idee voor de KroonluchterØ13. Samen met PLUS IJsstelstein  
op Den Besterd in Tilburg startte hij de actie ‘Petsparen’. Mensen konden petflesjes inleveren  
voor € 0,05 korting, om daarmee direct al de straten schoner te maken. Zijn droom was om  
een kroonluchter te maken van de 100% gerecyclede petflesjes, en deze op te hangen op de  
meest prominente plek in Tilburg.
 

Crowdfunding
Adriaansen: “Het omhoog hijsen en ophangen van de enorme kroonluchter wordt wel een  
ultieme uitdaging: hij komt te hangen op achttien meter hoogte en heeft een oppervlakte  
van dertig vierkante meter.” Om het ophangen mogelijk te maken en de kroonluchter aan de  
wereld te kunnen tonen, is Adriaansen een crowdfundingactie gestart. “Iedereen die dit een  
tof project vindt, kan bijdragen op zijn eigen manier: van donatie van 1 euro, tot het adopteren  
van een eigen lamp of het beschikbaar stellen van materialen.” Meer informatie hierover is te 
vinden op : www.kroonluchter013.nl                         Meer exposities in de LocHal zie pagina 10 

Petflesjes buurtbewoners worden samen een 
                 grootse circulaire KroonluchterØ13 in LocHal

Op 18 september, niet toevallig ook World Cleanup Day, zullen de blikken in de Bibliotheek 
allemaal omhoog gericht zijn. Die dag komt boven in de LocHal een enorme kroonluchter 
te hangen, met 13 x 13 lampen die volledig gemaakt zijn van gerecyclede petflesjes. Met de 
KroonluchterØ13 hoopt initiatiefnemer Rolph Adriaansen mensen te inspireren om anders 
te kijken naar het zwerfafvalprobleem. Om het bedrag bij elkaar te krijgen dat nog nodig is 
om de gigantische kroonluchter te kunnen ophangen, is hij een crowdfundingactie gestart.

Tijdens een PET-persconferentie in juli in de LocHal werd door wethouder Rik Grashoff van gemeente 
Tilburg en bibliotheekbestuurder Peter Kok bekendgemaakt dat de circulaire KroonluchterØ13 in 
september een plek zal krijgen in de LocHal. Deze is tot en met 31 december 2021 te bewonderen.

LANETTE Clinics

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

  æhuidverjonging

  æafslankmethoden

  æfiguurcorrecties

  æhuid- en haarverbetering

  ænagelverzorging

  ækapsalon

  æhaargroeistimulaties

LANETTE Clinics 
is een professioneel 

cosmetisch specialist voor 
al uw cosmetische huid- 
en lichaamsproblemen. 

Wij werken uitsluitend met 
CE-gekeurde producten 

en CE- & FDA- 
goedgekeurde apparatuur. 

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

Consult en behandelingen zijn uitsluitend op afspraak. 

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

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

Nieuw: 
Stoppen met roken  

door 
laser-acupunctuur

Mogen we weer? En andere vragen die ons bezighouden.
opgehangen in de LocHal en is daar te 
bezichtigen, zie pagina 1 en 10.

Vroeg u zich wel eens af: waar staat het  
Draaiend Huis maandag avond om 20.30 uur?  
Nee? Leerlingen van het VWO die dit jaar  
wiskunde-examen deden ook niet, maar ze  
werden met deze vraag geconfronteerd op  
het examen. Ik zat op een 'bènkske', op mijn 
gemak, te kijken naar een draaiend huis, en  
dacht: wanneer draait de wijk weer? 

Vele ondernemers hebben afgelopen tijd niet 
stilgezeten en zijn actief en enthousiast in 
onze wijk aan het werk en willen u dat graag 

vertellen. Gelukkig laten ook de verenigingen 
en stichtingen weer van zich horen nu zij weer 
meer mogen en mogelijkheden zien. Ook zij 
willen u berichten van wat zij organiseren. 
Film, dans of concert. Kijk, beweeg of luister. 

Kom ook kijken naar de 70m2 muurschildering 
in de speeltuin bij wijkcentrum De Wissel, want 
die staat er wel gekleurd op, en ontmoet uw  
buren en wijkgenoten met Burendag op  
25 september, zie pagina 13.

Draai en geniet en ik zie u graag weer in de  
herfst, WTON-editie van 20 oktober.    
                                                Claudia van der Waal

Wordt een prachtig geschilderde muur weer 
een witte muur? Ondanks corona is er toch 
veel gebeurd in de wijk. Zichtbaar en minder 
zichtbaar. Zo zijn er muren beschilderd met 
prachtige tekeningen van verschillende 
kunstenaars. Nu vindt de architect van het 
wooncomplex Kedentsche Hoek dat de muren 
weer in de originele staat moeten worden 
hersteld. En hij staat in zijn recht en wil het, 
dus het antwoord op deze vraag is: ja. 
 

Leeft u duurzaam? Misschien meer dan u 
denkt, en u heeft er ook nog plezier van gehad. 
Duurzaamheid was een belangrijk thema op 
de Vakantiekermis. Er was een BAT-Afvalrace, 
de traditionele kamelen waren vervangen voor 
BAT-afvalwagentjes en Afvalobers maakten 
mensen op ludieke wijze bewust van het 
belang van juiste afvalscheiding. 
Heeft u petflesjes ingeleverd? Deze zijn 100% 
gerecycled en er is een prachtig kroonluchter 
van gemaakt. De Kroonluchter013 wordt  

Begint de wijk weer te draaien?
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Volg je dromen met Dansbeleving!

Loven
Besterd
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Ondernemers
in de wijk Door: Wendy van der Jagt, Special Attention

Intimiteit en seksualiteit: toch altijd nog een taboe om over te praten, terwijl 
dit een heel belangrijk aspect is in ons leven en relatie. Bijna nooit wordt er 
met elkaar over gesproken en wordt er niet uitgesproken welke gevoelens 
iemand heeft, waar men wel of niet opgewonden van wordt, of wat men wel  
of niet lekker vindt. Als men al een lange tijd bij elkaar is, wordt alles 
vanzelfsprekend en wordt de seks routine, of erger: verdwijnt zelfs.

Vertrouwen, in jezelf en in de ander
Heel graag wil ik anderen helpen dit ook te bereiken! Daarom heb ik de opleiding voor Biodanza-docent gevolgd.  
Mijn eindscriptie ging over Biodanza en vertrouwen, in jezelf en in de ander. Dit onderwerp koos ik omdat  
vertrouwen de stevige basis is die je nodig hebt om je potenties en je kwaliteiten tot hun recht te  
laten komen – en om je dromen te kunnen volgen! 

Keuzestress en prestatiedruk
Als moeder van drie jongvolwassenen (26, 24 en 21) zie ik waarmee zij en hun (studie)vrienden mee  
worstelen. Aanhoudende (digitale) informatiestromen, sociale media, keuzestress en prestatiedruk  
maken deel uit van onze dagelijkse realiteit. Dit kan leiden tot burn-outverschijnselen en klachten als  
stress, vermoeidheid en depressiviteit. Ons onderwijsstelsel en de gezondheidszorg slagen er niet 
in daar het hoofd aan te bieden.

Niet praten maar bewegen
Door pedagogen en psychologen die mijn werkwijze kennen, word ik dan ook aangemoedigd om jong- 
volwassenen een optie te bieden voor zelfontwikkeling: niet cognitief door nadenken en praten, maar 
juist via lijfelijke gewaarwording. Daarom bied ik nu, naast de cursussen voor volwassenen, ook een  
training aan die specifiek is voor deze leeftijdsgroep (ca. 20 tot 30 jaar).

Ik vind dat je op een fijne manier de lessen  begeleidt. Je bent enthousiast, kundig en creatief. (Petra)
Jouw energieke stijl motiveert me enorm. (René)

Wil je ervaren wat Dansbeleving voor jou kan betekenen? Meld je aan voor de introductiecursus!

Biodanza: Voor zowel mannen als  
vrouwen, danservaring of 
-vaardigheden zijn niet nodig!

Woensdagavond in MFA De Poorten 
Donderdagavond in de Nieuwe Stede

Via de website of e-mail eerst 
aanmelden. : www.dansbeleving.nl  
: info@dansbeleving.nl    
Voor jongvolwassenen, kijk op 
: jongvolwassenen.dansbeleving.nl 
 

Introductiecursus (start in september): 
2 maanden (9 sessies) voor € 155,- 
Unieke tevredenheidsgarantie. 
Bel : 06  24 74 70 30 voor een 
GRATIS (telefonisch) adviesgesprek.

Speciale aandacht voor Intimiteit & Seksualiteit

Special Attention, Wendy van der Jagt   : 085 007 51 21   : info@specialattention.nl   : www.specialattention.nl 

Seksuele problemen kunnen een 
negatieve draai geven aan je relatie en je 

kunt zelf geen oplossing (meer) vinden. 

Seksuele problemen kunnen diverse oorzaken hebben: 
ze kunnen  lichamelijk, relationeel, of seksueel van aard 
zijn. Je ziet vaak dat het een combinatie van diverse 
oorzaken is. De meest voorkomende zijn: geen zin in seks 
– ontrouw – seksverslaving – orgasme- of erectieprobleem 
– vroegtijdige ejaculatie – verschil in seksueel verlangen – 
problemen door ziekte of een ongeval – seksuele voorkeur.
 

Hulp van een gekwalificeerd en ervaren sekstherapeut 
Het is een grote stap om hulp te zoeken bij een 
sekstherapeut om je eigen intimiteit en seksualiteit en die  
van je partner bespreekbaar te maken. Mocht jij ergens 
tegenaan lopen in je relatie of je seksuele gevoelens/
verlangens, voel je je onbegrepen; weet dat je welkom 
bent bij mij. Ik oordeel over niemand, een ieder is gelijk,  
want we zijn tenslotte allemaal mensen! 

De keuzes maken waar je blij van wordt 
Mijn naam is Rivka Bergshoeff en sinds 1999 woon ik in Tilburg. In een moeilijke  
periode in mijn leven, vlak na het overlijden van mijn man twaalf jaar geleden, 
kwam ik in een Biodanza-les terecht. Dat was het ‘medicijn’ dat ik nodig had:  
dankzij Biodanza hervond ik energie, zin en plezier in mijn leven.

Open atelier studio hop

studio hop, Bisschop Bekkerslaan 263a     
: 06 43 53 35 20 
: studiohoptilburg@gmail.com 
: www.studiohop.nl Zie ook:  en 

Wil jij graag zien waar de wToN/sTuDIO HOp- 
sleutel/tashanger wordt gemaakt? Of wil je,  
je eigen tas maken in een workshop en daar  
meer informatie over? 

11 en 12 september, OPEN ATELIER
Tassenatelier studio hop doet het weekend 
van 11 en 12 september mee met de 
Kunstwandeling Goirke. beide dagen 
geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

Kom even kijken, er doen meerdere ateliers  
mee in het Dröge-pand!

Fit worden zou geen straf moeten zijn.  
Het is een geweldige en krachtige  
levensstijl die iedereen kan 
bereiken. Wij geloven in de
focus op de prettige kant 
van fitness. Revalidatie, 
topsport, gewicht verliezen,  
een marathon lopen of toch 
wat meer spiermassa? 
Wij weten precies 
hoe jij jouw doel 
bereikt en
helpen je daar 
graag bij.

               Plan nu jouw gratis proeftraining!

PT Coffee Club, Nassauplein 9A, Tilburg 
: www.ptcoffeeclub.nl : 06 18 72 50 87
: info@ptcoffeeclub.nl
Volg de PT Coffee Club online en blijf op de  
hoogte van de laatste nieuwtjes, tips, en  
trainingen! : PT Coffee Club

: @ptcoffeeclub

Personal training bij de PT Coffee Club

52
95

26
28

Droom je van een eerste eigen woning?
Heb je verhuis- of verbouwingsplannen?

Je woont toch om te l
even!

Droom je van een eerste eigen woning?

Heb je verhuis- of verbouwingsplannen?

Loopt je huidige rentecontract af en wil je een  
objectief vergelijk?

Heb je andere vragen?

Maak dan een vrijblijvende afspraak met
Hypotheek Visie Tilburg. Dit kan snel en op elk  
gewenst tijdstip.

Ties van den Berg en Bart van den Oord zijn je  
graag van dienst.

Bel Hypotheek Visie Tilburg: (013) 581 18 66 of 
mail: tilburgbesterdring@hypotheekvisie.nl

Aan een eerste gesprek zijn nooit kosten 
verbonden.

Besterdring 221, 5014 HK Tilburg, tel. (013) 581 18 66
Kijk ook eens op hypotheekvisie.nl
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Droom je van een eerste eigen woning?
Heb je verhuis- of verbouwingsplannen?

Je woont toch om te l
even!

Postzegel- en Munthandel

• Postzegels
• Munten
• Goud
• Zilver

In- en verkoop:

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

06 - 14 02 71 77
denbesterd54@gmail.com
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korvel-besterd.nl

winkellint

Vakmanschap, meesterschap, aandachtschap, 

het beste winkel je op de Besterd

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

Advies- en BewegingsCentrum Tilburg, afgekort ABC-Tilburg, 
is een kleinschalig centrum voor paramedische en alternatieve 
zorg. De disciplines die er te vinden zijn, zijn fysiotherapie, 
sportfysiotherapie, oefentherapie Cesar, oefentherapie voor  
musici, osteopathie, kinderosteopathie, Body stress Release,  
psychomotorische kindertherapie en psychosociale counseling.  

Deze keer legt Patrick Rodrigus, osteopaat en kinderosteopaat,  
uit wat hij voor u kan betekenen. 

Waarom naar de osteopaat gaan?
Wanneer u met lichamelijke (pijn)klachten rondloopt, denkt u niet direct aan een osteopaat. 
Het is gebruikelijker om naar de huisarts te gaan voor medicijnen, naar de fysiotherapeut, of  
naar het ziekenhuis. Als uitgevoerde onderzoeken geen afwijkingen hebben laten zien of als  
medicatie onvoldoende werkt, zou u voor onderzoek en behandeling naar de osteopaat  
kunnen gaan.

Mechanisch
Het lichaam wordt gezien als een geheel. Dit wil zeggen dat de beweeglijkheid in het ene deel 
van het lichaam zijn invloed heeft op de beweging in een ander deel van het lichaam. Als je 
bijvoorbeeld je arm omhoog tilt, dan beweegt je schouder, maar ook het schouderblad beweegt 
mee naar achter en zorgt ervoor dat de wervelkolom meedraait. Is er een blokkade in een 
wervel, dan stoort dat de beweeglijkheid van de arm en kan dat pijnklachten geven in arm of nek. 

Zenuwen
De zenuwen zorgen voor de beweging van de spieren, de werking van de organen, het gevoel 
in onze huid, en zijn gerangschikt zogenaamde segmenten. In ons lichaam zorgt elk segment 
voor een specifiek stukje huid, een spier, een bot, een gewricht en een orgaan. Wanneer er een 
probleem, een bewegingsverlies, ontstaat in één van deze structuren, dan heeft dat invloed 
op de andere structuren van hetzelfde segment. Soms ontstaan er vage pijnklachten in een 
segment. Er is wel pijn, maar je kan niet “de vinger op de zere plek leggen”. De osteopaat gaat  
in het segment en de mechanische keten op zoek naar de structuren die niet goed 
functioneren en zal deze behandelen door de oorspronkelijke beweeglijkheid te activeren.

Manier van behandelen
De osteopaat gebruikt voornamelijk zachte en rustige technieken d.m.v. zijn handen.

Indicaties
De klachten die behandeld worden door de osteopaat zijn o.a. rug en nekpijn, hoofdpijn, buik- 
pijn, lang bestaande (pijn)klachten (“waar u maar mee moet leren leven”), zowel bij volwassenen 
en kinderen. Ook baby’s met reflux, darmkrampjes en voorkeurshouding worden door de 
kinderosteopaat behandeld. Patrick is daarnaast ook gespecialiseerd in de behandeling van 
Chronisch Vermoeidheidssyndroom; voor info zie : www.rodrigusmethodiek.nl Voor  
vragen of meer tips, neem gerust contact met ons op : 013 54 54 065 : www.abc-tilburg.nl

Stoppen met roken door laser-acupunctuur 
bij LANETTE Clinics

stoppen met roken is en blijft een uitdaging voor velen. Ondanks dat de 
Nederlandse bevolking steeds minder is gaan roken, zijn er nog veel  
verstokte rokers die eigenlijk willen stoppen. Dit wordt nu een stuk  
gemakkelijker met laser-acupunctuur. 

De behandelingen d.m.v. laser-acupunctuur zijn tot op bepaalde hoogte vergelijkbaar met 
de behandelingen waarbij gebruik wordt gemaakt van naaldjes. Bij laser-acupunctuur 
worden de acupunctuurpunten echter gestimuleerd door een soft-laser. Dit bevordert een 
veel sneller resultaat, de activering gaat dieper en is in tegenstelling tot de naalden volledig 
pijnloos. Lasertherapie is de meest recente verfijning van acupunctuur. Een laserbehandeling 
is volkomen veilig. De laser, in feite een smalle, heel sterke lichtbundel, dringt diep genoeg 
in de huid door om gekozen punten te stimuleren, zonder daarbij de huid te beschadigen.
Onze anti-rookbehandeling 
is zeer succesvol en tot ver 
over de grenzen bekend. 
De behandeling, waarbij met 
een soft-laser de uiteinden 
van energiebanen worden 
behandeld, is pijnloos en duurt 
ongeveer 25 minuten. Het 
slagingspercentage ligt rond 
de 80%. De methode zorgt  
ervoor dat de nicotine-
receptoren in de hersenen in 
slaap gebracht worden. Tevens 
zorgen we ervoor dat het 
lichaam geen nicotine meer accepteert. Dat wil zeggen dat je lichaam als het ware in op- 
stand komt tegen nicotine. Dit kan zich uiten door misselijkheid of braken. Na de behandeling  
is het een stuk makkelijker van de sigaret af te blijven. 
Samen met een gezonde portie motivatie is het succes na de laser-acupunctuur vaak zeer groot. 
Laser-acupunctuur is een veilige methode om op een natuurlijke manier van het roken af te 
komen. Voortdurend investeren wij in bij- en nascholing en we kunnen dan ook stellen dat 
wij altijd up-to-date zijn over de nieuwste technieken en ontwikkelingen in ons vakgebied. 

Osteopathie, dicht bij huis
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Energieadvies 
op maat

speciaal voor Tilburg

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

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

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

jouw huis via de drie opties hiernaast:

Optie 1: Stel je 
vraag telefonisch

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

Telefoonnummer: 088-00 62 013.

Optie 2: Een online 
check van jouw huis 

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

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

Optie 3: Een bezoek aan huis 
voor een onafhankelijk advies   

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

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

In samenwerking met:

speciaal voor Tilburg

Hallo, mijn naam is Peter van Hoogmoed

Pet er van Hoogmoed, 

Energieadviseur Tilburg 

Reserveer vast in uw agenda: 26 november van 11.00 tot 15.00 uur (vrije inloop):  
VIP CHRISTMAS SHOPPING EVENT 2021. 
Na een heftig coronajaar zijn wij wel toe aan wat goed en leuk nieuws. Kom naar hét toon-
aangevende en high-end shopping event voor u, uw vriendin, buurvrouw, zus of moeder. 

LANETTE Clinics, Sint Pieterspark 69, : 013 785 75 87. Maak een afspraak : www.lanette.eu
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De komende periode zijn er twee exposities te bezoeken waar Jofke van Loon bij betrokken is: een tentoon- 
stelling van Jofkes eigen werk in Breda en de expositie van de Art Contest in de galerie van studio Xplo.
 

Jofke is de spil achter Studio Xplo. In 1999 studeerde zij af aan de Academie voor Beeldende Vorming in  
Tilburg en sindsdien verzorgt zij in eigen beheer teken- en schilderlessen, dagbesteding, exposities en  
kunstprojecten. 

Jofke: Zolang ik me het kan herinneren verken ik emoties en wat er bestaat buiten het visueel waar-
neembare. Ik geloof daarbij dat ons lichaam en onze intuïtie hét middel zijn om de wereld waarin we 
leven en onszelf te leren begrijpen. Het is goed om hier bewust van te zijn en te onderzoeken wat ons 
beweegt. We hebben een leven lang de tijd om hiermee te oefenen en kunst is daar een mooi middel  
voor. Ik doe dit omdat ik niet anders kan. Het is mijn drijfveer en mijn missie.

Vanuit haar behoefte om thema’s als contact, vrijheid en kwetsbaarheid te onderzoeken vroeg Jofke twee  
dansers om op 5 mei 2019 aan een project mee te werken. Om de boodschap kracht bij te zetten, koos  
zij ervoor om naakt met hen een dansimprovisatie aan te gaan en dit te laten filmen. Stills van de video’s 
waren aanleiding voor vele kunstwerken; van kleine pentekeningen tot grote canvassen die Jofke sinds-
dien maakte. Gaandeweg kwam zij tot de behoefte om wat zij in haar binnenwereld voelde vorm te 
geven en werd haar werk abstract. In contact met zichzelf maakte zij het voelbare zichtbaar. 

U bent uitgenodigd om u te laten inspireren door deze bijzondere expositie met indrukwekkende video-
beelden, tekeningen en schilderijen van Jofke in de Stadsgalerij in Breda aan de Oude Veste 34 op:

 Ê Donderdag en vrijdag 9 en 10 september 2021 van 19.30 tot 21.30 uur.
 Ê Zaterdag en zondag 11 en 12 september 2021 van 10.30 tot 17.00 uur.

Twee inspirerende exposities!

Boom
Van 14 september t/m 3 december 2021 vindt de expositie van de Art Contest in 
de galerie van studio Xplo plaats, met uiteenlopende variaties op het thema 
boom in verschillende technieken. 

De opening is op zondag 26 september van 14.00 tot 15.30 uur en iedereen is welkom  
om zich te laten inspireren. Verder is de expositie te bezichtigen voor bezoekers van 
Studio Xplo en op afspraak in het atelier in de Gershwinstraat 10 (Tilburg-Noord). 

Studio Xplo, Jofke van Loon, Gershwinstraat 10  
: 06 39 82 62 86  : info@StudioXplo.nl   : www.StudioXplo.nl 
Kijk voor meer informatie over o.a. Strippenkaarten voor cursuslessen en de workshop- 
agenda op de site van Studio Xplo of in de WTON-agenda op pagina 14. Of kom 25 en 
26 september naar onze Open Atelier weekend met op zaterdag 25 september om  
13.30 uur een gratis demo Pendulum painting : studioxplo.nl/demo-pendulum-painting

Zijn jouw dagen steeds voller doordat je partner, vader of moeder 

dementie heeft en jij de zorg draagt? Heb je zelf steeds minder vrije tijd 

en kom je amper meer toe aan werk of hobby’s? Voorkom dat je overbelast raakt.  

www.convivio-zorg.nl

Met Convivio Thuis krijg je meer ademruimte, zonder dat je de zorg voor jouw geliefde moet 

loslaten. Door onze ondersteuning aan huis houd je tijd over voor jezelf en kan je dierbare 

intussen tóch alledaagse dingen blijven doen. Van een wandeling maken of samen de krant 

lezen, tot een spelletje doen of een bezoek aan de apotheek. 

MANTELZORGER?  
Meer tijd voor jezelf met Convivio Thuis

Op vertoon van  

deze advertentie  

regelt Convivio  

kosteloos de aanvraag 

voor financiële hulp  

en de indicatie.

 

Vraag vrijblijvend een kennismaking aan via info@convivio-zorg.nl.  

Liever bellen? Neem dan contact op met Elleke Inderfurth via 06-40701120. 
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Nieuwe manier van verliesbegeleiding      

VOOR BEDRIJF EN PARTICULIER

- SCHILDERWERK

- BEHANGWERK

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

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

Hallo Twan,

Wij hebben enkele jaren geleden een advertentie door jullie laten maken. Die moet natuurlijk ook nog worden aangepast.

1. Het logo van AF-Erkend moet daarin verwijderd worden en daarvoor in de plaats één nieuw logo: dat van Onderhoud NL 
Garantie.
Je weet nog waar je die kunt downloaden.

2. De maat van de advertentie moet worden veranderd naar: 47 x 62 mm (hxb).

Wil je dit ook voor ons doen?

e
En ik ben vast vervelend, maar ik moet de advertentie uiterlijk donderdag de 21  september aanleveren voor  de wijkkrant.
Ik hoop dat het je lukt om mij de advertentie woensdagavond aan te leveren.

Voor de zekerheid doe ik de advertentie bijgaand.

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

Fysiotherapie
Manuele Therapie
Sportrevalidatie

Molenbochtstraat 58a
5014 ER Tilburg
tel 013-5441160

Wendy van der Jagt  
Counseling bij Intimiteit & Seksualiteit 
 

info@specialattention.nl    www.specialattention.nl

Door: Anneke van Spaandonk, Counseling Innerlijke Kompas 

Ik ben Anneke van spaandonk, counselor en gespecialiseerd 
in het begeleiden van verlies en het verbeteren van relaties. 
Op  mijn levenspad kwam ik met veel verliezen in aanraking. 
Ik werk sinds kort in mijn praktijk met een nieuw traject: 
Geheel rouwen met lichaam en geest; een andere manier van 
verliesbegeleiding. Ik werk zowel aan de psyche als aan het 
lichaam. Met praten alleen ben je nog niet je lichamelijke 
klachten kwijt. Naast alle gevoelens en gedachten die een 
rouwproces teweegbrengt, slaat je lichaam ook spanning op. 
Wanneer je lichaam meer ontspant, krijg je meer overzicht 
en kun je je verdriet beter hanteren en de pijn loslaten. 

Ik geloof in een krachtige combinatie van lichaam en geest,  
                                                            de psychische en lichamelijke aanpak. 
Vaak realiseren mensen zich niet dat hun lichamelijke klachten te maken hebben met hun 
rouw. Denk aan bijvoorbeeld een overvol hoofd, je gedachten die overal heen gaan en vaak 
in het verleden en in de toekomst zijn. Het is juist belangrijk om ook in het hier en nu te zijn.  
Je kunt ook onderrug- nek- en schouderklachten hebben, of maag- of darmklachten, of 
gevoelig zijn rondom je longen en je hart waar de energie niet goed kan doorstromen.  

Verliesbegeleiding 
Ik ga samen met jou op zoek hoe ik je kan steunen in jouw rouwproces, op een 
manier die bij jou past. De gesprekken helpen je om anders met je emoties 
om te gaan, en in oefeningen en opdrachten ga je daar actief mee aan de slag. 
Daarnaast ga je je bewust worden van wat er in je lichaam gebeurt. Je komt 
dan meer in verbinding met jezelf en je komt steeds meer in balans. 

Rouwmassages
Je lichamelijke rouwklachten worden aangepakt. Bij een rouwmassage kom je weer helemaal 
in contact met je lichaam. Je kunt meer ontspannen, je lichaam kan de rouwklachten 
loslaten. Je kunt beter slapen, komt uitgerust en energiek uit bed. De massage maakt 
je bewuster hoe het gesteld is met jouw lichaam en je kunt daarop anticiperen. 

Herken je dit?

Nederlanders met dementie blijven steeds vaker en langer thuis wonen, met als gevolg dat  
de coronacrisis dubbel impact op hen heeft. Ze zijn eenzaam en hun dementie verergert  
sneller. Dat zorgt voor extra druk bij de mantelzorger. Om die druk te verminderen en de  
persoon met dementie ook thuis te kunnen helpen, is Convivio Zorg begonnen met  
Convivio Thuis.

Eigenaar Convivio Zorg, Elleke Inderfurth: Convivio Zorg heeft al een dagbesteding en 
woonlocatie aan de Goirkestraat, maar wat ontbrak was de schakel naar mensen thuis. De 
thuisondersteuner is een aanvulling op de mantelzorger. Hij creëert ruimte voor ontspanning, 
ook als de mantelzorger er niet is en er geen andere mogelijkheden voor dagbesteding zijn. 

Convivio Thuis is geen intensieve thuiszorg, maar juist een ontspannen ontmoeting om  
mensen met dementie uit hun isolement te halen en ook thuis te prikkelen. Tegelijk krijgen  
de mantelzorger en families daardoor meer ademruimte. 

“Vanwege corona komen ouderen minder buiten de deur”, legt Elleke Inderfurth uit. “Dat 
maakt het niet makkelijker voor de mantelzorger. De ondersteuner focust daarom op wat 
iemand nog wel kan.” Zo biedt diegene een luisterend oor en ondersteunt hij bij wat iemand 
zelf niet meer kan, zoals hobby’s, het zetten van een kopje koffie of het doen van de  
boodschappen.

Convivio Thuis kan mensen met dementie helpen met het zo lang mogelijk wonen in het  
eigen huis. Zolang ze thuis wonen krijgen ze daar thuis ondersteuning en kunnen ze terecht bij de  
dagopvang. En in de toekomst kunnen ze doorstromen naar Huis Convivio. Zo hebben ze een  
vaste, veilige omgeving waar ze altijd terecht kunnen voor zorg(vragen).

Vertrouwd gezicht
Cliënten van Convivio Thuis hebben de garantie dat ze altijd hetzelfde vertrouwde gezicht op  
bezoek krijgen. Dat geeft rust en maakt het mogelijk om een echte band op te bouwen.  
“Van samen een wandeling maken en de krant lezen tot het meegaan naar een dokters- 
afspraak of medicijnen ophalen”, aldus Elleke. Indien noodzakelijk helpt de ondersteuner ook  
bij kleine huishoudelijke taken.

Convivio start met ondersteuning aan huis

Counseling Innerlijke Kompas is geregistreerd bij de zorgverzekeraar. Als je alternatief 
verzekerd bent krijg je een gedeelte vergoed. Wil je meer weten, of wil je een gratis consult 
om te kijken wat ik voor je kan betekenen en een indruk krijgen hoe ik werk? Neem contact 
met me op via de website : www.counselinginnerlijkekompas.nl of : 06 24 15 70 17
: a.spaandonk@tele2.nl    

 Ê Je wordt s ’morgens wakker en je bent  
 bekaf, hebt slecht geslapen en je moet  
 nog heel de dag 

 Ê Je zou het liefst de dekens over je heen  
 trekken en een potje willen huilen want  
 je mist je dierbare zo

 Ê Waar je eerst zo van genoot, je gezin, je  
 vrienden en je leuke baan: je haalt er  
 geen energie meer uit. Je snapt jezelf  
 niet meer en je wil gewoon doorgaan

 Ê Je wilt hulp zoeken maar weet niet  
 hoe en wat. Geen idee hoe je het moet  
 aanpakken

 Ê Dat je angstig bent dat je straks echt  
 depressief gaat worden en je verder  
 wegzakt

Dan is verliesbegeleiding misschien 
                                               iets voor jou. 

Het gaat beter wanneer je weer in balans 
bent, weer zin hebt in het leven, het leven 
kunt omarmen, je gezin weer op rolletjes 
loopt. Wanneer je ervaart dat je op je 
werk goed functioneert, je je leven weer 
op de rit hebt, je steviger staat in het 
leven dan van tevoren met wat je hebt 
meegemaakt en je weer vitaal voelt.

Convivio Zorg biedt begeleiding en ontspanning aan ouderen 
met dementie. Dat gebeurt in het dagbestedingscentrum aan 
de Goirkestraat 178 en op de woonlocatie aan de Goirkestraat 
69 in Tilburg. Persoonlijke betrokkenheid, aandacht en een 
veilig gevoel staan centraal. Voordat Elleke Inderfurth het 
bedrijf startte, werkte ze ruim dertig jaar in onder meer het 
voormalig TweeSteden Ziekenhuis als Geriatrisch Verpleeg-
kundige voor mensen met dementie en geheugenproblemen. 
 

Meer informatie : www.convivio-zorg.nl  
Voor vragen: :  06 40 70 11 20 of :  info@convivio-zorg.nl 
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Wijkraad Loven-Besterd: 
info@loven-besterd.nl - www.loven-besterd.nl 

www.facebook.com/LovenBesterd

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

Drs. Ivo Lutke schipholt ─ Drs. Herman Lutke schipholt
pia Lutke schipholt ─ Nienke van Gorp-Cremer ─ Merel van der Linden

  Academische fysio-manueel therapeuten

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 

Dit jaar in oktober
Dat de decembermaand behalve een sfeervolle ook een overvolle maand is, bleek afgelopen jaar wel bij de première van 
Kunst in de Kijker, de etalage-kunstexpositie op de Besterd. Alle coronamaatregelen zorgden daarnaast voor de nodige obstakels. 
Desalniettemin waren de deelnemende kunstenaars overwegend erg positief. Reden voor de ondernemers van Winkellint Besterd 
om weer ruimte te maken in hun etalages. Ruimte voor de tweede editie van Kunst in de Kijker, echter dit jaar in de maand oktober! 
Kunst in de Kijker exposeert kunst van de schilder-, fotografie- en beeldhouwamateurs uit de buurt, die hun werken best wel eens  
‘in de Kijker’ willen brengen. In de coronatijd is er meer dan ooit thuis gefröbeld, gehobbyd, getekend, geschilderd en ga zo maar door.  
Vele mensen hebben aan het thuiszitten een positieve draai gegeven en hebben ontdekt dat ook zij een creatieve kant hebben. Een kant 
die ze wellicht nooit eerder ontdekt hadden, of die juist nu een extra boost heeft kunnen krijgen. Zet jij jou kunst in de Kijker?  

Buurtbewoners, maar ook alle Tilburgers mogen een item inzenden, want ook jouw kunstwerk mag er zijn en kan zomaar een mooie 
plek verdienen in één van de etalages op het Winkellint. De gekozen kunstwerken worden in de hele maand oktober tentoongesteld. 
Of je je kunstwerk daarmee ook te koop wilt aanbieden, mag je zelf bepalen. We willen wél van je weten wie het gemaakt heeft, waar 
je woont, wat het is (bijvoorbeeld aquarel, acryl, gips, hout, barnsteen, papier maché, digitale fotografie enz.), de titel, het formaat en 
eventuele verkoopprijs. Deze informatie wordt in de etalage ook vermeld, zodat de kijkers een duidelijk beeld kunnen vormen van het 
werk.

Opgeven vóór 20 september 2021 
Dus schroom niet en mail een foto van je mooiste of beste kunstwerk én je gegevens naar :  info@korvel-besterd.nl 
o.v.v. Kunst in de Kijker-2021. Doe dit vóór 20 september 2021. Wij nemen dan contact met je op. (De organisatie maakt een keuze uit 
de inzendingen en behoudt het recht om zonder opgaaf van reden ingediende kunstwerken te weigeren.)

Kunstwandeling 
Net als bij de eerste editie zal het Winkellint Besterd in deze maand ook een Kunstlint zijn. Een aaneenschakeling van kunstwerken in de  
etalages die een wandeling over de Besterd extra aantrekkelijk maakt. In diverse winkels zullen flyers liggen met daarop alle tentoon- 
gestelde kunstwerken en de locatie waar ze te bewonderen zijn. 

Stem voor mooiste kunstwerk
Tevens kan op de site een stem worden uitgebracht op het kunstwerk dat volgens jou het mooiste is : korvel-besterd.nl  
Volg ons ook op : www.facebook.com/WinkellintenKorvelBesterd

Uitvaart inspiratiemiddag 
Zondag 10 oktober 2021

Vanaf 13.00 uur (inloop vanaf 12.30 uur)
Grand Café Ode, Karel Boddenweg 7, Tilburg 

Door Harriet van der Vleuten en Francy Derix  
i.s.m. improvisatie-theatergroep Markering Ontbreekt 

Toegang en koffie/thee zijn gratis. u kunt plaats(en) 
reserveren door een e-mail te sturen naar 

: info@harrietvandervleuten.nl 
of te bellen : 013 592 00 48

De dood kan zich ver van tevoren aankondigen, of kan je overvallen. Hoe dan ook moet een uitvaart in  
enkele dagen na overlijden plaatsvinden en moeten er veel keuzes gemaakt worden. Nabestaanden voelen 

zich vaak overrompeld door al deze keuzes. Daarom kan het heel veel rust geven voor je nabestaanden  
wanneer je een aantal wensen ruim van tevoren vastlegt. Maar wat kan er allemaal? Wat wil je vastleggen?  

Hoe wil je het vastleggen? Wat wil je zeker niet?

Inspiratiemiddag over wensen voor je uitvaart

Deze onderwerpen komen aan bod op een 
informatieve inspiratiemiddag over het 

vastleggen van wensen voor je uitvaart. 

Tijdens deze door Uitvaartbegeleiding Harriet 
van der Vleuten verzorgde middag oriënteren 

we ons op mogelijkheden in de uitvaart, 
op de zaken die je wel of juist niet wilt 

vastleggen en waarom. Dit wordt afgewisseld 
met scènes van improvisatie-theatergroep  

Markering Ontbreekt. Al improviserend 
spelen de acteurs – soms hilarisch, soms 

met serieuze toon – situaties rondom 
de dood en het laatste afscheid. 

Tweede editie Kunst in de Kijker op Winkellint Besterd

Wijkraad

BoksattriButen voor Buurthuis De WisseL
Er was al speeltuig voor buiten aangeschaft, nu 
komen er boksattributen. Veel kinderen uit de buurt 
hebben zin om boksen te leren. Iemand die boksles 
wil geven is er wel, maar niet de spullen om daarmee 
aan de slag te gaan. Daar wordt nu aan gewerkt.

14 oktoBer, WijkschouW Loven-BesterD
Er wordt  weer een wijkschouw georganiseerd, op 
14 oktober. We zijn druk bezig met de voorbereiding 
daarvan. Een deel van de schouw zal in Loven-Buiten  
plaatsvinden (Kapitein Nemostraat en omgeving), 
het andere deel in Loven en Besterd.
We verzamelen ons om 10.00 uur bij de brug 
aan het einde van de Enschotsestraat. Een aantal 
mensen wordt voor deze wijkschouw speciaal 
uitgenodigd. Andere belangstellenden kunnen 
aanhaken. We doen de wijkschouw per fiets.

herpLant gekapte Bomen Loven-Buiten?
Loven-Buiten is een wijk waar de bewoners op 
gespannen voet samenleven met de bedrijven die 
er gevestigd zijn. Het doen en laten van Pontmeyer 
en Vion wordt met argusogen gevolgd. Pontmeyer 
heeft nu bouwplannen die verstrekkende gevolgen 
hebben voor de omwonenden. En Vion heeft een 
aantal bomen al dan niet illegaal gekapt... Na veel heen 
en weer gesteggel is beloofd dat er herplant komt.

Doe je verrijk je Wijk aanvraag! 
Het lijkt erop dat cruciale coronamaatregelen 
versoepeld worden, zoals de anderhalvemeterregel. 
Mensen die een Verrijk je Wijk aanvraag wilden 
doen maar door die regel geblokkeerd waren, 
kunnen nu die aanvraag misschien wel doen. 
Aanvragen kan via : info@loven-besterd.nl

Tekening: laatste wens - door Cefas

Wat is mijn laatste wens?

Kunst in de Kijker 
2020, een klein 

overzicht van 
de kunstwerken 

voordat ze 
verdeeld werden  
over de etalages.

De zomer voorBij

Uitvaar tbegele id ing

Harriet van der VleutenHarriet van der VleutenHarriet van der Vleuten

www.harrietvandervleuten.nl   

T 013 592 00 48

www.harrietvandervleuten.nl   www.harrietvandervleuten.nl   
Voor een passend afscheid
www.harrietvandervleuten.nl   www.harrietvandervleuten.nl   
Voor een passend afscheidVoor een passend afscheid

Harriet van der Vleuten    Francy Derix
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 Reparaties van gouden en zilveren sieraden

 Veranderen/moderniseren van oude sieraden

 Graveren en glasgravures

 Uurwerkreparaties

 Trouwringen uit eigen atelier

                               Kinderschoentje verzilveren, 
                           verbronzen of vertinnen € 29,50

Plein Leo XIII 29, Tilburg
013 543 26 29
www.edelweissjuwelier.nl

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

Activiteiten in de wijk

Het is een concert met enkele Engelstalige stukken van Ola Gjeilo en Karl Jenkins en  
Nederlandstalige stukken van Tom Löwenthal en Arjan van Baest. We willen de bewust- 
wording over het beheer van onze aarde promoten, om op die manier een bijdrage te  
leveren aan dit zeer actuele thema.

De solistische medewerking is van Lindy van den Muijsenberg. De instrumentale begeleiding  
wordt verzorgd door het Arthema Quartet en pianiste Gabrielka Clout. De verbindende 
teksten worden uitgesproken door Willem Marie Speelman, directeur Franciscaans 
Studiecentrum. Het geheel staat onder leiding van dirigent Arjan van Baest.

Een impressie van het concert : youtu.be/mzYejG7groY. Dit is een opname van de 
generale repetitie van 2020, waarna het concert helaas niet kon doorgaan. 

Het “OntRoerend Goed” Koor uit Tilburg zoekt voor de uitbreiding van  
het koor nog enthousiaste dames en heren om gezellig met  
ons mee te zingen. 
We zingen met geluidsbanden. Ons repertoire bestaat uit gezellige en mooie Nederlandstalige 
liedjes, maar ook Engelstalige songs uit de jaren ’60-’80. De repetitie is op woensdagavond van  
20.00 tot 22.00 uur in Den Herdgang, Berlagehof 60 in Tilburg. Vind je het leuk om een keer te 
luisteren? Dat kan altijd op de repetitie-avond, maar laat ons vooraf even weten als je komt.

Ook De Gangmaokers, het huisorkest van Zorgcentrum Den Herdgang,  
is dringend op zoek naar muzikanten; voornamelijk een  
drummer/cajon speler. 
Verder is er ter uitbreiding van ons orkest nog plaats voor een trompet, klarinet, trombone,  
altsax, tenorsax, bariton.

De bedoeling van ons orkest is om de ouderen onder ons af en toe een leuke en gezellige 
middag/avond te bezorgen. Hopelijk kunnen we eind september weer elke maandagavond 
beginnen met repeteren, van 20.00 tot 22.00 uur in Zorgcentrum Den Herdgang. 

Wil jij meezingen met het gezellige koor OntRoerend Goed? Of wil je onze band  
De Gangmaokers versterken? Maak dan een afspraak met 
Anny Hamers, via : 06 25 12 47 05, of : annyhamers@home.nl 

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                                  

Zorg met Aandacht, Aandacht voor Zorg

25 september, Concert van Cantiqua Concert
Op zaterdag 25 september is er een concert van  
onze afdeling Cantiqua Concert in MFA De symfonie,  
Eilenbergstraat 250 Tilburg. 

Voor de tweede keer staat het concert 'Het zal onze 
tijd wel duren...?' op het programma. Vorig jaar is dit 
concert vanwege alle coronamaatregelen geannuleerd. 
Dit jaar kunnen er door de anderhalvemetermaatregel 
50 tot 60 bezoekers toegelaten worden. Het is daarom  
dat we die dag twee keer een uitvoering geven. De 
eerste is om 16.00 uur en de tweede om 20.00 uur.  
De toegangsprijs bedraagt € 15,00.  

Om toegangskaarten te bestellen, zie 
: www.cantiqua.nl/kaartverkoop

Op zoek naar 
zangers en 
muzikanten

Lekker dansen in De Poorten
Van stijf en stram naar soepeltjes swingend. Jullie lezen het goed: onze 
dansavonden in De Poorten gaan weer van start! Met het vertrouwen in 
de werking van allerlei maatregelen, jullie goede gedrag en de verwachte 
versoepelingen, organiseren wij weer onze Lekker Dansen-avonden. 
Natuurlijk onder voorbehoud van eventuele beperkende overheidsmaat-
regelen. Maar aan ons zal het niet liggen, we zijn er klaar voor. 
Jullie toch ook! Vrijdagen: 15 oktober, 19 november, 17 december 2021. 
Zaal open om 19.15 uur van 20.00 tot 23.30 uur. Entree € 3,-

2021/2022: Filmavonden in De Poorten

Op de 2e vrijdag van de maanden oktober, november,  
december 2021 en januari, februari, maart 2022 
zijn er weer filmavonden in MFA De poorten. 

Aanvang 19.30 uur, zaal open 18.45 uur. Entree  € 4,50 

Vanwege de nog geldende coronamaatregelen is het  
doorgaan van de filmavonden nog onder voor behoud.  
Daarom vermelden we nog niet welke films er worden  
gedraaid. Meer informatie over doorgaan van de  
filmavonden en welke films er worden getoond:  
Piet Koenraat : 06 11 26 80 91

De redactie van de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord feliciteert de Tilburgse 
accordeonvereniging Les Musiciens Joyeux met hun 50-jarig bestaan. 

Wilt u meezingen? Resurrexit, dat volgend jaar haar 50e verjaardag viert, wil graag meer leden.
Meer informatie op de website : www.resurrexit.nl 
U kunt ook rechtstreeks bellen naar de voorzitter, Jan Kapitein : 013 455 05 29 
en via het secretariaat: Jan de Groot : 06 83 69 90 26 of via e-mail : info@resurrexit.nl

Resurrexit zingt bij zondagsviering Parochie Peerke Donders
Koor Resurrexit, dat jaarlijks reeds bij enkele diensten van parochie peerke Donders zong,  
mag nu elke vierde zondag van de maand de zondagsviering opluisteren. u kunt 
Resurrexit voor het eerst weer beluisteren op zondag 26 september om 11.00 uur in de
parochiekerk van peerke Donders. 
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Thuis in 
Theresia

www.wijktheresia.nl

Theresia-platform als 
APP op uw 

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

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

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

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

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

op het digitale wijkplatform!

e 

en 

Het digitale platform ‘Thuis inTheresia’ is een initiatief van 

Wijkraad Theresia met als doel alle wijkbewoners, 

-verbinders, -professionals en andere wijk-belang-

hebbenden op slimme, handige en eigentijdse wijze 

met elkaar in contact te brengen en te 

houden: iedereen kan aanhaken. 

U dus ook!

1

2

3

11 september: buurtbarbecue
Op 11 september is er een buurtbarbecue,  
waarvoor je je kunt aanmelden via 
: info@stadstuintheresia.nl

Volop activiteit in Stadstuin Theresia!
We komen weer bij elkaar! Het was lange tijd behelpen, maar nu wordt er weer veel  
georganiseerd in onze stadstuin. Dat daarbij iedereen uit de buurt welkom is, spreekt  
voor zich. We zijn er immers voor de mensen in de buurt. 
Een bloemlezing: iedere eerste woensdag van de maand 
worden collages gemaakt in onze ‘Plakplaats Tilburg’ 
met kunstenaar Ro-Nalt Schrauwen en Dorith van der 
Lee. Vanaf september zijn er schrijfateliers onder de 
bescheiden en inspirerende begeleiding van schrijfster 
Miek van Asten. Er is yogales buiten op het gras, er wordt 
wekelijks gerikt, gebreid en gesjoeld. Regelmatig is er 
een high picknick in de tuin en op donderdagmiddag is er 
weer jeu de boules. Als het weer meewerkt uiteraard. PlakPlaats Tilburg

Stadstuin Theresia 
We zijn er voor de buurt. Maar ook door de  
buurt. Stadstuin Theresia is een initiatief van  
bewoners zelf en we zoeken nog vrijwilligers  
voor allerlei taken. Of je nu zelf iets wilt  
beginnen, gastvrouw of -heer wilt zijn, of  
bestuurslid: meld je aan en we 
kijken wat past. Voel je welkom! 

Voor meer informatie over alle activiteiten, 
mail naar : info@stadstuintheresia.nl of kijk 
op onze website : www.stadstuintheresia.nl. 

Iedere eerste woensdag is er een collage- 
avond bij stadstuin Theresia. soms is er  
een thema en op andere avonden is het  
naar eigen inzicht.
Collage maken is een bijzondere kunstvorm  
waarbij je van bestaande afbeeldingen een  
nieuw kunstwerk maakt. Je hoeft geen kunste- 
naar te zijn om collages te kunnen maken. 
Wat heb je nodig?
een schaar/scalpelmesje, een snijmat en  
stuk dik karton, één of meerdere tijdschriften, 
lijm en papier. De kosten zijn € 2,50 per 
avond, inclusief een kop koffie of thee. Meer 
informatie: zoek 'PlakPlaats Tilburg' op 
Facebook. Iedereen is welkom, beginners en 
gevorderden. Je mag binnenlopen. Als je  
zeker wil zijn van een plek, meld je even  
aan via een mail naar Stadstuin Theresia. 

Alleen het slapen…                                                             Lindehoeve
Door: Jacques van der Borght
Inmiddels hebben de open dagen van de Lindehoeve plaatsgevonden voor omwonenden 
en de medewerkers van wijkcentrum ’t spoor. We hopen dat de kennismaking prettig is 
verlopen en meer inzicht biedt in wat de Lindehoeve precies is. Bij gebrek aan een goed woord 
hebben we het zelf maar over een levensloopbestendige woonvorm met gemeenschappelijke 
voorzieningen. Een hele mondvol die nogal eens misverstanden oplevert. We hebben bij-
voorbeeld een gemeenschappelijke huiskamer, waarbij soms het beeld ontstaat dat we daar 
de hele dag samen zitten. Iemand vroeg me ooit: “Is dat op den duur niet vervelend, als je 
alles samen moet doen?” “Alleen het slapen”, antwoordde ik met een uitgestreken gezicht.

Corona was tot nu toe een spelbreker voor 
wat betreft gemeenschappelijke activiteiten. 
Anderhalve meter en een beperkt aantal 
personen in binnenruimtes, maakten het 
moeilijk om dingen te organiseren. We hopen 
dat hiervoor nu meer ruimte ontstaat. Hoe dat 
eruit gaat zien, moet nog blijken: we wonen 
hier met z’n achttienen en over gezamenlijke 
activiteiten moet je het natuurlijk ook samen 
eens worden. Af en toe samen koken en 
eten lijkt wel van de grond te gaan komen. 
Dat hebben we kort geleden geprobeerd, 
waarbij we met een culinair groepje 
producten uit de eigen tuin omgetoverd 
hadden tot een lekker maal voor iedereen 
die wilde aanschuiven. Het was een succes 
en smaakte naar meer! Afijn, we zien wel hoe 
dat uitgroeit en we houden u op de hoogte.

We wonen hier allemaal in onze eigen woning. 
Een aantal dingen zijn van ons samen: de 
tuin, de huiskamer, onze logeerkamer voor 
gemeenschappelijk gebruik, de fietsenschuur, 
het klushok en onze wasserette. We gebruiken  
de huiskamer onder meer voor vergaderingen 
van de VvE, we klussen één dag per maand  
samen in de tuin en sluiten dat af met een 
gezamenlijke lunch. Op zulke momenten is de  
huiskamer een uitkomst. 

Op vakantie kwam ik in een dorpje waar 
een riviertje doorheen stroomt. Op de 
foto kunt u zien dat daar een paar platte 
stenen in de kade zijn gemaakt; een 
voorziening uit vroeger tijden waarop de 
bewoners de was konden doen. Zo ziet 
u dat het vroeger heel gewoon was om 
dingen gemeenschappelijk te organiseren. 
Onze wasserette is in feite niets anders.

Klaar voor de aller eerste pre-party van carnaval 2021-2022?
16 oktober: Polonaise Tilburg-Breda, KV De Görkese Turken. Start: De Heuvel Gallery
Meer info en inschrijven: www.gorkese-turken.nl/de-dansmarathon-polonaise

Polonaise lopen van Tilburg naar Breda (een deel mag ook). Voor  
iedereen die niet wachten kan tot carnaval! Lopen voor het goede  
doel: Longfonds. Er wordt gezorgd voor muziek en versnaperingen 
onderweg! Het wordt uitgezonden op tv (SBS6), dus misschien 
maak jij wel je tv-debuut. En natuurlijk het allerbelangrijkste: 
kei veel gezelligheid met allemaal mede Kruiken en Kruikinnen! 
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TextielMuseum
Gratis entree & programma

Dit jaar viert het TextielMuseum op 12 september de 
35e editie van de Open Monumentendag. Gedurende 
deze dag breng je een gratis bezoekje aan het museum 
en laat je je verrassen door bijzondere ontmoetingen. 

'Ons museum = jouw museum'.
Het thema van de Open Monumentendag 2021 is 
 'Mijn monument is jouw monument'.  We laten je deze 
dag zien dat ons TextielMuseum ook jullie museum is 
met verschillende gratis activiteiten.  

Vrijwilligers nemen je mee naar hun favoriete plek.
De vrijwilligers van Publieksontvangst zijn net gestart in  
het museum en staan te trappelen om jullie hun 
favoriete plek in het TextielMuseum te laten zien.

En waarom zouden rondleidingen altijd door 
volwassenen gegeven moeten worden? 
Ook kinderen komen graag naar het TextielMuseum. 
Vandaag krijgen leerlingen van Basisschool De Stappen het 
woord en nemen zij je mee naar hun favoriete plek in het 
museum. Verder hebben kinderen in de zomervakantie 
hard gewerkt aan hun eigen TextielMuseum thuis. Alle 
resultaten worden gebundeld op een wand in het museum.

Stem op je favoriete textielexpositie!
Je kunt stemmen op jouw favoriete textielexpositie die 
kinderen in de zomervakantie in elkaar hebben gezet. 
Tijdens de Open Monumentendag wordt er een winnaar 
gekozen op basis van stemmen van bezoekers. Ook onder 
de stemmers worden verschillende prijzen verloot!
: textielmuseum.nl/open-monumenten-dag

Week tegen eenzaamheid 
30 september t/m 7 oktober

30 september 2021
Informatiedag over alleen-zijn
9.30 - 15.30 uur, entree € 5,-

Organisatie:
Stichting Alleen op deze aarde

Locatie:
Cafe zaal Bierings, Goirkestraat 50
 Stichting Alleen op deze aarde organiseert  

een informatiedag over alleen-zijn
Het is voor ouderen en voor mensen met een licht 

verstandelijke beperking niet altijd makkelijk om contact te  
leggen. Vaak voelen mensen zich alleen, maar vinden ze het  

moeilijk om daarover te praten. Toch gaan we hierover  
graag met je in gesprek. 

Onder leiding van Gon Mevis (directeur Contour de Twern) 
gaan we in gesprek met elkaar en met ervaringsdeskundigen. 

We vertellen wat alleen zijn met je doet, delen ervaringen  
en geven tips. Wethouder Rolph Dols zal over het beleid  

tegen eenzaamheid in Tilburg vertellen. 

’s Middags is er een informatiemarkt. 
Het wordt vooral ook een gezellige dag!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kraampjes te huur
30 september: Informatiedag over alleen-zijn.
We zijn nog op zoek naar mensen en organisaties die  
oplossingen hebben tegen eenzaamheid, speciaal voor ouderen 
en mensen met een licht verstandelijke beperking.  
Kraampjes zijn te huur. Neem voor meer informatie contact op  
met Frans van de Moosdijk. : 06 29 06 06 02
: stichtingalleenopdezeaarde@gmail.com

Mensen die moeite hebben met rondkomen, lopen een groter  
risico met eenzaamheid te maken te krijgen. Veel sociale 
activiteiten kosten iets: een terrasje, een treinreis, een cadeautje  
op de verjaardag, winkelen of bezoek iets lekkers bij de koffie  
aanbieden. Als je weinig geld hebt, kan je bewust of onbewust  
besluiten activiteiten uit de weg te gaan. 

Als mantelzorg een groot beslag legt op je tijd en capaciteiten blijft 
er weinig ruimte over om sociale contacten te onderhouden. Maar 
er speelt meer. De relatie met de verzorgde kan door de mantel- 
zorg onevenwichtig worden.

Ook een verhuizing kan een grote impact hebben op je sociale  
leven. Buren zijn vaak een belangrijk sociaal contact in de directe  
omgeving. Je moet een nieuw sociaal netwerk in de buurt op- 
bouwen. Het contact met oude buren en kennissen kan  
verwateren.

Mensen die gepest worden lopen een groot risico op eenzaamheid 
en sociaal isolement. In plaats van gezelligheid, wederzijds 
vertrouwen en gevoelens van erbij te horen, leiden de contacten 
met anderen tot pijn, verlies van zelfvertrouwen en angst.

Ook voor veel mensen met autisme is het maken en onderhouden 
van sociale contacten met mensen buiten het eigen gezin en  
familie een uitdaging. De meeste mensen met autisme hebben 
goede contacten met familieleden. Maar onderzoek laat zien dat  
ongeveer 60 procent niet of nauwelijks contacten heeft 
met leeftijdgenoten, zoals vrienden of kennissen.

Waarom is Stichting Alleen op deze aarde opgericht?
Frans van de Moosdijk, oprichter van de stichting, ervaarde 
toen hij zestien jaar was zijn eerste kerst alleen. Dit wilde hij 
nooit meer meemaken, en met deze gedachte heeft hij later de 
stichting opgezet. Aanvankelijk alleen om op eerste kerstdag iets 
te kunnen organiseren voor alle mensen ouder dan vijftig jaar, die 
zich eenzaam voelen tijdens de kerst. Dit evenement, de ‘Kerst-in’, 
bestaat nog steeds, maar inmiddels zijn er vele andere activiteiten 
bijgekomen. Zie ook : www.stichtingalleenopdezeaarde.com

Ontmoetingsgroep St. Aoda
De ontmoetingsgroep van de stichting Alleen op deze  
aarde komt bij elkaar om wat leuks te doen. 
 

Er is een afwisselend programma, waar ook de deel-
nemers aan kunnen bijdragen. De ontmoetingsgroep 
organiseert leuke dagen met leuke activiteiten zoals  
een zomeruitstapje, Kerst-in, Kerstmarkt, Onvergetelijke 
dag, Dag van ouderen, eerste paasdag, Themadag 
eenzaamheid, Carnaval, Sinterklaas, drie keer per jaar 
op reis, 2x per maand bingo en samen een film kijken. 

Ontmoetingsgroep: elke derde dinsdag van de maand, 
Cafe zaal Bierings, Goirkestraat 50.  
Contactpersoon: Frans van de Moosdijk  
: 013 591 27 04 : 06 10 21 92 39 
of bgg : 06 29 06 06 02

Wilt u praten, bel dan gerust, bij de stichting 
zijn mensen die uit eigen ervaring en van 
anderen weten hoe het is om eenzaam te zijn.

Stichting Alleen op deze aarde zet zich in voor eenzame mensen

H. Dionysius kerk 
u bent van harte welkom op zondag 12 september 2021 
vanaf 11.00 tot 17.00 uur in de Goirkese kerk, Goirkestraat 68.  
(Zolang de regels betreffende COVID versoepeld zijn.)

Ook dit jaar is de H. Dionysius kerk op het Goirke met Open 
Monumentendag geopend. Het is de op een na oudste kerk  
van Tilburg, met het oudste neogotische middenschip van  
Nederland. Gebouwd tussen 1835 en 1838 met veel subsidie  
door de bemoeienis van kroonprins Willem II. Het interieur is  
van begin 1900 en de beschilderingen zijn enkele jaren  
geleden gerenoveerd/hersteld.

Om 11.00 uur start de eerste rondleiding in de kerk, en om  
12.00 uur een torenbeklimming met uitleg, met als thema:  
‘Mijn monument is jouw monument’. Deze rondleidingen 
worden elke twee uur herhaald. Spreek ook gerust een van 
onze vrijwilligers aan om uitleg te vragen over iets wat u ziet.
Rondleidingen beginnen om 11.00, 13.00 en 15.00 uur, en  
torenbeklimming in kleine groepen om 12.00, 14.00 en  
16.00 uur. 

Boekenmarkt 
Ook is er voor de laatste keer nog een boekenmarkt. Alle 
overgebleven boeken worden geruimd. Alles moet weg, 
omdat er verbouwd gaat worden!  Dus kom nog een paar 
boeken scoren en kom onze mooie kerk bekijken.

Meer informatie : www.parochiepeerkedonders.nl 
Henriette Kolsteren, voorzitster Open Monumentendag  
Goirkese kerk, tel. commissie : 013 207 01 27  
(ma, di, do, vr 10.00-12.00 uur)
: debronhetgoirke@parochiepeerkedonders.nl

12 september Open Monumentendag                 'Mijn monument is jouw monument'

uit een recent onderzoek van de gemeente Tilburg blijkt dat veel mensen eenzaam 
zijn, in alle leeftijdsgroepen. Eenzaamheid kan een duidelijk aanwijsbare oorzaak 
hebben, maar ook komen door een opeenstapeling van factoren. Contacten kunnen 
veranderen of verloren gaan door omstandigheden waarop je zelf weinig tot geen 
invloed hebt, zoals ziekte, verlies van partner door echtscheiding of overlijden, of het  
verlies van werk en inkomen. Zo kunnen ook ‘anders’ zijn, persoonlijke eigenschappen 
of je verwachtingen, gevoelens van eenzaamheid geven. 

Frans: Onze missie is eenzame mensen opsporen en 
hun eenzaamheid verminderen. Dit doen we in eerste 
instantie in Tilburg en omgeving en met name onder 
ouderen, bij wie de eenzaamheid het hoogst is. Maar 
we benadrukken dat mensen van alle leeftijden 
welkom zijn bij ons. Met elkaar komen we er wel uit!

Meedoen aan activiteiten en aanmelden bij de stichting 
Alleen op deze aarde: bel Frans van de Moosdijk op 
: 06 29 06 06 02 of mail naar 
: stichtingalleenopdezeaarde@gmail.com

16 oktober: Polonaise Tilburg-Breda, KV De Görkese Turken. Start: De Heuvel Gallery
Meer info en inschrijven: www.gorkese-turken.nl/de-dansmarathon-polonaise
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Naast de expositieruimte van Kunstloc Brabant is er dit najaar veel meer 
te zien op het gebied van installaties en tentoonstellingen in de LocHal. 
Zo viert voetbalclub Willem II zijn 125-jarig jubileum met o.a. een visuele 
tijdreis op het stadsbalkon in de expositie ‘Leev’ hoezee, 125 jaar Willem II’.  
En op 18 september wordt tijdens World Clean up Day het circulaire 
kunstwerk KroonluchterØ13 onthuld, met 169 bollen van gerecyclede pET-
flesjes. Daaromheen is ook de pop-up expo te zien met illustraties van 
de online programmareeks van de Bibliotheek: de KennisMakerijRevue.
 

Illustraties van Maya van As 
Voor de online talks van de ‘KennisMakerijRevue’ werden de afgelopen 
seizoenen illustraties van de sprekers gemaakt door cabaretier Maya van As.  
Ook dit huidige seizoen maakt zij weer tekeningen voor deze online reeks. Dit na- 
jaar zijn ze niet alleen online te zien, maar worden de mooiste, grappigste en scherpste tekeningen 
ook offline tentoongesteld in de KennisMakerij op de 1e etage van de LocHal. Voor de onthulling van 
KroonluchterØ13 is in dezelfde stijl een extra tekening gemaakt, die ook onderdeel is van de pop-upexpo. 

KroonluchterØ13
Vervolg p. 1: Wat begonnen is als buurtproject Van PET naar PRET in de wijk de Besterd groeide uit 
tot ongekende omvang. Oorspronkelijk was het doel het verzamelen van 10.000 plastic flesjes 
om zwerfafval tegen te gaan. Vervolgens ontstond het idee om de flesjes te gebruiken voor een 
enorme kroonluchter op een prominente plek in Tilburg die mensen aan het denken zet. Uiteindelijk 
werden door Tilburgers meer dan 250.000 (!) flesjes ingezameld, en die plek werd… de LocHal.

Leev’ hoezee
Voetbalclub Willem II viert dit najaar het 125-
jarig jubileum. Het TijdLab (de Bibliotheek LocHal 
en Stadsmuseum Tilburg) sluit hierbij aan en staat 
daarom in september in het teken van (Tilburgs)  
voetbal, toen en nu, en werkt hiervoor samen met  
Regionaal Archief Tilburg. 

Tentoonstelling geschiedenis van Willem II
Op de bovenste verdieping van de LocHal loop je op het Stadsbalkon letterlijk door de bloemrijke 
geschiedenis van Willem II, vanaf 1896 tot het heden. Hoogtepunten en dieptepunten wisselen 
elkaar af, spelers van toen en nu staan gebroederlijk naast elkaar. Tijdens de looptijd van de 
expo (t/m 30 oktober 2021) organiseren de Bibliotheek en Willem II een uitgebreid programma 
zoals in de Week tegen Eenzaamheid (30 sept. – 7 okt.) over het project Football Memories, 
in het TijdLab over de Tilburgse voetbalgeschiedenis en vanuit het GameLab over e-sports.

Gratis Lezingen: 
22 september: de geschiedenis van voetbalverenigingen Tilburg tot 1940 door Thijs Kemmeren 
(historicus) en Astrid de Beer (historica en projectleider Regionaal Archief Tilburg).  
28 september: geschiedenis van het vrouwenvoetbal door Tessel Middag (historica en voet- 
balster). Van 19.30 tot 21.00 uur. Inloggen vanaf 19.15 uur. Aanmelden voor de lezingen: Inschrijving 
via : tijdlab@bibliotheekmb.nl. Graag aangeven welke lezing (of allebei) je wilt bijwonen. 
Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je per mail de link naar de online Zoom meeting.

Nieuw: Stippen van servies voor beginners en  
gevorderden
Met speciale verf en stipstokjes kun je uit de  
vrije hand of volgens patronen m.b.v. sjablonen 
versieringen aanbrengen op porselein, hout,  
glas, papier, etc. Je begint met het aanleren van 
de techniek door te stippen op papier en  
maakt dan een boekenlegger of kaart. Daarna  
ga je werken op porselein en begin je met plat  
werk, zoals bordjes.

Gevorderde ‘stippers’ kunnen gaan werken  
op voorwerpen, zoals bekers, vazen, theepotten 
etc. Als voorbeeld staan er wat stipwerkjes in 
de huiskamer en tuinkamer van het Inloophuis.

Prijs per les is vanaf 5 euro. Dit is voor 
materiaal. Als je een groot voorwerp wilt gaan  
stippen, bijv. een etagère, dan wordt het iets  
duurder. Je mag ook zelf een voorwerp mee- 
brengen. Bijeenkomsten op maandag vanaf  
half september, om de week, van 13.30 tot  
15.30 uur. Zie activiteitenkalender website.

Nieuw: Lotgenotencontact mensen met kanker in het hoofd- en halsgebied 
Op woensdag 22 september van 14.00 tot 16.00 organiseert het Inloophuis  
samen met het ETZ ziekenhuis een ontmoetingsbijeenkomst voor mensen  
met kanker in het hoofd-halsgebied. De casemanagers hoofd-hals oncologie  
zullen dan ook aanwezig zijn.
 

Daarnaast organiseren we lotgenoten-contactmomenten voor mensen 
met: Prostaatkanker (i.s.m. prostaatkankervereniging, 13 september) - 
Longkanker - Borstkanker (i.s.m. Borstkankervereniging) - Uitgezaaide  
borstkanker (9 september) - Bloed/Lymfeklierkanker (samen met Hematon)  
- Mannen met kanker (9 september) - Partneravond: Je partner heeft  
kanker maar hoe gaat het met jou?

In de activiteitenkalender op de website zie je alle data en tijden terug.
Aanmelden kan via de website : www.inloophuismiddenbrabant.nl 
of via e-mail : info@inloophuismiddenbrabant.nl
 

Lotgenotencontact: herkenning geeft veel steun!
Het uitwisselen van ervaringen en gevoelens met iemand in een 
vergelijkbare situatie kan heel erg tot steun zijn. Het delen van bijvoorbeeld 
praktische informatie rondom behandelingen, tips tegen kwaaltjes, nieuwe 
medicijnen, angst en verdriet. Maar zeker ook: hoe ga jij om met het 
leven nu? Wat vind je lastig, wat helpt jou? Waar haal je energie uit? De 
erkenning en herkenning die je bij lotgenoten mag vinden is onvervangbaar.
 

Hall of Fame On Tour
 

De Hall of Fame zit middenin een verbouwing, die naar verwachting tot het voorjaar 
van 2022 gaat duren. Het dak gaat er nog steeds af (zie foto). Helaas niet door feestjes 
en concerten, maar door de bouwvakkers die het dak aan het renoveren zijn! 

Gelukkig hoeven we niet stil te zitten, want de Hall of Fame zoekt de samenwerking op  
met verschillende partijen in de stad, om toch nog en mooi programma neer te zetten.  
Onder de titel Hall of Fame On Tour organiseren we concerten op locatie, bijvoorbeeld in 
paradox en theater De Nieuwe Vorst. Het programma kan je bekijken op : www.hall-fame.nl

Exposities in de LocHal: van Willem II tot KroonluchterØ13

Alle exposities zijn te bezoeken tijdens de openingstijden van de LocHal. De tentoonstelling  
van Willem II is te zien t/m 30 oktober; de pop-upexpo van de KennisMakerijRevue en  
KroonluchterØ13 zijn te bezichtigen tot het einde van het jaar. 
Meer info is te vinden op : lochal.nl/stadsbalkon en : lochal.nl/kroonluchter013

Nieuwe activiteiten op de agenda bij het Inloophuis Midden-Brabant
Het Inloophuis Midden-Brabant is een “huiskamer” voor mensen die getroffen zijn door kanker (in hun omgeving). Hier kun je een kop thee komen drinken, je verhaal delen, troost vinden  
bij lotgenoten of ontspanning vinden door mee te doen aan een van de creatieve workshops die we aanbieden. In het najaar hebben we enkele nieuwe activiteiten:

Inloophuis Midden-Brabant, 
Wilhelminapark 29, : 013 785 16 81

Nieuw: Dialoogspel over ervaringen van chaos en schoonheid
Iedereen kent ze, ervaringen waar je leven van op z’n kop staat. 
Ernstig ziek worden is een overduidelijke ervaring. Door tegen-
slagen (contrastervaringen) wordt zichtbaar hoe fragiel, vluchtig, 
vergankelijk en kostbaar het leven is.  
Contrastervaringen zijn ontregelend. Ze doen ons beseffen hoe 
kwetsbaar we zijn. Er is verdriet, verbijstering, wanhoop, isolement. 
Je wordt op jezelf teruggeworpen. Tragiek en verwondering 
wisselen elkaar af en lopen soms dwars door elkaar heen.

Wat is de zin of zinloosheid van je ervaring en 
hoe brengt die je verder op je levenspad? 

Door een individuele groepsreis, aan de hand van het dialoogspel 
‘tussen zon en maan’, krijg je meer houvast en inzicht in jouw 
contrastervaringen. Hoe kunnen we hier woorden aan geven? 
Hoe kunnen we er verhalen over vertellen? Hoe kunnen we dit 
waardevolle in ons leven en werk koesteren en met anderen delen?

15 september: introductiebijeenkomst 'Tussen zon en maan’
Het dialoogspel ‘Tussen zon en maan’ is gemaakt door Christa Anbeek.  
Het wordt gespeeld met een groep van vijf tot acht personen. Samen  
ondernemen we een denkbeeldige reis van zeven etappes of bijeen- 
komsten van ongeveer twee uur. Op woensdag 15 september is er  
een introductiebijeenkomst in het Inloophuis Midden-Brabant. De  
begeleiding is in handen van Rinske Rompen-Phaff, psycho- 
motorisch therapeut. Op woensdag 29 september beginnen we met 
het spel, van 13.30 tot 15.30 uur. Vervolgens om de week. Opgeven 
of meer informatie via : info@inloophuismiddenbrabant.nl

DANSBELEVING verandert je leven.
persoonlijke ontwikkeling middels dansen

met Dansbeleving leer je: 

 Ê jouw eigen kracht te vinden;
 Ê je zelfvertrouwen te versterken;
 Ê je potenties en kwaliteiten te ontwikkelen;
 Ê het contact met anderen te verbeteren;
 Êmeer plezier in het leven te hebben! 

meld je nu aan, de introductiecursus begint volgende week!
Bel 06-2474 7030 / kijk op www.dansbeleving.nl of jongvolwassenen.dansbeleving.nl
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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

Help je mee in onze buurtkas? 
Vanaf september 2021 begint het TextielMuseum het buurtproject ‘De Buurtkas’.  
Dit is een glazen kas en moestuin waar we samen met buurtbewoners aan de  
slag gaan met het verbouwen van (verf)planten en het verven van textiel met 
natuurlijke verfstoffen.

Buurtkas van het TextielMuseum
Wat we gaan verbouwen en hoe we dat gaan doen bepalen we samen met jou! 
Naast de vrijwilligers uit de buurt werken we samen met een kunstenaar, om van 
al die mooie planten ook een mooi textiel kunstwerk te verven. Het kunstwerk, 
waar jij aan kunt bijdragen, wordt tentoongesteld in de toekomstige expositie 
‘Kleurstof’ die van 9 april t/m 12 september 2022 te zien is in het museum. 

Wie zoeken we? 
Iedereen uit de buurt die het leuk vindt om de handen uit de mouwen te  
steken en aan de slag te gaan in de Buurtkas kan zich aanmelden. Voorkennis over  
planten en textiel verven is niet nodig. Wil je samen met je (klein)kinderen aan  
de slag? Neem ze gezellig mee! 

Informatiebijeenkomst 
Lijkt het je leuk om mee te helpen in de Buurtkas? Of heb je nog vragen? Kom  
op zaterdag 11 september tussen 13.00 en 16. 00 uur langs bij de informatie-
bijeenkomst. Wil je graag deelnemen aan de informatiemiddag, stuur dan 
uiterlijk 10 september een mail naar : buurtkas@textielmuseum.nl

Het Inloophuis Midden-Brabant is een “huiskamer” voor mensen die getroffen zijn door kanker (in hun omgeving). Hier kun je een kop thee komen drinken, je verhaal delen, troost vinden  
bij lotgenoten of ontspanning vinden door mee te doen aan een van de creatieve workshops die we aanbieden. In het najaar hebben we enkele nieuwe activiteiten:

  TextielMuseum: Buurtproject de Buurtkas

Het was een verrassende zomer...                         Experimenteren in Ontdekstation013

Wat was het fijn dat we deze zomer weer open konden zijn! En we gaan door! Je kunt 
iedere woensdagmiddag en in het weekend bij ons op ontdekking komen. Vlakbij, 
in de Spoorzone! Wist je dat we gebruikmaken van de Meedoenregeling? 

Regen? Wij hebben een buiten- en binnenprogramma
Deze zomer kwamen tientallen kinderen bij ons spelen in de watertuin: zelf de sluizen 
en het rad bedienen en zelf water zuiveren. Binnen gingen kinderen aan de slag 
met zonne-energie: ze maakten een lampje, auto of huis en een mini-zonnepaneeltje 
zorgde voor de verlichting. Ook was er een spel over circulaire economie.

Na de zomer komt er weer een nieuw programma. Wil je daar meer over weten? 
Kijk dan op : www.ontdekstation013.nl en reserveer op tijd je tickets!

Even de stad in
Een programma duurt 2,5 uur. Als ouder kun je je kinderen in die tijd overdragen aan 
onze workshopbegeleiders. Handig, kun je zelf even de stad in, een boodschap doen 
of rustig een boekje lezen. Vind je het leuker om de kinderen bezig te zien? Neem 
dan plaats in de horecahoek (met gratis wifi) of buiten op het terras met zicht op de 
ontdekruimtes. Volwassenen mogen de ontdekruimtes namelijk niet betreden.

Kom jij bij ons op ontdekkingstocht? 
Of kom meedoen met de Ontdekclub! Iedere donderdagmiddag, 8 weken lang. 
Deze start op 23 september. 
Geef je snel op : www.ontdekstation013.nl/nieuws/ontdekclub-gaat-in-september-van-start
Heb je vragen? Bel ons op : 06 49 32 20 50 of mail naar : info@ontdekstation013.nl 

Kinder 

Hallo allemaal, wij van Norlandia Het Spoor  
vertellen graag wat over onze    
   dreumesgroep de Traptrein. 
Elke dag gaan wij met de kinderen naar buiten toe. Als het  
lekker weer is dan smeren we ze eerst in met zonnebrand-
crème. Als het wat regent dan doen we de jassen aan en  
gaan we ook gewoon even buiten spelen.

We gaan ook vaak op uitstapjes met de kinderen in de wijk  
Theresia. We lopen met de kinderen een rondje in de wijk  
of we gaan naar Ons Plekske, het Energieplein en andere 
speelplekken waar de kinderen lekker kunnen spelen. 
Ook gaan we met het glas langs de glasbak. De kinderen 
mogen vaak helpen om het glas in de glasbak te doen. Dat  
vinden ze erg leuk. Kom je ons een keer tegen of loop je  
langs onze tuin, dan mag je altijd zwaaien!

Groetjes, Dreumesgroep de Traptrein, Norlandia Het Spoor.  
Bekijk meer van onze belevenissen: 

www.facebook.com/norlandiahetspoor en
  www.instagram.com/norlandia.hetspoor

De watertuin van Ontdekstation013

Waterfilteren bij Ontdekstation013
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Woonzorgcentrum Padua 
Paus Adriaanstraat 60, 5014 LR Tilburg  
Tel: 013 540 86 00

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activiteiten! 
Binnen Padua hebben we een aantal 
centrale vaste activiteiten. Hieronder 
een klein overzicht: 
 
Maandag:  10.00 – 11.30 uur 
  Wandelen 
Dinsdag: 10.00 – 11.30 uur 
  Koor 
Woensdag: 10.00 – 11.00 uur 
  Bewegen 
Vrijdag:  10.00 – 11.00 uur 
  De Hobbyclub 
  Teken-/schildergroep 
 
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 
 

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

’t Winkeltje Padua  

 
 
 
 
 
 
  
 

In een weekend van augustus was de 
heropening van ’t Winkeltje bij Padua. 
Het was een mooie feestdag, waarbij 
iedereen heerlijk kon rondsnuffelen 
met een lekker hapje tussendoor.  
 

Er is een nieuw assortiment, naast alle 
oude vertrouwde producten! O.a. 
producten met Tilburgs tintje, 
gehaakte knuffels en ander leuks, 
sieraden, tassen, zelfgemaakte vim en 
handzeep. Komt u ook eens langs? 

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. 
 

Ruimte huren? 
Ook het geven van kleine feestje behoort weer 
tot de mogelijkheden. (Wij hanteren de corona-
maatregelen die op dat moment gelden.) 
Informeer naar de mogelijkheden bij de horeca, 
John of Angelique: 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  
 

Meedoenregeling 
Heeft u recht op de Meedoenregeling? Deze kunt u 
gebruiken in Den Herdgang. Meer informatie via 
Claudi Olieslagers: c.olieslagers@dewever.nl 
 
Activiteiten 
Activiteiten zijn inmiddels weer begonnen. Mensen 
met welzijnspakket ontvangen weer bericht van wat 
er te doen is. Wilt u ook op de hoogte blijven? Mail 
dan naar c.olieslagers@dewever.nl  
 
 

Welzijnspakket 
Wij werken met een welzijnspakket voor 
wijkbewoners. Wilt u als wijkbewoner de brochure 
over het welzijnspakket ontvangen? Neem dan  
gerust contact op.  Claudi is op maandag, dinsdag 
en donderdag bereikbaar: 013 580 18 50 
 
Omdat we nog met beperkte ruimte zitten, zullen  
wij niet alle activiteiten publiceren.  
Activiteiten waar wijkbewoners bij aan kunnen 
sluiten:  
Bewegen: maandag 10.45 - 11.30 uur 
Sjoelen: maandag 14.30 - 16.00 uur 
Handwerken: woensdag 10.00 - 12.00 uur 
Jeu de boules: vrijdag 14.30 – 16.00 uur 
Zonder welzijnspakket vragen wij € 5,00  entree.  
 
 
 

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.  
 
 
 

 De Wever

 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

 De Wever

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.

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

Vrijwilligers gezocht
Wij blijven op zoek naar vrijwilligers die onze bewoners willen en  
kunnen ondersteunen. Neem contact op met Alex Hendrickx en 
bespreek met hem de mogelijkheden. : a.hendrickx@dewever

Wat zoeken we? 
 ▪ Vrijwilligers voor de bingo op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur.
 ▪ Tuinvrijwilliger op woensdagochtend.
 ▪ Vrijwilliger voor Jeu de boules op vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur.
 ▪ Vrijwilligers om bewoners in de huiskamer te ondersteunen. In overleg. 
 ▪ Vrijwilligers voor de wandelclub op donderdag van 9.45 tot 11.45 uur.  

Alle activiteiten worden samen 
met een welzijnsmedewerker uitgevoerd. 

Donderdag 9 september:  
Vincken Mode 

van 10.00 tot 12.00 uur

Maandag 27 september:   
FiTTs kleding verkoop 

van 10.00 tot 12.00 uur

Verkoop van kleding

‘t win eltj ll

k

e

 De Wever
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De Bijsterstede, energieplein 54 
5041 nh tilburg, 013 549 61 00 

 
Wilt u, als wijkbewoner,  

deelnemen aan activiteiten bij  
De Bijsterstede?  

Wij komen graag bij u thuis om de 
mogelijkheden te bespreken. 

Bel naar de receptie van 
De Bijsterstede:  

 

013 549 61 00  
 

en vraag naar: 
 Wendy Ratelband of  

Florine Bakker.  
 

Of mail naar:  
wratelband@dewever.nl 

fbakker@dewever.nl 
 

vrijwilligerswerk 
Interesse in vrijwilligerswerk binnen 
De Bijsterstede? Dan kunt u contact 
opnemen met coördinator vrijwilligers 

Alex Hendrickx: 013 549 61 48 

 
 

  

Spoorpark vrijwilligerscoördinator Jeanne Engels neemt afscheid!
Na bijna 2,5 jaar gaat Jeanne Engels een andere uitdaging aan en draagt ze het stokje als vrijwilligers- 
coördinator van de groep prikkers, torenwachters en parkcoaches over. Vrijwilliger blijft ze wel… gelukkig! 

25 september 
organiseren we weer een 

voordeur/garage sale in de 
Bouwmeesterbuurt!

Van 11.00 tot 16.00 uur kun je komen 
snuffelen en mooie/leuke spullen scoren.

De deelnemers zetten voor hun eigen deur de 
spullen die ze willen verkopen. We hopen op 
een groot succes net als voorgaande jaren.

Georganiseerd door buurtbewoners: Saskia, 
Suzanne en Trees. Voor vragen kunt u mailen naar: 
: garagesalebouwmeesterbuurt@gmail.com

De wereld van heden raast door…...Kok, Van Doesburg en De Stijl
DE WERELD VAN HEDEN RAAsT DOOR IN DADA`s VOETspOOR 
Met de realisatie van het 76 meter lange lichtbeeld in de spoorzone (op de  
panden langs het spoor bij Willem II-passage) naar een tekst van Tilburger 
Anthony Kok wil stichting De Nwe stijl Tilburg de verbinding van de kunst- 
beweging De stijl met textiel- én spoorstad Tilburg realiseren. 

Anthony Kok, was boezemvriend van Theo van Doesburg en samen legden ze de 
kiem voor wat later de Internationale kunstbeweging De Stijl zou gaan heten (1917).

Stichting De Nwe Stijl verwacht een substantiële bijdrage van ruim € 100.000,- 
subsidie van de overheid en benadert daarnaast ook fondsen en sponsoren.  

Er wordt naar gestreefd om via crowdfunding nog € 10.000,- op te halen.  
Iedereen kan een groter of kleiner steentje bijdragen aan de realisatie van dit  
beeld van cultureel erfgoed.
                                                                             : destijltilburg.nl/crowdfunding 

The Living Museum: iedereen is een kunstenaar!
Nieuw onderkomen gevraagd 
voor de The Living Museum 
Tilburg, heeft u een tip?

The Living Museum Tilburg is een atelier voor talentontwikkeling en persoon- 
lijk herstel. Een plek om andere mensen te ontmoeten, om (samen) kunst te  
maken en die te delen. Een plek waar iedereen welkom is om zijn of haar 
talenten te uiten, te ontdekken, te ontwikkelen en zo te werken aan eigen  
herstel. Een plek waar de eigen kwetsbaarheid zo wordt ingezet dat het een  
kracht wordt. Waar kunst een middel is om te verbinden, in een universele taal 
die zich niet laat kaderen in welke vorm dan ook. Een pure vorm van expressie.  
Vanuit die puurheid stimuleert The Living Museum levenskunstenaars om zich  
te laten zien aan de wereld. Iedereen heeft hier geleefde ervaring, dat maakt  
het onderlinge begrip ook groter: gelijkgestemden begrijpen elkaar.  
Hier is iedereen kunstenaar.

Verhuizen?
Rob Haen, een van de initiatiefnemers van The Living Museum: 
We hebben het hier superfijn in de wijk en zouden graag blijven, maar vanwege een 
herbestemming van de locatie zijn we naarstig op zoek naar een nieuw onderkomen, 
in april 2022 moeten we hier uit zijn. Alle mogelijke tips die leiden tot een nieuwe 
bestemming zijn dan ook van harte welkom. : info@thelivingmuseumtilburg.nl
 

25 september: presentatie muurschildering voor en door de wijk bij wijkcentrum De Wissel
Kunstenaars vanuit The Living Museum hebben samen met 150 kinderen, ruim  
50 vrijwilligers en diverse buurtbewoners tijdens de Kindervakantiewerkweek een 
collectief kunstwerk gemaakt voor de wijk. Op zaterdag 25 september (Nationale 
Burendag) om 15.00 uur zal het kunstwerk, onder het genot van een hapje en een  
drankje, aan de wijk feestelijk worden gepresenteerd. The Living Museum nodigt  
je uit om te komen kijken naar de 70m2 muurschildering in de speeltuin bij  
wijkcentrum De Wissel.

Overigens kun je altijd een kijkje gaan nemen bij The Living Museum,  
Enschotsestraat 250-01. De openingstijden staan op de website  
: www.thelivingmuseumtilburg.nl

In vergelijking met vorig jaar zien we een stijging van het aantal inbraken in  
studentenhuizen en woningen in de wijk. Bij inbrekers zijn studentenhuizen erg in  
trek, omdat ze daar vaak meerdere laptops, telefoons en andere waardevolle spullen vinden. Ze kunnen 
er ook wat gemakkelijker rondhangen omdat niet altijd duidelijk is wie er (vreemd) bezoek heeft. 
Gelukkig kunnen studenten zelf veel doen om de kans te verkleinen dat er bij ze wordt ingebroken.
 

De belangrijkste tips op een rij: 
 Î Laat niet iedereen zomaar binnen. Check eerst of je huisgenoot wel thuis is en degene die aanbelt  

 kent. Laat geen spullen zoals laptops, smartphones en tablets in het zicht liggen, want gelegenheid  
 maakt de dief.

 Î Sluit je kamer altijd goed af als je er niet direct zicht op hebt. Dus ook als je gewoon thuis bent en  
 lekker achter in de tuin een biertje zit te drinken.

 Î Installeer een programma op je computer, laptop, smartphone of tablet zodat deze bij diefstal  
 eenvoudig kan worden getraceerd.

 Î Registreer je eigendommen met de app van stopheling.nl. Hierdoor kan een teruggevonden buit  
 makkelijker aan de eigenaar worden terugbezorgd.

 Î Zorg voor goed hang- en sluitwerk en sluit deuren en ramen van je kamer en de woning af bij vertrek.
Op : politie.nl staan bij het onderwerp woninginbraak meer tips hoe je je huis tegen inbraak kunt beveiligen. 
Zie je iets verdachts? Ook in de nachtelijke uren kun je bellen naar : 0900-8844. En bij spoed : 112

Wijkagenten : politie.nl/mijn-buurt
Loven, Besterd en Theresia: Igor Duijneveld en Yildirim Simsek 
Groeseind en Hoefstraat: Birgit Coppens en Elco Tissen
Goirke, Hasselt en Bouwmeesterbuurt: Pieter Dingemans en René Gruithuijzen

   Inbreker in je kamer: dat wil je toch niet!

Momenteel is het atelier nog gevestigd aan de Enschotsestraat 250-01. 

Vanuit haar woning had Jeanne al jaren uitzicht 
op het terrein waar het Spoorpark zou ontstaan. 
Ook was zij altijd aanwezig bij de buurtcafés 
die werden georganiseerd om buurtbewoners 
permanent te betrekken bij de ontwikkeling 
van het Spoorpark. Ze hoefde er ook niet lang 
over na te denken om vrijwilliger te worden. 
Gestimuleerd door samen houden we het park 
schoon ging zij in het weekend en waar nodig 
zelfs door de week aan de slag als prikkelateur. 
(Het woord bestaat echt en is door Jeanne geïntroduceerd 
binnen het park; zie :nl.wikipedia.org/wiki/Opprikkelateur) 

Het aantal vrijwilligers breidde zich gestaag uit,  
want elke dag, zowel ’s morgens, ‘s middags 
als ’s avonds waren er mensen nodig. Werken 
met een groep van ruim twintig personen 
vergt overzicht, een werkschema voor de 
prikkelateurs en dus ook een planning met 
verhinderingen/vervangingen en vakanties. 
Jeanne nam enthousiast deze taak op zich en  
bouwde de functie uit tot wat het nu is. 

Werken aan dit prachtige park vond ik van het  
begin af aan geweldig. Ook de landelijke 
bekendheid: werk van mij. Ik ben er zo trots 
op! Maar het allerbelangrijkste is dat het 
leuk was, veel en soms intensief contact met 
de vrijwilligers. Ik ben een echte regelaar 
én ik vond de waarderende reacties van de 
bezoekers erg fijn. Daarnaast hou ik van 
orde en regelmaat, zegt ze met een glimlach.
 

Nu kijkt zij terug op 2,5 jaar coördineren.  
Niet alleen voor de groep prikkelateurs, 
maar ook verbond zij zich aan de planning/ 
coördinatie van de torenwachters en de 
parkcoaches, die vanaf april 2021 in het 
weekend twee shifts (in de middag en avond) 

lopen. Graag draagt ze binnenkort het werk over aan 
een nieuwe vrijwilligerscoördinator, die vol energie 
aan de slag gaat.  
 

Want hoe leuk is het om met velen te zorgen dat het 
park tip top is en blijft, waar veel bezoekers vaak hun 
waardering uiten naar de prikkelateurs omdat het er 
steeds na elke mooie dag weer opgeruimd uitziet. 
 

Of de groenwerkers te complimenteren met de 
fleurige boomspiegels. En hoe heerlijk is om het je blik 
tevreden rond te laten gaan als parkcoach, als alles 
soepel loopt en bezoekers de regels respecteren.

Jeanne bedankt!
Vanzelfsprekend zijn we haar dankbaar voor al 
haar werk, haar inzet van kritisch meedenken tot 
het optimaal zorgen dat alles goed verloopt. 

Toch trekt ze niet de zogezegde poort dicht: op de  
zondag blijft Jeanne als prikkelateur actief, wat ze  
samen met haar man Daan doet. Daarnaast blijft ze 
parkcoach en zo dus verbonden met het Spoorpark.

Jeanne Engels (rechts), vrijwilligerscoördinator 
met prikkelateur Leon.   : spoorparktilburg.nl

     internetcaFÉ
     voor aL uW vragen over
    – smartFoon 
    – taBLet 
    – Laptop
    – computer   

WoensDag en vrijDag tussen 10.00u en 12.00u. 
op aFspraak. kosten per keer: € 3,50 incL. koFFie/thee

interesse? BeL: 013 549 61 43 (FLorine oF WenDY) 
oF maiL: fbakker@dewever.nl & wratelband@dewever.nl
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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 ver- 
zoeken we om niet mee te wandelen. Indien nodig en mogelijk worden extra wandelingen ingezet.

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

Oplossing fotopuzzel juli 2021: De foto is gemaakt van de zijkant van het pand Wilhelminapark 11,  
naast het oude voormalige politiebureau. Voorheen zat hier een  
architectenbureau. Op de glazen wand staat een stukje van het 
gedicht 'Brief aan de architect' van de Vlaamse dichter Luuk Gruwez.  
...Let wel, mijn vriend, vertrouw, maar bouw niet roekeloos...In 
ieder huis zit de gedachte aan een huis... Het hele gedicht is terug 
te vinden op  :  scarletttango.wordpress.com/2020/08/13/ 
brief-aan-een-architect-luuk-gruwez

Herkent u het stukje wijk op de foto en weet u op welke locatie de foto is genomen? Mail dan uw  
oplossing voor 28 september naar : wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com 
Lever in ieder geval de volgende informatie aan bij het insturen van uw antwoord:   
- uw naam, adres en e-mailadres - de locatie van de foto. 
Onder de mensen die het juiste antwoord geven, worden de volgende prijzen verloot:

 Îboeket van bloemisterij ALL ABOUT FLOWERS : all-aboutflowers.nl
 Îgoody bag van LANETTE Clinics : lanette.eu
 Î5 x WTON-pen : persoonlijkekunstencreatie.nl/wton
 Î10 x WTON/STUDIO HOP-sleutel/tashangers gemaakt door STUDIO HOP : www.studiohop.nl 

Opgave juli  

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 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 
4Woonzorgcentra dewever.nl p. 12
5GW = aanmelden: geheugenwinkel@dewever.nl
6Wijkcentra contactgegevens zie p.7  en zie de wijk 
Facebookpagina's p. 15               7spoorparktilburg.nl
8PPD = www.parochiepeerkedonders.nl   
9BLenKM = Bibliotheek LocHal en Kennismakerij in 
de LocHal     10ACCR = Arthouse Cinema Cinecitta en 
Ristobar: www.cinecitta.nl 11F = www.fenikstilburg.nl                           
12TLM =  www.thelivingmuseumtilburg.nl
           Meer contactgegevens adverteerders zie p. 15

Colofon
 

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

*Download: advertentietarieven, artikelvoor- 
waarden, alle edities, jaaruitgavedata en planning 
2021 : persoonlijkekunstencreatie.nl/wton
**Inzenden artikelen, vragen, abonneren, bezorg- 
klachten of adverteren, mail de redactie : 
wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
De redactie heeft de grootst mogelijke aandacht besteed 

aan deze wijkkrant en is niet verantwoordelijk voor de  
inhoud van de ingezonden stukken. De redactie behoudt  
zich het recht voor artikelen te weigeren. Voor eventuele  
onjuistheden in de weergave of foutieve informatie, dan  
wel schade hierdoor veroorzaakt, stelt de redactie zich  

niet aansprakelijk.

www.persoonlijkekunstencreatie.nl

Bezorging editie 2021* Deadline artikelen*

wo 20 oktober Di 28 september
Wo 15 december Di 23 november

prijswinnaars editie juli:
Het boeket van ALL ABOUT FLOWERS is gewonnen door: Marie Anne Berkers.
De nylon beautycase van G. DE MAN-MELIS is gewonnen door: Wout Arends.
De goody bag van LANETTE Clinics is gewonnen door: Marijke Bazelmans.
de WTON-pennen zijn gewonnen door: Andre van Bijnen en José Leijten.
de WTON/STUDIO HOP-sleutel/tashangers zijn gewonnen door: T. Raaijmakers, peter Vos,  
Brigitte van Gestel en saskia Donders.
Alle prijswinnaars hebben bericht gehad. Van harte gefeliciteerd! 

Foto: Henriëtte van Raak

Foto: Henriëtte van Raak

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.

EXpOsITIEs
Exposities TM: Ervaar het textiele maakavontuur. 
Bekijk de website van het TextielMuseum  voor 
de meest actuele informatie en openingstijden:  
t/m 12 sep 2021: Gedachtespinsels -   
                         Dutch Design door Kiki van Eijk; 
t/m 16 jan 2022: Dieren op damast - 
Het gestileerde diermotief in artistiek tafellinnen; 
25 sep 2021 t/m 27 mrt 2022: Long Live Fashion!
t/m 8 mei 2022: Makersgeheimen - 
Kunstenaars en ontwerpers in het TextielLab
TilburgsAns: wekelijks do.ochtend:                                                             
                      kaajbaandexpositie, wijk Theresia
studio Xplo: 14 sep t/m 3 dec 2021: expositie Boom
LocHal: tot 30 okt: Tentoonstelling van Willem II, 
tot eind 2021: Pop-upexpo, Kroonluchter, BLenKM9 

aCTiViTeiTeN 
Arthouse Cinema Cinecitta10: U kunt dagelijks al vanaf  
11.00u naar de film! Koop uw kaarten online. 
Iedere ma: 11.45u, Chinese bewegingsleer(gratis), De Poorten6
Iedere di:  10.00 - 16.00u, Inloop, SST3 
Iedere di:  13.30u, (behalve 3edi vd maand) Rikken, SST3
                     19.30u, Rikken, SST3
Iedere wo: 15.00u, Buurtsport Tilburg, Spoorpark7
18.45u en 20.30u, Biodanza bij Dansbeleving, De Poorten6
1ste wo vd mnd: 19.00u, PLAKPLAATS (collages maken), SST3
Iedere wo en vr, Internetcafé, Bijsterstede4
Iedere do: 9.30u, Geheugenfitness, GW5
Iedere do: 10.00 - 16.00u, Inloop, SST3 
       13.30u, Jeu de Boules (gaat niet door bij slecht weer), SST3
Iedere vr: 10.30u, Sjoelen, SST3
Iedere za: 9.30u, Hardlopen, SST3
Iedere zo: 10.30u, Zondagse breiclubje, SST3
Iedere zo: 12.30u, Soep en pudding, SST3
Vaste activiteiten wijkwoonzorgcentra9 zie p. 8  
Iedere laatste vr van de maand: Nieuw: 17.30u, 
Open soosavond voor mensen met een licht 
verstandelijke beperking (LVB), opgeven: St. Aoda2

September
Kijk voor agenda IMB1 : Workshop schilderen/ tekenen/ 
servies stippen/ Zendala/ Mozaïek, Easy yoga, Care for  
Cancer,  Mama heeft kanker wat nu, Zingen voor je 
leven, Aandacht voor levensvragen, Palliatief spreekuur, 
Art Journaling, enz: op website IMB1  
Opgeven reis 21 sep St. Aoda2
Opgeven en inzenden vóór 21 sep: 
                             Kunst in de kijker, Winkellint Besterd
  9: 13.30u, Lotgenotenbijeenkomst                 
                                  Uitgezaaide borstkanker, IMB1
  9 t/m 12: Expositie Jofke van Loon in                                     
                                             de Stadsgalerij in Breda(p. 4)
10: Mans Genoeg in KennisMakerij, BLenKM9 en F11
11: 13.00u, Informatiebijeenkomst Buurtkas  
                                                         (opgeven!), TextielMuseum
         Buurtbarbecue, SST3

12: 11.00u, Open Monumenten Dag en Boekenmarkt 
                                Sint Dionysiuskerk, Goirkestraat, PPD8
        12.00u, Bingo, St. Aoda2 
        12.00u, Open Monumenten Dag, activiteiten  
               en rondleidingen, gratis entree TextielMuseum
13: 14.00u, Lotgenotencontact Prostaatkanker, IMB1
15: 13.30u, Introductiebijeenkomst             
                                                       'Tussen zon en maan’ IMB1
18.45 en 20.30u, Start introductiecursus Dansbeleving, De Poorten6
18: World Cleanup Day en Opening exposities LocHal:  
            Kroonluchter013, pop-upexpo, BLenKM9
       11.00u, Repair Café, De Baselaer6
19: 10.00u, Open dag, CNGO
20: 13.30u, Start Cursus Acryl pouring, Studio Xplo
21:   9.30u, Najaar reis (opgeven!), St. Aoda2
22: 14.00u, Lotgenotencontact hoofd/hals kanker, IMB1
        19.30u, Gratis Lezing voetbalgeschiedenis, tijdlab, BLenKM9
23: 15.30u, Start de ontdekclub, Ontdekstation013
24: 12.00u, Wijklunch Het Spoor6
25 en 26: Open Atelier weekend, Studio Xplo 
25: Nationale Burendag 
        11.00u, Voordeur/garage sale Bouwmeesterbuurt!
         15.00u, Opening muurschildering De Wissel6 i.s.m. TLM12
           16.00 en 20.00u, Concert Cantiqua Concert, De Symfonie6
26: 11.00u, Kerkdienst met Resurrexit, PPD8
      14.00u, Bingo, St. Aoda2 
        14.00u, Opening expositie Boom, Studio Xplo
28: Deadline artikelen WTON-editie okt/nov/dec          
        19.30u, Gratis Lezing vrouwenvoetbal, tijdlab, BLenKM9
29:  Inloopochtend Lotgenoten Borstkanker, IMB1
30:   9.30u, Lezingen en informatiemarkt eenzaamheid,  
                                                             Café zaal Bierings, St. Aoda2
30 sep t/m 7 okt: Week tegen eenzaamheid
Oktober
De hele Maand okt:
Kunstwandeling: Kunst in de kijker,  Winkellint Besterd
   2:    9.30u, Workshop Mixed media, Studio Xplo
   3: 12.00u, Dag vd Ouderen - bbq en bingo, St. Aoda2 
  4: 19.00u, Je partner heeft kanker-maar hoe  
                                           gaat het met jou, IMB1
   8: 19.30u, Film in De Poorten10
10: 12.30u, Uitvaart inspiratiemiddag, uitv. v Vleuten,  
                                                                           Grand Café Ode
        14.00u, Bingo, St. Aoda2 
11: 19.00u, Nabestaandenbijeenkomst, IMB1
12: 18.30u, Thema avond Rouw en Verlies, IMB1
14: 10.00u, Wijkschouw wijkraad Loven-Besterd
15: 20.00u, Lekker dansen in De Poorten10
16: Polonaise Tilburg-Breda, KV De Görkese Turken,  
                                                         start: De Heuvel Gallery
        11.00u, Repair Café, De Baselaer6
19: 12.00u, Eten en zing mee, St. Aoda2 
20: Bezorging WTON editie-okt/nov/dec 

 WTON-Agenda 

FOTOpuzzel WIJKKRANT Tilburg OUD-NOORD                          

Wandelingen in september/oktober van van de Stadsgidserij

Misdaadwandeling: Zondag 12 september, 13.00 uur. 
Start: bij het Paleis Raadhuis. Inschrijven : Paans@stadsgidserij.nl 

Tivoliwandeling: Zondag  19 september, 13.00 uur.  
Start: bij Veemarktstraat 44. Inschrijven : giesbers@stadsgidserij.nl 

Van Pollet t/m Paleis: Zondag 26 september 13.00 uur. 
Start: bij de Spoorlaan 434. Inschrijven : beerens@stadsgidserij.nl 

Wijnwandeling met proeverij: Zondag 3 oktober 13.00 uur. Let op! Kosten € 18,50 p.p.
Start: achter de Heikese Kerk. Inschrijven : beerens@stadsgidserij.nl 
In Tilburg weet men al jaren wat lekker is en onder de kurk zit. Ooit begonnen met de  
geestelijkheid, die niet alleen tijdens de mis maar ook graag erna een wijntje schonk en al  
spoedig werd overgenomen door de Tilburgse Textiel baronnen. Grote namen als Bogaers,  
Verbunt, Kerstens, Knegtel en Vollaers-Mandos zullen tijdens deze wandeling passeren.  

Herdenken en vieren: Zondag 10 oktober 13.00 uur. 
Start: Vrijheidspark Bisschop Zwijsenstraat. 
Inschrijven : reuver@stadsgidserij.nl

Fatimawandeling: Zondag  17 oktober 13.00 uur.  
Start: Wijkcentrum Koningshaven, Kruisvaarderstraat 32c. 
Inschrijven : volkering@stadsgidserij.nl 

Mariawandeling: Zaterdag 23 oktober 13.00 uur. 
Start:  in het kapelletje OLV ter Nood. Inschrijven 
: volkering@stadsgidserij.nl 

Meer informatie over de wandelingen staat op onze website : www.stadsgidserij.nl 

Stadsgids Tine Volkering
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Hobby
postzegel- en Munthandel Den Besterd
Besterdring 54, do t/m vr 9.00-17.00                 
denbesterd54@gmail.com        06 14 02 71 77
                                                 www.denbesterd54.nl         

Basisschool Den Bijstere 
Daltonerf 8                                  013 542 37 72   
info.bijstere@tangent.nl     www.denbijstere.nl

Basisscholen

Basisschool De Cocon 
Hoefstraat 173                            013 543 42 77          
info.cocon@tangent.nl         www.decocon.net
Basisschool De stappen
Schaepmanstraat 38, onderbouw/middenbouw
Wilhelminapark 55, bovenbouw
                                                   013 542 46 41
bs.de.stappen@xpectprimair.nl
                                            www.bsdestappen.nl

Basisschool Cleijn Hasselt 
Hasseltstraat 198                         013 542 22 81
bs.cleijnhasselt@xpectprimair.nl 
                                              www.cleijnhasselt.nl  

Kindercampus Oculus
Bankastraat 2                              013  543 46 43
oculus@opmaatgroep.com                                                                                                                                              
                                www.kindercampusoculus.nl

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

Dieren

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

Bibliotheek
Bibliotheek LocHal en Kennismakerij
Burgemeester Brokxlaan 1000  
kennismakerij@bibliotheekmb.nl 
www.lochal.nl                 www.bibliotheekmb.nl                            
                        www.facebook.com/lochal013

Bloemen

Creatieve workshops
Ontdekstation013              06 81 11 54 77
Vier ook bij ons je kinderfeestje!
Burg. Brokxlaan 20                Spoorzone Hal 79
info@ontdekstation013.nl
                                     www.ontdekstation013.nl

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

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

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

Administratie

Administratiekantoor Wartenberg
speciaal voor: starters, ZZp, kleine MKB
Dudokhof 49                           06 48 13 03 82
  administratiekantoorwartenberg@ziggo.nl

Auto
garage van empel
Nijverstraat 1                              013 543 66 88
info@garagevanempel.nl
                                       www.garagevanempel.nl

studio Xplo, Jofke van Loon
Tekenen  -   schilderen   -   Kunst
Gershwinstraat 10                     06 39 82 62 86
info@StudioXplo.nl               www.StudioXplo.nl

Feniks, Emancipatie Expertise Centrum
NS Plein 17                                 013 542 18 96
info@fenikstilburg.nl               www.fenikstilburg.nl

ContourdeTwern       fb.com/MFAHetSpoor
                           fb.com/WijkcentrumdePoorten                                                               
                                  fb.com/DeWisselBuurthuis
                         fb.com/wijkcentrumdeBaselaer

             fb.com/ContourdeTwernOudNoord

Maatschappelijke organisaties

Printer
Refillcolors                          013 580 05 80
Veldhovenring 32                         06 17 50 32 55
info@refillcolors.com      www.refillcolors.com 

Personeel
Zoekt u HuIsHOuDELIJKE-, TUiN- 

of  COMpuTERhulp of BIJLEs voor uw 
kind? studenten uit uw wijk helpen 

graag. uurtarief slechts € 13,90
www.tiptopstudent.nl

Whatsapp/bel: 06 1482 6000

Hypotheek Visie Tilburg
Besterdring 221                            013 581 18 66
tilburgbesterdring@hypotheekvisie.nl                                                                                                                                               
                                       www.hypotheekvisie.nl

Hypotheek

Mommers schilderwerken 
Hasseltstraat 230                      013 542 65 24
mommersschilderwerken@hetnet.nl
                      www.mommersschilderwerken.nl
Tapijttegelhuis Tilburg       013 543 69 03
Veldhovenring 36                     06 50 50 84 73
info@tapijttegelhuis-tilburg.nl 
                       www.tapijttegelhuis-tilburg.nl     

Huis en inrichting

De Houtloods                          013 850 92 00
                                            www.houtloods.com
eetbar de wagon                  013 203 50 51
                                    www.eetbardewagon.com
Burgemeester Brokxlaan 1041

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

  Horeca

smartwiTgoed en BoXXer Tilburg
Bij ons in de winkel altijd de beste Deal!
Samsung LG Philips Oled Qled TV
Bosscheweg 251 A                      013 820 09 43     

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

Jong Nederland AsG
Vredeman de Vriesstraat 38 A
013 536 35 02       info@jongnederlandasg.nl

www.facebook.com/jongNLasg   
Check de site      www.jongnederlandasg.nl  
voor onze groepsavonden, leeftijden 
en nog veel meer

Jong Nederland

Wekelijkse groepsavonden JN Loven-Besterd:
di   18.30-20.00  Junioren jongens  10 t/m 12 j
di   20.00-21.30  Senioren      j+m 13 t/m 16 j  
wo 18.30-20.00  Junioren meisjes  10 t/m 12 j
do  18.30-20.00  Rakkers             j+m 7 t/m 9 j
do  20.00-21.30 Oldtimers volw. m/e verstand. beperk.
vr   18.30-20.00  Minioren          j+m 4 t/m 6 j

Jong Nederland Loven-Besterd
Leliestraat 49 (De Wissel)                                    
info@jongnederlandlb.nl

 facebook.com/jongnederlandlovenbesterd 

 Juwelier
Edelweiss Juwelier
Plein Leo XIII 29                            013 543 26 29
juwedelweiss@home.nl
                                     www.edelweissjuwelier.nl

Kantoor- werk- en winkelruimte
Bouwatelier 013 Flexplek te huur 
Goirkezijstraat 3                          06 22 52 43 58
info@bouwatelier013.nl
                                         www.bouwatelier013.nl
Winkellint Besterd
Winkel-, werk- en kantoorruimte
info@korvel-besterd.nl
                                          www.korvel-besterd.nl

Kindercrèche spoorzone (KDV 0-4 jaar)
Burg. Brokxlaan 1617                   013 581 10 90
                                                  06 55 11 52 81
p.dewit@kindercreche.nl
                       www.kindercreche.nl/locaties/spoorzone
peutercrèche poorten (2-4 jaar)
Hasseltstraat 194                       013 464 92 26
                                                   06 13 11 09 65
i.vanasten@kindercreche.nl
                    www.kindercreche.nl/locaties/poorten

KrisjKrasjKresj en schalmei
Smidspad 76A                                013 544 64 16
j.ogier@sterrekinderopvang.nl
              www.sterrekinderopvang.nl/krisjkrasjkresj

Kinderdagverblijf KIEK      013 822 89 28
Berlagehof 74-75                         06 27 01 42 44
info@kdvkiek.nl                                   www.kdvkiek.nl

Kinderopvang

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

peuteropvang Kleintje Monopole (2-4 jaar)
40 weken per jaar opvang 
(52 weken opvang mogelijk)          
Schaepmanstraat 34  
013 744 01 51    06 83 20 18 26 
k.ketelaars@kinderstadtilburg.nl          
www.kinderstadtilburg.nl/locaties/kleintje-monopole

Norlandia Kinderopvang (0-13 jaar)  
Kinderopvang, 
peuteropvang/
peuterarrangement 
en BSO
Schaepmanstraat 42                     013 744 01 50
spoor@norlandia.nl              www.norlandia.nl
     www.facebook.com/norlandiahetspoor
      www.instagram.com/norlandia.hetspoor

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

TextielMuseum                      013 536 74 75
Goirkestraat 96                 www.textielmuseum.nl 
online                      www.textielmuseum.nl/online

Expositie Museum/Galerie

Kinderstad Tilburg
Kinderopvang Den Bijstere  Daltonerf 8
BSO: Maandag t/m vrijdag: na schooltijd tot 19.00
Voorschoolse opvang: vanaf 07.30 tot 08.30
Peuteropvang (2-4 jaar)         013 535 91 72
                   www.kinderstadtilburg.nl/denbijstere
Kinderopvang Cocon        Hoefstraat 173
BSO: maandag t/m vrijdag, na schooltijd tot 19.00
Voorschoolse opvang: vanaf 07.30 tot 08.30
Peuteropvang (2-4 jaar)         013 542 20 55
                          www.kinderstadtilburg.nl/cocon
m.engel@kinderstadtilburg.nl  06 50 28 69 68

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

G. de Man-Melis             
Molenstraat 128                                        013 542 11 61                                             
info@gdemanmelis.nl    www.gdemanmelis.nl

Lederwaren

Kunst & Cultuur
Arthouse Cinema Cinecitta
Iedere dag bijzondere films, koop uw kaarten online
Willem II straat 29                     085 902 29 96
info@cinecitta.nl                       www.cinecitta.nl

Tante pollewop kringloopboetiek
Molenstraat 47 
Open: di.wo.do.vr. van 9.00 tot 17.00 uur
                                                www.tantepollewop.org

Kringloop
Kringloop Tilburg
Ceramstraat 12                               013 577 17 78
contact@kringlooptilburg.nl
                                        www.kringlooptilburg.nl

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

(vervolg) Kinderopvang

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

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

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

(Fysio)Therapie/massage

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

Beurdenoort (sport)massage
Petra van Beurden  NGS gediplomeerd
Theresiastraat 15A                  06 22 89 23 55
                 www.beurdenoort-sportmassage.nl

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

 Supermarkt

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

Uitvaart
Monique van Houtum uitvaartbegeleiding
Oude Lind 35                              013 572 18 22 
info@moniquevanhoutum.nl 
                              www.moniquevanhoutum.nl

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

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

Sport en beweging

pT Coffee Club Proeftraining: 1 uur gratis
Nassauplein 9A                           06 43 20 19 95
info@ptcoffeeclub.nl        www.ptcoffeeclub.nl 
Dansbeleving wo-avond in De poorten  
Introductiecursus (start sep): 2 mnd voor € 155,-
Vooraf aanmelden:                06 24 74 70 30
info@dansbeleving.nl      www.dansbeleving.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

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

Den Herdgang                      013 583 18 00 
Berlagehof 60                herdgang@dewever.nl        

Joannes Zwijsen                  013 549 26 00
Burgemeester Brokxlaan 1407
                                  joanneszwijsen@dewever.nl

padua                                    013 540 86 00
Paus Adriaanstraat 60          padua@dewever.nl    

Woonzorgcentra

Zorg in de wijk

Thebe Wijkverpleging Oud-Noord
Hasselt/Goirke                             088 117 67 71
buurtteam.tilburg.hasseltgoirke@thebe.nl
Spoorzone                                    088 117 67 72
buurtteam.tilburg.spoorzone@thebe.nl                                              

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

Wijkraad Loven-Besterd 
p/a Schaepmanstraat 36               
info@loven-besterd.nl
fb.com/LovenBesterd     www.loven-besterd.nl
                                           

Wijkorganisatie De Ring
p/a Hoefstraat 175  
info@de-ring.org                       www.de-ring.org
                                              fb.com/DeRing175

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

Goirke 
Hasselt 
Bouwmeesterbuurt

Wijkraad Goirke-Hasselt- 
Bouwmeesterbuurt 
p/a Hasseltstraat 194 
                                           www.goirke-hasselt.nl

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

Wijkraad

Wijkraden

LANETTE Clinics
Professioneel cosmetisch specialist           
Sint Pieterspark 69                            013 785 75 87
Maak een afspraak:                        www.lanette.eu 

Verzorging

KOs Kappersopleidingen    013 542 66 03
Ook voor haarbehandelingen          
Insulindeplein 18  Binnenlopen zonder afspraak    
info@koskappersopleidingen.nl
                                     koskappersopleidingen.nl

                   06 40 70 11 20 
Goirkestraat 69                info@convivio-zorg.nl     

Convivio Thuis                    06 40 70 11 20
aanvullende mantelzorg aan huis                                    
info@convivio-zorg.nl    www.convivio-zorg.nl
Convivio Dagbesteding
Goirkestraat 178                         06 40 70 11 20
info@convivio-zorg.nl    www.convivio-zorg.nl

Counseling Innerlijke Kompas
Anneke van Spaandonk. Geregistreerd 
counselor en verliesbegeleidster, 
gespecialiseerd in het begeleiden van verlies
Bunschotenstraat 14                06 24 15 70 17
a.spaandonk@tele2.nl     
                  www.counselinginnerlijkekompas.nl

special Attention  Wendy van der Jagt
Counseling bij Intimiteit & Seksualiteit        
info@specialattention.nl           085 007 51 21
                                       www.specialattention.nl

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

Voor Tilburgers van 55 jaar of ouder is er een gratis 
opfriscursus waar je verkeerskennis wordt bijge-
spijkerd. Veilig Verkeer Nederland organiseert deze 
cursus op verschillende locaties in de gemeente. 

De instructeur geeft uitleg over oude en nieuwe ver-
keersregels, -situaties en -borden.  Ook is er de moge-
lijkheid voor deelnemers aan deze cursus om zich aan 
te melden voor een individuele praktijkrit in de eigen 
auto (geheel vrijblijvend). Verdere informatie hierover 
ontvang je tijdens de cursus.  

Op het moment van schrijven zijn er nog plaatsen 
vrij bij de volgende cursussen (je wordt beide dagen 
verwacht): 
 Dinsdag 21 en 28 september 2021 van 13:30 tot 
       15:45 uur in Tilburg Noord 
    Dinsdag 5 en 12 oktober 2021 van 9:30 tot 11:45  
       in Udenhout.

Ben je boven de 55, een ervaren verkeersdeelnemer 
en inwoner van de gemeente Tilburg en is dit iets voor 
jou? Meld je dan uiterlijk een week voor aanvang van 
de cursus aan via onderstaande link of bel tijdens kan-
tooruren met 088-5248850. 
Zie ook vvn.nl/opfriscursustilburg. Deelname is gratis, 
maar let op: vol=vol!

Het TextielMuseum wordt steeds populairder. Vanwege 
het toenemend aantal bezoekers is een nieuwe inrich-
ting van het gebouw nodig. Zo kan het doorgroeien 
naar 100.000 bezoekers per jaar. Met nieuw 
museumaanbod wil het TextielMuseum een plek zijn 
waar iedereen, van jong tot oud en van professionele 
maker tot bezoeker, kan ontdekken, leren, maken en 
ontmoeten. Tussen het Mommersgebouw, de huidige 
entree en de Damastweverij komt een overkapte 
verbinding, waar een podium voor de stad ontstaat.

Textielhub
Het Drögepand krijgt een herbestemming als ‘circulaire 
textielhub’. Hier wordt zichtbaar gemaakt hoe de 
textielbranche duurzaam kan functioneren. 

De partners van de circulaire hub, Textielrecyclingbe-
drijf Wolkat, Midpoint Brabant, het TextielMuseum 
en mogelijk ook ROC Tilburg, laten zien hoe je textiel 
duurzaam kunt maken met recycling, hergebruik en een 
repaircafé. De hub gaat ook onderdak bieden aan jonge 
textielbedrijven. 

Aanvullend onderzoek
Het college geeft ook opdracht tot een aanvullend 
onderzoek naar de renovatie en verduurzaming van de 
rijksmonumentale gebouwen in het Mommerskwartier. 
Voor het aanvullend onderzoek naar de duurzame rijks-
monumenten, de businesscase van de Textielhub en de 
vastgoedexploitatie van het Drögepand stelt het college 
van B&W een bedrag van 450.000 euro beschikbaar.

Gratis je verkeerskennis opfrissen

Ontwikkeling Museum- en Mommerskwartier 

Start bouw High Lane 
De bouw van woontoren High Lane, op de hoek tegenover 
het Spoorpark, kan na de zomer van start. De omgevingsver-
gunning voor het 23 verdiepingen tellende complex is onher-
roepelijk geworden. Daarmee krijgt Tilburg er 152 betaalbare 
huurwoningen bij, vooral bedoeld voor jongeren en starters.

HELD 
MET
EEN T

WIE VERDIENT EEN JEUGDLINTJE?
NOMINEER JOUW HELD VIA 
WWW.TILBURG.NL/JEUGDLINTJE

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

Paul van Esch 
omgevingsmanager Theresia, 
Loven-Besterd en Groeseind-
Hoefstraat
paul.van.esch@tilburg.nl 
06 10 96 21 93

Jaap Quispel 
wijkregisseur Goirke-Hasselt-
Bouwmeesterbuurt

jaap.quispel@tilburg.nl 
06 51 78 38 70

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

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

Sommige inwoners die zijn getroffen door de effecten 
van corona, kunnen wel wat hulp gebruiken. Mensen 
kunnen daarom een subsidieaanvraag indienen voor 
het organiseren van activiteiten voor kwetsbare in-
woners. Denk aan ouderen, mensen die zich eenzaam 
voelen en mensen met een beperking. De subsidie is 
bedoeld voor het ondersteunen van deze Tilburgers en 
het mogelijk maken van (meer) sociale ontmoetingen. 
Je kunt maximaal € 7.500,- subsidie aanvragen. 

De gemeente heeft in totaal een budget van € 80.000,- 
gereserveerd. Er worden geen subsidies meer verstrekt 
als dit budget op is. Het aanvragen van deze subsidie 
kan het hele jaar door, via de website van de gemeente. 
Hier vind je ook alle criteria waar je als organisatie aan 
moet voldoen.  

Ga voor de aanvraag of voor meer informatie naar 
tilburg.nl/subsidies (categorie ‘zorg en ondersteuning').

De gemeente wil het Museum- en Mommerskwartier verder ontwikkelen tot een levendige plek, die aantrekkelijk 
is voor inwoners, Tilburgse kunstenaars en bezoekers. Het college van B&W laat plannen uitwerken, om er in 2022 
over te besluiten.

Textielmuseum (foto gemeente Tilburg)

Artist impression High Lane


