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Wijkkrant Tilburg Oud-Noord voortaan 
in het weekend bij u in de brievenbus
De WTON wordt 7 x per jaar (ongeveer om  
de 7 weken) in het weekend bezorgd in de  
brievenbussen met een NEE-JA-sticker, 
een JA-JA-sticker en geen sticker! Ook 
met alleen de losse groene Ja-stickers (ik 
wil wel reclame) krijgt u de wijkkrant.

Volgende editie: de 
speciale Kerstpuzzel editie 
18-19 december 2021.
Voor iedereen een fijne herfst.

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
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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

Groen-oranje rook: Elf-elf in Kruikenstad gaat door
Officiële start van het nieuwe carnavalsseizoen op het Willemsplein

LANETTE Clinics

wINTeraCTIes LaNeTTe Clinics, t/m 20-03-2022
Boek nu deze behandeling met korting: 
Meso Hair t.w.v. € 150,- nu voor € 100,-
MesoPeel t.w.v. € 100,- nu voor € 50,-
MesoPeel Anti-Aging Facial t.w.v. € 140,- nu voor € 70,-
Cryolipolyse t.w.v. € 120,- nu voor € 70,-
EM Sculpt t.w.v. € 100,- nu voor € 50,- 
Dermapen Face t.w.v. € 150,- nu voor € 100,-
Dermapen Face Deluxe t.w.v. € 170,- nu voor € 120,-

Kom naar onze VIP ChrIstmas  shoPPIng op vrijdag 26 november

 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

  æ injectables

LANETTE Clinics is een professioneel cosmetisch specialist 
voor al uw cosmetische huid- haar- en lichaamsproblemen. 

Wij werken uitsluitend met CE-gekeurde producten 
en CE- & FDA-goedgekeurde apparatuur. 

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 

  ænagelverzorging

  ækapsalon

  æhaarkleuringen

  æhaargroeistimulaties

Rood is van Sinterklaas

Inzamelingsactie KBO-Goirke-
Hasselt voor sjoelbakken

Op de 2e en 4e dinsdag van de maand biedt  
KBO-GH ouderen een middag voor sociaal 
contact en beweging in wijkcentrum 
De Poorten. EN spanning...  want de scores 
worden ook opgetekend en tijdens een 
gezellige middag worden prijzen gegeven 
voor de beste en de slechtste (poedelprijs).

Nieuwe sjoelbakken
De huidige sjoelbakken zijn een samenraapsel 
van 2e hands en gekregen ofwel afgedankte 
en door vrijwilligers opgeknapt. Wil je doneren?  
KBO-GH start een inzamelactie op 27 oktober 
a.s. op : www.voordeouderen.nl zie initiatief  
'Ouderen sjoelen op nieuwe sjoelbakken'. Wij  
zamelen ook in via onze Bingomiddagen op de 
2e en 4e vrijdag van de maand in De Poorten. 
Vaste activiteiten KBO en andere WTon-agenda p. 10

De traditionele start van het nieuwe carnavalsseizoen op donderdag 11 november start 
vanaf 15.30 uur. De groen-oranje festiviteiten, met als hoogtepunt de bekendmaking van 
de nieuwe Prins van Kruikenstad en zijn gevolg, vinden dit jaar plaats op het Willemsplein.
 

Ik zie oe wir war?!
Onder het nieuwe motto “Ik zie oe wir war?!” viert Kruikenstad dit seizoen de terugkeer van  
carnaval. Patrick Dewez, voorzitter van Carnavalsstichting Tilburg:
Eindelijk kunnen we weer samenkomen en het mooiste feest van het jaar vieren.  
Elf-elf is dit jaar niet alleen de start van een nieuw carnavalsseizoen, maar ook het 
moment waarop veel Kruiken en Kruikinnen elkaar na lange tijd weer gaan zien. 
Met de huidige versoepelingen is het weer mogelijk om een evenement als Elf-elf te organiseren.  
De voorzitter benadrukt dat de veiligheid én gezondheid van de bezoekers centraal staan. Hoe 
het evenement er precies uit gaat zien, zal de komende tijd duidelijk worden via de kanalen van 
de Carnavalsstichting Tilburg. : www.kruikenstad.nl en www.facebook.com/kruikenstadnl

Elf-elf feesten in de wijk
13 november: Aftrap 6×11 jubileum van K.V. de Görkese Turken tijdens 11-11 bal! 20.30 uur 
in de Heuvel Gallery. Volg het via Facebook met de link op : www.gorkese-turken.nl
13 november: 11-11 bal C.V. De Kerkuilen, 20.00 uur, Cafè 't Uilennest.
27 november: Jubileumfeest 33 Jaor C.V. de Kappesientjes, 20.00 uur, Partycentrum van Opstal.
Volg de carnavalsverenigingen in de wijk op Facebook.

Het Sint Nicolaas Comité Tilburg verwacht dat Sinterklaas zondag 14 november weer in de  
Piushaven van de boot stapt. Het grootste deel van de tocht van Sinterklaas door de binnen- 
stad van Tilburg is met de huidige coronaregels geen probleem, verwachten zowel de  
gemeente Tilburg als het comité. Al wordt er een kleine slag om de arm gehouden: begin  
november is er een nieuwe persconferentie over de coronamaatregelen.

Wel is al bekend dat een QR-controle zal plaatsvinden op het Willemsplein, waar burgemeester 
Theo Weterings de sint welkom heet. Of dat ook bij het aanmeren van de sint in de Piushaven  
nodig is, is nog niet duidelijk. 

Het comité wil ervoor zorgen dat er voor alle kinderen uit Tilburg cadeautjes zijn... Ook zoekt 
de sint nog vrijwilligers die hem willen helpen vanaf 15 november. : www.sintintilburg.nl
                                                                                                             ...lees verder op kinderpagina p. 3

De kastanjes, eikels, beukennootjes en dennenappels liggen al in de straten in de wijk, de bladeren van de bomen veranderen 
in vele kleuren. Nog wel wat groen maar de kleuren oranje, bruin, rood komen nu toch wel tevoorschijn. De wijk kleurt mee.

De kleuren van de herfst 
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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

Kinder KinderKinderKinder

 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

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.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 

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

Metselaar? Acteur? Timmerman? Filmmaker? Wat ga jij later worden? Ontdekstation013 heeft in de 
herfstvakantie een heel actief programma, dus laat je handen wapperen in onze Maakhoek! En  
ontdek wat er allemaal komt kijken bij het maken van een film.

Waarom beroepen?
Het thema van de Kinderboekenweek staat dit jaar in het teken van beroepen. Leuk om daarover 
te lezen, maar bij ons kun je het ook echt zelf komen doen. In onze Maakhoek kun je metselen, 
timmeren en constructies bouwen. Kies waar jij het meeste zin in hebt. Verder hebben we een 
gezamenlijke workshop bij het Greenscreen. Hier ontdek je de verrassende werking van dit groene 
scherm en verdelen we de rollen: Wie zijn de acteurs? Wie bedenkt het script? Wie schrijft de 
teksten? Zo merk je dat er heel veel verschillende mensen bezig zijn met het maken van een film.

ontdek • beleef • leer • creëer
Laat je handen wapperen! Wat ga jij later worden? 
Ontdek jouw beroep bij Ontdekstation013

Regen? Wij hebben een heerlijk binnenprogramma
Weer of geen weer, bij ons zit je lekker warm en droog. En je bent lekker een hele ochtend of middag bezig. Het totale 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) en geniet van alle activiteiten.

Vragen?
Heb je vragen? Bel 06 49 32 20 50 of mail ons:  
: info@ontdekstation013.nl 

            Kom jij bij ons op ontdekkingstocht?

greenscreen

Maakhoek

Herfstvakantie: 23 oktober t/m 31 oktober 

Bestel op tijd je tickets.
Het zou wel eens heel druk kunnen worden in de herfstvakantie, 
dus bestel op tijd je tickets! Dat kan op www.ontdekstation013.nl  
Prijs: € 8,- per kind, volwassenen gratis. Het ochtendprogramma  
begint om 10.00 uur en het middagprogramma om 13.30 uur.  
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Praktijk voor 
Fysiotherapie
& Manuele 
Therapie
Doriene van den Broek
Reinier Vos

Fysiotherapie
Manuele Therapie
Sportrevalidatie

Molenbochtstraat 58a
5014 ER Tilburg
tel 013-5441160

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

 
 
 

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

 
 

Belastingaangiften | Toeslagen | Fiscale dienstverlening | Boekhouding | Jaarrekening | Loonadministratie 
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Activiteiten in de wijk met Halloween:
               Spooktocht in de Textielstraat/buurt.  
Begintijd 19.00 uur. Iedereen mag meedoen, 
kinderen onder 12 jaar onder begeleiding. 
I.v.m. de verschillende vertrektijden van de 
groepen inschrijven van te voren! 
: hantonlove@hotmail.com

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.

In Tilburg willen we dat ieder kind een goede, veilige fiets heeft waar hij of zij trots op is. 
Helaas is dit niet voor elk kind vanzelfsprekend. Heb jij thuis een fiets in de schuur staan 
die je niet (meer) gebruikt? Help Sinterklaas een handje en maak er een kind blij mee. 

Kinderfietsenplan Tilburg
Tilburg doet mee aan het Kinderfietsplan van de ANWB. Wij knappen de fietsen op en geven ze aan 
kinderen uit gezinnen die weinig geld hebben. Een fiets is meer dan een vervoersmiddel. Voor kinderen 
van 8 tot 18 jaar is fietsen een manier om mee te doen, vrijheid te voelen en de wereld te ontdekken. 
Met een fiets kunnen zij zelfstandig naar school toe, makkelijker bij vriendjes op bezoek en meedoen  

met leeftijdsgenootjes. Doe ook mee en geef jouw fiets een tweede leven. Samen zorgen we ervoor  
dat ieder kind in Tilburg een fiets heeft om trots op te zijn.

 Fietsinzamelpunten
 Je kunt je fiets het hele jaar door inleveren bij één van de drie fietsinzamelpunten:
 La Poubelle, Hoevenseweg 3, BeterStokHasselt/ContourdeTwern, Corellistraat 281 en 

 Quiet Community, Hoflaan 23. Kijk voor meer informatie op : www.tilburg.nl/kinderfietsenplan

         Fiets nodig?
 Is de fiets van je kind te klein geworden, of is de fiets niet meer te repareren? Vraag een 
 vervangende fiets aan voor je kind (4 t/m 18 jaar). Neem contact op met Stichting Leergeld  
   via : www.stichtingleergeld.nl/tilburg

Weer de wijk een stukje mooier. Buurtbewoner Frans Aurik  
heeft zijn muur voor zijn atelier beschilderd met een 
afbeelding geïnspireerd door het werk van BANKSY en 
een eigen tekst erbij geplaatst. Vele buurtbewoners zijn 
al blijven staan kijken. Kinderen vragen: wat staat daar?  
Bekijk de hele afbeelding aan het Molenbochtplein 27

Er kan weer geknutseld en 
gekliederd worden. De herfst  

is weer begonnen dus er zullen  
een hoop leuke herfstcreaties 

gemaakt worden! 
Zo ook voor Sinterklaas 

en Halloween. 
Kom je ook?

Hall of Fame

Sinterklaas is druk bezig in Spanje met zijn 
voorbereidingen voor de sinterklaasfeesten 
in Nederland. Wil jij weten wanneer hij de 
wijk Tilburg Oud-Noord een bezoek  
brengt? www.facebook.com/SintinTilburg  
en : www.sintintilburg.nl

Meer activiteiten van Activiteitengroep de Nieuwe Jordaan: 
31 oktober: Rommelmarkt in De Poorten. Van 10.00 tot 16.00 uur. 
Met livemuziek en dj. Er zijn nog tafels te huur: kosten 5 euro.

27 november: Playback show in De Poorten. 
Zaal open 19.00 uur, aanvang  19.30 uur, Iedereen welkom.
Meer info en inschrijven activiteiten De Nieuwe Jordaan: 
: hantonlove@hotmail.com

 Pompoensnijden 
bij Kinderboerderij Kerkibo

Bisschop Bekkerslaan 202a 
van 14.00 tot 16.00 uur. Kijk 
voor actuele informatie over 
de activiteiten bij Kerkibo 

: www.kerkibo.nl

Er wordt dit jaar weer een sinterklaas
(zaterdag)middag georganiseerd.
Meer info volgt later vanuit de organisatoren: 
: stadstuintheresia.nl

14 november: Intocht Sinterklaas Tilburg Piushaven

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

GEMEENTENIEUWS
Tilburg is weer een nieuwe fruit-
tuin rijker, namelijk op de locatie 
Edmond Meliserf. Dat ligt tussen 
de Hasseltstraat en Goirkestraat 
in. Het is een klein erf, omgeven 
door woningen, parkeerplaat-
sen, een hondenspeelweide en 
sinds kort dus ook een fruittuin. 

De gemeente ziet graag meer 
eetbaar fruit in de stad. Dus 
toen het verzoek vanuit de buurt 
kwam voor fruitbomen en strui-
ken in de wijk, was het besluit 
snel genomen. In het voorjaar 
van 2020 zijn er door Groen Xtra 
in opdracht van gemeente Tilburg 
fruitbomen en struiken geplant. 
De reden om fruitbomen en 
struiken te planten, is dat het de 
wijk niet alleen een stuk groener 
maakt, maar mensen ook in be-
weging brengt en verbindt. Want 
hoe leuk is het om tijdens het 
oogstseizoen een rondje langs 

de bomen en struiken te lopen 
en je eigen fruit te plukken? Of 
het groeiproces te volgen van 
bloesem naar fruit? 

Buiten zijn in de natuur heeft een 
positief effect op mensen. Het 
fruit plukken geeft een doel om 
naar buiten te gaan, maar geeft 
ook aanleiding om het gesprek 
met anderen aan te knopen. 
Omdat niet iedereen kennis heeft 
van de soorten fruitbomen en 
struiken die geplant zijn, staat er 
een informatiebord met platte-
grond. Hierop staat welke boom/
struik waar staat, wat voor soort 
het is en wanneer de bloeitijd 
van de vrucht is.

Doordat er veel verschillende 
soorten fruitbomen en struiken 
geplant zijn, lokt dit veel verschil-
lende soorten insecten. En dit is 
goed voor de biodiversiteit.

Zoals eerder aangekondigd op deze pagina, wil 
het college van B en W graag dat alle wijken 
van Tilburg op 31 december 2020 een eigen 
wijkagenda hebben. Best veel wijkbewoners en 
partners hebben inmiddels onderwerpen aange-
dragen voor de wijkagenda voor Goirke-Hasselt-
Bouwmeesterbuurt.  

Hierbij roep ik u allen op om,  als u hieronder nog 
een onderwerp mist,  te bellen, te mailen of ap-
pen naar mij, Natascha Verhaaren. Mijn contact-
gegevens kunt u onderaan de pagina vinden. De 
volgende thema’s zijn het meeste genoemd:
 
1. Armoede
Volgens de wijktoets zijn de armoedehuishou-
dens met name geconcentreerd in de (omgeving 
van de) Textielstraat én in Kasteel Noord. Naar 
schatting leeft één op de drie huishoudens in 
deze buurten in armoede.  Op een aantal plekken 
is er (complexe) problematiek achter de voor-
deur. De scholen in Oud-Noord en GGD hebben 
geconstateerd dat in de Hasselt relatief veel kin-
deren onder de vier jaar geen enkele voorziening 
bezoeken, en daardoor soms al met een achter-
stand op de basisschool beginnen.  

2. Te weinig (middel-)dure huur- en koopwoningen 
Bewoners waar het goed mee gaat willen graag 
langer in de wijk blijven wonen, maar lopen aan 
tegen het eenzijdige woningaanbod. Dus vaak 

verhuizen ze uit de wijk. Daarom zien we een 
toename in de van het aantal zwakke (verwarde) 
bewoners, die bovendien vaak geen of een 
beperkt netwerk hebben: mensen die begeleid 
wonen, psychiatrische en/of verslavingsproble-
matiek hebben en statushouders. Dit geeft meer 
druk op de leefbaarheid. Dit wordt, evenals het 
eerste onderwerp, het meeste genoemd door 
bewoners van Kasteel Noord én bewoners van de 
Textielstraat en omgeving. 
 
3. Vervuiling
In de wijktoets krijgt het onderwerp vervuiling al 
jaren veruit het laagste rapportcijfer (gemiddeld 
een 4,5). Bewoners ergeren zich aan het afval 
rondom de milieuparkjes en aan het zwerfvuil. 
Gelukkig komen er wel steeds meer initiatieven 
van bewoners om hier zelf ook iets aan te doen.
 
4. Het gebrek aan contacten en betrokkenheid
In een aantal buurten zijn de rapportcijfers voor 
contacten in de buurt en betrokkenheid van de 
bewoners onvoldoende, terwijl dat in Tilburg 
gemiddeld boven de zes ligt. Bewoners geven aan 
een toename te zien van eenzaamheid, onder 
zowel jongeren als ouderen. Door corona wordt 
dit nog eens versterkt.

5. Weinig groen
Enkele jaren geleden heeft het netwerk Groen 
013 de wijk uitgeroepen tot het ‘meest stenige’ 
gedeelte van Tilburg. Bewoners zouden ook graag 
meer groen zien. De uitdaging hierin is dat er veel 
smalle straten zijn met weinig ruimte.

Fruittuin Edmond Meliserf Tilburg

Wijkagenda

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

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

Jaap Quispel 
wijkregisseur Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt
jaap.quispel@tilburg.nl 
06 51 78 38 70

Online stadsgesprek 
'Tilburg Schoon' van start
In Tilburg werken de gemeente, gebiedsaannemers, 
ondernemers én vrijwilligers hard aan een schone 
stad. De gemeente wil over dit onderwerp graag 
input van inwoners. Daarom kunnen zij nu online 
meedenken en -praten. De gemeente maakt het 
openbare gebied (straten, straatmeubilair, borden, 
speeltoestellen) schoon en zorgt voor voldoende 
voorzieningen zoals afvalbakken en wijkcontainers. 
Veel vrijwilligers helpen iedere dag mee door zwerf-
afval te verzamelen of bijvoorbeeld de eigen stoep 
te vegen. Iedere Tilburger en bezoeker van onze 
stad kan meehelpen om Tilburg schoon te maken

en te houden. Dat kan heel eenvoudig: door afval 
in de straatafvalbakken te gooien en door geen 
huisvuil naast de ondergrondse afvalcontainers te 
plaatsen. Want wat niet op straat belandt, hoeft 
ook niet opgeruimd te worden.

"Ondanks al deze inspanningen zijn zwerfafval en het 
illegaal bijplaatsen bij containers een doorn in het 
oog van veel inwoners. Het zorgt voor een vervuild 
aanzicht van onze mooie stad", aldus wethouder 
Mario Jacobs (openbare ruimte). "Onze inwoners 
hebben gelukkig vaak goede en creatieve ideeën 
hoe we de stad schoner kunnen krijgen of houden. 
Daarom gaat de gemeente graag online met u het 
gesprek aan. Zo komen we samen mét de stad tot 
nieuwe inzichten en oplossingen vóór de stad. En 
daar kunnen we dan direct mee aan de slag." 

Meedoen
Denk en praat mee op www.tilburgingesprek.nl. 
Samen zetten we de schouders onder een schoon, 
heel en veilig Tilburg. Online meedenken en -praten 
kan tot 30 november.

Muurschilderingen
25 bewoners uit de wijk 
hebben meegedacht over 
alweer een  muurschilde-
ring: deze verscheen op de 
zijkant van een appartemen-
tencomplex aan de Tjeuke 
Timmermanstraat. Bewoners 
kwamen vooral met ideeën 
over het verbinden met de 
stad, de Textielgeschiedenis 
en de natuur. 

De kunstenaar Stefan Thelen 
heeft geprobeerd deze 
uitgangspunten samen te 
brengen. Op de schildering 
zijn bijvoorbeeld planten en 
dieren verwerkt. En ook zien 
we Doornroosje als verwij-
zing naar de textielgeschiede-
nis, omdat ze zich prikte zich 
aan een spinnewiel.  

Er is sinds kort ook een route 
langs alle muurschilderingen 
in de wijk: 
https://schonstewijk.weebly.
com/schonstewijkroute.html

Herfstvakantie: 23 oktober t/m 31 oktober 

Stichting Stadstuin Theresia

Pakje van de Sint Bij verschillende wijkcentra verzamelen ze speelgoed 
in dat een tweede ronde verdient. Om zo kinderen blij te kunnen 
maken waarvoor het anders niet mogelijk is om pakjesavond te vieren. 
Helpen jullie weer mee? Speelgoed inleveren kan ook bij De Poorten! 
Kijk op : www.sintintilburg.nl/goede-doelen/pakje-van-de-sint
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Data nieuwe Try-out cursussen: Kinderkunst op 1-11, 15-11, 29-11 en 13-12 voor € 19,95 per les,  
inclusief materialen. Open Atelier voor volwassenen op 8-11, 22-11, 6-12 en 20-12 voor € 25,- per les,  
exclusief materialen. Proefles Studio Xplo vanaf € 25,-. 
Je vindt alle informatie over deze nieuwe cursussen onder de knop ‘Cursussen tekenen en  
schilderen’ op : www.StudioXplo.nl Opgeven via: : Peggy@StudioXplo.nl

Ondernemers
in de wijk

Uitvaar tbegele id ing

Harriet van der VleutenHarriet van der VleutenHarriet van der Vleuten

www.harrietvandervleuten.nl   

T 013 592 00 48

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

Harriet van der Vleuten    Francy Derix

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 

Mijn achtergrond ligt in de creatieve sector. 
Zo heb ik een opleiding gevolgd tot graveur, 
een jaar gewerkt bij de glasfabriek te Leerdam 
op de kristalafdeling en enkele jaren vrij ge- 
werkt als kopergraveur. Verder heb ik nog een 
opleiding als productontwerper achter de rug  
en heb ik elf jaar gewerkt bij een ontwerp- en 
architectuurbureau. Dit werk was veelal achter  
de computer en ik miste het werken met mijn  
handen enorm. Dat is bij Studio Xplo wel 
anders! Hier maak ik replica’s van bestaande 
kunstwerken volgens de Taktila-methode. 
Taktila is een methode waarbij kleuren worden 
omgezet in voelbare kleuren. Voor meer info  
kun je kijken op : www.taktila.com 

Op dinsdag en donderdag verzorg ik met 
Jofke dagbesteding. Hier begeleid ik mensen 
op verzoek. Je kunt dan denken aan het 
helpen bij het maken van een compositie, 
uitzoeken van bepaalde technieken, aanleren 
van nieuwe technieken, een luisterend oor 
zijn en het verzorgen van een kopje koffie of 
thee. Voor cliënten is het bij ons mogelijk om 
tussendoor een powernap te doen als daar 

Een nieuw gezicht 
bij Studio Xplo Van links naar rechts: Jofke van Loon, 

Peggy Lacroix-Tillie, Ivonne Heltzel

Peggy Lacroix-Tillie: Vorig jaar kwam ik per toeval via het vrijwilligersbedankje van de 
gemeente in contact met Jofke van Studio Xplo. Zij bood een portretworkshop aan. Daarna 
zijn we gaan bespreken of ik iets zou kunnen betekenen voor Studio Xplo. En zo geschiedde! 
Sinds januari dit jaar kun je mij meerdere malen per week vinden bij Studio Xplo.

behoefte aan is, of een wandelingetje om de 
nabijgelegen vijver om even tot rust te komen.

Op vrijdag ben ik buddy van een blinde 
mevrouw tijdens de cursus en ondersteun ik 
haar in haar creatieve proces. Zij geeft mij meer 
inzicht in haar wereld en ik doe een poging om 
haar meer inzicht te geven in mijn wereld. 

In november start ik samen met Ivonne Heltzel  
twee nieuwe cursussen: Kinderkunst en 
Open Atelier voor volwassenen. Krijg jij nu ook  
zin om met je handen aan de gang te gaan?  
Schrijf je dan snel in, want het is heerlijk  
vertoeven bij Studio Xplo!

Studio Xplo is niet alleen een teken- en 
schilderatelier. Je kunt bij ons bijvoorbeeld ook  
punchen, kalligraferen, graveren, lino snijden,  
pendulum painten, houtbranden, vormgeven 
met de computer, vormgeven in klei, mixed-
media en nog veel meer. We hebben allerlei 
mooie materialen in huis en hulpmiddelen 
zoals een naaimachine, punchmachine, 
braillemachine, drukpers, glasslijpmachine, 
lichtbakken, enzovoorts. Neem een Proefles.

Wendy van der Jagt  
Counseling bij Intimiteit & Seksualiteit 
 

info@specialattention.nl    www.specialattention.nl

Zoek de zon op, dat is zo fijn... 
Wie houdt er niet van een flinke dosis zonneschijn? 
Helaas kan langdurige blootstelling aan zonlicht grote 
schade aanrichten aan je huid en haar. Ongeacht de  
hoeveelheid zonnebrandcrème die je op je huid 
aanbrengt; de zon dringt door tot je kostbare huid - en 
laat zonnevlekken, vlekken en rimpels achter!  
Maar je hoeft je niet te wentelen in een wereld van spijt.
Je tijd doorgebracht met zondigen in de zon kan worden hersteld.

Huidherstel 
Dermapen microneedling is de oplossing voor je huidherstel. De dermapen maakt 
gebruik van kleine naaldjes welke vibrerend kleine kanaaltjes in de huid maken. Dit zorgt 
ervoor dat de huid zich onmiddellijk op een natuurlijke manier gaat herstellen. Daarnaast 
wordt de aanmaak van collageen versneld. Door de automatische, verticaal vibrerende 
naaldjes en de tijdens de behandeling instelbare lengte van de naaldjes, verhoogt de 
dermapen de effectiviteit van de behandeling en verbetert de opname van producten. 
Boek nu een van onze Dermapen microneedling WINTERACTIES zie onze advertentie op pagina 1 

Haarherstel
De plasm mask therapy, die bij Lanette Clinics 'Hair spa' wordt gebruikt, werkt tot diep in de 
haarvezel en herstelt zwak of versleten haar. Het bevat geen water, verandert de kleur niet en 
voegt geen gewicht toe aan fijn haar, waardoor het een ideaal product is voor alle haartypes. 
De ingrediënten werken samen met enzymen en antioxidanten die bijdragen aan de gezond-
heid en vitaliteit van de haarstructuur. Het herstelt, herstructureert en geeft beschadigd haar 
kracht en dichtheid terug. Gebruik onderstaande kortingsbon en boek uw Hair spabehandeling.

LANETTE Clinics,Sint Pieterspark 69, : 013 785 75 87
Behandelingen op afspraak : www.lanette.eu

LaNeTTe Clinics
Bij inlevering van deze bon: 

10% korting op alle behandelingen 
van 'Hair spa'.

Inleveren tot 31 december 2021. 
 : www.lanette.eu/hair-spa

Adverteren in de edities van de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord in 2022? 
Nieuwe advertentietarieven 2022: bekijk de advertentietarieven en -formaten 
op de website : persoonlijkekunstencreatie.nl/wijkkrant-tilburg-oud-noord 
Plaats uw advertentie in de WTON-decembereditie nog eenmalig voor het oude 
tarief. Stelt u ook een puzzelprijs beschikbaar voor de December-Kerstpuzzel? 
Mail naar Claudia van der Waal : wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com

Vrijdag 26 november 
11.00 - 15.00 uur

æ æ Informatie over en demonstraties van   
     de behandelingen van LANETTE Clinics 

æ æ Kortingen op verzorgingsproducten
æ æ Gast-standhouders zoals: 

      Victoria Exclusieve Sieraden en  
      Lovely-Living kerstcreaties
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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. Ons centrum biedt fysiotherapie, sportfysiotherapie, 
oefentherapie Cesar, oefentherapie voor musici, osteopathie, kinderosteopathie, Body 
Stress Release, psychomotorische kindertherapie en psychosociale counseling. 
Soepel door de herfst heen 
Nu het herfst is geworden en het weer begint om te slaan, voelen we ons sneller stijf en stram. Bewegen helpt,  
en vermindert ook nog eens het risico op hart- en vaatziektes, diabetes, depressie en de kans op vallen. Bij  
de COVID-revalidatie helpt begeleid bewegen je weer om actiever te worden en binnen jouw mogelijkheden op 
te bouwen. Valerie Tillie, oefentherapeute Cesar, heeft dit keer wat kleine tussendoortjes voor je, zodat je de  
dag weer soepel kan doorkomen. Afwisseling van houding en beweging houdt je lijf fit en alert.  
Onderstaande oefeningen kunnen zowel zittend als staand gedaan worden. 
1. Draai je schouders ongelijk rond naar achteren. Daarna je ellebogen in cirkels naar achteren draaien en tot 
     slot je gestrekte armen ongelijk naar achteren draaien. Je voelt je rug losser worden en je spieren rek je op. 
2. Buig je rug naar voren en schud een voor een je armen los naar voren. 
3. Zwaai met je armen tegengesteld van voor naar achter en weer terug. 
4. Strek je armen tot naast je hoofd en doe als of je de hoogste appels wilt plukken. Hoe hoog kan je komen?  
5. Kijk eens op het youtube-kanaal van Valerie Tillie. Zij heeft onder haar naam een aantal video’s gemaakt  
     van liggende oefeningen om soepel te blijven. 
6. Heb je last van ademhalingsproblemen? Onder begeleiding van Valerie kan je zang therapeutisch inzetten.  
     Zij is als enige in Noord-Brabant gecertificeerd in het behandelen van musici. Deze kennis is natuurlijk  
     ook voor de niet-musici en longCOVID-patiënten zeer bruikbaar. 
Mocht je ondanks deze oefeningen toch meer begeleiding of behandeling willen voor bijvoorbeeld je rug-, 
schouder- of armklachten, neem dan contact op met ABC-Tilburg, Minister Mutsaersstraat 24,  
: www.abc-tilburg.nl : 013 5454065, : info@abc-tilburg.nl

Postzegel- en Munthandel

• Postzegels
• Munten
• Goud
• Zilver

In- en verkoop:

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

06 - 14 02 71 77
denbesterd54@gmail.com

Al 45 jaar is dit hét 
vrouwencentrum in 
Tilburg. Hier kun je 
andere vrouwen leren 
kennen. Er zijn veel 
gratis leuke en leerzame 
activiteiten. Er zit zeker 
iets bij waar je blij 
van wordt! Ook kun je 
persoonlijk advies en 
ondersteuning krijgen. 
Bij Feniks wordt naar je 
geluisterd en er wordt 
gekeken naar wat bij 
jou past of wat je nodig 
hebt. Ook als je nog niet 
weet wat je wilt gaan 
doen of waar je het 
moet zoeken. Kortom: 
we ondersteunen je 
graag (en gratis) om 
werk te maken van 
jezelf en je toekomst!

Ken jij Feniks al?

Kom voor meer informatie binnenlopen op  
werkdagen (behalve woensdag) bij het 
vrouwencentrum Feniks aan het NS Plein 17. 
We ontvangen je graag met een kop koffie of 
thee in onze gezellige huiskamer! Natuurlijk 
kun je ook een vrijblijvende afspraak maken, 
telefonisch of via de website. Graag tot ziens bij 
Feniks! Gerda, Kristel, Mo, Aïsha en Melanie. 
: 013 542 18 96 : www.fenikstilburg.nl
18 nov: Mans Genoeg, 20.00 uur, Kennismakerij LocHal

Niet praten maar op muziek bewegen 
‘Op muziek bewegen kan de sleutel zijn voor 
een wezenlijke verandering van je leven’, vertelt 
Rivka Bergshoeff, het gezicht achter 
DansBeleving. Zoals Erik Scherder, hoogleraar  
Neuropsychologie en professor in de Bewegings-
wetenschappen met vele onderzoeken aantoont, 
zorgen reguliere lichaamsbeweging evenals actief 
bezig zijn met muziek voor een ‘fit brein’. Daarom 
zijn beide essentieel voor je fysieke en mentale 
gezondheid. Dansen is een combinatie van 
beide, daarom zegt Scherder: ‘Ze zouden dansen 

 Een energieboost nodig om de herfst door te komen?
Het was een andere zomer dan anders. We hadden nog altijd te maken met de nodige 
maatregelen ter bestrijding van corona. Bovendien was het minder warm en zonnig dan 
in de afgelopen jaren. En inmiddels is de herfst al begonnen. Heb jij ook het gevoel nu 
een energieboost te kunnen gebruiken en wat beweging in je leven te willen brengen?

Je danst afwisselend individueel, in tweetallen, 
in de cirkel en soms in kleine groepjes. Tijdens 
het dansen wordt niet gepraat.

Op muziek bewegen bij DansBeleving betekent 
‘ontladen’, de batterij opladen en meer: gebruik- 
makend van de effectieve Biodanza-methodiek 
draagt het bij aan je persoonlijke ontwikkeling. 

Al dansend ontdek je je kracht en je 
kwaliteiten. Zo groeit je zelfvertrouwen en 
ook je vertrouwen en plezier in het leven!

onmiddellijk op alle scholen moeten invoeren!’. 

Plezier en persoonlijke ontwikkeling
Bij DansBeleving hoef je geen danspasjes te leren.  
Het gaat om het plezier: in de muziek, in de be- 
weging, in het contact met anderen op de dans- 
vloer. Voor één avond in de week stap je uit je 
dagelijkse sleur, alles wat is gebeurd en alles wat  
nog gaat komen kun je loslaten. Voor ieder 
nummer wordt een duidelijke uitleg en een korte 
demonstratie gegeven waarna je uitgenodigd 
wordt om op je eigen wijze te bewegen. 

Valerie tillie

Biodanza: Voor zowel mannen als vrouwen. In samenwerking met Feniks Tilburg 
verzorgt DansBeleving wekelijkse lessen op woensdagavond in MFA De Poorten en op 
donderdagavond in De Nieuwe Stede. Via de website of e-mail eerst aanmelden.  
: www.dansbeleving.nl : info@dansbeleving.nl In oktober kun je je nog aanmelden  
voor het cursusjaar 2021/2022. DEZE WEEK: 4 proeflessen voor maar € 54,- 
Bel : 06  24 74 70 30 voor een vrijblijvend (telefonisch) kennismakingsgesprek.
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Picknick in heT Park 
Via Gemeente Tilburg kregen organisaties 
de mogelijkheid om in de week van 13 tot 
en met 17 september 2021 haar vrijwilligers 
te bedanken middels een lunchpakket 
of een borrelpakket. Het leek leuk om 
de verschillende groepen vrijwilligers in 
allerlei ‘parken’ te laten genieten. de 
slogan ‘Picknick in het Park’ werd bedacht.

Wijkraad Loven-Besterd koos het 
Rosmolenplein uit als plek om met onder 
andere leden van de zwerfvuilgroep bijeen 
te komen. Het Rosmolenplein, omdat dat 
toch een beetje een ‘vergeten’ plein is.

Gewapend met dekens voor op de 
boomstronken, met tasjes versnaperingen 
van Gemeente Tilburg (waarvoor dank), 
koffie, thee, fris, etc. hebben we in een 
stralend zonnetje gezellig zitten kletsen, 
afspraakjes gemaakt om samen te gaan 
zwemmen, en werd om beurten een verhaal 
of een grap verteld! We kregen ook leuke 
reacties van passanten. Het was een erg 
gezellig samenzijn. En passant werd de 
zwerfvuilgroep versterkt met mensen die 
ook regelmatig vuil willen gaan prikken.

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

Wijkraad Loven-Besterd: 
info@loven-besterd.nl 
www.loven-besterd.nl 

www.facebook.com/LovenBesterd

Wijkraad

Resurrexit
Koor Resurrexit zingt elke vierde zondag 
van de maand de zondagsviering van 
parochie Peerke Donders: zondag 
24 oktober en 28 november om 11.00 uur. 

Zingt u mee?
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 voor-
zitter, 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

VrijWiLLigers 
BedankT!

Na anderhalf jaar is in september het Repair 
Café weer opgestart. Het liep bij deze eerste 
keer nog geen storm. Het besluit om weer 
te starten kon pas laat genomen worden. Er 
was dus weinig tijd voor propaganda, maar 
enkele wijkbewoners wisten De Baselaer 
toch te vinden met hun kapotte spullen.

Repair Café elke 3de zaterdag van de maand 
Dit jaar was er nog een Repair Café op 16 oktober. 
Daarvoor komt deze krant dus net te laat in 
de bus, maar noteer 20 november alvast in je 
agenda! In december is er geen Repair Café. 
Volgend jaar kun je weer elke 3de zaterdag 
van de maand van 11.00 tot 13.00 uur terecht.

In het Repair Café proberen we samen je spul- 
len te repareren. Denk aan speelgoed, kleine  
huishoudelijke apparaten, kleding, enzovoort.  
In onze 'hamburger' (een spaarpot) kun je een  
vrijwillige bijdrage stoppen om de kosten te  
dekken.

We hebben ook een 'weggeeftafel'; hierop 
kun je overbodige maar nog bruikbare 
spullen kwijt. Als er iets bij ligt wat je nog 
kunt gebruiken, kun je dat meenemen.

Heb je iets te repareren of weg te geven: 
kom langs, de koffie staat klaar!

Al enige tijd bestaat er een informeel 
Dartclubje in De Baselaer, lichtelijk 
ondersteund door de wijkorganisatie 
De Ring. Uitbreiding met enkele 
nieuwe liefhebbers zou welkom zijn. 
Elke dinsdagavond vanaf 19.30 uur 
kun je er binnenlopen om je kunsten 
op dartgebied te vertonen. Er worden 
geen topprestaties verwacht, maar 
dat mag natuurlijk wel! Een prettige 
avond is belangrijker dan 180-ers!
Heb je belangstelling...           
                  kom gerust eens langs!

Wijklunch in Het Spoor

Vanaf november is het weer mogelijk om de 
wijklunch in Het Spoor weer op zaterdag te  
houden. Voor oktober was het niet mogelijk. 

Komende Wijklunch in Het Spoor: 
Vrijdag 29 oktober, zaterdag 27 november, 
zaterdag 18 december, 12.00 - 13.30 uur. 

In verband met de inkopen en het plaatsen  
van stoelen moet men vooraf een kaartje  
kopen van € 2,50 bij de receptie van  
Het Spoor.

Wijklunch vanaf november weer op zaterdag

Nu we weer muziek 
mogen maken is De BenT 
in volle vaart weer op 
gang gekomen. De BenT, 
popgroep van twaalf 
getalenteerde mensen 
met een verstandelijke 
beperking, repeteert weer 
in wijkcentrum Het Spoor 
op maandagavond. 
Daarnaast heeft ze ook 
al weer twee optredens 
in de regio verzorgd.

Na de tv-opnamen samen met de familie Froger is de bekendheid van de groep toegenomen. 
Muzikaal leider Wil Dekker werd daar in het zonnetje gezet voor 25 jaar vrijwillige inzet.
Ook als u een feestje hebt en leuke muziek wilt, horen we dat graag.  
Ons mailadres is : bent013@hotmail.nl

Darten in De Baselaer Repair Café De Baselaer

Gemengd Koor Cantiqua uit Tilburg zal in 2022 haar 100-jarig bestaan vieren. Het koor heeft 
in de loop van haar bestaan verschillende namen gehad. Menigeen zal het koor nog kennen 
als het Gemengd Zangkoor Loven-Besterd of misschien zelfs Lovens Kerkkoor. Het koor wil 
graag in contact komen met oud-leden van zowel Gemengd Zangkoor Loven-Besterd als van 
Cantiqua, omdat leden van het huidige koor een reunie organiseren ter ere van het lustrum.

In 2022 worden er voor het eeuwfeest verschillende activiteiten voor (oud-)leden en niet-leden  
georganiseerd. Te beginnen op zondag 23 januari van 13.00 tot 17.00 uur met een reünie/
receptie in wijkcentrum De Symfonie in Tilburg-Noord. Dit centrum fungeert al enkele jaren als 
repetitie- en concertlocatie voor Cantiqua. Alle oud-leden zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn  
bij de start van het jubileumjaar op 23 januari 2022. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aan- 
melden bij het secretariaat door een mail te sturen naar : secretariaatcantiqua@gmail.com 
Het koor hoopt met zoveel mogelijk belangstellende oud-leden het jubileum te mogen vieren  
onder het genot van een drankje, een hapje, gezang en veel herinneringen. 
Volg het laatste nieuws op de website : www.cantiqua.nl

Gemengd Koor Cantiqua (Loven-Besterd) zoekt oud-leden t.b.v. reünie

Het HGKK zingt onder leiding van Don Henken 
het Stabat Mater van d’Astorga en het Miserere 
van A. Hasse. Aan het concert werken solisten en 
een begeleidingsorkest mee. Het thema is ‘Hier’. 

Na alles wat we aan ervaringen, goede en 
minder goede, achter de rug hebben en ons 
bewust van wat de toekomst kan brengen, willen 
we focussen op het Hier: met u samen genieten 
van prachtige muziek en ons laten meevoeren. 

De BenT

Foto van een zeer geslaagd optreden op 29 augustus op 
de zorgboerderij Donkhorst. We zijn ook te volgen op 
Facebook-De Bent en : www.debent-webnode.nl

Concert ‘Hier’ 
Hasselts Gemengd Kapelle Koor 

28 november 2021 
 15.00 uur 

Opstandingskerk Tilburg
Meer informatie en kaartverkoop, 

zie : www.hgkk.nl

Foto: 1979
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Inloophuis Midden-Brabant: ontmoetingsplek en lotgenotencontact
Het Inloophuis Midden-Brabant aan het Wilhelminapark 29 is een ontmoetingsplek 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 in een van de groepen of bijvoorbeeld  
ontspanning en afleiding vinden door mee te doen aan een van de creatieve workshops.

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? 
 

Daarom organiseren we lotgenotencontact momenten voor mensen met: Prostaatkanker 
(i.s.m. prostaatkankervereniging), Borstkanker (i.s.m. Borstkankervereniging), Uitgezaaide 
borstkanker, Bloed/Lymfeklierkanker (samen met Hematon) en Mannen met kanker.
Daarnaast hebben we maandelijks een Partneravond en een Nabestaandenbijeenkomst.
 

Je kunt op onze website : www.inloophuismiddenbrabant.nl de meest actuele activiteiten  
vinden in de activiteitenkalender. Aanmelden kan via de website of via e-mail  
: info@inloophuismiddenbrabant.nl Zie ook Inloophuis activiteiten in de WTon-agenda p. 10

Citaat uit het boek Tussenland, over leven met 
de dood in de schoenen, van Jannie Oskam: 
Tegenwoordig leef je langer als je  
uitgezaaide kanker hebt. De groep mensen 
met deze diagnose wordt daardoor steeds  
groter. Maar er is weinig bekend over wat 
mensen meemaken die met de dood in de 
schoenen leven. En je maakt nogal wat mee. Niets is meer hetzelfde als de dood je is aangezegd. 
Voortaan zĳn er twee sporen: in het volle leven staan én dealen met je ziekte en de altĳd aanwezige 
dood. Dat gaat niet vanzelf. Je doorloopt een groeiproces, waarin fases zĳn te onderscheiden 
en waarin je taken hebt te verrichten. Hoe leef je verder nadat je te horen hebt gekregen dat 
je niet meer te genezen bent? Waar haal je de kracht vandaan? Waar heb je behoefte aan? 
Hoe zoek je je weg in de zorg? En wat kan de palliatieve zorg daarin betekenen?
 

Veel mensen denken dat deze zorg alleen bedoeld is voor de laatste weken van het leven. 
Niets is minder waar. Een verblijf in Tussenland kan jaren duren en veel mensen blijven na de 
diagnose ‘ongeneeslijk ziek’ verstoken van goede zorg. Verblijf jij ook in Tussenland en wil je  
graag ervaringen delen en luisteren naar andere Tussenlanders? Voel je welkom en kijk voor  
de actuele data op : www.inloophuismiddenbrabant.nl Begeleiding door Annemie de Vroe.

NIEUWE groep lotgenotencontact: Tussenlanders
Als je niet meer kunt genezen en leeft met uitgezaaide kanker

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

Lekker dansen in De Poorten: 19 november, 17 december 2021. 
    Van 20.00 tot 23.30 uur, zaal open om 19.30 uur. Entree € 3,-
Filmavonden in De Poorten: 12 november, 10 december 2021. Aanvang 19.30 uur, zaal open 18.45 uur. 
           Entree € 4,50. Programma en tickets alleen via : filmavonddepoorten@contourdetwern

Feestelijke opening Geheugenwerkplaats

 Eerste 'Tussenlanders' bijeenkomst 
op woensdag 3 november, 13.30 uur

Op 21 september werd de Geheugenwerkplaats feestelijk geopend in de Clarissenkapel 
in Tilburg. De Geheugenwerkplaats is een bruisende plek waar wijkbewoners, mensen met  
beginnende geheugenproblemen of dementie, en hun mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten. 
Het doel van die ontmoeting is om mensen met dementie en geheugenproblemen te blijven 
betrekken in de maatschappij en om het taboe dat soms rondom dementie bestaat weg te nemen.  

De Geheugenwerkplaats is een initiatief van de dementieconsulenten van de Geheugenwinkel 
van De Wever. ‘Mensen staan in de Geheugenwerkplaats in hun kracht, ze zijn zoals ze zijn’, vertelt 
Phil Mutsaers, dementieconsulent van De Wever. ‘We geven de mensen de mogelijkheid om te 
doen wat ze kunnen. Je wilt ze het gevoel geven dat ze ertoe doen als ze hier komen. Op een 
gegeven moment leren we de mensen kennen. We weten welke kwaliteiten ze hebben, daar 
kunnen we dan een beroep op doen. We willen dat mensen betrokken blijven bij de maatschappij’. 

Activiteiten, workshops en inloopmomenten Geheugenwerkplaats
In de Geheugenwerkplaats worden allerlei activiteiten, workshops en cursussen georganiseerd.  
Zo kunnen wijkbewoners en mensen met geheugenproblemen of dementie terecht voor  
geheugenfitness, een beweegprogramma met dans en muziek, en creatieve workshops. Voor 
mensen met beginnende dementie worden er gespreksgroepen georganiseerd en mantel- 
zorgers kunnen elkaar tijdens inloopmomenten ontmoeten. Partners en kinderen van mensen  
met dementie kunnen ook deelnemen aan de cursus Dementie en NU, waardoor ze beter leren 
omgaan met de ziekte van hun naaste. 

Agenda Geheugenwerkplaats 
 U Gespreksgroep voor mensen met  

 dementie: iedere dinsdagochtend,  
        van 10.00 tot 11.30 uur.  

 U Inloop voor mantelzorgers met   
 dementie: iedere dinsdagochtend,  
        van 10.00 tot 11.30 uur. 

 U Geheugenfitness: iedere donderdag- 
 ochtend van 09.30 tot 10.30 uur. 
Deelname is gratis, maar graag eerst contact 
opnemen met de dementieconsulent via 
de geheugenwinkel: : 013 549 26 06 of 
: geheugenwinkel@dewever.nl  
Wilt u meer weten over de activiteiten in 
de Geheugenwerkplaats? Kijk op  
: dewever.nl/geheugenwerkplaats 



oktober/november/december 20218 WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD

Fotoboek met foto's van weleer uit de wijk

 
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 

 
 

  

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

Je woont toch om te l
even!

Droom je van een eerste eigen woning?

Heb je verhuis- of verbouwingsplannen?

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

Heb je andere vragen?

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

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

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

Aan een eerste gesprek zijn nooit kosten 
verbonden.

Besterdring 221, 5014 HK Tilburg, tel. (013) 581 18 66
Kijk ook eens op hypotheekvisie.nl

52
95

26
28

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

Je woont toch om te l
even!

In 1979 schreef hij zijn eerste fotoboek in de succesvolle serie ’Tilburg in beeld’. Die  
boeken behandelden de geschiedenis van Tilburg in het algemeen. Ronald Peeters (68),  
oud-gemeentearchivaris en voormalig hoofd Stadsmuseum Tilburg, heeft in zijn vrije  
tijd vele tientallen boeken over zijn stad geschreven. Sinds hij met pensioen is, zijn de  
wijken van de stad hem erg gaan interesseren. 

Ronald Peeters: Op Facebook zijn duizenden mensen aangesloten bij de Facebookgroep 
Alle Tilburgse Herinneringen in een groep. Daar zijn honderden oude foto’s geplaatst 
en van verhalen voorzien. Dat bracht mij op het idee om wijkboeken te gaan maken. 

Zo kreeg Ronald contact met verzamelaars van foto’s van hun eigen wijk. In 2017 verscheen 
zijn eerste ‘buurtboek’ over de Hasselt, dat hij met behulp van de fotocollectie van Krelis 
Swaans samenstelde. De jaren daarna zouden er nog vier volgen: Broekhoven (2018),  
Jeruzalem-Koningshoeven-Armhoefse Akkers (2019), Korvel-Oerle-Berkdijk (2019) en  
Zorgvlied-De Reit-De Blaak (2020). 

De auteur geeft uitvoerige toelichtingen op 270 historische foto’s uit de periode tot 
ongeveer de eeuwwisseling. Het boek is geen uitputtende geschiedschrijving van de 
wijken/buurten, maar een representatieve beeldcollage vanaf de vroegste geschiedenis.
In ‘Tussen Goirke, Hoefstraat, Groeseind en Veldhoven’ ontdek je  
in het straatbeeld grote verschillen met nu, maar het is opvallend  
dat vele oude gebouwen er nog staan. Dat is bijvoorbeeld goed te  
zien in het beschermde stadsgezicht Goirkestraat. De fabrieken zijn  
nagenoeg allemaal verdwenen, de fabrikantenwoningen staan er  
nog. Binnen het gebied zijn twee voormalige textielfabrieken 
bewaard gebleven: die van Kriesje Mommers en Thomas de Beer.  
Ze dienen nu als huisvesting voor respectievelijk 
het TextielMuseum en De Pont.

Het boek schetst het ontstaan en de ontwikkeling van het gebied 
dat ruwweg omsloten wordt door de huidige straten Julianapark, 
Goirkestraat, Wilhelminapark, Veldhovenring, Molenstraat, 
Rosmolenplein en Hoefstraat. Uitvoerig wordt stilgestaan bij het 
Rijke Roomse Leven, verenigingen, middenstand, verdwenen 
bedrijven, onderwijs, zorg en de twee wereldoorlogen.
Ronald Peeters, ‘Tussen Goirke, Hoefstraat, Groeseind en 
Veldhoven’, 184 blz.,  270 foto’s, ISBN 978-90-828001-8-0, 
€ 22,50. Vanaf 30 oktober 2021 in de Tilburgse boekhandels. 
TIP: Geïnteresseerden in de Tilburgse geschiedenis, bekijk eens  
de website: www.historietilburg.nl

Activiteiten in Stadstuin Theresia!

Door: Jacques van der Borght
Wij hebben dit jaar voor het eerst de vruchten 
kunnen plukken van een eigen moestuin. 
Letterlijk. Dankzij onze hofdames ligt die tuin er altijd strak bij, wordt het onkruid verwijderd en onderhoud gepleegd waar dat nodig is.  
Dat is een enorm karwei dat dagelijkse aandacht vraagt. En dan ineens zijn er een hoop courgettes of pompoenen of tuinbonen of… nou ja,  
wat niet. Dat leidt regelmatig tot gezamenlijke maaltijden, dan krijgt iemand de geest en kookt een grote pan pompoen- of courgettesoep. Diegene 
hoeft nooit bang te zijn dat hij/zij ermee blijft zitten; het is altijd gezellig en lekker en als jij er net niet bij kunt zijn, vriest er wel iemand iets voor je in.
 

Eenmaal in de maand hebben we een tuinwerkdag waarop iedereen de handen uit de mouwen steekt. Als afsluiting lunchen we dan altijd 
samen en wordt er meestal ook iets bijzonders gemaakt; wraps of gevulde bladerdeeghapjes, zelfgemaakte worstenbroodjes van Joep, tosti’s 
en natuurlijk soep, altijd soep. We hebben ook een keer echt samen gegeten, met een groepje kooklustigen een driegangenmenu in elkaar 
gezet en dat met alle bewoners verorberd. Hartstikke leuk! En aanleiding om onze website aan te vullen met eigen recepten. Wilt u een 
keer proeven wat we hier voor elkaar bereiden, bezoek dan de website : www.delindehoevetilburg.nl In de balk bovenaan de homepage 
vindt u de rubriek ‘Aan tafel!’, als u hierop klikt krijgt u de receptenpagina en kunt u zelf aan het experimenteren in de keuken. U kunt niet 
koken? Mijn motto is: iedereen die kan lezen kan ook koken. Gewoon doen wat ik heb opgeschreven en dan lukt het. Smakelijk eten! 

Eet je mee met de Lindehoeve?

Wandelen is even alles laten lopen
We willen wandelgroepen gaan starten.  
Mogelijke dagen: dinsdag, woensdag en 
donderdag. € 2,50 p.p. Geïnteresseerd? Mail 
dan naar SST en geef uw naam, adres, voorkeur 
voor afstand en voorkeur voor dagen door.

Leesclub met boekbespreking 
Zoveel boeken, om over te praten, om 
plezier aan te beleven, om te delen met 
anderen. De leesclub komt op donderdagen 
bij elkaar in de Stadstuin om het boek te 
bespreken. € 2,50 p.p. Opgeven via mail.

'Kook- en eetgroep' in de Stadstuin Theresia
Met vier personen om de drie weken samen 
koken en daarna gezellig dineren. Elk lid van  
de groep verzint éénmaal het menu en zorgt  
voor de boodschappen (kosten worden ge-  
deeld, maximaal bedrag afgesproken). Het 
eten wordt gezamenlijk bereid in de Stadstuin. 
Voor het gebruik van materialen, de keuken,  
het paviljoen en een kop koffie of thee, be- 
taalt u € 2,50 per persoon per avond. Aan-
melding via mail, of stop een briefje met uw  
gegevens in de brievenbus van de Stadstuin.

Rosmolenplein: bakker Klerks - 1932

Foto's: afkomstig van het Regionaal Archief Tilburg en Fraters van Tilburg

Vanaf 30 oktober is het zesde wijkboek verkrijgbaar: ‘Tussen Goirke, Hoefstraat, Groeseind en Veldhoven ’. 

Kardinaal de Jongplein - 1944

Brabantse Stijlprijs 2021, een prijs voor bijzondere woonvormen. 
De Lindehoeve behoort tot een van de vijf finalisten. Stemt u op ons? 
15 november t/m 3 december is de publieke stemronde en 
op 8 december de prijsuitreiking : www.brabant.nl/subsites/debrabantsestijlprijs

Woensdag 27 oktober: Workshop huid- 
verzorging met kruiden, van 10.00 - 13.00 uur.
Iedere zaterdagochtend om 9.30 uur:  
Hardlopen vanuit de Stadstuin. 
: pieter.johanns@gmail.com
Per oktober op donderdagmiddag: 
uitgiftepunt van Goei Eete in de buurt.
Het PaviljoenPodium: 24 november en 
22 december: lezingen over thema 
Vertrouwen, meer info komt op de website.
Voor meer informatie over alle activiteiten, mail  
naar : info@stadstuintheresia.nl of kijk op onze  
website : www.stadstuintheresia.nl. Zie ook 
SST activiteiten in de WTON-agenda p. 10
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Donderdag 26 oktober: 
 Verkoop van kleding

ScholtenMode
van 10.00 tot 12.00 uur.

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 woensdag van 14.00 tot 16.30 uur.
 ▪ Tuinvrijwilliger op woensdagochtend.
 ▪ 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. 

  Maak van je 
      vrije tijd, 
       blije tijd

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

 
 
Donderdag 28 oktober 
Optreden Peter van Berkel 
Van 15.00 tot 16.30 uur. € 4,50 
 
Donderdag 5 november 
Bingo  
Van 15.00 tot 16.30 uur. € 4,50 
 
Donderdag 11 november 
Optreden Zand, Zeep en Soda 
Van 15.00 tot 16.30 uur. € 4,50 
 
Donderdag 2 december 
Muzikale bingo met dj Ron 
Van 15.00 tot 16.30 uur. € 4,50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dagelijks geopend van 
8.00 tot 19.00 uur. 

 
Loop eens binnen voor onze 

lunchaanbiedingen, 
hapjes, thema-avonden 
of voor een kopje koffie 
met iets lekkers erbij. 

 
Dagelijks een warme maaltijd 

van 11.45 tot 13.30 uur 
65+ € 8,35 gasten € 11,25 

 
Volg ons ook op Facebook 

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  
Woonzorgcentum Joannes Zwijsen 
te worden? 
Neem dan  
contact op met 
vrijwilligers- 
coördinator  
Anke Verdijk:  
013 549 26 00  
of  
06 22 52 67 60 

Donderdag 4 november:

 40 jaar 
bestaan van 

Den Herdgang. 

Wijkbewoners met welzijnspas 
krijgen een uitnodiging. 

Zaterdag 20 november
Klottermarkt

Stichting Vrienden van Den Herdgang nodigt u uit 
voor een kleine gezellige Klottermarkt 

van 10.00 tot 16.00 uur.  

Met een aantal kraampjes, 
loterij, snacktaria en ’s middags livemuziek! 

Zaterdag 27 november
Sinterklaasmiddag  
Van 14.30 tot 16.00 uur. 

Vrijdag 17 december
Kerstdiner voor wijkbewoners

Aanvang 17.00 uur. Kosten € 19,95 exclusief drank. 
Opgeven vanaf heden bij de horeca.

 

 de Wever

 
Woonzorgcentrum  

Den Herdgang 
 

Berlagehof 60 
5041 JS Tilburg 
013 583 18 00 

 
Openingstijden restaurant  
Vanaf 9.30 uur koffie drinken. 
Warme maaltijd: 12.00 - 13.30 uur  
en/of 17.00 - 17.45 uur. 
 

Ruimte huren? 
Informeer naar de mogelijkheden om een feestje te 
geven. U kunt hiervoor terecht 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 
 
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 
 
 

 
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 Zonder welzijns-
pakket betaalt u € 5,00 entree (voor koffie/thee).  
 

Vaste weekactiviteiten 
Bewegen:         maandag   10.45 - 11.30 uur. 
Sjoelen:            maandag  14.30 - 16.00 uur. 
Schilderen en of kaarten maken:  
                          dinsdag     14.30 - 16.00 uur. 
Handwerken: woensdag 10.00 - 12.00 uur 
Bingo:              woensdag 14.30 tot 16.00 uur.  
Een bingokaart voor 5 rondjes bingo kost € 1,50.  
Koersbal:         vrijdag      14.30 - 16.00 uur 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
De afgelopen weken was er weer veel 
gezelligheid binnen en buiten Padua. 
Er werd genoten van de najaarszon 
tijdens een wandeling, we hadden 
uitstapjes naar de kamelenmelkerij, er 
werden bloemstukjes gemaakt. Er 
kwamen tijdens dierendag dieren op 
bezoek, we maakten een lekkere soep 
met groente en kruiden uit eigen 
moestuin en we maakten een fietstocht 
met de duofiets! En zo nog veel meer! 

 

 de Wever

gezelligheid bij Padua
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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.

                                                                   Alle activiteiten zijn onder voorbehoud. Houd de (social) media in de gaten of check op 
website of via de contactgegevens van de ondernemer (pagina 11) of organisatie of de geplande activiteiten doorgaan! 

Oplossing fotopuzzel september 2021: De foto is gemaakt 
in de wijk Theresia, van de parkeerplaats van het 
appartementencomplex Stedekestate in de Stedekestraat, 
zijstraat van het Wilhelminapark. Op de grond zie je 
deze afbeelding. Een ruiter op een paard. Meer info 
op : www.cupudo.nl/kunstwerken/ruiterligbeeld

 Î boeket van bloemisterij ALL ABOUT FLOWERS : all-aboutflowers.nl
 Î goody bag van LANETTE Clinics : lanette.eu
 Î Mickey Mouse tas van lederwarenspeciaalzaak G. DE MAN-MELIS : gdemanmelis.nl
 Î 10 x WTON/STUDIO HOP-sleutel/tashangers gemaakt door STUDIO HOP : www.studiohop.nl 

Opgave oktober  

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. 9
5GW = aanmelden: geheugenwinkel@dewever.nl
6Wijkcentra contactgegevens zie p.6  en zie de wijk 
Facebookpagina's p. 11               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                           
12ANJ = Activiteitengroep de Nieuwe Jordaan,  www.
fb.com/DeNieuweJordaan   13HoF =  www.hall-fame.nl 
14KBO-GH = kbogoirkehasselt.secretaris@ziggo.nl
       Meer contactgegevens adverteerders zie p. 11

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 € 20,- *
Bezorging: in uitgaveweek vr t/m ma
Bezorgklachten? Heeft u de wijkkrant niet ontvangen?  
Mail uw adres met huisnummer en postcode 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*

za-zo 18-19 december Di 23 november

Prijswinnaars editie juli:
Het boeket van ALL ABOUT FLOWERS is gewonnen door: Saskia Donders.  
De goody bag van LANETTE Clinics is gewonnen door: Loes Francissen.
de WTON-pennen zijn gewonnen door: Marijke Bazelmans, Cor Willemsen, Brigitte v Gestel en Peter Vos.
de WTON/STUDIO HOP-sleutel/tashangers zijn gewonnen door: Wout Arends,  
Jose Bekker-Vermeeren, Cynthia van Stralendorff, Ellen Jonkers.
Alle prijswinnaars hebben bericht gehad. Van harte gefeliciteerd! 

Foto: Henriëtte van Raak

exPosITIes
Exposities TM: Ervaar het textiele maakavontuur. 
Bekijk de website van het TextielMuseum voor 
de meest actuele informatie en openingstijden:  
t/m 16 jan 2022: Dieren op damast - 
Het gestileerde diermotief in artistiek tafellinnen; 
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: t/m 3 dec 2021: expositie Boom
LocHal: tot eind 2021: Tentoonstelling van 
Willem II, Pop-upexpo, Kroonluchter, BLenKM9 

VasTe aCTIVITeITeN 
Arthouse Cinema Cinecitta10: U kunt dagelijks al vanaf  
11.00u naar de film! Koop uw kaarten online.
ma: 11.45u, Chinese bewegingsleer(gratis), De Poorten6
Iedere di:10.00 - 16.00u, Inloop, SST3
  13.30u, o.v. Rikken !alleen bij voldoende animo-aanmelden: SST3
2e en 4e di vd maand, 14.00u, Sjoelen KBO-GH14, De Poorten6
Iedere di:19.30u, Rikken, SST3
                     19.30u, Darten, De Baselaer6
Iedere wo: 14.00u, Kinderknutselhof, HoF13
                        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 (bij slecht weer spelletjes), SST3
Iedere vr: 10.30u, Sjoelen, SST3
2e en 4e vr vd maand, 14.00u, Bingo KBO-GH14, De Poorten6
Iedere za: 9.30u, Hardlopen, SST3
Iedere zo: 10.30u, Breien, SST3
Iedere zo: 12.30u, Soep en pudding, SST3
Iedere laatste vr van de maand: 17.30u, 
Open soosavond voor mensen met een licht 
verstandelijke beperking, opgeven: St. Aoda2 
Vaste activiteiten wijkwoonzorgcentra9 zie p. 9 

 WTON-Agenda 
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Wandelingen van de Stadsgidserij

Mariawandeling: zaterdag 23 oktober, 13.00 uur. Start: in het kapelletje OLV ter Nood. 
Inschrijven : volkering@stadsgidserij.nl 
Herdenken en vieren: zondag 24 oktober, 13.00 uur. Start: Vrijheidspark Bisschop Zwijsenstraat.  
Inschrijven : beerens@stadsgidserij.nl 
Van Gogh wandeling: zaterdag 13 november, 13.00 uur. Start: op het St. Anna plein. 
Inschrijven : schrijver@stadsgidserij.nl 
Oorlogsmonumenten en Struikelstenen: Zondag 14 november,  13.00 uur. Start: Vrijheidspark  
Bisschop Zwijsenstraat. Inschrijven : clijsen@stadsgidserij.nl 
Architectuurwandeling: zaterdag 20 november, 13.00 uur. Start: op de Heuvel bij het  
standbeeld van Koning Willem II. Inschrijven : bijsterveldt@stadsgidserij.nl 
Korvelwandeling: zondag 21 november, 13.00 uur. Start:  Korvelse Kerk aan de Korvelseweg. 
Inschrijven :  hal@stadsgidserij.nl 
Smakelijke Dwaalwandeling: vrijdag 10 december, 14.00 uur. Inschrijven : schrijver@stadsgidserij.nl  
en zaterdag 11 december 14.00 Inschrijven : bijsterveldt@stadsgidserij.nl

Wijzigingen voorbehouden. Meer informatie over de wandelingen : www.stadsgidserij.nl 

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. 

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, Voeding bij kanker: op website IMB1  
Oktober
Tot eind okt: Kunst in de kijker, Winkellint Besterd
Herfstvakantie 23 t/m 31: activiteiten in Ontdekstation013 
24: 11.00u, Zondagsviering met Koor Resurrexit, 8PPD 
27: 11.30u, Inloopochtend Lotgenoten Borstkanker, IMB1
29: 12.00u, Wijklunch Het Spoor6
30: 19.00u, Spooktocht Textielstraat/buurt, ANJ12
31: 10.00u, Rommelmarkt in De Poorten, ANJ12  
         14.00u, Pompoensnijden, Kerkibo
November
  1: 15.00u, Start try-out Kinderkunst, StudioXplo
       19.30u, Nabestaandenbijeenkomst Verder na verlies, IMB1
  3: 13.30u, Tussenlanders bijeenkomst, IMB1
  8: 13.30u, Start try-out Open Atelier, StudioXplo
10: 19.30u, het Paviljoen Podium - Filosofisch café, SST3
11: 15.30u, Elf-elf feest, Kruikenstad
12: 19.30u, Film in De Poorten10
13 en 14:  Kunstroute wijk Theresia, SST3-wijkraad Theresia
14: 13.00u, Sinterklaasintocht in Tilburg, Piushaven
       14.00u, Bingo, St. Aoda2 
18:   20.00u, Mans Genoeg in KennisMakerij, BLenKM9 en F11
19: 20.00u, Lekker dansen in De Poorten10
20: 11.00u, Repair Café, De Baselaer6
24:  11.30u, Inloopochtend Lotgenoten Borstkanker, IMB1
       14.00u, Eten, bingo, sinterklaas, St. Aoda2 
27: 10.00u, Workshop: Blind schilderen, StudioXplo
        Doneer voor nieuwe sjoelbakken: KBO-GH14
28: Deadline artikelen WTON-editie-dec/jan     
        14.00u, Bingo, St. Aoda2 
26: VIP Christmas  shopping, LANETTE Clinics
27: 12.00u, Wijklunch Het Spoor6
        19.00u, Playback show in De Poorten, ANJ12
28: 11.00u, Zondagsviering met Koor Resurrexit, 8PPD
        15.00 u, Concert HGKKoor, Opstandingskerk   
December
  6: 19.30u, Nabestaandenbijeenkomst Verder na verlies, IMB1
  8: 19.30u, het Paviljoen Podium - Filosofisch café, SST3
10: 19.30u, Film in De Poorten10
11: Reis Dickens kerstmarkt, opgeven: St. Aoda2
15:  11.30u, Inloopochtend Lotgenoten Borstkanker, IMB1
17: 20.00u, Lekker dansen in De Poorten10
18:   9.30u, Ontdek het licht van Rembrandt, StudioXplo
        12.00u, Wijklunch Het Spoor6
18-19: Bezorging WTON-editie-dec/jan  
19: 14.00u, Kerstbingo, St. Aoda2 
21: 12.00u, Eten - sjoelen, St. Aoda2 
25: 12.00u, Kerst-in, St. Aoda2 

 

Herkent u het stukje wijk op de foto en weet u op welke locatie de foto is genomen? Mail dan uw  
oplossing voor 24 november 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:
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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 
en do-avond bij de Nieuwe Stede 
Vooraf aanmelden:                06 24 74 70 30
Oktober 2021: 4 proeflessen Biodanza voor maar € 54,-
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

Convivio Huis                      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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Het kan zomaar zijn dat je in het da-

gelijkse leven ergens tegenaan loopt 

waar je hulp bij kunt gebruiken. Binnen 

ContourdeTwern hebben we dienstver-

lening die je de nodige hulp zou kunnen 

bieden.

Sociaal werkster Colinda van Domburg 

kan je helpen bij vragen over onder 

andere:

• Wonen

• Vervoer

• Zorg, hulp & ondersteuning

• Financiën

Ook kan zij meedenken over activiteiten, 

ontmoeting en zingeving.

Zij beantwoordt dagelijks vragen als:

Hoe vraag ik huurtoeslag aan? Het lukt 

me niet meer zo met de administratie, 

kan iemand me helpen? Ik heb iemand 

nodig die me kan helpen in het huishou-

den: hoe krijg ik dat voor elkaar? 

Afspraken zijn mogelijk op dinsdag-

middag in wijkcentrum De Baselaer en 

op donderdagochtend in buurthuis De 

Wissel. 

Wil je een afspraak maken of twijfel je of 

je met jouw vraag terecht kunt? Neem 

dan contact op met Colinda:

In de tuin van Buurthuis De Wissel 

maakten verschillende artiesten van 

kunstcentrum The Living Museum Til-

burg een muurschildering. Het bijzon-

dere aan de muurschildering is dat het 

deels met graffiti en deels met mozaïek 

is gemaakt. Deze kleurrijke samen-

stelling herbergt veel details waarvan 

sommige alleen te zien zijn als je er de 

tijd voor neemt. 

Kartrekkers Judith Bosch, Abd Alkader 

Abd Aalwahed, Dennis van Lieshout 

en Sjors Dekkers hebben veel energie 

gestoken in het project en zijn ook erg 

enthousiast over het resultaat. “Het was 

een zwaar project, maar erg leuk om te 

doen! We zijn erg trots op wat we hier 

samen bereikt hebben.” Op de foto zijn 

enkele kartrekkers in actie te zien die 

bezig zijn met de laatste loodjes.

Kinderen en wijkbewoners hielpen bij het 

mozaïeken. “Ik vond het mozaïeken leuk 

om te doen. Het is ook erg rustgevend, 

dus ik vond het fijn om hiermee bezig te 

mogen zijn.”, geeft een van de wijkbe-

woonsters aan. Tijdens de opening waren 

er veel trotse en positieve geluiden te 

horen. Bewoners die aangaven welk deel 

zij hadden gedaan, initiatiefnemers die 

glunderend bij het resultaat stonden, 

en wethouder Esmah Lahlah die de eer 

had het laatste puzzelstukje te plaatsen. 

Deze prachtige muurschildering is te 

bezichtigen in Buurthuis De Wissel gele-

gen aan de Leliestraat. Iedereen is van 

harte welkom om het kunstwerk binnen 

de reguliere openingstijden te komen 

bezichtigen.

MFA De Poorten • Hasseltstraat 194 • 5046 LP Tilburg • 013  464 92 10 

Wijkcentrum De Baselaer • Hoefstraat 175 • 5014 NK Tilburg • 013 543 59 09 

MFA Het Spoor • Schaepmanstraat 36 • 5041 AR Tilburg • 013 542 16 64 

Buurthuis De Wissel •  Leliestraat  49 • 5014 AE Tilburg • 013 542 24 38

internet www.contourdetwern.nl

Iedere dinsdagmiddag kunt u in  

De Baselaer lekker koffie of thee komen 

drinken. We hebben de ontmoetings-

ruimte hiervoor gereserveerd. Er zijn 

vrijwilligers aanwezig die de activiteit 

begeleiden. 

Op deze manier kunt u even uit huis 

zijn en andere buurtbewoners leren 

kennen. Kom ook een keer langs voor 

een praatje. 

Loop een keer binnen op dinsdag, drink 

gezellig een kopje koffie of thee mee 

en maak een praatje met een van de 

buurtbewoners. Een goede buur is na-

melijk beter dan een verre vriend. 

 

De koffie-inloop vindt plaats in wijk-

centrum De Baselaer, Hoefstraat 175 

Iedere dinsdag: 13:30-15:00 uur 

 

Neem voor meer informatie contact op 

met sociaal werker Sonja Havens.

ContourdeTwern

Muurschildering in samenwerking 
met The Living Museum Tilburg

Individueel advies ContourdeTwern 

Per Jansen, sociaal werker 

perjansen@contourdetwern.nl

Colinda van Domburg, sociaal werker 

colindavandomburg@

contourdetwern.nl

Sonja Havens, sociaal werker 

sonjahavens@contourdetwern.nl

06 205 90 811

Oud-Noord

Koffie-inloop 
Wijkcentrum 
De Baselaer 


