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

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

Maak je weerstand sterk met Qigong!

 

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

 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

L A NET TE 
Medisch & Cosmetisch Instituut

  æhuidverjonging  

  æafslankmethoden

  æfiguurcorrecties

  æ injectables

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

of bel: 013 785 75 87 

  ænagelverzorging

  ækapsalon

  æhaarkleuringen

  æhaargroeistimulaties

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

Vele wijkbewoners hebben de oktobereditie ont-
vangen, zij lezen deze Wijkkrant Tilburg Oud-Noord 
graag. De redactie wil laten weten dat zij het erg 
waardeert dat de WTON huis aan huis wordt bezorgd. Stuur als bezorger een berichtje naar de  
redactie : wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com en er ligt een wTON-pen voor je klaar. 

Helaas hebben ook veel bewoners en vaste lezers van de WTON, de oktobereditie niet bij hen thuis 
mogen ontvangen. Bezorger van de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord, wil je deze december-kersteditie huis 
aan huis bezorgen? Je naaste buren lezen de wijkkrant graag en willen de WTON-kerstpuzzel maken. 

Maak ook de kerstpuzzel en maak kans op een van de kerstpakketten met vele 
cadeau's, beschikbaar gesteld door de ondernemers in de wijk.         Zie pagina 8 en 9.

Voor al uw cosmetische 
huid- haar- en lichaamsproblemen. 

      KERSTACTIE t/m 24 december

     Hyaluron Filler 1,0 ml t.w.v. € 240,- 
              KERSTACTIE € 160,-

           Ejal40 Skinbooster 2,0 ml t.w.v. € 240,- 
                KERSTACTIE € 160,-

Welkom en dank je wel nieuwe bezorgers van de wijkkrant Misschien…

Door: Gerard Stevelink, parochie Peerke Donders

Misschien is je huis te klein, en kan er niemand meer in; misschien is je huis te  
groot: Hij zal er zijn weg niet vinden; misschien is je hart te koud om voor kleinen 
oog te hebben; misschien is je hart te zwak om nog van goedheid te dromen; 
 

misschien is het licht van je geloof gedoofd en is je vertrouwen gestorven van  
ontgoocheling; misschien is er voor niets, voor niemand plaats tenzij voor angst en  
vrees en dreiging; misschien is je deur op slot, misschien ben je nooit thuis,  
niet eens voor jezelf; misschien...

Waren de tijden beter misschien, of waren de mensen 
anders toen Jezus kwam die eerste keer? 

En toch kwam Hij, en toch komt Hij, elk jaar opnieuw. 
Misschien kun je voor Hem alsnog een plaatsje vinden 

in de herberg van je hart.

Soms breekt uw licht 
in mensen door 
onstuitbaar  
zoals een kind geboren wordt. 
(Huub Oosterhuis)

Terug kijken en vooruitzien en het licht zien.
   Iedere keer als je denkt, het kan niet erger kan, komt er weer een periode  
  van onzekerheden. Gaan activiteiten e.d. wel door? Vol enthousiasme waren  
  we aan de organisatie begonnen. In deze moeilijke tijd, kijken we naar het  
 licht, het licht in de wijk. Samen zullen we voor onze toekomst zorgen.  

Maak er samen iets moois van, tot ziens in 2022. Tot WTONeditie (misschien) carnaval-februari 2022.

Veel is nu 
onzeker, zie 

kerststalletjestocht 
en geplande 

vieringen parochie 
Peerke Donders 

op pagina 5.

!! Dit is een websiteversie van de editie december 2022 van de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord bedoelt om te lezen. Niets uit deze editie mag worden gebruikt voor andere (commerciële) doeleinden of op een website worden geplaatst zonder uitdrukkelijke toestemming 
van persoonlijkekunstencreatie.nl. Wijkkrant Tilburg Oud-Noord is eigendom van persoonlijkekunstencreatie.nl. Wilt u deze editie of delen daarvan gebruiken voor eigen belang neem contact op met: Claudia van der Waal: wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com 
> in deze websiteversie is de decemberpuzzel niet helemaal opgenomen: *Puzzelopgave van deze WTONdecember 2021 websiteversie zie: persoonlijkekunstencreatie.nl/fotowedstrijd-wijkkrant-tilburg-oud-noord
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Ondernemers
in de wij k

Stralend de feestdagen in! 

Thuis in Theresia

Bekijk het ook en doe mee:
via uw smartphone, tablet ... of uw computer!

Wat gebeurt 
er allemaal 
in uw wijk?

Weet u alles 
over uw wijk? 

Ga naar
wijktheresia.nl en 
vind wat u zoekt...

Het digitale platform ‘Thuis inTheresia’ is een initiatief van Wijkraad 
Theresia met als doel alle wijkbewoners, -verbinders, -professionals en 
andere wijk-belanghebbenden op slimme, handige en eigentijdse wijze 
met elkaar in contact te brengen en te houden: iedereen kan aanhaken.
U dus ook!

Stuur uw bijdragen dus door via www.wijktheresia.nl.

(Het platform wordt dagelijks geactualiseerd, zodat u altijd over het meest recente wijknieuws beschikt.) 

www.wijktheresia.nl

mmputer!

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 

Over een paar dagen is het dan zo ver, de feestdagen komen 
eraan. Je mooiste jurk uitgezocht, en bijpassende naaldhakken. 
Je voelt je zelfverzekerd en wil wel een (thuis-)feestje bouwen. 

Wil jij dit ook, maar je merkt dat er dingen zijn die 
niet zo soepeltjes lopen, dan kan je alvast voor de 
feestdagen een mooi begin maken met bijvoorbeeld: 
• houdingscorrectie (met een mooie rechte rug staan) 
• lenigheidsoefeningen (’s morgens minder stijf uit bed) 
• plattere-buikoefeningen (wie wil dit nou niet) 
• balanstraining (staan, lopen en traplopen zonder vallen, ook valpreventie is mogelijk) 
• ademhaling en ontspanning (ook voor long COVID patiënten) 

Aan de bovenstaande punten kan je werken onder begeleiding van Valerie Tillie,  
oefentherapeute Cesar. 

Wie is Valerie Tillie? 
Haar passie is in haar werk terug te vinden. Ze vindt het heerlijk om het beste uit iemand te  
halen en daarbij alle mogelijkheden volop te kunnen benutten en kansen te creëren die nog  
onberoerd zijn gebleven. In de behandeling wordt er gekeken naar de combinatie van houding  
& beweging, motoriek en gedrag. Deze factoren hebben continue invloed op elkaar. Haar kijk  
is naar het gehele lichaam en de psyche. Gedrevenheid en perfectionisme in positieve zin,  
maken dat ze zich naast de algemene oefentherapie ook richt op de gespecialiseerde oefen- 
therapie binnen de doelgroepen musici, complexe RSI/CANS en NAH. 

Waar is oefentherapie in de buurt te vinden? 
Bij Advies- en BewegingsCentrum Tilburg, afgekort ABC-Tilburg, is oefentherapie een van de  
paramedische disciplines die er worden aangeboden. ABC-Tilburg is een kleinschalig centrum 
voor paramedische en alternatieve zorg. Ons centrum biedt naast oefentherapie ook 
fysiotherapie, sportfysiotherapie, oefentherapie voor musici, osteopathie, kinderosteopathie, 
Body Stress Release, psychomotorische kindertherapie en psycho-sociale counseling. 

Wil je behandeling, een (tijdelijke) ruimte om te huren of ons team versterken?  
Neem dan contact op met ABC-Tilburg. 
Minister Mutsaersstraat 24, : 013 545 40 65, : info@abc-tilburg.nl : www.abc-tilburg.nl

Passie voor haar... 

houtlds

Kent u KOS Kappersopleidingen in Tilburg al? Voor een voordelig tarief verlaat u onze salon 
met een nieuw kapsel. Geknipt door enthousiaste studenten die het vak met veel passie 
leren, omdat ze later in een kapsalon willen werken of zelf graag een salon willen starten. 

Per dag leren bij KOS Kappersopleidingen 
zo’n 40 studenten het kappersvak, uiteraard 
onder deskundige leiding van de docenten. 
Deze studenten werken tevens in de school-
salon, waar je haar gewassen, geknipt en 
gedroogd wordt voor slechts € 11,50. 

Kun je rond de kerst ook bij KOS terecht?
“Met de kerst is het hier wel drukker, maar 
toch kun je bij ons altijd binnenlopen, zelfs 
zonder afspraak.” KOS Kappersopleidingen, 
Insulindeplein 18. : 013 542 66 03 
: koskappersopleidingen.nl

Directeur Jeroen van der Reep: 
We zijn de enige particuliere kappers- 
opleiding in Tilburg. Onze studenten 

komen uit heel Brabant en soms 
zelfs nog verder.  Er komen hier veel 

klanten van alle leeftijden en eigenlijk 
ook voor alle behandelingen. Denk 
hierbij aan een nieuwe coupe, een 

nieuwe haarkleur of highlights. 

De hOuTlOODS 
MeT KerST 
& OuD en nieuW
bij je ThuiS

Bekijk en bestel een heerlijk thuismenu : www.houtloods.com

Valerie Tillie
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josé maakt tassen voor KiKa tot 
het niet meer gaat

korvel-best
erd.nl

winkellint

VOOR DE GROOTSTE VERRASSING

GA JE NATUURL� K NAAR DE BESTERD

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

Bastiaan J. Hindriks is een van de kunstenaars 
die bij Studio Xplo werkt. Hij is autodidactisch 
kunstenaar. Zijn eerste serieuze podium was  
bij The Living Museum, waar niet alleen na  
lange tijd zijn creatieve geest weer geest-
kracht kreeg, maar vanwaaruit hij ook steeds  
serieuzer ging netwerken. 

Bij deze solo-expositie van de outsider 
kunstenaar maak je kennis met zijn diverse 
werk bij Studio Xplo. Bastiaan denkt verder dan 
het eclecticisme, verder nog dan dromen… 

Zijn werk loopt uiteen van pentekeningen en 
mixed-media schilderijen tot aan sterk over- 
bewerkt fotografisch werk. 

Bastiaan:
Vaak ontstaat iets uit pure intuïtie, soms zit er een heel concept achter mijn werk.

Corine van Het Vishuys op het 
Besterdplein belde het bestuur van 
Winkellint Besterd met de vraag 
of er geen aandacht gegeven 
kon worden aan haar moeder 
José, die ernstig ziek is en zich 
toch ‘tot de laatste snik’ wil 
inzetten voor het goede doel. Natuurlijk 
willen we hier publiciteit aan geven!

Bij José Verhoosel, 73 jaar, is voor de derde keer 
kanker geconstateerd en deze keer is het ‘terminaal’. 
In gesprek met José zien we een kranige vrouw die zichtbaar 
veel pijn heeft. Het opstarten in de ochtend is dagelijks een 
fikse aanslag op haar fragiele conditie. Desalniettemin gaat 
José er volop voor om van elke dag een mooie dag te maken. 

Zo bezocht José onlangs Hespa Woondesign op het Besterdplein 
voor nieuwe gordijnen voor haar woning. Gaandeweg kwam 
het gesprek op haar hobby: voor José is handwerken al sinds 
haar vroege jeugd dé hobby! Naald en 
draad hebben voor haar geen geheimen. 
Zelfs voor het maken van een quilt 
draait José haar hand niet om en ook 
het maken van een leuke tas is haar 
toevertrouwd. Tenminste, als haar fysiek 
het momenteel toelaat. José had het idee 
om tassen te maken en te verkopen voor het 
goede doel KiKa (Kinderen Kankervrij). Palmira 
van Hespa reageerde hier spontaan op met de reactie: 
‘Dan geef ik jou de stoffen en maak jij de tassen!’ 

En zo maakt José momenteel prachtige vrolijke draagtassen in allerlei 
vormen, kleuren en maten. Elke tas is enig en uniek! De productie van de tassen is behalve uniek 
ook beperkt. De beperking zit hem in de mate waarin José’s lichamelijke conditie het toelaat.

Ondernemers Winkellint samen sterk
Besterd-ondernemers Nicole en Nancy reageerden ook meteen positief, en zo zijn de tassen behalve 
bij Hespa ook verkrijgbaar bij NAM kleding&meer en Mima Mode, alle gevestigd aan het Besterdplein. 
De volledige opbrengst van de tassen gaat naar Stichting Kinderen Kankervrij. De tassen kosten  
€ 24,95 per stuk. Meer mag ook natuurlijk! Het is voor een heel goed doel en ook om José nog heel  
lang aan het handwerken te houden!

José Verhoosel met een aan-
tal van haar tassen. Deze foto  
werd gemaakt en gesponsord 
door Eline Blok Fotografie.

Open Atelier Studio Xplo
Zondag 2 januari is het van 10.00-15.00u Open Atelier bij Studio Xplo. Iedereen is dan 
welkom om een kijkje te komen nemen in ons atelier, zelf te tekenen of schilderen en 
natuurlijk te komen kijken naar de expositie van Bastiaan! Ons atelier is groot genoeg om  
voldoende afstand te kunnen houden. Daarna is de expositie t/m 11 maart 2022 op af- 
spraak te bezichtigen: Studio Xplo, Jofke van Loon, Gershwinstraat 10, : 06 39 82 62 86   
Meer informatie over de expositie en het Open Atelier vind je in de agenda op 
: www.StudioXplo.nl

expositie bastiaan hindriks in Studio Xplo

Zelfportret Bastiaan J. Hindriks

Een deel van een schilderij van Bastiaan J. Hindriks te zien bij Studio Xplo
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Het herfstbos was rustig, het weer was fijn  
en de paddenstoelen talrijk tijdens onze  
herfstwandeling vorige maand. De gesprek-
ken waren openhartig. Er was ruimte voor 
een traan en voor een lach. Ook in 2022 
organiseren we weer onze Vier seizoenen 
Wandelingen voor mensen in rouw, met op  
23 januari de Winterwandeling.

Heb je een dierbare verloren en wil je graag 
lotgenoten ontmoeten in de buitenlucht, samen 
in beweging zijn en de natuur beleven? Je bent 
dan van harte welkom bij de Vier Seizoenen 
Wandelingen, georganiseerd in de omgeving 
van Tilburg-Goirle voor mensen in de rouw.
We wandelen één keer per seizoen en lopen 
iedere keer dezelfde route. Zo kunnen we de  
wisselingen van de seizoenen in de natuur  
ervaren. Tijdens de wandeling is er ruimte om  
naar eigen behoefte in gesprek te gaan met  
elkaar. We lopen ongeveer 7 kilometer.  
Halverwege de wandeling drinken we koffie  
of thee. 

Winterwandeling 23 januari, Lentewandeling  
24 april, Zomerwandeling 19 juni en 
Herfstwandeling 16 oktober. 
We vertrekken om 10.00 uur bij Natuurpoort 
Roovertsche Leij, Gorps Baantje, Goirle. Ook  
bereikbaar met de bus. Deelname aan de  
wandeling is op basis van een vrijwillige bijdrage. 
 

Aanmelden 
: vierseizoenenwandeling@gmail.com of 
: 013 592 00 48 (Harriet van der Vleuten). 
Organisatie:
Uitvaartbegeleiding Harriet van der Vleuten, 
Simone Snakenborg Ritueelbegeleiding en 
Hans van Zon.

De problemen van fast fashion hebben we vaker gehoord, maar hoe dragen we bij aan een 
circulaire textielketen? Het TextielMuseum presenteert, i.s.m. ontwerpers Christien Meindertsma 
en Harm Rensink, en het Tilburgse textielrecyclingsbedrijf Wolkat, een interactieve expositie 
die op positieve wijze prikkelt om duurzamer met onze kleding om te gaan.  

Ontdek in een ruimtevullende installatie de grote hoeveelheid aan grondstoffen die in onze 
kleding verwerkt is, ga in Fixing Fashion actief aan de slag met het repareren van kleding- 
stukken, en zie hoe fashion items worden gemaakt met gerecycled textiel in een heuse 
Microfactory (klein machinepark gerund door studenten van het ROC Tilburg en Summa College  
Eindhoven). Uiteraard inspireren ook gerenommeerde modeontwerpers en opkomend 
modetalent ons met innovatieve en oogstrelende couture gemaakt van hergebruikt textiel.

Long Live Fashion! Is tot en met 27 maart 2022 te zien in Het TextielMuseum. Benieuwd wat je zelf kunt doen  
om kleding een langer leven te geven? Fix je favoriete kledingstuk! Het platform Fixing Fashion helpt je hierbij  
met een reeks tutorials die laten zien hoe je je kleding op een leuke manier kunt repareren of een upgrade  
kunt geven : textielmuseum.nl/tentoonstellingen/fixing-fashion

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.

Veel dingen kun je via internet regelen met de overheid
Bijvoorbeeld:

 C Belastingen en toeslagen
 CWerk zoeken
 C Rijbewijs verlengen
 C Uitkering en pensioen aanvragen
 C Verkeersboetes betalen

Hiervoor moet je met de computer kunnen omgaan en een DigiD 
gebruiken. Veel mensen vinden dat lastig. In de Bibliotheek laten 
we je graag zien waar je de juiste informatie kunt vinden.

expositie TextielMuseum: long live Fashion!
Hoe gaan we duurzamer met onze kleding om? Hoe kunnen we repareren en hergebruiken?  
En hoe ziet duurzame couture eruit? Met de gloednieuwe expo ‘Long Live Fashion!’ viert het  
TextielMuseum duurzame mode.

informatiepunt Digitale Overheid Tilburgse bibliotheken
Dingen regelen met de overheid: het gebeurt steeds vaker op de computer, via internet. Dit is niet altijd makkelijk. Omdat iedereen mee 
moet kunnen doen in de steeds digitaler wordende samenleving kunnen mensen met vragen over overheidszaken terecht in de Bibliotheek.

Op weg helpen, meedenken en doorverwijzen
Bij het Informatiepunt Digitale Overheid kunnen mensen terecht met 
vragen over bijvoorbeeld het digitaal aanvragen van zorgtoeslag, het doen 
van belastingaangifte of het verlengen van een rijbewijs. Maar ook meer 
actueel voor het downloaden van de Corona Check App en toevoegen 
van het coronabewijs. Speciaal opgeleide Bibliotheekmedewerkers 
helpen mensen de juiste informatie te vinden, denken mee, of 
verwijzen door naar lokale samenwerkingspartners. Zoals bijvoorbeeld 
een Taalhuis, Formulierenbrigade of overheidsorganisatie. 
loop binnen bij de bibliotheek
Het Informatiepunt Digitale Overheid in alle Tilburgse bibliotheken is 
geopend tijdens service-uren in de Bibliotheek. Ook kunnen mensen 
binnenlopen bij een van de spreekuren. Het is niet nodig om een afspraak  
te maken of lid te zijn van de Bibliotheek. Hulp is gratis.
Bibliotheek LocHal service-uren: maandag t/m zaterdag 9.00 tot 17.00 uur  
en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Kijk voor meer info, de actuele 
openingstijden (ook van andere Tilburgse vestigingen) én spreekuren op:
: www.bibliotheekmb.nl/informatiepunt 
Of volg de gratis cursus Klik&Tik op woensdagochtend in de Bibliotheek  
LocHal en leer eenvoudig hoe de computer en het internet werken. Meld  
je aan via : ottojanssen@bibliotheekmb.nl, bij de balie van de  
Bibliotheek of bel naar : 013 547 08 58.
                                                        Zie ook Spoorlezen op de kinderpagina 12.

Vier Seizoenen Wandelingen 2022
voor mensen in de rouw

Fotograaf: Coco Olakunle
Fotograaf: Willeke Machiels

Bibliotheek LocHal en Kennismakerij - Burgemeester Brokxlaan 1000    : bibliotheeklochal@bibliotheekmb.nl    : www.lochal.nl     
: www.bibliotheekmb.nl     : www.facebook.nl/bibliotheeklochal  Wil je op de hoogte gehouden worden van het nieuws en de agenda van de 
Bibliotheken in Tilburg? Meld je aan voor de nieuwsbrief van de Bibliotheek Midden-Brabant :  www.bibliotheekmb.nl/nieuwsbrief

Foto: Honderden afgedankte kledingstukken gesorteerd op kleur of materiaal
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Activiteiten en sluiting wijkcentra Kerstvakantie
Let op: Alle activiteiten zijn i.v.m. de onzekere situatie 
rond de coronamaatregelen onder voorbehoud.

Het Spoor, De Baselaer en De Poorten zijn dicht  
van 27 december tot en met 2 januari. De Wissel 
is gesloten van 27 december tot en met 10 januari.

In het afgelopen jaar hebben we weer veel vrouwen ondersteund in het vinden van 
vrijwilligerswerk of een betaalde baan. Andere deelneemsters vonden bij Feniks hun 
zelfvertrouwen terug. Of ze leerden gezonder en leuker leven met weinig geld. 

Of je nu op zoek bent naar een gezellige ontmoeting met andere vrouwen of op een 
andere manier ondersteuning zoekt, bij Feniks ben je aan het juiste adres. 

Feniks wenst iedereen heel fijne feestdagen en een gezond, gelukkig en  
geëmancipeerd nieuwjaar! 

Begin het jaar goed en doe mee met een van onze gratis leuke en leerzame activiteiten.  
Ook kun je bij ons terecht voor persoonlijk advies. We zien je graag in het nieuwe jaar  
bij Feniks, want 2022 wordt jouw jaar! We zijn vanaf 10 januari weer geopend.  
                                                             Kijk voor meer informatie op : www.fenikstilburg.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.

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. 

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

Graag willen we jullie wijzen op de mogelijk-
heid om deel te nemen aan de koffie-inloop 
die zowel in De Poorten als in De Baselaer  
wordt gehouden. 

Zeker in deze roerige tijd wordt een kopje  
koffie en een praatje door onze deelnemers  
gewaardeerd. Onze vaste en gastvrije 
vrijwilligers ontvangen je graag bij een van  
deze vrijblijvende activiteiten. 

Het doel van de koffie-inloop is oudere wijk- 
bewoners van Tilburg Oud-Noord de kans te  
bieden om samen te komen. Onder het genot  
van een kop koffie of thee met een lekkere  
versnapering komen mensen samen om zo- 
doende eenzaamheid tegen te gaan. Anders  
gezegd willen we met deze activiteit ervoor  
zorgen dat u niet verlegen hoeft te zitten om  
een praatje.

Er wordt een kleine bijdrage gevraagd van 
€ 1,- per bezoek. Graag aanmelden bij een 
van de onderstaande contactpersonen. 

Koffie-inloop De Baselaer: 
op dinsdagen van 13.30 tot 15.00 uur.
Aanmelden bij Sonja Havens, : 06 20 59 08 11

Koffie-inloop 
de Poorten: 
op donderdagen 
van 13.30 tot 
15.00 uur.
Aanmelden bij 
Paul van Sambeek, 
: 06 57 68 02 03 

Dansen, zwieren, foxtrot, wals en tango. Alleenstaand, getrouwd, weduwe 
of weduwnaar; het maakt niet uit. Iedereen is welkom! Toegang met QR code, max. 75 personen. 
Aanmelden in De Baselaer of P. Koenraat : pietkoenraat@gmail.com

Elke derde zondag van de maand 
Van 14.00 t/m 17.30 uur, zaal open om 13.30 uur. Met dj. Entree € 3,- 

19 december, 16 januari, 20 februari 2022

nieuw, lekker dansen in De baselaer

Maak in het nieuwe jaar een vliegende start bij Feniks

Koffie-inloop in de wijkcentra

Sonja Havens

Paul van Sambeek

Elke derde vrijdag van de maand, 20.00 uur, Lekker dansen in De Poorten, zie WTON-agenda pagina 14

Petrus Donderskerk 
Enschotsestraat 124

Vrijdag 24 december vanaf 15.00 uur: kerststalletjestocht rondom            
       parochiecentrum, Hoefstraat 201. Tussen 15.00 en 16.30 uur kunnen kinderen met hun  
       (groot)ouders via de ingang door de poort (Paduastraat) een korte tocht langs diverse 
       kerststalletjes lopen. Wel graag voldoende afstand houden. Er zal muziek, eten en drinken zijn.  
       Van harte welkom. Dit in plaats van de vieringen in de kerk vanwege corona.

Vrijdag 24 december: de avondvieringen gaan niet door. Er is een digitale nachtmis vanuit de  
       Montfortkerk. Meer info en link op de website van Parochie Peerke Donders.

Zaterdag 25 december 11.00 uur: viering 1e kerstdag

Zondag 26 december 11.00 uur: viering 2e kerstdag

Vrijdag 31 december: geen avond-oudejaarsviering 

Zaterdag 1 januari 11.00 uur: nieuwjaarsviering in parochiecentrum, Hoefstraat 201

Zondag 2 januari 11.00 uur: viering

Wij moeten een groot voorbehoud maken bij de geplande vieringen.
Op de website : www.parochiepeerkedonders.nl vermelden wij de meest up-to-date info. Kijk  
hier dan ook voor de actuele informatie over Kerstmis en Oud& Nieuw. Wij weten op het moment  
dat dit geschreven is niet welke beperkingen er zullen gelden.

Namens team en bestuur van Parochie Peerke Donders voor iedereen een gezegend Kerstfeest  
en een goede jaarwisseling. Alle goeds voor 2022.

Vieringen Parochie Peerke Donders Kerstmis en Oud & Nieuw

Goirkese kerk 
Goirkestraat 68

Vrijdag 24 december: 
       geen avondvieringen

Zaterdag 25 december 09.30 uur: 
       viering 1e kerstdag

Zondag 26 december 09.30 uur: 
       viering 2e kerstdag

Zaterdag 1 januari 09.30 uur: 
       nieuwjaarsviering

Zondag 2 januari 09.30 uur:     
       woord- en communieviering

Huize Padua
Paus Adriaanstraat 60

Vrijdag 24 december 16.00 uur: 
       kerstviering
(Zaterdag 1 januari: geen viering)



december 2021/januari/februari 20226 WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD

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 

Door: Jacques van der Borght

De Lindehoeve wordt bewoond door een 
gevarieerd en kleurrijk stelletje. Marijke is 
een van hen. Sinds ze hier woont, werkt ze 
niet meer. Haar hele leven was ze leerkracht  
op een basisschool maar in gewone mensen-
taal is ze een leven lang kleuterjuf geweest. 
En je kunt zo’n dame dan wel uit de school 
halen, de school haal je nooit meer uit haar. 

Kinderen van overal en nergens weten 
Marijke te vinden en dat brengt leven in de 
Lindehoeve. Sint Maarten is een traditie die  
van boven de rivieren naar het zuiden is  
komen afzakken. Marijke tuigt dan de 
Lindehoeve op met overal lichtjes en lampjes. 

Op de inrit staat een vuurschaal gezellig 
te knetteren. Vanuit Tiliander is hier een 
klasje op bezoek geweest. Zulke dingen 
zijn in goede handen bij haar. En iedereen 
vindt het gezellig, dus wordt er ook een 
handje toegestoken als dat nodig is. 

Ik ben zelf niet zo van de feestdagen, 
maar kijk nu al uit naar de decemberdagen 
vanwege de sfeer die dat ongetwijfeld 
gaat brengen op de Lindehoeve.
 

Ik zou wel eens willen weten 
hoe dat vroeger was. 

Er zijn vast mensen in de buurt die verhalen  
kunnen vertellen over de rol die de 
Lindehoeve had in de wijk. Wie wil en kan 
daarover vertellen? Ik kom graag naar zulke  
verhalen luisteren en schrijf ze op om er een  
stukje over in de wijkkrant te zetten of als  
blog op onze website. 

U kunt ons mailen 
:  lindehoevetilburg@outlook.com of gooi 
een briefje in de brievenbus, of loop gewoon  
even binnen. Er is altijd wel iemand die u  
verder kan helpen. 

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

Donderdag 23 december 
optreden Blue orange 
Van 15.00 tot 16.30 uur. € 4,50 
 

vrijdag 31 december 
optreden Muziek Alive! 
Van 15.00 tot 16.30 uur. € 4,50 

 
 
Donderdag 6 januari 2022 
optreden Driekoningen 
Van 15.00 tot 16.30 uur. € 4,50 
 

Donderdag 13 januari 2022 
Bingo 
Van 15.00 tot 16.30 uur.  € 4,50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Donderdag 20 januari 2022 
optreden triple-X 
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 
Joannes Zwijsen  
te worden, neem  
dan contact op met 
Anke Verdijk   
06 – 22 52 67 60 

 

 
 
Wilt u meer informatie over deze 
vrijwilligersfuncties? Graag contact 
opnemen met vrijwilligerscoördinator  
Anke Verdijk, 013 549 26 00, 
Woonzorgcentum Joannes Zwijsen. 
 

 
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 

 
 

  

Wil van Leijsen was sinds 2013 dirigent van dit Gemengd Koor, en 
is om persoonlijke redenen gestopt met de directie van Resurrexit. 
Bestuur en leden zijn aan Wil van Leijsen veel dank verschuldigd 
voor de acht en een half jaar dat hij de vereniging met verve 
heeft geleid en wensen hem veel succes in zijn verdere carrière. 

Zondagsviering 
Nu het dameskoor in de parochie opgeheven is, mag Resurrexit elke vierde zondag van de  
maand de zondagsviering in de Petrus Donderskerk opluisteren. Een paar leden uit de 
gelederen van het dameskoor hebben zich inmiddels bij Resurrexit aangesloten. Resurrexit, 
dat volgend jaar haar 50e verjaardag viert, hoopt dat in de nabije toekomst toch wat nieuwe 
enthousiaste zangers zich aanmelden. Het bestuur heeft al verscheidene oproepen gedaan in 
de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord en hoopt dat de oproepen eens vruchten af zullen werpen. 
 

Het staat u vrij om eens te komen luisteren in wijkcentrum ‘De Baselaer’ en hopelijk ons 
seniorenkoor te komen versterken. Elke week op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur 
repeteert het koor in het wijkcentrum aan de Hoefstraat 175 te Tilburg (behoudens de 
reguliere vakanties en onder voorbehoud van maatregelen ter bestrijding van corona). 

Informatie vindt u op onze website : www.resurrexit.nl U kunt ook rechtstreeks bellen naar 
onze voorzitter Jan Kapitein, : 013 455 05 29 en naar secretaris Jan de Groot,  
: 06 83 69 90 26 of stuur een e-mail : info@resurrexit.nl 
U kunt Resurrexit onder voorbehoud weer beluisteren op de vierde zondag van de maand, om  
11.00 uur, in de parochiekerk van Peerke Donders aan de Enschotsestraat in Tilburg. Komende  
geplande uitvoeringen op de zondagen: 26 december en 23 januari.
Wij zullen ons laten horen, wij hopen van u te horen! 

 De Wever

Oproep vanuit de lindehoeve…

Marijke is een echte ‘Crea-Bea’; 
hier zie je hoe het looppaadje in de 
plantenkas is voorzien van mozaiek.

Gemengd Koor resurrexit heeft een nieuwe dirigent! 

Het door de omstandigheden 
rond corona afgelaste concert 

'Hier' 
van 28 november 2021 
in de Opstandingskerk,

 zal door het  
Hasselts Gemengd Kapelle Koor  
waarschijnlijk voorjaar 2022 

uitgevoerd worden. 

Wij houden u op de hoogte.

: www.hgkk.nl

Altijd al een muziekinstrument willen bespelen? 
Muziekvereniging De Nieuwe Koninklijke Harmonie start 
met een projectorkest ‘de Laatbloeiers’. Op zaterdagmiddag 
15 januari 2022 van 13.30 - 15.00 uur is een instrumenten-
markt waar toekomstige deelnemers informatie en 
demonstraties krijgen over de verschillende instrumenten.

Dit is een van de initiatieven van het Harmonieorkest 
Nieuwe Koninklijke Harmonie, die in 2022 intensief gaat 
samenwerken in Het Huis van Muziek (Stationsstraat 26) met  
het Kessels museum en andere partners in de stad. Meer  
weten? Stuur mail naar : nkh.harmonie@harmonietilburg.nl

De laatbloeiers

 De Wever

  Gelukkig nieuwjaar

15 januari: instrumentenmarkt

 De Wever

In september hebben de leden van Resurrexit afscheid van Wil van Leijsen 
genomen. Het bestuur heeft een opvolger gevonden in Maria Zijlmans. 
De repetities staan sinds eind september onder haar deskundige leiding.

Gezelligheid bij Padua 
De afgelopen weken hebben we weer mooie 
activiteiten georganiseerd voor de bewoners.

Sinterklaas kwam langs met zijn pieten, 
en ze hadden natuurlijk een cadeautje mee- 
genomen voor iedereen.
We hadden een heel speciaal klassiek 
concert, dat was echt prachtig!
Er werden mooie bloemstukken gemaakt, dat 
was een kleurrijke bedoeling, wat gezellig!
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Reguliere activiteiten tot 17.00 uur proberen 
we zoveel mogelijk door te laten gaan. 

Avondactiviteiten en evenementen gaan 
voorlopig niet door. We hopen natuurlijk 

dat dat snel weer anders wordt. Bij reguliere 
activiteiten geldt dat de 1,5 meter verplicht is, 
evenals het gebruik van een mondkapje. Voor 
meer informatie: zie de website. Daar vind je 
ook een overzicht van alles dat wél doorgaat.

De medewerkers van de Stadstuin blijven 
zich in ieder geval overdag indien mogelijk 

voor u inzetten. Wij hopen u overdag in 
de Stadstuin Theresia te ontmoeten.

Zie ook: Kennismaken met schaken en vaste 
activiteiten in Stadstuin Theresia 
in WTON-agenda op pagina 14. 

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. 
 

Er is nog steeds een mogelijkheid om 
te komen eten. Omdat de corona-
maatregelen steeds wijzigen adviseren 
wij u om gewoon even contact met 
ons op nemen zodat wij u kunnen 
informeren met de mogelijkheden van 
dat moment. Bel: 013 583 18 55 of  
Mail naar c.olieslagers@dewever.nl 
 

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 
 

Activiteiten 
Mensen met welzijnspakket ontvangen  
bericht van wat er te doen is. Wilt u 
ook op de hoogte blijven? Mail dan 
naar c.olieslagers@dewever.nl  
 

Op dit moment liggen we helaas door 
de coronamaatregelen weer stil! Maar 
we hopen snel  op betere tijden. We 
hopen dat we donderdag 6 januari 
weer driekoningen mogen ontvangen. 
U kunt daarvoor contact opnemen met 
Claudi c.olieslagers@dewever.nl  
 
 
 
   
 
 

Woonzorgcentrum wenst u een beter 2022. We hopen dat 
we in 2022 weer meer samen kunnen en mogen zijn. 

Maar helaas van het concert des levens krijgt niemand een program. 

Wij wensen u ondanks alles fijne feestdagen en een hoopvol 2022. 
Wij willen u langs deze weg ook danken voor uw  vertrouwen, 
steun en begrip in 2021, waarin niets zeker was. En wij zeker 
ook naar onze wijkbewoners constant moesten schakelen. 

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

SST: Theresiastraat 15a, meer informatie en andere activiteiten: 
   : www.stadstuintheresia.nl voor vragen : info@stadstuintheresia.nl
                                                                                                  en wTON agenda pagina 14.

Maak ‘t mee in Theresia breien, soep en pudding
Elke zondag van 11.00 - 16.00 uur in de Stadstuin
(Niet 26 december i.v.m. tweede kerstdag)

Elke zondagochtend komen ervaren handwerksters naar Lena en Henk 
in de Stadstuin. Ieder neemt een eigen werk mee, er worden ervaringen 
en patronen uitgewisseld. Zijn ze uitgebreid of gehandwerkt dan gaan ze 
samen lunchen. Na afloop worden nog spelletjes gedaan tot 16.00 uur 
voor degene die daar zin in heeft. Ze nemen samen de week door en
genieten van het gezelschap en het luisterend oor van Lena en elkaar en
de lekkernijen die Henk voor ze klaar maakt. Ook zin? Of wil je graag ad- 
vies van ervaren breisters? Meld je aan bij Lena, en kom een keer kijken. 

jeu de boules in de Stadstuin 
Elke donderdagmiddag, weer of geen weer!
Er is een creatieve oplossing bedacht van
yogamatjes en op maat gemaakte houten 
randen. Als dat geen vakmanschap is!  
Met dank aan Ton, Ben en Henk. Heb 
je ook zin, je bent van harte welkom!

Kunstwandeling Theresia op 13 en 14 november 2021

Wegens succes in 2020 vond er dit jaar voor de tweede keer 
een kunstwandeling in de wijk Theresia plaats. Wat een 
heerlijk weekend hebben we met zijn allen mogen beleven.  

Op zaterdag begon het met wat druilerig weer en dus een  
voorzichtige start. Op zondag bracht de zon een extra mooie  
herfstsfeer en wisten de bezoekers - naar schatting 750  
verspreid over het weekend - hun weg naar en binnen 
onze wijk goed te vinden. Op ruim 85 plaatsen toonden 
bewoners kunstwerken in het raam van hun woning. 
Behalve in woonhuizen stelden ook bedrijven en 
instellingen hun ramen beschikbaar voor kunstwerken.
 

Stadstuin Theresia was het startpunt van de route. Vrijwilligers 
zorgden voor een gastvrije ontvangst. De bezoekers konden 
een gratis informatieboekje met plattegrond ophalen, maar 
ook koffie drinken, een soepje eten en een praatje maken. 
Tevens konden ze werken van drie verschillende kunstenaars 
uit de buurt bekijken. Bovendien was onze vaste brei- en 
handwerkclub in actie te zien en waren hun handwerkresultaten 
te bewonderen. Er vonden mooie ontmoetingen plaats.

Reacties van bezoekers: een goede sfeer, gezellig! Kan ik ook 
komen breien? Wat doen jullie nog meer? Ik heb hier vroeger op 
school gezeten, de gang is heel herkenbaar en mooi opgeknapt.

Workshops
Voorafgaand aan de kunstwandeling konden kinderen uit de wijk vijf 
verschillende beeldende workshops volgen. De resultaten van de 
workshops fotografie, keramiek, portrettekenen, woord en kleur, en 
spelen met klei, werden in verschillende ramen over de route getoond.
 

Onze dank gaat uit naar de organisatoren (tevens kunstenaars en 
trotse buurtbewoners) Marjo Dirks en Dorith van der Lee, die de 
Kunstwandeling Theresia vorm hebben gegeven. Ze hebben verbinding 
in de wijk gelegd met diverse doelgroepen. Uiteraard ook dank aan 
iedereen die daar op een eigen manier een steentje aan bijgedragen 
heeft; kunstenaars en betrokken (buurt)bewoners. De wijkraad 
en de Stadstuin hebben dit in onderlinge samenwerking mogelijk 
gemaakt en wat ons betreft gaan we er volgend jaar weer voor! 

Vrienden van Den Herdgang
De Vrienden van Den Herdgang is een stichting die voor binnengekomen 

donaties, erfstellingen en legaten bijzondere bestemmingen zoekt binnen 
Den Herdgang, die het leven van onze bewoners kunnen veraangenamen. 

Tientjeslid
Voor € 10,00 euro per jaar bent u Vriend van Den Herdgang  

en u krijgt dan op uw verjaardag ‘ouderwetse’ post.

Word ook 'Vriend' van Den Herdgang! 
Mail : a.klundert@kpnplanet.nl

Woonzorgcentrum Den Herdgang wenst 
u een beter 2022. We hopen dat we in 2022 
weer meer samen kunnen en mogen zijn. 

Maar helaas; van het concert des levens 
krijgt niemand een program. 

Wij wensen u, ondanks alles,
fijne feestdagen en een hoopvol 2022. 

Wij willen u langs 
deze weg ook danken 
voor uw vertrouwen, 

steun en begrip in 2021, 
waarin niets zeker was 
en wij ook naar onze 

wijkbewoners constant 
moesten schakelen.

Alles onder voorbehoud van de corona-
maatregelen, er wordt naar QR-code gevraagd. 
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Puzzel mee! De winnaars ontvangen  
een leuke prijs, beschikbaar gesteld  
door ondernemers in                     
                                Tilburg Oud-Noord.                                                       
De prijsvraag bestaat uit twee delen. 
Om mee te doen, moet u twee 
antwoorden inzenden. 

1. Raad de locatie: herkent u het stukje wijk 
op de foto en weet u op welke locatie de 
foto is genomen? 
Antwoord 1: de locatie van de foto.

2. Zoek het woord: ditmaal voor alle 
puzzelfans in de wijk een extra lange 
opgave. Elke afbeelding is een stukje 
van een pagina van deze editie van de 
wijkkrant. Bij elke afbeelding hoort een 
letter. Beantwoord de 14 vragen. 
Vul de gevraagde letters in. De woorden: 
onze wijk krijgt u cadeau. De letters 
15. = h en 21. = u, deze mag u zelf invullen. 
Zet de gevonden letters op de juiste plaats 
en maak de zin van maar liefst 69 letters. 
Antwoord 2: de zin.

Mail uw oplossing met beide antwoorden, 
uw naam, adres en e-mailadres vóór 
3 januari 2022 naar :  
wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com 

2. Letterzoeker

1. Zoek de locatie op de foto in Tilburg Oud-Noord     

    1.  2.   3.    4.   5.  6.  6.  2. 7.      1. 2.   8.  5.  7.   2.   4.  9.

    10.  2. 11.    2.  7.

  12. 13. 14.15. 3.   16.16. 7.    17.  2.    8. 18.  6.

  2.  7.    19. 16. 6.   2.  7.   17.  2. 20. 2.    6. 12.  2. 21. 4.   4. 18. 6. 

13.  7.     5.  7.  20. 2.   6.   2.  4.  2.     3. 18. 17.  2.  7.

□□□□□18     19      20     21     22     

55     56         57     58     59     60      61     62     63     64         65     66     67     68     69

□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ 36     37        38     39      40     41     42         43     44     45     46        47     48      49     50     51     52     53     54

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

WTON- Decemberpuzzel 2021

Oplossing WTON-fotopuzzel oktobereditie, zie pagina 14.

□□□□□□□□□ □□□□□□□□1        2       3        4       5        6       7       8       9          10      11     12     13     14     15     16     17         

□□□□□ □□□ □□ □□□ 23     24     25     26     27         28     29     30          31     32         33     34     35
w     ij     k

□□ □□□□□□□□ □□□□□o     n     z     e

1. De eerste 
letter waar 
je natuurlijk 
naartoe gaat 
in de wijk.

8. De vijfde 
letter van de 
mooie winterse
bloem.

3. De eerste 
letter van:  
waar zijn 
we thuis?

4. De laatste 
letter van 
het aantal 
seizoenen.

6. De eerste 
en laatste 
letter van 
het gebouw 
waarin we 
samen komen.

9. De derde 
letter van 
onzeker.

10. De eerste 
letter van wat 
voor een vrouw 
en heer wordt 
er gezocht.

Letters 2, 5, 7, 18 en 20 heeft u cadeau gekregen. Letter 15. = h en 21. = u. Deze mag u zelf invullen.

*Puzzelopgave van deze WTONdecember 2021 websiteversie zie: 
persoonlijkekunstencreatie.nl/fotowedstrijd-wijkkrant-tilburg-oud-noord
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    10.  2. 11.    2.  7.
□□□□□

Goed gevulde kerstpakketten en losse prijzen van de wijkondernemers voor de WTOn-kerstpuzzel
De redactie van Wijkkrant Tilburg Oud-Noord heeft 15 WTON-kerstpakketten samengesteld die via de brievenbus bij de prijswinnaars 
belanden, en 10 WTON-kerstpakketten die (op afspraak) aan huis worden bezorgd. Daarnaast zijn er prijzen beschikbaar gesteld die u 
zelf bij de ondernemers moet gaan ophalen. De cadeaus zijn beschikbaar gesteld door de ondernemers en organisaties in de wijk. 

De WTON-kerstpakketten en prijzen worden verloot onder de inzenders die de juiste antwoorden hebben gegeven. Dus 
maak de puzzel, zend de antwoorden in maak kans op één van onderstaande kerstpakketten en prijzen.

Geef bij uw oplossing/inzending uw voorkeur aan voor welk kerstpakket u zou kiezen. De redactie verdeelt de pakketten en prijzen onder de inzenders 
en houdt zoveel mogelijk rekening met de aangegeven wensen. (U kunt alleen uw voorkeur aangeven, er wordt niet over gediscussieerd.) U krijgt bericht 
welk kerstpakket of prijs u heeft gewonnen. Gevraagd wordt om een foto of een selfie te maken met de thuis ontvangen prijs; bij het ophalen van de 
prijs kan een foto worden gemaakt. De foto's worden geplaatst bij de antwoorden en prijswinnaars in de in de WTON-editie van februari 2022.

wTON-kerstpakket 9 en 10: 
 Ê een cadeaubon voor 3 lessen naar keuze op het CNGO
 Ê een tegoedbon voor 1 x gratis een knipbehandeling van KOS Kappersopleidingen  
 Ê de wTON/studio hop-sleutel/tashanger 

 

wTON-kerstpakket 11 t/m 14: 
 Ê een tegoedbon voor PLUS-Boodschappenpakket  

 

wTON-kerstpakket 15: 
 Ê een tegoedbon voor een bos bloemen op te halen bij All about Flowers 

 
 

10 x WTON-kerstpakket aan huis  
bezorgd (op afspraak)

 Ê 10 x Fietstas van Spijkers Fietsen
 Ê In alle 10 fietstassen zit een een potje Pindakaas voor tuinvogels van  

 Dierenspeciaalzaak Discus Animo 

 wTON-kerstpakket 16 t/m 19: 
 Ê 50%-kortingsbon van All about Flowers
 Ê een tegoedbon voor 1 x gratis een knipbehandeling van KOS Kappersopleidingen  
 Ê de wTON/studio hop-sleutel/tashanger 

 wTON-kerstpakket 20: 
 Ê een tegoedbon voor 1 x gratis een knipbehandeling van KOS Kappersopleidingen  
 Ê een tegoedbon voor een Bibliotheek Midden-Brabant (proef)abonnement  

     van 2 maanden, geldig in alle vestigingen van de Bibliotheek Midden-Brabant 

 Ê
 wTON-kerstpakket 21 t/m 23: 

 Ê een cadeaubon voor 3 lessen naar keuze op het CNGO
 Ê een tegoedbon voor 1 x gratis een knipbehandeling van KOS Kappersopleidingen  
 Ê een tegoedbon voor een Bibliotheek Midden-Brabant (proef)abonnement  

     van 2 maanden, geldig in alle vestigingen van de Bibliotheek Midden-Brabant   
 

 wTON-kerstpakket 24:
 Ê een tegoedbon voor 1 x gratis een knipbehandeling van KOS Kappersopleidingen  
 Ê de wTON/studio hop-sleutel/tashanger 

 

 
 wTON-kerstpakket 25:

 Ê een tegoedbon voor 1 x gratis een knipbehandeling van KOS Kappersopleidingen  
 Ê de wTON/studio hop-sleutel/tashanger 

 
In alle 25 kerstpakketten zitten de volgende cadeautjes van de ondernemers/
organisaties in de wijk:

 Ê  wTON-pen
 Ê Feniks-pen
 Ê Plus-pen
 Ê Uitvaartbegeleiding Harriet van der Vleuten-pen
 Ê Studio Xplo 5%-kortingbon op deelname cursus 2022. Bij inlevering bon krijgt u     

     een boekje over Tilburgse oorlogsmonumenten geïllustreerd door Jofke® 
 
 Prijs ophalen bij de ondernemer:

 Ê 1 x fles vloerreinigingsmiddel naar keuze van Tapijttegelhuis Tilburg
 Ê 1 x 4 vrijkaartjes van Ontdekstation013
 Ê 1 x Mickey Mouse tas van lederwarenspeciaalzaak G. de Man-Melis
 Ê 1 x Algemene Wellness bon (kan worden ingeleverd bij vele wellness locaties in  

 Nederland), beschikbaar gesteld door Simak de startersmakelaar 

Wendy van der Jagt  
Counseling bij Intimiteit & Seksualiteit 
 

info@specialattention.nl    www.specialattention.nl

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

Fysiotherapie
Manuele Therapie
Sportrevalidatie

Molenbochtstraat 58a
5014 ER Tilburg
tel 013-5441160

15 x WTON-kerstpakket in de brievenbus
 Ê 15 x wTON-tassen
 Ê In alle 15 wTON-tassen zit een bon voor een potje Pindakaas voor tuinvogels,  

      op te halen bij Dierenspeciaalzaak Discus Animo 
 

wTON-kerstpakket 1 t/m 4: 
 Ê 50%-kortingsbon van All about Flowers
 Ê een tegoedbon voor een Bibliotheek Midden-Brabant (proef)abonnement  

     van 2 maanden, geldig in alle vestigingen van de Bibliotheek Midden-Brabant 
 Ê een tegoedbon voor 1 x gratis een knipbehandeling van KOS Kappersopleidingen   

 

 
wTON-kerstpakket 5 en 6:

 Ê 50%-kortingsbon van All about Flowers
 Ê gratis kaartje voor een wandeling met een gids van De Stadsgidserij, opgeven via mail
 Ê een tegoedbon voor 1 x gratis een knipbehandeling van KOS Kappersopleidingen  
 Ê de wTON/studio hop-sleutel/tashanger 

 

WTON-kerstpakket 7 en 8:
 Ê € 5,- introductie korting voor een pedicure of wellness pedicure behandeling van  

 Uw Pedicure Joyce. Bij inlevering van de bon in het kerstpakket.
 Ê een tegoedbon voor 1 x gratis een knipbehandeling van KOS Kappersopleidingen  
 Ê een tegoedbon voor een Bibliotheek Midden-Brabant (proef)abonnement  

     van 2 maanden, geldig in alle vestigingen van de Bibliotheek Midden-Brabant 
□□ □□□□□□□□ □□□□□

12. De vijfde 
letter van 
hoe we de 
feestdagen 
ingaan.

13. De vierde 
letter van het 
vliegende 
fabeldier.

14. De eerste 
letter van de 
kinderopvang.

19. De eerste 
letter van de 
therapie met 
de handen.

17. Deze 
letter is nu 
centraal 
in beeld.

16. De eerste 
letter van 
het alfabet.

11. De eerste 
letter van 
wat er wordt 
gezocht voor 
het park.
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GEMEENTENIEUWS
Gezocht: gastvrouw / gastheer
Voor het Huis van de Wijk zijn wij op zoek naar een vrijwillige gast-
heer of gastvrouw. Het Huis van de Wijk is een huiskamer aan de 
Orangerie, in de buurt Kasteel in Tilburg Oud-Noord. Deze is open 
voor alle buurtbewoners, met en zonder rugzak. Natuurlijk houden 
we ons aan de richtlijnen van het RIVM.

Het is jouw taak om mensen een 
warm welkom te geven. Ook bied je 
een luisterend oor, onder het genot 
van koffie of thee. Je gaat samen met 
bezoekers op zoek naar praktische 
oplossingen. Bij eventuele problemen 
kun je rekenen op het sociaal werk 
van ContourdeTwern.

We verwachten van jou dat je goede 
sociale vaardigheden hebt, oog hebt 
voor een ander en dat je praktische 
problemen kunt oplossen. Ook ben 
je bereid om cursussen te volgen en 
je kunt een Verklaring Omtrent het 
Gedrag (VOG) overleggen. 

Heb je interesse? Neem dan contact 
op met Jet van Es, buurtondersteuner bij ContourdeTwern. Telefoon-
nummer 06 23 37 06 03 of stuur een mail naar:
jetvanes-kegge@contourdetwern.nl 

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

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

Jaap Quispel 
wijkregisseur Goirke-Hasselt-
Bouwmeesterbuurt

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

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

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

Stadsgidserij verzorgt weer wandelingen in 2022

Spoorpark in sprookjesachtige 
sfeer

De Stadsgidserij organiseert ook volgend jaar wandelingen op inschrijving. Deelname kost 5 euro per 
persoon en de maximale groepsgrootte is 12 personen. Als u niet kunt mailen, kunt u zich ook aanmelden via 
telefoonnummer 06 48 26 27 11. Hieronder ziet u de ingeplande wandelingen. De coronaregels worden 
uiteraard in acht genomen; wijzigingen voorbehouden.

Zaterdag 22 januari 13.00 uur: Centrumwandeling. 
Inschrijven: bijsterveldt@stadsgidserij.nl
Start: Standbeeld Willem II, Heuvel Tilburg. 

Zaterdag 29 januari 13.00 uur: Spoorzonewandeling. 
Met publiektrekkers als de LocHal, de Koepelhal en Mind-labs, 
maar ook steeds meer woningbouw en horeca, begint de 
Spoorzone al aardig ‘op de rails’ te staan.
Inschrijven: giesbers@stadsgidserij.nl
Start: Burgemeester Stekelenburgplein, Tilburg. 

Zaterdag 5 februari 13.00 uur: Goirkewandeling. 
Een wandeling door het Goirke brengt het rijke verleden van de 
voormalige textielwijk tot leven. De wol loopt als een (gesponnen) 
draad door deze wandeling. Een prachtige kerk, de Norbertijnen-
poort, museum De Pont…
Inschrijven: beerens@stadsgidserij.nl
Start: voor het Textielmuseum, Goirkestraat Tilburg. 

Zaterdag 12 februari 13.00 uur: Heikantwandeling. 
Inschrijven: clijsen@stadsgidserij.nl
Start: bij de brug van het Lijnsheike, Tilburg.

Zaterdag 19 februari 13.00 uur: Westendwandeling. 
Inschrijven: hal@stadsgidserij.nl
Start: bij Stapperij de Korenbloem,  Bredaseweg Tilburg.

In november is in het Spoorpark de winter-sfeerverlichting in de 
bomen gehangen. Net als vorig jaar werkten Van den Heuvel Elek-
trochniek B.V. en Hoogspoor Design Light hiervoor samen met 
Brouwers Groenaannemers. Naast de bomen bij ingang oost, werden 
deze keer ook bij ingang west lichtjes in de boom gehangen. Op 
het pleintje recht achter BeweegR. Dat brengt extra sfeer voor de 
bewoners van de Grote Eik. Er is ook een boom verlicht bij Loos!, de 
horecavoorziening van BeweegR. 

Basketballen op verlicht veld
Naast de sfeerlichten in de bomen, zijn er ook spots aangebracht op 
het basketbalveld. Deze sportlocatie ligt naast het gele gebouw, waar 
het Spoorpark-kantoor is. Dankzij twee flinke lichtspots is het basket-
balveld nu goed verlicht. Hiermee ging de wens van de basketballers 
in vervulling. Daarnaast zijn er ook lampen opgehangen in de boom 
die tussen het veldje en de openbare toiletruimte staat. Zo is het een 
mooie plek geworden waar ook in de winterperiode voldoende licht 
is om lekker te sporten. 

Speeltuinen
De gemeente kreeg vragen over de 
stand van zaken van het vervangen 
en verbeteren van de speelplekken in 
Oud-Noord. Dit is onderdeel van een 
grote opgave, namelijk het aanpakken 
van 70 speelplekken over de hele stad. 

In het najaar hebben de aannemers 
input opgehaald bij de kinderen en 
omwonenden van de betreffende 
speelplekken. Dit is bijvoorbeeld ge-
beurd in de Textielstraat, in de Schrob-
belaarstraat en op het Kamgarenplein. 
De ontwerpers zijn nu druk bezig. Wij 
hopen in de eerste wijkkrant van 2022 
concreet te kunnen aangeven wanneer 
de speelplekken weer worden ingericht.

www.overheid.nl/
berichten-over-uw-buurt

Berichten over 
uw buurt Wil je iets melden 

over jouw buurt? 
Download de 
Fixi app en meld 
het direct aan de 
gemeente.

ZWERFAFVAL? 

Op de hoek van de Goirkestraat / Pastoor Leblancstraat
is een oude gevelreclame in ere hersteld. 
Kijk voor meer informatie op https://erfgoedtilburg.nl
Foto: Herman Fitters

Sfeerverlichting Spoorpark

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

GEMEENTENIEUWS

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

Jaap Quispel 
wijkregisseur Goirke-Hasselt-
Bouwmeesterbuurt

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

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

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

Ontwikkelingen in de Spoorzone
De ontwikkelingen in de Spoorzone staan niet stil. Verschillende projecten worden zichtbaar, zoals de 
Brabander en MindLabs. 

Renovatie Hall of Fame  
De monumentale Hal 90, waarin de Hall of Fame zit, is in slechte staat. Een grondige verbouwing is noodzakelijk 
om dit industrieel erfgoed in de Spoorzone te behouden. De toekomstige Hall of Fame bestaat uit een urban 
skatepark met skatecafé, een concertzaal, repetitieruimtes, een foyer/kantine en werkplekken voor medewer-
kers. Samen met de Hall of Fame is gewerkt aan het plan dat heeft geleid tot een Definitief Ontwerp. Ook de 
gebouwen rond de binnentuin worden opgeknapt. 

MindLabs opent begin 2022 
Na de komst van de LocHal en Plan-T is de komst van MindLabs de volgende mijlpaal in de Spoorzone. De 
nieuwbouw rondom de stalen spanten van de voormalige Hal 70 wordt zichtbaar. Het pand past bij de uitstra-
ling en de ambities van de Spoorzone. Overheid, onderwijs en bedrijfsleven gaan in het nieuwe gebouw samen-
werken onder de vereniging MindLabs. Begin 2022 wordt het nieuwe gebouw in gebruik 
genomen. 

Nieuwe fietsenstalling krijgt vorm
De nieuwe fietsenstalling aan de zuidkant van station Tilburg begint vorm te krijgen. De stalling biedt straks 
plaats aan zo’n 3250 fietsen. Net als de stalling aan de noordzijde is deze ontworpen door architectenbureau 
Cepezed. Die heeft bij het ontwerp gekozen voor zwarte staalprofielen met grote glaspanelen. Dat maakt de 
stallingen uitnodigend en draagt samen met goede verlichting bij aan een veilige omgeving. Net als het dak aan 
de noordkant krijgt ook de stalling aan de zuidkant een dak dat is begroeid met sedum. Eind 2021 zal de stalling 
klaar zijn.

Parkeergarage Zwijsen
Op het Zwijsenterrein, tussen het UWV en de polygonale loods, wordt langs het spoor een parkeergarage ge-
bouwd. De garage krijgt circa 800 plekken en is naar verwachting in 2022 gereed. 

Kijk voor de meest actuele informatie uit de Spoorzone en een indruk van de toekomstige ontwikkelingen op 
de website spoorzonetilburg.nl. 

De nieuwe Hall of Fame. Ontwerp van Aerde Borgert Architecten.

Deelscooters
Het delen van vervoersmiddelen 
draagt bij een gezonde en be-
reikbare stad. Ook vermindert 
het autobezit en dat geeft lucht 
aan onze openbare ruimte. In 
Tilburg kun je gebruikmaken van 
deelauto’s, deelfietsen en deel-
scooters. Vooral de deelscooters 
kom je vaak tegen in de wijk.  

Via GO Sharing kun je tegen 
betaling gebruikmaken van een 
elektrische scooter. Deze groene 
scooters zijn 24 uur per dag, 
7 dagen per week te gebruiken 
door iedereen met een geldig 
rijbewijs. Gebruikers kunnen de 
scooter na registratie gebruiken 
en ook weer achterlaten op 
iedere willekeurige plek binnen 

het servicegebied. Dat maakt het 
makkelijk om de auto eens te 
laten staan en te reizen met een 
scooter. 

Regels 
Voor deelscooters gelden 
dezelfde verkeersregels als voor 
reguliere scooters. De scooters 
mogen overal worden weg-
gezet, binnen de regels van de 
wegen verkeerswet. Maar ze 
mogen daarbij geen overlast 
veroorzaken. Om overlast door 
scooters tegen te gaan, zijn er  
extra scooterparkeervakken rond 
het centrum. Daarnaast zijn er 
handhavingsacties op foutief 
geparkeerde scooters en onveilig 
rijgedrag. Ook heeft de gemeen-
te met GO Sharing afgesproken 
dat gebruikers die overlast 
bezorgen worden uitgesloten 

van het gebruik van de scooters. 
Als de gemeente merkt dat er 
veel overlast wordt ervaren 
van de deelscooters, worden er 
nieuwe afspraken gemaakt met 
GO Sharing.

Voor het melden van overlast 
verwijzen wij naar de contact-
pagina op go-sharing.nl.
Meer informatie over vervoer-
delen staat op www.tilburg.nl/
actueel/vervoer-delen

Eenzaamheid
De gemeente Tilburg werkt 
samen met inwoners, vrijwil-
ligers en professionals aan een 
stad met minder eenzame men-
sen. Iedereen kan iets doen. 
Dat eerste telefoontje plegen, 
een praatje maken met de buur-
vrouw of vrijwilligerswerk gaan 
doen. Het kan zo groot of klein 
als u zelf wil. 

Eenzaamheid is een groeiend 
probleem in Tilburg. We wil-
len - samen met partners - de 
eenzaamheid verminderen, met 
specifieke aandacht voor oude-
ren en jongeren. Daarom zijn we 
in 2019 gestart met het vormen 
van de ‘Coalitie tegen Eenzaam-
heid Tilburg’. In februari 2020 
heeft een conferentie plaats-
gevonden voor 400 bezoekers, 
wat diverse plannen opleverde. 
Sindsdien is door corona de 
noodzaak voor deze aanpak nog 
groter geworden. 

In het najaar van 2020 is een 
week tegen eenzaamheid 
georganiseerd. 

De Coalitie tegen Eenzaamheid 
Tilburg wil in 2021 nog meer 
inzetten op het voorkomen en 
verzachten van de gevolgen van 
de corona-situatie. Organisaties 
en vrijwilligers worden opgeroe-
pen om ook mee te doen en hun 
activiteiten die eenzaamheid 
tegengaan te melden op 
www.t-helpt.nl. Hier kunt u ook 
vinden wat we allemaal al doen 
om eenzaamheid tegen te gaan. 

Bent u of kent u iemand die 
weleens eenzaam is? Of wilt u 
iets doen tegen eenzaamheid in 
Tilburg? Iedere inwoner, organi-
satie of bedrijf kan meedoen aan 
de Coalitie tegen Eenzaamheid. 
Wie dat wil, kan zich melden via 
het e-mailadres:
ontmoet-elkaar@tilburg.nl. Ook 
vragen, tips, verhalen en ideeën 
over eenzaamheid kunt u mailen. 

Save the date!
Na een grondige renovatie is het Stadhuis van Tilburg klaar voor de toe-
komst. Daarnaast viert de stad haar verjaardag: op 18 april heeft Tilburg 
212 jaar stadsrechten. Dubbel reden voor een digitaal feest, uitgezonden 
vanuit het Stadhuis op zondag 18 april, van 11:00 uur tot 12: 00 uur.
Hou de website en social media van de gemeente in de gaten voor meer 
informatie.
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Wijkraad Loven-Besterd: info@loven-besterd.nl 
www.loven-besterd.nl                  www.facebook.com/LovenBesterd

Expositie
VIJFMAAL BEELDRIJM

Ellen Rijk

t/m 9 januari 2022

Misschien moet ik daar eens bij stilstaan?

Het ‘Metropolitan Museum Tilburg’, 
de raamtentoonstellingen aan de 

Stedekestraat 15 te Tilburg, is dagelijks 
dag en nacht geopend en de toegang is vrij.

: www.metropolitanmuseum.nl 

                                 Art PArADe Door Loven, BesterD en sPoorzone

Om kunstuitingen te promoten, organiseerden kunstenaars van Fontys en van het URGE-collective* een  
optocht voor kinderen. Via contacten binnen The Living Museum Tilburg (Enschotsestraat 250-01) en  
KunstpodiumT (Noordstraat 105) kon dit project gerealiseerd worden. Wijkraad Loven-Besterd zorgde  
voor de financiële bijdrage.
Creatief bezig zijn, schilderen, muziek maken: in buurthuis De Wissel leefden de kinderen zich uit. Zelf  
muziekinstrumentjes maken en lakens beschilderen. Van die lakens werden vlaggen gemaakt om mee  
te nemen in de parade.
Vrijdag 12 november was het zover. Ballonnen werden opgeblazen, muziekinstrumentjes uitgedeeld, ieder  
pakte een vlag, en ze gingen op weg. Aandacht vragen voor kunst. Voor creativiteit. Een leuke stoet trok  
via de Enschotsestraat en de Besterdring naar het Paduaplein, het Wilhelminapark, De Pont, het Spoorpark  
en het Station, eindigend bij het KunstpodiumT in de Noordstraat. Bij de tussenstops werden verschillende  
performances uitgevoerd. Gitaarspel op het Paduaplein, een gedicht in het Wilhelminapark, opera bij  
De Pont, pianospel in de stationshal.
*een internationaal multidisciplinair kunstenaarscollectief die samenwerken met KunstpodiumT 
: kunstpodium-t.com/event/residency-nest-urge-collective

Wijkraad

In 2021 zijn er enkele nieuwe activiteiten 
gestart. Onder andere de maandelijkse middag 
voor “Tussenlanders”; een lotgenotengroep 
voor mensen met ongeneeslijke kanker.  
Op het moment dat je niet meer kunt genezen  
van kanker kom je terecht in zogenaamd  
Tussenland. Hoe is het leven met een aan- 
gezegde dood? 
Sinds dit jaar is er een nabestaandengroep 
“Verder na verlies”. Iedereen die te maken  
heeft met het verlies van een naaste is van  
harte welkom. Ook wanneer het verlies al  
langer geleden is. 
En de geestelijk verzorgers van ‘de Praktijk 
voor Levensvragen Midden-Brabant’ 
houden spreekuur om te ondersteunen bij 
levensvragen en ingrijpende gebeurtenissen.   

Al onze activiteiten kunnen alleen maar bestaan 
dankzij donaties en sponsorinitiatieven. 
KWF hield een “huis in actie” sponsoractie, 
waarbij alle donaties bestemd waren voor de 
inloophuizen in Nederland. Enkele gasten van 
ons Inloophuis hebben met eigen bedachte 
acties in totaal ruim 6800 euro aan donaties 
bijeen gebracht. Fantastisch en heel bijzonder!
Een prachtig regionaal initiatief verdient zeker 
ook de aandacht. Kunst Loon op Zand  
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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
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inloophuis Midden-brabant: een terugblik op 2021
Ondanks alle maatregelen rondom corona kon het Inloophuis het grootste deel van het jaar wél open zijn. Gelukkig maar 

voor alle gasten van het Inloophuis. Gasten die, getroffen door kanker, meer dan ooit behoefte hadden aan een luisterend 
oor, contact met lotgenoten of aan deelname aan een ontspannende activiteit. Want helaas… kanker wacht niet!

organiseerde in oktober een expositie 
van gedoneerde schilderijen, welke  
op 24 maart 2022 geveild gaan 
worden. De opbrengst van de 
veiling van deze kunstwerken zal 
volledig bestemd  zijn voor de 
inloophuizen in Waalwijk en Tilburg.

Naast al deze geweldige acties 
doneren onze “CLUB VAN 100” leden  
(ruim 100 regionale bedrijven en 
particulieren) jaarlijks aan het  
Inloophuis, waardoor we de deuren  
wijd open kunnen houden voor 
mensen getroffen door kanker. En  
we zijn verrast door particuliere  
donaties en jubileumdonaties van 
bedrijven.

Vooruitblik
We gaan in 2022 met enthousiasme door 
met het organiseren van lotgenotencontact, 
ontspanningsmomenten, creatieve workshops,  
thema-avonden, enzovoorts. En vooral kijken  
we reikhalzend uit naar 10-11-2022 om het  
10-jarig bestaan van het Inloophuis Midden- 
Brabant groots te gaan vieren. Hou onze  
website in de gaten: 
: www.inloophuismiddenbrabant.nl

Een zeer geslaagde Art Parade
Speciale vermelding voor de realisatie: Bastiaan Hindriks 
van Living Museum, Dimitri van den Wittenboer van het 
URGE-collective en Klaartje van Esch van KunstpodiumT.

Wat veel gasten vertelden, was dat de 
diagnose “kanker” het afgelopen jaar extra 
eenzaamheid met zich meebracht. Vrienden 
en kennissen zijn bijvoorbeeld heel voorzichtig 
om je een bezoekje te brengen, en vele 
ontspannende activiteiten gingen niet door. 
Gelukkig kon het Inloophuis een groot aantal 
gasten toch een luisterend oor, troostend 
woord of ontspanningsmoment bieden. 
Variërend van een lotgenotenbijeenkomst 
voor vrouwen met (uitgezaaide) borstkanker 
tot easy yoga, schilderen, mozaïek of een 
avond voor partners of nabestaanden.

Henk van Gestel noemt bijvoorbeeld 
zijn deelname aan de mannenmiddag 
een schot in de roos. “Ik had het gevoel 
nergens bij te horen en er alleen voor 
te staan.” Glimlachend vervolgt hij:

Ondanks de zwaarte van de onderwerpen die 
we tijdens de mannenmiddagen bespreken
kom ik nooit somber bij het Inloophuis van- 
daan. Er valt juist een last van mijn schouders.

 “Door mijn ziekte ben ik een hoop kwijt-
geraakt. Via de mannengroep heb ik nieuwe 
mensen als lotgenoten leren kennen. Ik hoor 
weer ergens bij en dat helpt me verder.”

Wil jij iets doen?
Wil jij iets betekenen met betrekking tot 
nazorg bij kanker? Vrijwilliger worden bij 
het Inloophuis? Meedenken over acties? 
Een activiteit aanbieden in het Inloophuis? 
Als bedrijf of particulier een donatie doen?  
Daar is het Inloophuis Midden-Brabant 
altijd heel blij mee. Laat je horen en we  
gaan graag met je in gesprek. 
: info@inloophuismiddenbrabant.nl

Het bestuur en de vrijwilligers van 
Inloophuis Midden-Brabant wensen 

al onze gasten het allerbeste voor 2022
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Medio 2021 hebben Gemeente Tilburg en de Diamantgroep het beheer op de kinderboerderijen van zowel Kerkibo als Maria Goretti  
overgenomen. Vanaf 1 oktober zijn daarmee ook nieuwe beheerders actief op deze kinderboerderijen. 
Voor Kerkibo is dat Paul Verbraeken, bereikbaar via : 06 55 81 25 05 en via mail : paul.verbraeken@diamant-groep.nl  
Voor Maria Goretti is dat Linda Noij, : 06 53 96 16 17 en e-mail : linda.noij@diamant-groep.nl  
Zij zullen de dagelijkse gang van zaken op zich nemen.

Kinder 

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 uw wijk 
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 beginscherm’ (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!

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 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 

Elke woensdag, van 14.30 tot 15.00 uur.  
Jeugdafdeling Bibliotheek LocHal, gratis.

Voor kinderen van 3 t/m 6 jaar.

Wil jij luisteren naar 
leuke, lieve, grappige, stoere, spannende 

verhalen, versjes en liedjes? 

Kom dan iedere woensdagmiddag naar de 
LocHal naar de Jeugdafdeling en luister naar de 
spannendste verhalen tijdens het spoorlezen. 

Iedere week een nieuw voorleesavontuur uit  
de Spoorleeslocomotief. 

Maria Goretti 2.0
Momenteel wordt er nog hard gewerkt op de locatie van de oude kinderboerderij, 
die een ware identiteitsverandering kent. Er wordt een nieuwe stal gebouwd, 
de oude stal wordt een kantine/kantoor en er zijn nieuwe speeltoestellen 
geplaatst naast een mooi en nieuw voetbalveld. Kortom, voor iedereen wat wils. 

Naast de nieuwe beheerder gaan medewerkers van 
de Diamantgroep de dierverzorging en (gedeeltelijk) 

het beheer verzorgen. Het team zal worden aangevuld 
met vrijwilligers (zowel in dierverzorging als in 

het groen/klussen). Deze zijn dan ook hard nodig 
wanneer alles draaiende is! Heeft u interesse? 

Neem contact op met Linda Noij.

De kinderboerderij Maria Goretti is te volgen via verschillende socialemediakanalen, zoals Facebook en Instagram. Daar 
wordt in de toekomst ook het meeste gedeeld, zoals eventuele activiteiten en openingstijden, maar ook de grootse opening 
die gepland wordt zodra de kinderboerderij klaar is om open te gaan. Meer informatie Kerkibo zie : www.kerkibo.nl

Onder voorbehoud i.v.m. coronamaatregelen, check : www.bibliotheekmb.nl/ 
diensten/voorlezen/agenda-met-alle-voorleesuren.html
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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

 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

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

De wind waait alle blaadjes omhoog tijdens het buitenspelen. Wij zijn regelmatig 
buiten te vinden, want dat past bij onze visie: Buitengewoon Norlandia. De herfst 
gaat langzaam over in de winter en ook dan zijn we zoveel mogelijk buiten.

Ook al wordt het een beetje kouder, dan kleden we ons wat warmer aan en gaan  
we alsnog naar buiten. Muts, handschoenen en een sjaal en dan 
gaan we verder op ontdekking!

Op dit moment is ons thema ‘Reuzen en kabouters’. 
Reuzen en kabouters geeft de verschillen aan tussen groot en klein....  
Zo hebben we op de groep voetstappen gemaakt. “Hè, past daar 
mijn voetje in?“, vraagt een peuter. De pedagogisch medewerker 
antwoordt: “Zullen we eens gaan kijken?” De reuzenvoet is veel 
groter dan de voeten van de peuters. Zo zijn we alles aan het 
benoemen en wordt ook de taalontwikkeling gestimuleerd.
 

Mocht u nieuwsgierig zijn geworden naar onze organisatie, bel of 
mail ons dan gerust: 013 744 01 50 of via spoor@norlandia.nl
 

Norlandia kinderopvang B.V. bevindt zich in MFA Het Spoor. 
Meer informatie www.norlandia.nl Volg ons op: facebook.com/norlandiahetspoor  
of instagram.com/norlandia.hetspoor

De Coronoïa installatie, huh?
Op 27 en 28 december kun je meedoen met een heel speciaal programma: een combinatie van een  
voorstelling en een workshop. Meesterknutselaar Moniek Smeets vermaakt de kinderen met haar 
wonderlijke, mechanische creaties. Mevrouw van Hoofd, Juffrouw Koppens, Meneer Voetveeg en de  
Helpende Handjes beleven allerlei avonturen met de fantasievolle Coronoïa installatie.

Na de voorstelling ga je je eigen Scrap-creatie bouwen met oude apparaten. Groot en klein mag 
meedoen. Ga aan de slag met schroevendraaiers, tangen en lijmpistool en maak je eigen installatie.  
Natuurlijk mag die mee naar huis!

Het programma is onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen. 

                                                                                                           Meer ontdekstation013 zie pagina 16.

Kerstvakantie bij Ontdekstation013

De herfst en winter is weer aangebroken en dat vinden      
                    wij als peuters van Norlandia Het Spoor heel leuk!!

Een heleboel huisjes met een heleboel bewoners. Overal gebeurt wat. Maar ze moeten natuurlijk wel zoveel  
mogelijk binnen blijven. Tot verdriet van Mevrouw Van Hoofd en Juffrouw Koppens, tot plezier van Meneer 
Voetveeg. Alleen de Helpende Handjes zijn vaak buiten om anderen van dienst te zijn, evenals het 
Washandje. De Losse Handjes en de Vrije Voeten kan het niks schelen, die doen toch waar ze zin in hebben.



december 2021/januari/februari 202214 WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD

                                                      Alle activiteiten zijn onder voorbehoud. Houd de (social) media in de gaten of check op website of via de contactgegevens van de  
ondernemer (pagina 15) of organisatie of de geplande activiteiten doorgaan! >>Er kan naar een QR-code worden gevraagd of er geldt een mondkapjesplicht.  
Avondactiviteiten gaan niet door tijdens avond-lockdown. 2022 januari

2 t/m 9: 10.00-12.30u en 13.30-16.00u, speciale    
                   workshops met thema licht, Ontdekstation013
  2: 10.00u, Open Atelier en Expositie  
                                              Bastiaan Hindriks, Studio Xplo
  8: 14.00u, Nieuwjaarfeest St. Aoda2, wel opgeven
      19.30u, Film17, De Poorten10
10: Start nieuwe cursussen Feniks, F11
15: 11.00u, Repair Café20, De Baselaer6 
         13.30u, instrumentenmarkt, Het Huis van Muziek  
16: 14.00u, Lekker dansen, De Baselaer6
18: 12.00u, Eten, sjoelen en kaarten, St. Aoda2
19: Deadline artikelen WTON-editie-feb/maart/april 
21: 20.00u, Lekker dansen in De Poorten10
22: 12.00u, Wijklunch16, Het Spoor6
23: 10.00u, Winterwandeling, Natuurpoort
        Roovertsche Leij, Uitvaartbegeleiding                                                                 
                  Harriet van der Vleuten
        11.00u, Zondagsviering met Koor Resurrexit, 8PPD
       14.00u, Bingo, St. Aoda2 
februari
11-14: Bezorging WTON-editie-feb/maart/april  
12: 19.30u, Film 17, De Poorten10
15: 12.00u, Eten, sjoelen en kaarten, St. Aoda2 
18: 20.00u, Lekker dansen, De Poorten10
19: 11.00u, Repair Café20, De Baselaer6
      12.00u, Wijklunch16, Het Spoor6
20: 14.00u, Lekker dansen, De Baselaer6

 

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 
4 = Woonzorgcentra: dewever.nl p. 6 en 7
5GW = aanmelden: geheugenwinkel@dewever.nl
6 = Wijkcentra contactgegevens zie p.5  en zie de wijk Facebookpagina's p. 15  
7 = spoorparktilburg.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  
              Inschrijven activiteiten De Nieuwe Jordaan: hantonlove@hotmail.com
13HoF =  www.hall-fame.nl 
14KBO-GH = kbogoirkehasselt.secretaris@ziggo.nl 
15Stadsgidserij: Deelname aan de wandelingen van de Stadsgidserij is alleen op basis van inschrijving, €  5,00 p.p. 
   www.stadsgidserij.nl 06 48 26 27 11. 
16 = Wijklunch: vooraf een kaartje kopen van € 2,50 bij de receptie van Het Spoor. 
17 = Film: entree  € 4,50. Meer informatie over doorgaan van de filmavonden en welke films er worden getoond:       
       Piet Koenraat 06 11 26 80 91 
18 = Lekker dansen in De Baselaer: elke derde zondag van de maand, zaal open om 13.30 uur, met dj, entree € 3,-     
       Aanmelden in De Baselaer of P. Koenraat: pietkoenraat@gmail.com 
19 = Lekker dansen in De Poorten: elke derde vrijdag van de maand, zaal open om 19.15 uur, entree € 3,- 
20 = Repair Café: elke derde zaterdag van de maand behalve juli en december
                                                                                                                 Meer contactgegevens adverteerders zie pagina 15.

Colofon
 

De Wijkkrant Tilburg Oud-Noord is de krant voor de wijken: Loven-Besterd, Groeseind-
Hoefstraat, Theresia, Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt. Wijkkrant Tilburg Oud-Noord  
wordt in 2022 5 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* 
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.

Eindredactie: Claudia van der Waal
Tekstcorrectie en -advies: Hennie van Lare
Uitgever: Persoonlijke kunst en creatie
Bezorging: in uitgaveweek vr t/m ma
Bezorgklachten? Heeft u de wijkkrant niet ontvangen? Mail uw adres met huisnummer en postcode naar de redactie** 
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; LocHal; Cinecitta. Of abonneer u op de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord.**

  *Download: advertentietarieven, artikelvoorwaarden, alle edities, jaaruitgavedata en planning 2022  
    : persoonlijkekunstencreatie.nl/wton
**Inzenden artikelen, vragen, abonneren, bezorgklachten of adverteren, mail de redactie  
    : wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com

Volgende uitgave en deadline artikelen:

www.persoonlijkekunstencreatie.nl

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 11 mrt: expositie Bastiaan Hindriks  
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, ! aanmelden: SST3
                         13.30u, Rikken, ! aanmelden: SST3
                    13.30u, Koffie-inloop, De Baselaer6
                    19.30u, Darten, De Baselaer6
2e en 4e di vd maand, 14.00u, Sjoelen KBO-GH14, De Poorten6
   Iedere wo:    9.30u, Klik & Tik-training, BLenKM9   
                        14.00u, Kinderknutselhof, HoF13
                        14.30u, Spoorlezen, BLenKM9
                           15.00u, Buurtsport Tilburg, Spoorpark7                        
18.45u en 20.30u, Biodanza bij Dansbeleving, De Poorten6
Iedere wo en vr: 10.00u,  Internetcafé, Bijsterstede4
 Iedere do:   9.30u, Geheugenfitness, GW5
                      10.00  - 16.00u, Inloop, SST3 
                        13.30u, Koffie-inloop, De Poorten6
       13.30u, Jeu de Boules, SST3
  Iedere vr:  10.30u, Sjoelen, SST3
2e en 4e vr vd maand, 14.00u, Bingo KBO-GH14, De Poorten6
2e vr vd mnd: 19.300u, Film, De Poorten10
3e vr vd mnd: 20.00u, Lekker dansen19, De Poorten10
Iedere laatste vr vd maand: 17.30u, 
Open soosavond voor mensen met een licht   
verstandelijke beperking, opgeven: St. Aoda2
     Iedere za: 9.30u, Hardlopen, SST3
3e za vd mnd: 11.00u, Repair Café, De Baselaer6 (niet juli/dec.)

 WTON-Agenda 

  Iedere zo: 10.30u, Breien, SST3
                     12.30u, Soep en pudding, SST3
3e zo vd mnd: 14.00u, Lekker dansen, De Baselaer6
Hele week tijdens service-uren: Het Informatiepunt  
                                                             Digitale Overheid, BLenKM9
VASTE ACTIVITEITEN wijkwoonzorgcentra 4 zie p. 6 en 7 
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  
Wandelingen van de Stadsgidserij15: zie p. 10
December
18: 12.00u, Wijklunch, Het Spoor6 (afgelast)
19:  14.00u, Kerstbingo, St. Aoda2 
        14.00u, Lekker dansen, De Baselaer6
21:  12.00u, Eten - sjoelen, St. Aoda2 (afgelast)
25: 12.00u, Kerst-in, St. Aoda2 
26: 11.00u, Zondagsviering met Koor Resurrexit, 8PPD
24 dec t/m 2 jan: vieringen PPD8, o.v. zie p. 5
28 en 29: Spruit kinderfestival bij Ontdekstation013:  
 voorstelling en workshop  
 Coronoïa installatie, Ontdekstation013
29 t/m 31: 10.00-12.30u en 13.30-16.00u, speciale   
                workshops met thema licht, Ontdekstation013

25 dec 
t/m 9 jan: 
Kerstvakantie

Adverteren in de edities van de Wijkkrant Tilburg Oud-noord in 2022? 
Vanaf € 22,- 

Bekijk de nieuwe advertentietarieven 
en -formaten op de website*

Bezorging editie* Deadline artikelen*

vr-ma 11-14 februari wo 19 januari
vr-ma 15-18 april wo 23 maart
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De foto van de fotopuzzel in de wijkkrant oktober/ 
november/december 2021 is gemaakt van de muur- 
schildering bij het Groesenpark. Deze ligt op de hoek  
Hoefstraat/Professor Huizingastraat. In maart 2021  
zijn buurtbewoners van de wijk Tilburg Groeseind  
begonnen met het opknappen van een braakliggend  
stukje gemeentegrond in hun woonwijk tot buurt-

parkje. Een parkje met een picknickplek, moestuinen, een open weide en een bloemenpleintje 
met bankjes om op te zitten.  

De muurschildering is een combinatie van ontwerpen van  
verschillende inzenders van een ontwerpwedstrijd en is  
gemaakt door Mervyn van der Meij. 
                                       Zie ook www.facebook.com/hetgroesenpark

Zin om mee te helpen?
Bijna elke dag wordt er wel aan het park gewerkt. Je zit er nu al  
heerlijk ontspannen in het groen, maar het park is nog niet af.  
De buurtbewoners-vrijwilligers zijn nog opzoek naar vrijwilligers  
met groene vingers of spierballen. Zin om mee te helpen met  
tuinieren of klussen? Bel : 06 34 62 71 17 of reageer via een 
chatbericht op de Facebookpagina van het Groesenpark!

Prijswinnaars editie oktober:
Het boeket van ALL ABOUT FLOWERS is gewonnen door: Frans van Dun.  
De goody bag van LANETTE MEDISCH & COSMETISCH INSTITUUT is gewonnen door: Ad Jansen.
De Mickey Mouse tas van LEDERWARENSPECIAALZAAK G. DE MAN-MELIS is gewonnen door: Yara leijten.
de WTON/STUDIO HOP-sleutel/tashangers zijn gewonnen door: Ronald de Cort, Bets Bressers,  
Frieda van Luijck, Wendy Weel, Paola Dikmans, Ria Smeulders, Nell Staps, Max Swanenberg,  
San van Caulil, Frits Spijkers.

Alle prijswinnaars hebben bericht gehad. Van harte gefeliciteerd! 

Ook een prijs beschikbaar stellen voor de WTOn-fotopuzzel?
Bent u ondernemer in de wijk Oud-Noord en wilt u ook een prijs beschikbaar stellen voor  
de WTON-fotopuzzel, of samen een leuke prijs maken? De naam van uw onderneming  
wordt bij de puzzel vermeld. Neemt u contact op met de redactie. 
: wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com 

Oplossing WTOn-fotopuzzel oktober

Kennismaken met schaken
 

Indien er genoeg belangstelling voor is 
willen we een nieuwe activiteit starten in 
de Stadstuin Theresia: ‘Kennismaken met 
Schaken’. Een buurtgenoot, Bert Wels, heeft 
tijd en zin om deze activiteit te gaan geven. 
Bert speelt zelf al enige tijd schaak bij de 
Stukkenjagers hier in Tilburg. Hij kan u de 
beginselen van het schaken bijbrengen.

De activiteit wordt op maandagmiddag 
gegeven en zal ongeveer 1,5 tot 2 uur duren.  
€ 2,50 p.p. (dit is incl. 1 kop koffie of thee).

We starten bij een minimaal aantal gasten 
van 4 personen. Heeft u interesse, stuur dan 
een mail naar : info@stadstuintheresia.nl  
met uw naam en telefoonnummer en meld  
dat u interesse heeft in de activiteit 
‘Kennismaken 
met Schaken’. 

Voedselinzamelingsactie
Houdbaar voedsel, 

schoonmaakmiddelen of 
verzorgingsprodukten.

Inleveren of laten ophalen 
t/m 22 december.

 Informeer: 
activiteitengroep de Nieuwe Jordaan12:  
: hantonlove@hotmail.com
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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

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

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

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

             fb.com/ContourdeTwernOudNoord

Hobby
Postzegel- en Munthandel Den Besterd
Besterdring 54, do t/m za 9.00 - 17.00u                 
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

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

Kindercrèche Poorten 
Hasseltstraat 194
Voor meer informatie of inschrijven: 
                                    www.kindercreche.nl/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

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

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
d.vantrier@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
Bel voor een persoonlijk kennismakingsgesprek
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

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
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 Medisch & Cosmetisch Instituut 
Professioneel cosmetisch specialist           
Sint Pieterspark 69                            013 785 75 87
Maak een afspraak:                        www.lanette.eu 

Verzorging

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

Kindercrèche Spoorzone (KDV 0-4 jaar)
Burg. Brokxlaan 1617   ma t/m vr: 7.00 - 19.00u                
p.dewit@kindercreche.nl                 013 581 10 90
                                      www.kindercreche.nl/spoorzone

Uw Pedicure Joyce
Lovensestraat 145                         06 12 62 06 53
joyce.cools@hotmail.com
                                     www.uwpedicurejoyce.nl

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

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
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Uitvinder van de toekomst
In deze workshop maak je een lamp, maar geen gewone 
lamp natuurlijk. Jij bent de uitvinder van de toekomst. 
Hoe zien lampen er nu uit en hoe zien de lampen er in de 
toekomst uit? We willen allemaal een beter en gezonder 
milieu. Houd jij daar rekening mee bij jouw ontwerp?
Tussen de workshops door is er ook nog tijd om zelf op 
ontdekking te gaan in onze gloednieuwe Maakhoek: metsel 
je eigen miniatuurhuis, experimenteer als elektricien, of  ga je 
liever aan de slag met hamers en zagen? Dat kan allemaal.

ontdek • beleef • leer • creëer

Je kind is al twee jaar oud, wat gaat dat snel! Er gebeurt veel in dat jonge  
kinderleven. Op onze locatie in wijkcentrum De Poorten werken we samen 
aan de voorbereiding “ik ga naar school”, zodat we jouw kindje zo goed 
mogelijk ondersteunen in zijn ontwikkeling. Wat heeft jouw kindje nodig en 
hoe kunnen wij daarbij helpen? Dat is wat bij ons centraal staat. 

Kindercrèche Poorten zit in een prachtig complex: de oude Hasselt kerk. 
Dit gebouw delen we met een aantal fijne buren, zoals Contour De Twern 
en basisschool Cleijn Hasselt. Samen met hen houden we de persoonlijke 
ontwikkeling van jouw kindje oplettend in de gaten en zorgen we dat de  
overstap naar de basisschool zo soepel mogelijk verloopt.

Kennismaken met de Kindercrèche?
Neem contact met ons op voor meer informatie, een kop koffie of thee en  
een rondleiding. 
Kindercrèche Poorten, Hasseltstraat 194, : www.kindercreche.nl/poorten
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ontdekstation013 is in de kerstvakantie iedere dag geopend, behalve op 1e kerstdag en 
nieuwjaarsdag. Je kunt kiezen uit een ochtend- of middagprogramma van 2,5 uur. Ouders/
begeleiders kunnen meedoen met het programma, of plaatsnemen in de horecahoek, of 
de kinderen overdragen aan de workshopbegeleiders en na 2,5 uur weer op komen halen.

Kerstvakantie bij Ontdekstation013 met het thema Licht

Wat gebeurt er als je 
jouw kaleidoscoop 
rond laat draaien?
Overal zie je in deze tijd lichtjes 
om de donkere dagen lichter en 
sfeervol te maken. Dat bracht het 
team van Ontdekstation013 op 
het idee om voor de kerstvakantie 
te kiezen voor het thema ‘Licht’. 
Daar kun je heel veel leuke 
dingen mee doen: licht lijkt wit, 
maar bestaat uit alle kleuren van 
de regenboog. En ben jij sterk 
genoeg om licht te breken?

Tijdens het programma kom je 
meer te weten over licht. Samen 
doe je proefjes: rara, hoe kan 
dat wat je ziet? Hoe ontstaat 
een regenboog, en naar welke 
kant moet je eigenlijk kijken om 
de regenboog goed te zien? 
Natuurlijk ga je zelf aan de slag! 
Je gaat zelf een kaleidoscoop 
maken. Leer de wondere wereld 
van licht, kleur en spiegels kennen. 
 

Kom meedoen en kijk 
wat er gebeurt als je 
jouw kaleidoscoop 
rond laat draaien. 

Zie ook Ontdekstion013 Coronoïa installatie, pagina 13
Kijk voor alle informatie op www.ontdekstation013.nl

Het programma is onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen.

Kindercrèche Poorten

Kinder 

Ontdekken in de Maakhoek


