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EDITIE 42
OPLAGE: 15.000

14 t/m 16 maart: gemeenteraadsverkiezingen
Nederlanders van 18 jaar en ouder mogen dan naar de stembus
Lees meer: pagina 10-11.
Voorafgaand verkiezingsdebat op 8 maart. Zie Feniks pagina 3.

Krijt je liefdesboodschap
op de Valentijnsmuren
van winkellint Besterd.
Zie pagina 2.

'Kruikenstad' standbeeld

Het 'Kruikenstad' standbeeld is, na wat omzwervingen
in Tilburg, aan het begin van het carnavalsseizoen 2022
op zijn definitieve plek geplaatst: aan de voorzijde van
het station. Het beeld met de driedimensionale letters
is een selfieplek voor carnavalsvierders uit Tilburg en
daarbuiten.
Het is een cadeau aan de stad, uit 2019, voor het
destijds 55-jarig bestaan van de Carnavalsstichting. In
dat jaar werd het standbeeld op de Heuvel onthuld.
Het kon niet eerder op zijn definitieve plek gezet
worden vanwege de herinrichting van de Spoorlaan,
daarom heeft het beeld twee jaar in de Bouwhal gestaan. Nu staat het eindelijk op zijn plaats, voor het
station. Daar blijft het staan, zodat iedereen die uit het
station komt het groen-oranje Tilburg-hart ziet in de
vorm van de groen-oranje sjaal.

Onze gekleurde wijk
Betrokken bewoners geven licht aan de wijk
en maken deze kleurrijk in onzekere tijden
Dat is de oplossing van de WTON december editie,
zie prijsuitreiking pagina 13.
Hoe had de redactie kunnen bedenken dat dat zo waar zou
worden. De lockdown, ingegaan een dag voor de 18 december
uitgave. En nu mag "alles weer". Nou ja, alles... tussen 05.00
en 22.00 uur. Maar evenementen zonder vaste zitplaats zijn nog
niet toegestaan. Grote evenementen buiten (met meer dan 1.250
bezoekers), zoals festivals en carnaval, zijn alleen met vaste zitplaats
toegestaan. En deze maatregelen duren zeker tot en met 8 maart.
MAG HET GROEN-ORANJE? WIJ ZIJN GROEN-ORANJE
Wat betekent dat voor carnaval in Tilburg? Gaat D'n Opstoet door,
of wordt deze verplaatst naar Halfvasten? De horeca mag weer
open, maar gaan de carnavalsverenigingen hun feesten vieren? Verschillende verenigingen
hebben een jubileum: 3 x, 4 x, 5 x, en zelfs een 6 x 11, maar wordt het een zittende
receptie of later een uitgesteld feest? (Op 15 februari is er weer een weegmoment met nieuwe
maatregelen/versoepelingen?) De Carnavalsstichting Tilburg weet binnenkort meer
: www.kruikenstad.nl en kijk ook op: Stichting KruikenTv Tilburg : www.kruikentv.com
Wat is er wel? Het Kruikenstad-beeld staat nu definitief op z'n plaats en de Kruikenloop gaat
door. Valentijn laat zich ook niet uit het veld slaan. We mogen gaan stemmen op een partij
in onze stad en de kinderboerderijen zijn weer open.
Dus krijt, stem en geniet van de groen-oranje kleuren, en kijk uit naar de volgende
WTON-editie, de kleurrijke lente-editie, in uw brievenbus bezorgd tussen 15 en 18 april.
We hebben een groen-oranje hart dat oplicht met carnaval. Met veel plezier denken we terug
aan carnaval van eerdere jaren. En daar hebben we gelukkig beelden van: bekijk de
beelden van D'n Opstoet van weleer en oude carnavalsberichten, ooit geplaatst in de
Tilburgse Koerier en gedigitaliseerd door het Regionaal Archief Tilburg, zie pagina 7 t/m 9.

Noodkreet kinderen en leerkrachten!
Kindercampus Oculus, zie pagina 4.

Tapijttegelhuis Tilburg
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
OPENINGSTIJDEN:
Ma. gesloten
Di. t/m vr. 9.30-17.30
Za. 9.30-16.00
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Jeffreys verhaal:
over creativiteit en taboes doorbreken

Wel of geen carnaval, het is altijd Valentijn

Jij bent mijn Valentijn!

Door Jeffrey Janssen, cursist en vrijwilliger bij Studio Xplo

Je liefde uitspreken is altijd mooi. Echte liefde, stille liefde… het maakt niet uit. En
hoe doe je dat beter dan op Valentijnsdag 14 februari, op een grote liefdesmuur?
Dat kan ook dit jaar op winkellint Besterd. Krijt je creatieve liefdesboodschap op de
Valentijnsmuren. Jazeker, muren! Want ook dit jaar zijn er op de Besterd maar liefst
twee liefdesmuren waar jouw boodschap aan je lief een plaatsje verdient: een liefdesmuur bij het Rode Kruisgebouw aan de Besterdring én een liefdesmuur aan het hek
bij de Koepelhal op het NS Plein. Trek die stoute schoenen aan en verkondig je liefde!
Kom krijten op winkellint Besterd!

2022: vijf edities Wijkkrant T Oud-Noord

Al een tijdje volg ik bij Studio Xplo een schildercursus, nadat ik al een aantal jaren bezig was
met tekenen en schilderen bij het activiteitencentrum van de GGZ. Daar kom ik vanwege mijn
autisme en scoliose, waardoor mijn rug is vastgezet met pinnen. Al een aantal keer zag ik het
aanbod van Studio Xplo in de wijkkrant voorbijkomen, maar ik durfde de stap niet te zetten.
Ik vroeg me af: wat houdt het in? Wat komt er op me af?
De eerste keer vond ik het best spannend, maar vanwege de rust die ik ervaarde en de
duidelijke uitleg van Jofke was ik al gauw op mijn gemak. Ik ben begonnen met het tekenen
van een kistje, een kubus en later portrettekenen en landschap schilderen. Wat ik meekreeg was:
			

niks is fout en van iedere ‘fout’ leer je weer.

Het maken van een tekening is een leerproces dat je doorloopt, het kan niet in een keer perfect
zijn. Beetje bij beetje zag ik kleine vorderingen en inmiddels gaat het tekenen en schilderen me
De Wijkkrant Tilburg Oud-Noord wordt gratis bezorgd in de wijken Loven-Besterd, Theresia, goed af. Ook heb ik ontdekt dat wanneer ik meer vanuit mijn gevoel teken, ik nog meer rust
Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt, Groeseind-Hoefstraat te Tilburg en verschijnt vijf keer ervaar en de dagelijkse dingen waar ik last van heb makkelijker los kan laten. Ik kom niet meer
per jaar: drie edities voor de zomervakantie, twee erna. Meer info, zie colofon pagina 15. overprikkeld thuis, maar juist ontspannen. Laatst heb ik voor een Art Contest een boom geschilderd
WTON wordt met Spotta-reclamepakket en Stadsnieuws meebezorgd. Wel bij de NEE-JA stickers, met meerdere kronkels. Iedere kronkel staat voor een doel dat ik stapje bij stapje heb gehaald.
JA-JA stickers, ronde groene Ja (= ik wil reclame) stickers en
Half 2021 vroeg ik Jofke of ik vrijwilligerswerk kon doen bij Studio Xplo. Ik kon gaan helpen met
geen sticker (= geen reclame, wel wijk- en weekbladen)!
de Taktila methode. Dit is een methode waarbij kleuren voelbaar gemaakt worden voor mensen
Graag een bezorgklacht-berichtje als u maandag na
bezorgweekend nog geen exemplaar heeft ontvangen. Volgende editie: vr-ma 15-18 april met een visuele beperking. Ook heb ik braille leren schrijven en lezen en heb ik een paar keer
meegekeken bij de schildercursus voor blinde mensen. Het is erg inspirerend om te zien wat zij
bij u in de brievenbus.
: wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
ondanks hun beperking voor creaties maken!
Sinds kort begeleid ik een man met een verstandelijke beperking. Dit geeft mij een leuke uitdaging
en zelfvertrouwen. Ik kan kracht halen uit mijn autisme en anderen helpen met hun creatieve proces.
Ik vind het stiekem misschien wel leuker dan zelf aan een schilderij of tekening te werken. Dit alles
heeft me ook geïnspireerd om mijn autisme om te gaan zetten naar een verbeelding en daarbij een
blog te gaan schrijven. Wat ik hier vooral mee wil bereiken is het taboe rondom autisme doorbreken.

Thuis in Theresia
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.)

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

www.wijktheresia.nl

Ik heb altijd een ideaalbeeld in gedachte gehad. Nu vraag ik me af: wat betekent een
ideaalbeeld? En wat is dat ideale beeld? Ik denk dat we allemaal perfect zijn, omdat
we allemaal verschillend zijn.
ww Jeffrey doet mee met de Poëzie challenge Nader inzien bij Studio Xplo. Jij ook? Kijk dan voor
meer info : www.studioxplo.nl/poezie-challenge-nader-inzien
ww De Poëzie challenge is onderdeel van de expositie Nader inzien met kunst van mensen met
een visuele beperking, die 20 maart geopend wordt bij Studio Xplo.
Zie : www.studioxplo.nl/zie-je-wel-expositie-2022 voor alle informatie.
ww Kom ook nog kijken naar de expositie van Bastiaan J. Hindriks (zie WTONeditie-december2021).
Deze is t/m 11 maart 2022 op afspraak te bezichtigen: Studio Xplo, Jofke van Loon, 		
Gershwinstraat 10, : 06 39 82 62 86 : www.StudioXplo.nl

Weer in mijn kracht na verlies van een dierbare
Een combinatie van onlinecursus en 5 consulten

Hoe zou het voor je zijn als:
je weer in balans bent, je weer zin hebt
in het leven, je gezin weer op rolletjes
loopt, je ervaart dat je op het werk
weer goed functioneert, je weer kan
genieten van je sociaal leven,
je steviger staat en
vitaal voelt...?
Voor meer
meerinformatie
informatiezie:
zie:www.counselinginnerlijkekompas.nl
www.counselinginnerlijkekompas.nl
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De bank waar je op zit, de kleding die je draagt: textiel is overal om ons heen en altijd geverfd. Maar hoe wordt
het eigenlijk geverfd? En hoe deden ze dat vroeger? In het TextielMuseum ontdek je in de tentoonstelling
‘Kleurstof’ waar de kleur in ons textiel vandaan komt en met welke technieken dat gebeurt. Bezoek de expositie
van 9 april t/m 2 oktober 2022 in het TextielMuseum in Tilburg, waarin je zelf op ontdekking én aan de slag kunt.

Kom kleuren ruiken, horen én proeven
Hoe krijgt een spijkerbroek kleur?
Kun je kleuren ruiken? En welke kleur maakt zeewier?
De expositie ‘Kleurstof’ laat zien hoe er in verschillende landen en tijden textiel werd gekleurd.
Naast opvallende gekleurde objecten en kunstwerken, komen kleuren tot leven in een
ontdekkingstocht waarbij je niet alleen kijkt, maar ook luistert, voelt, proeft en ruikt. Zo ontdek
je dat er nu met bacteriën geverfd wordt en hoe ze vroeger verfden met bijvoorbeeld planten.
Natuurlijk is het mooi dat we kleur in onze kleding en meubels hebben, maar is
al dat kleuren van textiel wel goed voor de wereld? Het kost bijvoorbeeld heel
veel water om textiel te verven. En wat is nou beter, natuurlijke kleurstoffen
of kunstmatige kleurstoffen? Ontdek het in de tentoonstelling!
Foto: Hannah Braeken

Verf je eigen T-shirt
Zin om zelf met textielverven aan de slag te gaan? In de expo is in de weekenden een
speciaal verflab open dat het museum met ontwerper Nienke Hoogvliet ontwikkelt.
In dit dye-it-yourself verflab verf je witte, tweedehands T-shirts die zijn ingezameld
door een textielrecyclingsbedrijf. Je kan ook je eigen witte T-shirt meenemen. Leer
vervolgens verven met kruiden zoals basilicum en maak van dat oude, witte T-shirt
een nieuw gekleurd fashion item. Het shirt mag je direct mee naar huis nemen.

Verfplanten uit eigen tuin
Wist je dat je plantjes kan laten groeien om kleding mee te verven? Je kunt op het terrein van het
TextielMuseum een kijkje nemen in de TextielTuin, een buurtkas waar buurtbewoners verfplanten
en -kruiden laten groeien. Kunstenaar Nan Groot Antink werkt samen met de buurtbewoners
met de oogst van de kas aan een groeiend gekleurd kunstwerk, dat in de tentoonstelling
‘Kleurstof’ te zien zal zijn. Het museum organiseert rond de TextielTuin activiteiten voor jong
en oud; houd de website van het TextielMuseum in de gaten voor meer informatie.

De tentoonstelling ‘Kleurstof’ komt tot stand dankzij de structurele ondersteuning van Provincie Noord-Brabant, Gemeente Tilburg en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

TextielMuseum Goirkestraat 96

De TextielTuin wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van het TextielMuseum.

: 013 536 74 75

: www.textielmuseum.nl

Bij Feniks is het nooit te laat voor goede voornemens!
Ook in 2022 kun je terecht bij Feniks voor (gratis) persoonlijke
ondersteuning, advies en groepsactiviteiten. Hieronder een aantal
leuke en leerzame activiteiten die starten in februari en maart.
Voor vrouwen:
Wil jij ook graag (meer) bewegen, maar heb je geen zin om
dat alleen te doen? Sluit je dan aan bij de wekelijkse
Nordic Walking wandelingen bij Feniks!
Heb je last van stress of blijven dezelfde, vaak negatieve, gedachten door je hoofd spoken? Mindfulness leert je om met
open aandacht in het NU te leven, zonder veroordelingen,
waardoor je meer rust vindt en je beter gaat voelen.
In de training Opkomen voor Jezelf leer je om weerbaar te
worden en op te komen voor jezelf. Doen wat je wilt en
zeggen wat je denkt!
Voor mannen:
Relaxed met je Ex is een training van 3 avonden voor (gescheiden) vaders
die de band met de moeder van hun kind(eren) willen verbeteren. Wil je dat
de relatie tussen jullie verbetert, dat het (meer) ontspannen gaat, zodat de
kinderen daarvan profiteren? Of wil je vooral meer rust vinden in hoe de
situatie nu is? Dan is deze training van Feniks i.s.m. VaderVisie iets voor jou!

Wijkraad

De wijkraad Loven-Besterd
hoopt dat het voor iedereen
een positief jaar wordt.

Verkiezingsdebat op 8 maart
8 maart 2022: Viering Internationale Vrouwendag.
Feniks organiseert hét verkiezingsdebat
in Tilburg over emancipatie en inclusie.
Meer info: www.fenikstilburg.nl

Voor vrouwen en mannen:
Laat je verbazen door de eigen muzikaliteit van je kind bij Muziek met je Kind! Door muziek en dans komen spelenderwijs
allerlei aspecten aan bod, zoals fijne en grove motoriek, ontwikkeling van de zintuigen, samenspelen en fantasie.
Kijk voor meer info en aanmelden op : www.fenikstilburg.nl
Bel naar : 013 542 18 96 of kom vrijblijvend bij ons langs aan het NS Plein 17.

heef u vragen of
suggesties, vraag het ons:
Wijkraad Loven-Besterd:
info@loven-besterd.nl
www.loven-besterd.nl
www.facebook.com/LovenBesterd
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KUN JE KLEURENBLIND OPVOEDEN?

februari/maart/april 2022

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

Tijdens de online talk van de KennisMakerijRevue ‘Opgroeien in
kleur’ geeft auteur en hoogleraar Judi Mesman het antwoord én
legt zij op laagdrempelige wijze uit waar vooroordelen vandaan
komen. Een must-see voor opvoeders en onderwijsprofessionals!
De meeste mensen willen hun kinderen ‘kleurenblind’ opvoeden,
maar dat lukt lang niet altijd. Judi Mesman is hoogleraar maatschappelijke uitdagingen aan Leiden University en auteur van het
boek ‘Opgroeien in kleur’. Ze laat op toegankelijke wijze zien
waar de oorsprong ligt van vooroordelen.

Vervolg pagina 1

Je wordt als kijker uitgenodigd om met deze wetenschappelijke kennis kritisch te kijken naar situaties, uitspraken
en denkwijzen in het dagelijks gezinsleven. Bepaal zo waar je eigen opvattingen liggen, om die vervolgens met
je peuter of puber te bespreken. : www.bibliotheekmb.nl/kennismakerijrevue
KennisMakerijRevue Pop Up Expo
T/m 31 maart tijdens openingstijden van de Bibliotheek LocHal: www.lochal.nl/openingstijden
Speciaal voor de online talks in de KennisMakerijRevue werden de afgelopen seizoenen illustraties voor de
sprekers gemaakt. Ook dit huidige seizoen maakte cabaretière en illustratrice Maya van As weer tekeningen
voor deze online reeks voor de Bibliotheek. De mooiste, grappigste en scherpste tekeningen zijn ook offline
tentoongesteld in de KennisMakerij, op de 1e verdieping van de LocHal.

Ruim je poep op!

Bibliotheek LocHal en Kennismakerij: Burgemeester Brokxlaan 1000

: www.lochal.nl : www.bibliotheekmb.nl www.facebook.com/lochal013

NIEUW: Cinecitta Live

Zoals jullie weten spelen wij elke dag
op het grote plein. Het is vervelend
als jullie telkens de poep laten liggen.
En dan hebben wij weer poep onder
onze schoenen. Dus hierbij vragen
we jullie: ruim het alsjeblieft op.
Groetjes, kinderen van Oculus
Kinderraad Oculus
flyert in de wijk

23 februari: 20.00u,
talkshow Cinecitta Live
Cinecitta Live is een nieuwe
talkshow die over de Tilburgse
stadsgrenzen reikt. Met landelijke
actuele onderwerpen wordt er
steeds iets nieuws besproken
op het gebied van kunst,
wetenschap, film en muziek.

De leerlingen van KC Oculus spelen in de pauzes
op het Willebrordplein. Dat is een heel fijne
speelplaats, maar we hebben iedere keer poep
aan onze schoenen. Dat is erg vervelend.

Een talkshow die verder gaat dan Tilburg!
De talkshow vindt plaats op de
laatste woensdag van de maand
(buiten zomer- en winterstop) in
het atrium van Cinecitta.
Kaartverkoop en bezoekersinformatie: Foto: Jules van Iperen
Er zijn beperkt plaatsen beschikbaar, wees er dus op tijd bij! Een kaartje kost
€ 10,-. Kijk voor alle informatie op onze
website op de 'Specials' pagina:
: cinecitta.nl/specials Volg ons ook op:
www.facebook.com/cinecitta013

We hebben al verkeersborden ontworpen en deze zijn met
de wethouder opgehangen. Dank je wel voor iedereen die
de poep van zijn hond wel opruimt, maar sommige mensen
luisteren er niet naar en laten de drollen gewoon liggen.
Onze kinderraad heeft een flyer gemaakt en is bezig om
deze in de buurt rond te brengen. Hopelijk helpt dat!

Cinecitta Films en meer, Willem II straat 29

IEDERE DAG VERRASSEND
VEEL VOORDEEL BIJ PLUS

MANTELZORGER?
Meer tijd voor jezelf met Convivio Thuis

IJsselstein

Besterdring 110 | Tilburg | Openingstijden: ma - zo 8.00 - 21.00

Openingstijden:
maandag t/m zondag van
08.00 tot 20.00 uur.

Openingstijden: ma-za:08.00-21.00 zo:09.00-21.00

Op vertoon van

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

deze advertentie

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

regelt Convivio
kosteloos de aanvraag
voor financiële hulp
en de indicatie.

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

www.plus.nl

IJsselstein | Besterdring 110 | 5014HM Tilburg | T: 073-5427485

Het hele jaar open voor al
uw boodschappen.

Vraag vrijblijvend een kennismaking aan via info@convivio-zorg.nl.
Liever bellen? Neem dan contact op met Elleke Inderfurth via 06-40701120.

www.convivio-zorg.nl
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Ontmoet
Tjeuke en zijn
vriendjes

Wist je dat er een mascotte is voor de jonge Kruiken en Kruikinnen?
Leer alles over Carnaval in Kruikenstad op de speciale website www.tjeuke.nl.
Voor de jeugd van Kruikenstad is er van alles te beleven en te doen. Commissie Educatie zet zich in om de jongste Kruiken en Kruikinnen enthousiast te maken voor carnaval. Op die
manier geeft de commissie op een educatieve manier het cultureel erfgoed door! Hierin spelen mascotte Tjeuke en zijn vriendjes een grote rol. Op www.tjeuke.nl staan verschillende
spelletjes, kleurplaten en filmpjes. Neem snel een kijkje op de site en leer spelenderwijs alles over Carnaval in Kruikenstad!
De Commissie Educatie zet zich in voor de volgende evenementen: Kènderwaogeslouwe, Voorlezen in de klas, Leskist en de Herinneringskoffer voor ouderen.

Iedere donderdagmiddag stormt er om half 4 een clubje kinderen Ontdekstation013
binnen. Met veel plezier werken ze aan allerlei opdrachtjes, waarbij ze hun handen laat
wapperen. Maar vergeet niet, daar gaat wel denkwerk aan vooraf. De Ontdekclub is
daarmee een denk- en doe-club waarin kinderen iets maken met hun eigen handen.

Welkom bij de Ontdekclub. Kom jij ‘op’ Techniek?

Wat is de Ontdekclub?

De Ontdekclub is voor meisjes en jongens vanaf 6 jaar die het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
en uit te proberen. Je bent lekker met je handen bezig en ontdekt wat jij allemaal zelf kunt maken. We
maken bijvoorbeeld een podcast met professionele apparatuur. Of we gaan timmeren en zagen en
leren intussen meer over verschillende houtsoorten. Of wat dacht je van de vraag of je zelf elektriciteit
kunt opwekken? Elke week weer een leuke middag rondom het thema ‘wetenschap & techniek’.
We delen de kinderen in twee leeftijdsgroepen: 6 t/m 8 jaar en 9 t/m 12 jaar.
Wanneer is het?
De Ontdeklcub start 3x per jaar: in maart, april en september. In maart start een korte versie van
4 middagen. In april en september gaat het om 8 middagen van 15.30 tot 17.00 uur.
De data van maart en april 2022 zijn al bekend:
•
maart: 10-3, 17-3, 24-3 en 31-3;
•
april: 7-4, 14-4, 21-4, 12-5, 19-5, 2-6, 9-6 en 16-6.
Kosten
€ 40,00 per kind voor start in maart en € 80,00 per kind voor start in april of september.
Aanmelden
Download het inschrijfformulier : www.ontdekstation013.nl/nieuws/ontdekclub2022 en mail het
ingevulde formulier aan : info@ontdekstation013.nl

Kom jij bij ons op ontdekking?
Heb je vragen? Bel of mail ons.
Ontdekstation013 : 06 49 32 20 50 of : info@ontdekstation013.nl

(Vernieuwde) openingstijden kinderboerderijen

In overleg is besloten dat alle kinderboerderijen van de gemeente Tilburg zes dagen per week open zijn. Dit geldt
dus ook voor Kerkibo en Maria Goretti. Jullie zijn welkom van dinsdag t/m zondag. Maandag hebben we opgenomen
als een rustdag voor de dieren. Dat geeft ook de mogelijkheid voor de medewerkers om interne zaken te regelen.
Kuikens
De kortste dag is geweest. Dit betekent dat het mooie
lenteweer steeds dichterbij komt, en laat de lente nou de
leukste tijd zijn op een kinderboerderij, zeker gezien het
jonge spul wat er normaal gesproken rondloopt. Binnenkort
zullen er eieren in onze broedmachine
gelegd worden, zodat we die zelf uit
kunnen broeden. Hopelijk komen daar
leuke en schattige kuikentjes uit die jullie
kunnen bewonderen tijdens openingstijd!
Aftrap seizoen
Op zondag 10 april wordt er door de Diamant-groep een
aftrap van het nieuwe seizoen georganiseerd. Momenteel
wordt er nog hard nagedacht over hoe dit in te vullen.
Houd de website goed in de gaten.

Kerkibo

Dieren voeren: Het is weer mogelijk om samen met een dierverzorger de dieren te komen voeren. Meld je even bij een van
de medewerkers en zij zullen meelopen en de kinderen helpen.

Op zaterdag 9 april zal er een
grootse opening plaatsvinden op
Kinderboerderij Maria Goretti.

Begin maart komt wethouder
Marcelle Hendrickx de kinderboerderij
openen, waardoor de kinderboerderij al
in gebruik is voor alle enthousiaste
kinderen van de wijk (en van daarbuiten
natuurlijk). Graag tot snel.
Houd sociale media in de gaten, hier
zal de beheerder het nieuws van de
kinderboerderij Maria Goretti delen:
www.facebook.com/
kinderboerderijmariagorettitilburg

Medio 2021 hebben Gemeente Tilburg en de Diamant-groep het beheer over 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.
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Informeer vrijblijvend naar een kostenopgaaf op maat.

Plein Leo XIII 29, Tilburg

013 543 26 29

www.edelweissjuwelier.nl
Het adres voor:
▪▪Reparaties van gouden en zilveren sieraden
▪▪Veranderen/moderniseren van oude sieraden
▪▪Kinderschoentje verzilveren, verbronzen of vertinnen

▪▪Graveren en glasgravures
▪▪Uurwerkreparaties
▪▪Trouwringen uit eigen atelier
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Taalhuis Tilburg
Activiteiten in de wijk
Buurthuis De Wissel

Wijkcentrum De Baselaer

Wijkcentrum Het Spoor

Wijkcentrum De Poorten

Leliestraat 49
013 542 24 38

Hoefstraat 175
013 543 59 09

Schaepmanstraat 36
013 542 16 64

Hasseltstraat 194
013 464 92 10

Moeite met lezen, schrijven, rekenen of werken met
de computer? Durf erover te praten!

Er zijn verschillende cursussen voor lezen, schrijven, rekenen en werken met computers op
verschillende niveaus. Wilt u een cursus volgen? Kom dan naar een spreekuur van het Taalhuis.
Er zijn medewerkers aanwezig om samen met u te bekijken welke cursus het beste bij u past.
Taalhuis Tilburg : 088 605 06 04 : tilburg@taalhuismb.nl
Zie locaties en inloopuren WTON-wijkinformatiepagina 15.

Gemengd Koor Cantiqua (Loven-Besterd) viert 100-jarig bestaan
Vanwege corona is de reünie/receptie Cantiqua in
wijkcentrum De Symfonie verplaatst naar zondag 3 juli.
Alle oud-leden worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de reünie/
receptie. Cantiqua Klassiek en Cantiqua Concert zingen op het eeuwfeest
drie blokken van 20 minuten met feestelijke muziek. Tussendoor is er
gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje met
leden, relaties en oud-leden te praten en foto’s en filmpjes te bekijken.
Op deze dag zal ook de jubileumeditie van ons verenigingsblad
Dubbelfforte worden uitgereikt aan de deelnemers.
Het koor komt graag in contact met oud-leden van zowel Gemengd Zangkoor
Loven-Besterd als van Cantiqua. We hopen met zo veel mogelijk belangstellende oud-leden het jubileum te mogen vieren. Geïnteresseerden kunnen
zich hiervoor melden bij het secretariaat door een mail te sturen naar
: secretariaatcantiqua@gmail.com
In 2022 staan er voor het eeuwfeest vele activiteiten op het programma
voor (oud-)leden en niet-leden.
Cantiqua on tour
Tussen 7 maart en 10 april 2022:
Cantiqua on tour langs diverse
Tilburgse locaties, met een
programma van bekend
repertoire en de mogelijkheid per
locatie verzoekjes in te dienen.

Foto van een deel van het koor Cantiqua van 10 maart 2013. Brockes Passion van Handel

Data en locaties Cantiqua on tour:
10 maart, aanvang 14.30 uur: Woonzorgcentrum Heikant.
15 maart, aanvang 14.30 uur: Woonzorgcentrum Padua.
21 maart, aanvang 14.00 uur: Woonlandschap Leyhoeve.
25 maart, aanvang 14.30 uur: 			
Woonzorgcentrum De Eikelaar t-Heem.
30 maart, aanvang 19.30 uur (nog onder voorbehoud):
		
Woonzorgcentrum Het Laar.

Agenda eeuwfeest feestelijkheden Cantiqua:
5 juni, aanvang 11.00 uur: feestelijke mis in de
Petrus Donderskerk o.l.v. Gabrielka Clout.
3 juli, tussen 13.00 en 17.00 uur: Reünie en receptie om
het jubileumjaar te vieren. Wijkcentrum De Symfonie.
5 november, aanvang 20.30 uur: Concert in de
Tilburgse Concertzaal met muziek van Händel en
Vivaldi, m.m.v. het Dordts Kamerorkest en o.l.v.
Arjan van Baest.

Zie meer info en het hele programma : www.cantiqua.nl/100-jarig-jubileum

Zwerfsteentjes ruiltuintje Korte Hoefstraat

Door: Marie-anne
Tijdens het wandelen in de bossen kwamen
we vaak zogenaamde zwerfsteentjes tegen.
Je vindt ze overal in Nederland. Je kunt de
steentjes verder laten zwerven, of zelf
bewaren. Ik nam ze altijd mee naar huis en
legde ze achter in de tuin.

Sinds de zomer hebben we voor ons huis een
klein tuintje, gemaakt door de gemeente.
Omdat het er zo veel werden leek het me leuk
om de zwerfsteentjes voor in ons nieuwe
tuintje te leggen, zodat mensen kunnen ruilen,
of een steentje mee kunnen nemen om verder
te laten zwerven, of om zelf te houden. Als
troost, gewoon om te verzamelen, of om
een tijdje bij je te houden.

Als je zelf een steentje maakt is het leuk om je
postcode erop te zetten, dan weet de vinder
waar het vandaan gekomen is. Zelf steentjes
maken is leuk en niet moeilijk. Je gaat op
pad om steentjes te zoeken, daarna ga je aan
de slag om er iets moois van te maken en
dan ga je weer op pad om ze te verstoppen
of te ruilen. Op het internet zijn genoeg
voorbeelden te vinden als inspiratie.

Sommige mensen die langskomen om te ruilen
of een steentje mee te nemen laten een
reactie achter via Facebook, daar kun je laten
weten dat je een steentje gevonden of geruild
hebt en wat je ermee gaat doen.

Vooral in de deze coronatijd, waarin we heel
weinig mogen, is het een ontzettend leuke

bezigheid. Het is gezellig om samen op
pad te gaan, samen te knutselen, samen te
zoeken en te verstoppen. En dat allemaal in
de buitenlucht: nog gezond ook.
Iedereen mag altijd bij ons ruiltuintje langskomen om een steentje mee te nemen of te
ruilen, en natuurlijk is het leuk als je een
reactie achterlaat op Facebook. Dat kan
bijvoorbeeld in de Facebookgroepen:
KEI 013 of Kei Tof.

Lekker dansen
De Baselaer: elke derde zondag van de maand.
Van 14.00 tot 17.30 uur, zaal open om 13.30 uur.
De Poorten: elke derde vrijdag van de maand, aanvang 20.00 uur.

Meer info en alle data van: Repair Café, Wijklunch,
Film in de Poorten en veel andere activiteiten in de wijk:
zie W TON-agenda pagina 14.

Zorg met Aandacht, Aandacht voor Zorg

Oefentherapie Cesar
Osteopathie
Kinderosteopathie
Body Stress Release
Logopedie
Stemtherapie
Psychomotorische kindertherapie
Psychosociale counseling

Specialisten in het behandelen van: RSI, zangers, musici, huilbaby’s, stressgerelateerde klachten,
COVID-19, chronische klachten, lichaamsbeeld problemen, kinderen met ontwikkelingsproblemen.

Minister Mutsaersstraat 24

013 - 54 54 065

info@abc-tilburg.nl

www.abc-tilburg.nl
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Kruikenstad en D'n Opstoet, beelden uit 2019
Beelden van de laatste carnavalsoptocht in 2019. D'n Opstoet 2020 kon niet doorgaan
vanwege storm, '21 niet vanwege de coronamaatregelen (we kregen wel een Opstoetje).

En in '22?

Carnaval

Door: C.V. De Schèèl Praaje

Voor echte Tilburgers betekent carnaval: de groen-oranje sjaal
weer tevoorschijn halen, een mooi pèkske aan, en met zijn
allen op zaterdag om 14.11 uur de Prins van Kruikenstad
inhalen op het station.
Wij, C.V. De Schèèl Praaje zijn thuis bij Café de Slijterij, gevestigd
aan Heuvel 42. Al jaar en dag de residentie van onze vereniging.
Samen met de uitbater Michel Engel wordt het carnavalsfeest altijd
groots opgezet. Het is er altijd supergezellig en samen met alle
andere verenigingen en overige gasten wordt het groots gevierd.

Voor ons als waogenbouwers is
D’n Opstoet op zondag een
hoogtepunt van het carnaval
De waogen van de C.V. De Schèèl Praaje tijdens D'n Opstoet 2019

Wetende dat D’n Opstoet op 27 februari wederom niet door
kan gaan, wordt er samen met de stichting gekeken om deze
te kunnen verplaatsen naar Halfvasten, 27 Maart 2022. Wat
verder weg en hopelijk dan betere tijden wat betreft Covid-19.
Sinds 2020 is er geen Opstoet meer geweest, maar de
waogenbouwers hebben niet stilgezeten. Samen met onze
bevriende verenigingen C.V. de Bombezjoerders en C.V. De
Bierschaope zijn wij bezig om zowel de prinsenwagen als de
oud-prinsenwagen een grondige opknapbeurt te geven en
deze hebben inmiddels al een ware metamorfose ondergaan.
Wij hopen dat we dit jaar het mooiste feest van het jaar
weer mogen vieren. Door de coronamaatregelen op kleinere
schaal en met de nodige restricties, maar wij blijven hoop
houden op toch nog een groen-oranje gevoel samen.

De waogen van de C.V. De Schèèl Praaje tijdens 't Opstoetje 2021
De waogen van de KV de Görkese Turken tijdens D'n Opstoet 2019

Prachtige figuren in de loopgroepen tijdens D'n Opstoet 2019

(Redactie: Bij het ter perse gaan van deze W TONfebruari-editie was nog niet
bekend wat de CST besloten heeft over de feesten en de optocht.
Houd social media en : www.kruikenstad.nl in de gaten voor de
meest recente informatie rondom carnaval in Tilburg 2022.)
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Carnaval in andere tijden

Waogen van de C.V. de Bierschaope tijdens D'n Opstoet 2019

Tilburg van 1957 tot 2019

Bestuursleden en commisieleden Carnavalsstichting Tilburg wensen iedereen een fijn carnaval 2022

Ik zie oe wir war?!

Carnaval 2022: 25 februari t/m dinsdag 01 maart 2022.
Wil jij weten wat er actueel is met carnaval? Meer informatie op
website Carnavalsstichting Tilburg : www.kruikenstad.nl
Kijk ook op: Stichting KruikenTv Tilburg : www.kruikentv.com
Volg de carnavalsverenigingen in Tilburg op social media en de Carnavalsstichting
Tilburg op Carnaval in Kruikenstad: www.facebook.com/kruikenstadnl

Boven: bestuur Carnavalsstichting Tilburg met burgemeester Weterings en wethouder Dolfs tijdens plaatsing Kruikenbeeld voor station Tilburg
in november 2021. Onder: commisieleden Carnavalsstichting Tilburg.
Foto's: Stichting KruikenTv Tilburg.

Tilburg is in deze periode sterk
veranderd, wat terug te lezen is
in de oude Tilburgse Koerier edities.
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Speuren in 63 jaar Tilburgse (Koerier) historie
Iedereen kent hem nog, de Tilburgse Koerier die sinds 1957 wekelijks op de deurmat viel.
Eind 2019, na 63 jaar, viel het doek voor de Koerier. Regionaal Archief Tilburg stelt de
scans van alle uitgaven van de krant nu beschikbaar via de website.
De Tilburgse Koerier streefde ernaar om in de redactionele kolommen aandacht te
schenken aan alle geledingen in de samenleving. Veel aandacht was er voor het
verenigingsleven.
Twee maanden na het einde van de krant, werden alle in jaarboeken gebonden papieren
edities (meer dan 3000 kranten) overgebracht naar Regionaal Archief Tilburg. Omdat het
huis-aan-huisblad veel interessante informatie bevat voor historisch onderzoek, werd
besloten het te laten digitaliseren. Voor stamboomonderzoekers kan het interessante
bron zijn: de Koerier publiceerde namelijk wekelijks een lijst van de overledenen.
Mooi is ook dat binnen de scans alle tekst te doorzoeken is via OCR (optical character
recognition). Dus zoek je een persoon of wil je iets weten over een bepaalde straat, dan
is daar makkelijk op te zoeken binnen alle scans.

Hiermee is weer een belangrijke
bron online toegankelijk
gekomen voor onderzoek. En
ook kunnen degenen die de
Tilburgse Koerier nog steeds missen
heerlijk terug gaan in de tijd.
: kranten.regionaalarchieftilburg.nl

1966
2010

1966

1986

1996
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Ouderenzorgorganisatie De Wever bestaat vijfentwintig jaar

Welzijnsmedewerker
Janny snijdt de taart aan
voor de bewoners van
locatie De Hazelaar.
‘Ik werk al twaalf en een half
jaar bij De Wever. Ik ben hier
precies op de helft van die
vijfentwintig jaar komen werken’,
vertelt ze.
‘De tijd is razendsnel voorbijgegaan,
maar dat is niet zo gek. Ik ga nooit met
tegenzin naar mijn werk. Ik werk op
afdeling Appel met jonge mensen met
dementie. Je bouwt een band met de
cliënten op en geen werkdag is hetzelfde.
Dat maakt het werk voor mij zo leuk’.
Ouderenzorgorganisatie De Wever viert in 2022 haar 25-jarig bestaan. Op 1 januari 1997 fuseerden locaties De Hazelaar
en Padua. Op de locaties werd destijds een prijsvraag voor een nieuwe naam uitgezet. Een medewerker bedacht de naam
‘De Wever’. Een naam die vijfentwintig jaar later is uitgegroeid tot een van de grootste zorgaanbieders in regio Tilburg.
De naam ‘De Wever’ werd gekozen omdat er een Tilburgs randje aan zit vanwege de link met Tilburg Textielstad. De
naam is ook toepasselijk voor de locaties die zich tijdens de fusie met elkaar hebben ‘verweven’. Vijfentwintig jaar later
bestaat De Wever uit veertien woonzorgcentra en twee behandelcentra in Tilburg. Daarnaast biedt De Wever thuiszorg
en (paramedische) behandelingen aan cliënten in Tilburg en omgeving.
Het bijzondere feestjaar
wordt op alle locaties
ingeluid met taart voor de
bewoners en medewerkers
op de zorgafdelingen. De
medewerkers en cliënten
van De Wever Thuis, de
vrijwilligers én de thuiswerkers
ontvangen, vanwege de
huidige coronamaatregelen,
thuis een pakketje om het
jaar op afstand feestelijk af te
trappen.

De Wever

Trots en waardering
Het 25-jarig bestaan van De Wever is een mooie gelegenheid om een
jaar vol festiviteiten te organiseren in 2022. Het is een jaar om extra
waardering uit te spreken naar alle medewerkers en vrijwilligers die
van een oude dag een nieuwe dag maken voor de bewoners en cliënten.

In het voorjaar staat er voor de bewoners en cliënten ook een leuke verrassing gepland. In het
jubileumjaar worden niet alleen herinneringen opgehaald, maar wordt ook naar de toekomst
gekeken. Op de agenda staat daarom ook een inspirerend evenement voor stakeholders.
Chantal Beks, bestuurslid van De Wever, benadrukt hoe bijzonder de inzet van alle collega’s van
De Wever is. ‘We zijn erg trots op alles wat we in de afgelopen vijfentwintig jaar hebben bereikt.
Onze medewerkers en vrijwilligers zetten zich iedere dag in voor de bewoners en cliënten. We
willen er dit jaar bij stilstaan hoe bijzonder het is dat we dit samen doen, elke dag weer!’.

Woonzorgcentrum
Den Herdgang
Berlagehof 60
5041 JS Tilburg
013 583 18 00
Openingstijden restaurant
Vanaf 9.30 uur koffie drinken.
Warme maaltijd: 12.00 - 13.30 uur
en/of 17.00 - 17.45 uur.
Ruimte huren?
Het geven van kleine feestjes behoort
weer tot de mogelijkheden
(wij hanteren de covidmaatregelen die
op dat moment gelden).
Informeer naar de mogelijkheden. 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

Activiteiten
Mensen met een welzijnspakket
ontvangen weer bericht van wat er te
doen is. Wilt u ook op de hoogte
blijven? Mail dan naar
c.olieslagers@dewever.nl
of bel: 013 583 18 50

Verkoop:

Verkoop van kleding:

Dinsdag 15 februari:
FiTTs kleding verkoop
van 10.00 tot 14.00 uur.

Donderdag 10 maart:
Vincken Mode
van 10.00 tot 12.00 uur.

NIEUW

Verkoop van bloemen:
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Verkiezingen gemeenteraad Tilburg 2022
14, 15 en 16 maart zijn de verkiezingen voor de nieuwe
gemeenteraad.
Raadsleden en fracties
De gemeenteraad heeft heel wat te zeggen in Tilburg. Of
het nu gaat over onderwijs, veiligheid, onkruidbestrijding,
parkeertarieven of subsidies voor cultuur of sport. Bij heel
veel beslissingen in en over de stad oefent ze invloed uit.
De gemeenteraad, afgekort ook wel de raad genoemd,
wordt rechtstreeks door de inwoners van de gemeente
gekozen. Dat gebeurt om de vier jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het aantal raadsleden is afhankelijk van
het aantal inwoners van de gemeente. De gemeenteraad
van Tilburg bestaat uit 45 raadsleden.
De raad beslist bij meerderheid van stemmen. De leden
van de raad zijn meestal lid van een politieke partij. Dat
kan een plaatselijke afdeling van een landelijke partij zijn,
maar ook een lokale partij of groepering. De leden van
een partij in een gemeenteraad vormen samen een fractie,
met als belangrijkste woordvoerder de fractievoorzitter.
In Tilburg zijn op dit moment de volgende politieke partijen
vertegenwoordigd in de raad: Lijst Smolders Tilburg, D66,
GroenLinks, VVD, CDA, SP, Partij van de Arbeid, 50 Plus,
Lokaal Tilburg, O.N.S. TILBURG, Groep Jansen.
Meer informatie over alle partijen in de wijkraad van
Tilburg : www.raadtilburg.nl
Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Vanwege COVID-19 gaan de verkiezingen iets anders dan
normaal. De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zijn
maandag 14 maart, dinsdag 15 maart en woensdag 16 maart.
Stemmen kan op drie dagen, zo wordt grote drukte voorkomen. Op maandag en dinsdag zijn niet alle stemlokalen
open, op woensdag kunt u op alle locaties terecht.
Locaties en openingstijden, zie:
: www.tilburg.nl/stad-bestuur/bestuur/verkiezingen

Eric Roels
Heb je het over ‘het sociaal domein’
en daarmee het dagelijks leven van
al onze inwoners, dan is Eric Roels
onze kandidaat bij Lokaal Tilburg.
Met zijn jarenlange ervaring is Eric
dé deskundige op het gebied van
gezondheid, zorg, uitkeringen, het
tegengaan van armoede en ondersteuning bij het vinden
van werk.
Eric wil af van de
wachtlijsten en
ervoor zorgen dat u
niet meer van het kastje
naar de muur wordt
gestuurd. En dat u de
hulp krijgt waar u recht op hebt.
Bovendien heeft Eric in Tilburg het
betrekken van inwoners voor eens en
voor altijd op de kaart gezet. Daardoor
hebt u als inwoner inspraak bij alle
bouwplannen in Tilburg, Berkel-Enschot,
Udenhout en Biezenmortel.

Meedoenregeling
Heeft u recht op de Meedoenregeling?
Deze kunt u gebruiken in Den Herdgang.
Meer informatie via Claudi Olieslagers:
c.olieslagers@dewever.nl

lokaaltilburg.nl
Iedere laatste vrijdagmiddag
van de maand
Bea’s bloemen
van 14.00 tot 16.00 uur.
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Tilburg
14 t/m 16 maart
Gemeenteraadsverkiezingen
LOKAAL TILBURG

Stelt inwoners centraal
In Oud-Noord, in de wijken Loven-Besterd, Goirke, Hoefstraat en Theresia, kom je op een klein
maar veelzijdig stukje stad alle soorten mensen tegen. Mensen uit alle windstreken. Mensen
van het Brabantse zand, mensen uit andere steden en landen, jong, oud, student, ondernemer,
progressief, conservatief… Het is een van onze oudste stadsdelen, en de vroegere herdgangen
Loven en Veldhoven-Goirke zijn er nog steeds duidelijk zichtbaar. Daarbij is de Besterdring - met
de meer dan 100 jaar oude Besterdmarkt - een belangrijke economische ader van onze stad.
In Tilburg Oud-Noord gebeurt veel. Niet
alleen de afgelopen jaren, maar ook de
komende jaren. Denk aan de doorontwikkeling
van de Spoorzone, de herinrichting van
het Museumkwartier met De Pont en Het
TextielMuseum, en de ontwikkeling van de
nieuwe woonwijk aan het Wilhelminakanaal op
de plek waar ooit de fabriek van Smarius stond.
Veel veranderingen, waarbij inwoners niet in
de knel mogen komen. Ze moeten betrokken
worden bij al die plannen, en hun wensen en
belangen moeten worden meegewogen.

Lokaal Tilburg wil dat inwoners
gehoord worden en zich gehoord
voelen.
Daar gaat het om bij inwonersparticipatie. Voor
Lokaal Tilburg is inwonersparticipatie geen
optie, maar een voorwaarde voor elke ontwikkeling in onze gemeente.Daarom zetten we
ons vol in voor de inwoners van Oud-Noord.

De afgelopen jaren hebben we al bewezen
dat we niet alleen komen luisteren, maar ook
actie ondernemen. Denk aan de bezoekersparkeerplaatsen bij de Clarissenhof.
Om u ook de komende jaren zo goed mogelijk
bij te staan, hebben we uw steun nodig. Binnenkort hebt u daarvoor de mogelijkheid, want op
14, 15 en 16 maart zijn de verkiezingen voor
de nieuwe gemeenteraad.
Graag zouden wij deze keer een eigen
wethouder leveren, zodat we nóg meer invloed
kunnen uitoefenen. Kom dus alstublieft
stemmen, en áls u stemt: het liefst natuurlijk
op Lokaal Tilburg!
LOKAAL TILBURG
Lijsttrekker Frans van Aarle.
: lokaaltilburg@raadtilburg.nl
: www.lokaaltilburg.nl
www.facebook.com/LokaalTilburg

SP
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Tilburg maak je en ben je samen!

Iedereen telt mee in Tilburg, ongeacht sekse, leeftijd,
herkomst, sexuele oriëntatie, huidskleur. Iedereen
gelijke kansen om het beste uit zichzelf te halen.
De SP staat midden in de samenleving en is elke
maand te vinden in een wijk of dorp in de gemeente
Tilburg. De SP hoort graag van u persoonlijk wat goed
gaat of wat beter kan in Tilburg.
Bekijk het verkiezingsprogramma van de SP: tilburg.sp.nl

PVDA

Tilburg, een thuis voor iedereen!
Ons ideaal: Tilburg een thuis voor iedereen. Waar iedereen meetelt en mee kan doen. Waar
je bed ook staat; in een stadswijk van Tilburg, in Berkel-Enschot, Udenhout of Biezenmortel.
Van jong tot oud, van arm tot rijk. Tilburger zijn we allemaal.
De PvdA Tilburg zorgt in onze gemeente voor het sociale gezicht. Daarom willen we:
1.

Minstens 2.500 huizen per jaar erbij. Betaalbare en goede woningen, met name voor
mensen met een krappe beurs, starters, studenten en ouderen. Huizen zijn om in te
wonen, niet om in te beleggen!

2.

Armoede moet Tilburg uit. Kinderen horen niet op te groeien zonder kansen. Meer geld
naar de ‘Meedoenregeling’. Eén loket en één aanspreekpunt voor ondersteuning op maat,
op een toegankelijke en vriendelijke manier. Werk tegen fatsoenlijke beloning en
zekerheid voor iedereen.

3.

Wijken en dorpen op hetzelfde onderhoudsniveau brengen als het centrum. Voldoende
wijkagenten, zorg dichtbij, goed openbaar vervoer, groen in de buurt, genoeg speel- en
sportplekken en boodschappen kunnen doen om de hoek.

4.

Oplossingen voor het klimaatprobleem waar iedereen aan mee kan doen.
Je kunt niet groen doen als je rood staat. Energiebesparing waarvan iedereen profiteert:
met energievouchers, isolatiesubsidies en klusdiensten.

De PvdA Tilburg staat voor een sociale, eerlijke en groene toekomst. Met
gelijke kansen voor elke Tilburger. Iedere Tilburger moet zich hier thuis
kunnen voelen. Daar gaan wij de komende vier jaar hard aan werken.
Stem sociaal. Kies PvdA Tilburg. 14, 15 en 16 maart 2022
PvdA Tilburg
Lijsttrekker Yusuf Celik. : info@pvdatilburg.nl : www.pvdatilburg.nl
www.facebook.com/pvda.tilburg

De Wijkkrant Tilburg Oud-Noord is benaderd door verschillende partijen om de lezer van deze wijkkrant, de bewoners van de wijk Oud-Noord, te mogen informeren over hun partij.
De redactie van de W TON heeft daarvoor ruimte beschikbaar gesteld, maar de geplaatste informatie vertegenwoordigt niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie.
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Geld aanvragen voor de Meedoenregeling

Wandelingen De Stadsgidserij

De Stadsgidserij verzorgt in 2022 weer wandelingen voor groepen van maximaal
Meedoen aan leuke, leerzame of ge12 personen. De wandelingen zijn coronaproof en kosten 5 euro per persoon.
zonde activiteiten is niet voor iedereen
Aanmelden kan via mail (zie mailadressen hieronder) en eventueel via telefoonvanzelfsprekend. Daarom krijgen TilburIK DOE MEE!
In het najaar van 2020 is een
nummer 06- 482 627 11. Wijzigingen voorbehouden.
gers met een laag inkomen een budget
week tegen eenzaamheid
van 100 euro per persoon om mee te
georganiseerd.
De ontwikkelingen in de Spoorzone staan niet stil. Verschillende projecten worden zichtbaar, zoals de
De gemeente Tilburg werkt
Zaterdag 19 februari, 13.00 uur: Westendwandeling. Mail naar
hal@stadsgidserij.nl
doen aan activiteiten via de MeedoenBrabander en MindLabs.
samen met inwoners, vrijwilStart: bij Stapperij de Korenbloem, Bredaseweg
regeling. Het budget is één kalenderDe Coalitie tegen Eenzaamheid
ligers en professionals aan een
jaar geldig.
Tilburg wil in 2021 nog meer
Renovatie Hall of Fame
stad met minder eenzame menZaterdag
5 maart, 13.00sen.
uur:
Centrumwandeling.
teunissen@stadsgidserij.nl
op het voorkomen en
De monumentale Hal 90, waarin de Hall of Fame zit, is in slechte staat. Een grondige verbouwing
is noodzakelijk
Iedereen
kan iets doen. Mail naarinzetten
Start:
Standbeeld
Koning
Willem
II,
Heuvel
Veel inwoners krijgen
de
regeling
automaverzachten van de gevolgen van
om dit industrieel erfgoed in de Spoorzone te behouden. De toekomstige Hall of Fame bestaat uit een urban
Dat eerste telefoontje plegen,
de corona-situatie. Organisaties
skatepark
metbrief
skatecafé,
een praatje maken met de buurtisch. Ze krijgen daarover
een
thuis- een concertzaal, repetitieruimtes, een foyer/kantine en werkplekken voor medeweren vrijwilligers
worden opgeroemet ontvande Hall of Fame is gewerkt aan het plan dat heeft geleid tot een Definitief Ontwerp.
Ook
vrouw
vrijwilligerswerk gaanMail naar
Zaterdag
12demaart, 13.00
uur:of
Spoorzonewandeling.
bruggen@stadsgidserij.nl
gestuurd. Als je diekers.
nogSamen
niet hebt
pen om ook mee te doen en hun
gebouwen
rond de
binnentuin worden opgeknapt.
doen. Het kan zo groot of klein
Start: Burgemeester Stekelenburgplein
gen, kun je de regeling
aanvragen
via
activiteiten die eenzaamheid
als u zelf wil.
www.tilburg.nl/meedoenregeling.
tegengaan te melden op
Vrijdag 18 maart, 13.00 uur: Koning Willem II wandeling. Mail naar reuver@stadsgidserij.nl
www.t-helpt.nl. Hier kunt u ook
Eenzaamheid is een groeiend
Start: Standbeeld Koning
Willem II, Heuvel
Overzicht activiteiten
vinden wat we allemaal al doen
probleem in Tilburg. We wilOp t-helpt.nl/meedoenregeling staat wat
om eenzaamheid tegen te gaan.
len - samen met partners - de
Zaterdag 26 maart, 13.00
uur: Korvelwandeling.
Mail naar hal@stadsgidserij.nl
er allemaal mogelijk is met de Meeeenzaamheid
verminderen, met
Start: Korvelse Kerk, Korvelseweg
Bent u of kent u iemand die
doenregeling. Het aanbod bestaat uit
specifieke aandacht voor oudeweleens eenzaam is? Of wilt u
ren en jongeren. Daarom zijn we
ruim 1700 activiteiten op het gebied van
iets naar
doen gastel@stadsgidserij.nl
tegen eenzaamheid in
in
2019
gestart
met
het
vormen
Vrijdag
1
april,
13.00
uur:
van
Pollet
naar
paleis
wandeling.
Mail
sport, uitgaan, cursussen en cultuur. Er is
Tilburg? Iedere inwoner, organivan de ‘Coalitie tegen
EenzaamStart: voor de Ingang Natuurmuseum
Spoorlaan
434
van alles mogelijk: een avondje naar het
satie of bedrijf kan meedoen aan
heid Tilburg’. In februari 2020
€100 OM LEUKE DINGEN MEE TE DOEN
theater of bioscoop, sporten en bewegen
de Coalitie tegen Eenzaamheid.
heeft een conferentie plaatsZondag 10 april, 13.00 uur: Misdaadwandeling. Mail naar bruggen@stadsgidserij.nl
bij een van de vele (sport)verenigingen,
Wie dat wil, kan zich melden via
gevonden voor 400 bezoekers,
Start: voor het Paleis Raadhuis
een dagje weg met het hele gezin of een
WWW.T-HELPT.NL/MEEDOENREGELING
het e-mailadres:
wat diverse plannen opleverde.
opleiding, cursus of workshop volgen.
ontmoet-elkaar@tilburg.nl. Ook
Sindsdien is door corona de
Zaterdag 16 april, 13.00noodzaak
uur: Theresiawandeling.
Mail naarvragen,
hal@stadsgidserij.nl
Er zit voor iedereen wat tussen, ongeacht
tips, verhalen en ideeën
voor deze aanpak nog
over eenzaamheid kunt u mailen.
Start: voor MFA Het Spoor
Schaepmanstraat
36
groter
geworden.
leeftijd, interesse of beperking.

Ontwikkelingen
de Spoorzone
‘IKinGA

Eenzaamheid

LEKKER
SPELEN’

EN WAT KIES JIJ?

Zaterdag 23 april, 13.00 uur: Architectuurwandeling. Mail naar bijsterveldt@stadsgidserij.nl
Start: Standbeeld Koning Willem II, Heuvel

Veel aanbieders hebben aangepaste activiteiten in verband met corona. Informeer bij de
aanbieder naar de mogelijkheden.

Kijk voor een uitgebreide beschrijving van de wandelingen op www.stadsgidserij.nl
De nieuwe Hall of Fame. Ontwerp van Aerde Borgert Architecten.

Zorgen van bewoners om toename
bedrijvigheid op industrieterrein Loven

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 uitstraling en de ambities van de Spoorzone. Overheid, onderwijs en bedrijfsleven gaan in het nieuwe gebouw samenEr komen veel berichten over ratten in de
werken onder de vereniging MindLabs. Begin 2022 wordt het nieuwe gebouw in gebruik
Hasselt. Ratten hebben voedsel en een
Al jaren gaan ze uitstekend
met elkaar om, de tientallen bedrijven en de circa 500 bewoners
genomen.

Overlast door ratten

schuilplaats nodig. Ze komen af op brood
voor de vogels, of voer voor konijnen en
Nieuwe fietsenstalling krijgt vorm
kippen.
Het grootste probleem
volgens
het bewoDe nieuwe
fietsenstalling
aan de zuidkant van station Tilburg begint vorm te krijgen. De stalling biedt
straks Voedsel opruimen en gaten in de
plaats
zo’n volgens
3250 fietsen.
gevel dichtmaken kan helpen tegen een
nerscollectief is dat
het aan
gebied
het Net als de stalling aan de noordzijde is deze ontworpen door architectenbureau
Die heeft bij het
maakt de
Save the date!
bestemmingsplanCepezed.
een bedrijventerrein
is,ontwerp gekozen voor zwarte staalprofielen met grote glaspanelen. Datrattenplaag.
stallingen
uitnodigend
en
draagt
samen
met
goede
verlichting
bij
aan
een
veilige
omgeving.
Net
als
het
dak
aan
Na een grondige renovatie is het Stadhuis van Tilburg klaar voor de toeterwijl het eigenlijk van oudsher een woon- en
zal de stalling
komst. Daarnaast viert de stad haar verjaardag: op 18 april heeft Tilburg
je een rat ziet, maak
dan een melding
werkgebied is. de noordkant krijgt ook de stalling aan de zuidkant een dak dat is begroeid met sedum. Eind 2021 Als
klaar zijn.
212 jaar stadsrechten. Dubbel reden voor een digitaal feest, uitgezonden
via tilburg.nl, de fixi app of telefonisch via
vanuit het Stadhuis op zondag 18 april, van 11:00 uur tot 12: 00 uur.
14 013. Het bestrijden
ratten is
De oproep van deParkeergarage
bewoners lijkt
gehoor te
Zwijsen
Houvan
de website
engratis
social media van de gemeente in de gaten voor meer
voor particulieren.
vinden bij de raadsleden,
die op korte tussen
termijn
Op het Zwijsenterrein,
het UWV en de polygonale loods, wordt langs het spoor een parkeergarage
geinformatie.
een bezoek willenbouwd.
brengen
dekrijgt
wijk.circa 800 plekken
Loven
De aan
garage
en is naar verwachting in 2022 gereed.
van industrieterrein Loven. Maar nu luiden de bewoners de noodklok.

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

Spoorpark kijkt vooruit

In 2021 was het Spoorpark dé plek voor ontspanning.
bekendheidDat
vanmaakt
het park
van het gebruik van de scooters.
hetDe
servicegebied.
het
breidde zich ook uit, zelfs landelijk. Het Spoorpark ismakkelijk
niet meer
te denken;
omweg
de auto
eens te om je Als de gemeente merkt dat er
hardlooprondje te voltooien, als heerlijk wandelgebied
gewoon
te met
relaxen.
veel overlast wordt ervaren
latenofstaan
en te om
reizen
een

Deelscooters

Het delen van vervoersmiddelen

scooter.

bij een
gezonde
en be- aan het team vrijwilligers. Meer dan 50
Dat het Spoorparkdraagt
zo mooi
blijft,
is te danken
Regels
reikbare
stad. Ook
mensen hebben zich
verbonden
omvermindert
zich op verschillende
manieren in te zetten voor
Voor
deelscooters
gelden het groen
het
autobezit
en
dat
geeft
lucht
een net, opgeruimd en goed onderhouden park. En als
straks
in het voorjaar
dezelfde verkeersregels als voor
aan onze openbare ruimte. In
weer ontkiemt en het zonnetje nog meer mensen verleidt om naar het Spoorpark te
reguliere scooters. De scooters
Tilburg kun je gebruikmaken van
komen, zijn er alleen maar meer vrijwilligers nodig.
mogen overal worden wegdeelauto’s, deelfietsen en deelgezet, binnen de regels van de
scooters. Vooral de deelscooters
Dus zet het in je agenda:
“Begin
maart:
als
vrijwilliger”.
wegen
verkeerswet. Maar ze
kom je vaak
tegen
in de aanmelden
wijk.
Je bent van harte welkom!
mogen daarbij geen overlast
veroorzaken. Om overlast door
Via GO Sharing kun je tegen
scooters tegen te gaan, zijn er
betaling gebruikmaken van een
extra scooterparkeervakken rond
elektrische scooter. Deze groene
het centrum. Daarnaast zijn er
scooters zijn 24 uur per dag,
handhavingsacties op foutief
7 dagen per week te gebruiken
geparkeerde scooters en onveilig
door iedereen met een geldig
rijgedrag. Ook heeft de gemeenrijbewijs. Gebruikers kunnen de
te met GO Sharing afgesproken
scooter na registratie gebruiken
dat gebruikers die overlast
en ook weer achterlaten op
bezorgen worden uitgesloten
iedere willekeurige plek binnen

van de deelscooters, worden er
nieuwe afspraken gemaakt met
GO Sharing.

Berichten
over uw
buurt

Voor het melden van overlast
verwijzen wij naar de contactpagina op go-sharing.nl.
Meer informatie over vervoerdelen staat op www.tilburg.nl/
actueel/vervoer-delen
www.overheid.nl/
berichten-over-uw-buurt

Wil je iets melden
over je buurt?

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

paul.van.esch@tilburg.nl
Jaap
06 10Quispel
96 21 93
wijkregisseur Goirke-HasseltBouwmeesterbuurt
Jaap Quispel

wijkregisseur Goirke-HasseltBouwmeesterbuurt

Meer informatie

jaap.quispel@tilburg.nl

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

Natascha
Verhaaren
omgevingsmanager
Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt
omgevingsmanager
natascha.verhaaren@tilburg.nl
Goirke-Hasselt06 13 20 93 39
Bouwmeesterbuurt
natascha.verhaaren@tilburg.nl
06 13 20 93 39

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

Meer informatie

Meld het met de
Fixi-app

Spoorpark

Wil je weten wat de
gemeente besluit
over je buurt?

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

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

ANDERE VRAGEN AAN DE GEMEENTE?
KIJK OP WWW.TILBURG.NL OF BEL 14 013.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Paul, Jaap en
Natascha van de gemeente. Volg ons ook via
Twitter: @oudestadtilburg
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Oplossing en prijsuitreiking WTON-Decemberpuzzel 2021

1. locatie: Kruising Besterdring en Veldhovenring/Molenstraat/Bisschop Sonniusstraat
2. Letterzoeker: Betrokken bewoners geven licht aan de wijk en maken deze kleurrijk in onzekere tijden

Tommie Moors heeft trots een foto gemaakt
van de inhoud van zijn kerstpakket

Onder de inzenders zijn 25
kerstpakketten verdeeld.
In de kerstpakketten (WTON-tas
en fietstas van Spijkers Fietsen)
de vele leuke prijzen van:
Dierenspeciaalzaak Discus
Animo, All about Flowers,
Bibliotheek Midden-Brabant,
KOS Kappersopleidingen,
De Stadsgidserij, Uw Pedicure
Joyce, CNGO, studio hop, PLUS,
Feniks, Uitvaartbegeleiding
Harriet van der Vleuten,
Studio Xplo.
De winnaars zijn:
Ik
wil de familie
WTON-kerstpakket 1 t/m 4: Leo van Beers, Angela Merkx, Hanneke Aurik en Andre van Bijnen.
G. de Man-Melis hartelijk bedanken
WTON-kerstpakket 5 en 6: Berry Kuijpers en Wout Arends.
voor het ter beschikking stellen
van de prijs t.b.v de prijspuzzel.
WTON-kerstpakket 7 en 8: Jolanda Pijnappels en Familie Langendoen.
Een Mickey Mouse tas waar ik erg blij mee ben.
WTON-kerstpakket 9 en 10: Linda Steijns en Brigitte v Gestel.
Als men op zoek is naar een ‘ouderwets’
WTON-kerstpakket 11 t/m 14: Peter Vos, Tommie Moors, Nicole Kokx en Marijke Goyaerts.
persoonlijk advies, dan is G. de Man-Melis
WTON-kerstpakket 15: Johan Appels.
het juiste adres voor een mooie tas.
Heel
Men is klantvriendelijk en erg klantgericht.
10 x WTON-kerstpakket aan huis bezorgd:
blij verrast!
De familie gaat ver in het zoeken naar de
Leuk, dank je wel alvast.
WTON-kerstpakket 16 t/m 19: Antoinette Melchiors, Cor Willemsen, José Leijten
wens van de klanten zodat zij met een
			
en Han Dillen-van den Hout.
blij gevoel de winkel verlaten.
Met vriendelijke groet
WTON-kerstpakket 20: Marie-anne Berkers.
Antoinette Melchiors.
Nogmaals dank,
WTON-kerstpakket 21 t/m 23: Hannie Mekes, Annette Dankers en Joost Horvers.
Connie.
WTON-kerstpakket 24: Paula Hondeman.
Hallo
WTON-kerstpakket 25: Paco Kuijpers.
Claudia, nogmaals

15 x WTON-kerstpakket in de brievenbus:

Prijs ophalen bij de ondernemers:

Tapijttegelhuis Tilburg, Ontdekstation013, G. de Man-Melis en Simak de startersmakelaar.
1 x fles vloerreinigingsmiddel naar keuze van Tapijttegelhuis Tilburg: Jan van de Wouw.
1 x 4 vrijkaartjes van Ontdekstation013: Monique Mutsaers.
1 x Mickey Mouse tas van lederwarenspeciaalzaak G. de Man-Melis: Connie van Roozendaal.
1 x Algemene Wellness bon beschikbaar gesteld door Simak de startersmakelaar: Sanne Salvetti.

bedankt voor de leuke tas
met inhoud ben er blij mee,
gr José Leijten.

Alle inzenders een prijs:
Bij de overige inzenders heeft de redactie van de wijkkrant WTON-tassen met een WTON-pen
in de brievenbus gedaan: Noor van de Pol, Nicole van Oudheusden, Eefje van Pelt, Jan van Vught,
Sabrina Donkers, Louis Donders, Gaby Coolen, M. de Brouwer en Peter Hessels.
Alle prijswinnaars hebben bericht gehad. Van harte gefeliciteerd!

Yoni Maas van Simak de Startersmakelaar
reikt de Wellness bon uit aan de dochter
van Sanne Salvetti

Nieuwe puzzelopgave zie pagina 14.

Voor de SP telt iedereen mee!
Een bruisende stad is een stad waar iedereen meedoet! voor de SP betekent dat:
Een goede, betaalbare woning voor iedereen, geen wachtlijsten sociale huurwoningen.
Een armoedevrij Tilburg, waar iedereen meedoet en kinderen niet in armoede opgroeien.
Goede gezondheid en recht op de zorg die je nodig hebt, niet op wat betaalbaar is.
Sporten en het bezoeken van cultuur, we draaien de bezuinigingen op de minimaregelingen terug.
Samen met de bewoners zorgen we voor groene, veilige en fijne wijken om te leven en op te groeien.
Voorrang aan wijkinitiatieven die vanuit bewoners zelf komen.
Structureel geld voor ouderkamers op basisscholen.

Bekijk het verkiezingsprogramma
van de SP:

tilburg.sp.nl

Volg de SP op:
www.facebook.com/sp.afd.tilburg
Voor vragen over programma
of standpunten, mail:
tilburg@sp.nl

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

Academische fysio-manueel therapeuten
Drs. Ivo Lutke Schipholt ─ Drs. Herman Lutke Schipholt
Pia Lutke Schipholt ─ Nienke van Gorp-Cremer ─ Merel van der Linden
Locatie: Korte Hoefstraat 1-b
Nieuwe locatie: Wagnerplein 3, gevestigd in Basic Fit, Drieburcht 2e verdieping
Geopend: ma-wo van 06.30 tot 20.00u, di-do-vr 07.00 tot 17.00u
Maak een afspraak: 013 536 29 22 - 06 13 79 26 51
info@fysiotherapietilburg.nl www.fysiotherapietilburg.nl
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Resurrexit bestaat 50 Jaar!

Op 2 april 2022 bestaat Resurrexit 50 jaar

Koor Resurrexit zal op 10 april 2022 met een H. Mis om 11.00 uur in de parochiekerk van de
Z. Peerke Donders aan de Enschotsestraat in Tilburg van zich laten horen in de feestelijke viering van
Palmzondag. Daarin zullen ook de overleden leden van Resurrexit en hun partners herdacht worden.

De Stadstuin Theresia is open!

Stadstuin Theresia is open voor activiteiten. We houden ons uiteraard aan de coronaregels.
We nodigen buurtgenoten dan ook graag uit om mee te doen aan activiteiten. Rikken of
sjoelen bijvoorbeeld. Of een van onze nieuwe activiteiten: schaken. Er is een nieuwe groep
net begonnen en als je wilt leren schaken, is er nog plek.
Op zondag wordt er gebreid en is er soep en pudding. Op zaterdag juist weer hardlopen. En
misschien ook leuk om te weten: we zijn afhaalpunt van Goei Eete : www.goeieete.nl
We zijn er voor de buurt. Maar ook door de buurt. Stadstuin Theresia is een initiatief van
bewoners zelf. We hebben gelukkig al een fijne groep vrijwilligers, maar als je vrijwilliger wilt
worden is er altijd plek. Of je nu zelf iets wilt beginnen, gastvrouw of heer wilt zijn, of bestuurslid:
meld je aan en we kijken wat past. We hopen natuurlijk binnenkort nog verder open te gaan
en weer veel (nieuwe) activiteiten op te starten. Tot die tijd genieten we van wat al wel kan.
Als je meer wilt weten over onze activiteiten of je ergens voor wilt aanmelden, kun je altijd
contact zoeken via : info@stadstuintheresia.nl Sowieso kun je ook terecht op de website.
: www.stadstuintheresia.nl

FOTOpuzzel WIJKKRANT Tilburg OUD-NOORD
Herkent u het stukje wijk op de foto en weet u op welke locatie de foto is genomen? Mail dan uw
oplossing voor 23 maart naar : wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
Lever in ieder geval de volgende informatie aan bij het insturen van uw antwoord:
- uw naam, adres en e-mailadres - de locatie van de foto.
Onder de mensen die het juiste antwoord geven, worden de volgende prijzen verloot:
ÎÎ boeket van bloemisterij all about Flowers : all-aboutflowers.nl
ÎÎ shopper met laptopvak van lederwarenspeciaalzaak g. de man-melis : gdemanmelis.nl
ÎÎ 10 x WTON-pen

Winnaars decemberpuzzel, zie pagina 13.

Opgave februari

Ook een prijs beschikbaar stellen voor de WTON-fotopuzzel edities 2022?
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 van de wijkkrant T Oud-Noord.
: wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com

februari/maart/april 2022

WTON-Agenda

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.
Exposities
TextielMuseum:

t/m 27 mrt 2022: Long Live Fashion!
t/m 27 mrt 2022 (panoramadeck): Taskforce Fashion
t/m 8 mei 2022: Makersgeheimen Kunstenaars en ontwerpers in het TextielLab
9 april t/m 2 okt 2022: Kleurstof
t/m 16 jan 2023: Damast design Ontwerpen met licht en schaduw
TilburgsAns: wekelijks do.ochtend:
kaajbaandexpositie, wijk Theresia
Studio Xplo: t/m 11 mrt: expositie Bastiaan Hindriks
vanaf 20 mrt: expositie Nader inzien
KennisMakerij (Bibliotheek LocHal): t/m 31 maart:
KennisMakerijRevue Pop Up Expo, BLenKM9
Vaste Activiteiten
Arthouse Bioscoop Cinecitta: U kunt dagelijks al
vanaf 11.00u naar de film! Koop uw kaarten online.
Bibliotheek LocHal en Kennismakerij: Hele week
tijdens service-uren: Het Informatiepunt
Digitale Overheid, BLenKM9

Wijkwoonzorgcentra4 Vaste activiteiten: zie p. 10
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. 12
ma:11.45u, Chinese bewegingsleer(gratis), De Poorten6
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
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 laatste wo vd maand: 20.00u, talkshow Cinecitta Live
do: 9.30u, Geheugenfitness, GW5
10.00 - 16.00u, Inloop, SST3
13.30u, Koffie-inloop, De Poorten6
13.30u, Jeu de Boules, SST3
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: 14.00u,
verkoop bloemen, Den herdgang4
Iedere laatste vr vd maand: 17.30u,
Open soosavond voor mensen met een licht
verstandelijke beperking, opgeven: St. Aoda2
za: 9.30u, Hardlopen, SST3
3e za vd mnd: 11.00u, Repair Café, De Baselaer6 (niet juli/dec.)
zo: 10.30u, Breien, SST3
12.30u, Soep en pudding, SST3
3e zo vd mnd: 14.00u, Lekker dansen, De Baselaer6

Februari
11: 19.30u, Film17, De Poorten10
14: Valentijnsdag, Liefdesboodschap krijten op de
Valentijnsmuren, Winkellint Besterd
15: 10.00u, Verkoop kleding, Den herdgang4
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
23: 20.00u, Talkshow Cinecitta Live,
Arthouse Bioscoop Cinecitta en Ristobar

25 feb t/m 1 mrt: Carnaval in Kruikenstad

Bij het ter perse gaan van deze WTONfebruarieditie was nog niet bekend wat de CST besloten
heeft over de feesten en de optocht. Ook
voor de C.V.'s is er nog veel onduidelijk of
zij hun (jubilea)feesten door laten gaan.
Meer info en contactgegevens, zie p. 7 t/m 9

28: 12.00u, Eten en carnaval/tonpraoten?
C.V. de Hoekzèlers Ontvangstenmiddag, St. Aoda2
Maart
7 mrt - 10 april: Cantiqua on tour langs diverse
Tilburgse locaties10, zie p. 6
8: Viering Internationale Vrouwendag
		
en verkiezingsdebat, Feniks
10: 10.00u, Verkoop kleding, Den Herdgang4
15.30u, start Ontdekclub, Ontdekstation013
11: 19.30u, Film17, De Poorten10
14 t/m16 mrt: Gemeenteraadsverkiezingen
15: 12.00u, Eten en oud-Hollandse spellen, St. Aoda2
18: 20.00u, Lekker dansen, De Poorten10
19: 11.00u, Repair Café20, De Baselaer6
20: 14.00u, Opening expositie Nader inzien, Studio Xplo
14.00u, Lekker dansen, De Baselaer6
23: Deadline artikelen WTON-editie-april /mei/juni
26: 12.00u, Wijklunch16, Het Spoor6
27: 14.00u, Bingo, St. Aoda2
30: 20.00u, Talkshow Cinecitta Live,
Arthouse Bioscoop Cinecitta en Ristobar
April
Opgeven! vóór 30 april: Voorjaarsreis v 10 mei: St. Aoda2
2: Resurrexit bestaat 50 jaar
7: 15.30u, start Ontdekclub, Ontdekstation013
9: Opening kinderboerderij Maria Goretti11
10: 11.00u, Palmzondag, H. Mis en vieren 50 jaar jubileum
en herdenken overleden leden van Resurrexit, PPD8
Aftrap van het nieuwe seizoen/lente, Kerkibo11
14.00u, Bingo, St. Aoda2
15: 20.00u, Lekker dansen, De Poorten10
15-18: Bezorging WTON-editie-april /mei/juni
16: 11.00u, Repair Café20, De Baselaer6
17: 12.00u, Paas-in, Brabantse koffietafel
en live muziek: opgeven! St. Aoda2
14.00u, Lekker dansen, De Baselaer6
24: 14.00u, Bingo, St. Aoda2
26: 12.00u, Eten en muziekbingo, St. Aoda2
30: 12.00u, Wijklunch16, Het Spoor6
Mei
10: 9.30u, Voorjaarsreis Keukenhof: opgeven! St. Aoda2

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
5GW = aanmelden: geheugenwinkel@dewever.nl
6 = Wijkcentra contactgegevens zie p.6 en zie de wijk Facebookpagina's p. 15
7 = spoorparktilburg.nl
8PPD = www.parochiepeerkedonders.nl
9BLenKM = Bibliotheek LocHal en Kennismakerij in de LocHal, openingstijden: www.lochal.nl/openingstijden
10 = Gemengd Koor Cantiqua: www.cantiqua.nl
11 = Kerkibo: www.kerkibo.nl Paul Verbraeken: 06 55 81 25 05, paul.verbraeken@diamant-groep.nl Maria Goretti:
www.facebook.com/kinderboerderijmariagorettitilburg Linda Noij: 06 53 96 16 17, linda.noij@diamant-groep.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

WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD
Wijkinformatie
Politie: www.politie.nl
spoed: 112
Geen spoed, wel politie:
0900-8844
www.tilburg.nl
Gemeente Tilburg:
Spoorzone:
www.spoorzone013.nl

Team wijken gemeente Tilburg

februari/maart/april 2022
(vervolg)

Horeca

Kunst & Cultuur

Arthouse Bioscoop Cinecitta
Iedere dag bijzondere
films, koop uw
085 902 29 97 kaarten online
www.ristobarcinecitta.nl

Ristobar Cinecitta
(H)eerlijke verse gerechten
Willem II straat 29
info@cinecitta.nl

Omgevingsmanager Goirke-HasseltBouwmeesterbuurt: Natascha Verhaaren
Huis en inrichting
natascha.verhaaren@tilburg.nl 06 13 20 93 39
Omgevingsmanager Loven-Besterd, Theresia
SIMAK de startersmakelaar
en Groeseind-Hoefstraat: Paul van Esch
Bel voor een persoonlijk kennismakingsgesprek
paul.van.esch@tilburg.nl
06 10 96 21 93 Hart van Brabantlaan 12-14 013 583 22 26
tilburg@simak.nl
www.simak.nl
Wijkregisseur Goirke-HasseltBouwmeesterbuurt: Jaap Quispel
013 543 69 03
jaap.quispel@tilburg.nl
06 51 78 38 70 Tapijttegelhuis Tilburg
Veldhovenring 36
info@tapijttegelhuis-tilburg.nl
Administratie
www.tapijttegelhuis-tilburg.nl

Dorith Looijkens Bierings RBc 06 54 39 12 21 Hypotheek Visie Tilburg
Eikstraat 14
info@dmp-administratie.nl Besterdring 221
013 581 18 66
dmp-administratie.nl tilburgbesterdring@hypotheekvisie.nl
www.hypotheekvisie.nl

Garage van Empel

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

Basisscholen

Basisschool Den Bijstere

Daltonerf 8
info.bijstere@tangent.nl

013 542 37 72

www.denbijstere.nl

Basisschool Cleijn Hasselt

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

Basisschool De Stappen

Schaepmanstraat 38, onder- middenbouw 013 542 46 41
Wilhelminapark 55, bovenbouw 013 584 16 91
Pastoriestraat 1, onderbouw
013 207 38 80
bs.de.stappen@xpectprimair.nl
www.bsdestappen.nl

Jong Nederland
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

Juwelier

Maatschappelijke organisaties
ContourdeTwern

fb.com/MFAHetSpoor
fb.com/WijkcentrumdePoorten
fb.com/DeWisselBuurthuis
fb.com/ContourdeTwernOudNoord

Bibliotheek

Bibliotheek LocHal en Kennismakerij

Burgemeester Brokxlaan 1000
kennismakerij@bibliotheekmb.nl
www.lochal.nl
www.bibliotheekmb.nl
www.facebook.com/lochal013

Bloemen

All About Flowers

Kantoor- werk- en winkelruimte

Creatieve workshops
Ontdekstation013
06 49 32 20 50
Vier ook bij ons je kinderfeestje!

Burg. Brokxlaan 20
Spoorzone Hal 79
info@ontdekstation013.nl
www.ontdekstation013.nl

Studio Xplo, Jofke van Loon
Tekenen - Schilderen - Kunst

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

Wijkraden

Wijkraad Theresia

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

Wijkorganisatie De Ring

088 60 50 60 4 p/a Hoefstraat 175

Wijkcentrum Spijkerbeemden: inloop di 9-11u
Bibliotheek Wagnerplein: inloop di 14-16u
Bibliotheek 't Sant: inloop wo 9-11u
Gasthuisring 54a: inloop Oud-Noord: do 13-15u
tilburg@taalhuismb.nl
www.taalhuis.nl

info@de-ring.org

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

Wijkraad Loven-Besterd

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

Wijkraad Goirke-HasseltBouwmeesterbuurt

info@cngo.nl

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

Goirke
Hasselt

Woonzorgcentra

www.cngo.nl

Supermarkt

Huis Convivio

06 40 70 11 20

info@convivio-zorg.nl

Goirkestraat 69

Kwaliteit Is Een Keuze

Berlagehof 74-75
info@kdvkiek.nl

_plus-ijsselstein_634 Berlagehof 60

013 822 89 28
06 27 01 42 44

www.kdvkiek.nl

06 39 82 62 86

www.StudioXplo.nl

Dieren

Schaepmanstraat 34

Advies- & BewegingsCentrum Tilburg

(52 weken opvang mogelijk)

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

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

St Willebrordplein 6
013 532 37 37
oculus@sterrekinderopvang.nl
Gasthuisring 36-38
013 542 49 21
www.kindercampusoculus.nl
info@animodierenspeciaalzaak.nl
Kindercrèche
Poorten
www.discusanimo.nl
Hasseltstraat 194
RJ Dierenbenodigdheden
Voor meer informatie of inschrijven:
Textielplein 12
013 544 01 22
www.kindercreche.nl/poorten
khysta@hotmail.com
Kindercrèche
Spoorzone
(KDV 0-4 jaar)
www.rj-dierenbenodigdheden.nl
Burg. Brokxlaan 1617 ma t/m vr: 7-19u
Expositie Museum/Galerie p.dewit@kindercreche.nl
013 581 10 90
www.kindercreche.nl/spoorzone
TextielMuseum
013 536 74 75
Goirkestraat 96
www.textielmuseum.nl Norlandia Kinderopvang (0-13 jaar)
Kinderopvang,
Op maandag is het museum gesloten
peuteropvang/
www. textielmuseum.nl/tentoonstellingen-overzicht peuterarrangement
www.textielmuseum.nl/online en BSO
Online
Schaepmanstraat 42

TextielMuseum TextielCafé Openingstijden:

di t/m vr: 10-17u en za en zo: 12-17u

Café-zaal Bierings, het oudste café in
Tilburg Oud-Noord, 190 jaar oud!

013 542 63 47

www.cafebierings.info

013 744 01 50

spoor@norlandia.com
www.norlandia.nl
www.facebook.com/norlandiahetspoor
www.instagram.com/norlandia.hetspoor

Ceramstraat 12

Paus Adriaanstraat 60

013 540 86 00

padua@dewever.nl

DeWeverTilburg

www.dewever.nl

Zorg in de wijk

Minister Mutsaersstraat 24 013 54 54 065 info@convivio-zorg.nl www.convivio-zorg.nl
info@abc-tilburg.nl
www.abc-tilburg.nl Convivio Dagbesteding
Goirkestraat 178
06 40 70 11 20
Counseling Innerlijke Kompas
info@convivio-zorg.nl www.convivio-zorg.nl
Anneke van Spaandonk, geregistreerd

counselor en verliesbegeleidster,
Thebe Wijkverpleging Oud-Noord
088 117 67 71
gespecialiseerd in het begeleiden van verlies. Hasselt/Goirke
Bunschotenstraat 14
06 24 15 70 17 buurtteam.tilburg.hasseltgoirke@thebe.nl
088 117 67 72
Spoorzone
a.spaandonk@tele2.nl
www.counselinginnerlijkekompas.nl

buurtteam.tilburg.spoorzone@thebe.nl

Colofon

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

Adverteren in de edities
van de Wijkkrant Tilburg
Oud-Noord in 2022?
Vanaf € 22,Bekijk de nieuwe
advertentietarieven en
-formaten op de website*

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: Den Herdgang;
Padua; De Bijsterstede; Joannes Zwijsen. Diversen o.a: Tante Pollewop; PLUS-Besterd; CNGO;
Spijkers Fietsen; Kringloop Tilburg; LocHal; Cinecitta. Of abonneer u op de Wijkkrant T Oud-Noord.**
*Download: advertentietarieven, artikelvoorwaarden, alle edities, jaaruitgavedata

en planning 2022 : persoonlijkekunstencreatie.nl/wton

**Inzenden artikelen, vragen, abonneren, bezorgklachten of adverteren, mail de redactie

Kringloop
Kringloop Tilburg

Padua

Convivio Thuis
06 40 70 11 20
Zorg met Aandacht, Aandacht voor Zorg aanvullende mantelzorg aan huis

013 744 01 51
06 83 20 18 26

Kinderopvang Cocon

herdgang@dewever.nl

Fysio-manuele therapiepraktijk
De Bijsterstede
013 549 61 00
Lutke Schipholt C.S.
013 536 29 22 Energieplein 54
bijsterstede@dewever.nl
Korte Hoefstraat 1B
Nieuw: Wagnerplein 3 (Basic Fit, 2e verdieping)
www.fysiotherapietilburg.nl

Peuteropvang Kleintje Monopole (2-4 jaar)

Kindercampus Oculus

Horeca

(Fysio)Therapie/massage

40 weken per jaar opvang

Dierenspeciaalzaak Discus Animo

: wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com

013 577 17 78

013 850 92 00

contact@kringlooptilburg.nl
www.kringlooptilburg.nl

013 203 50 51

Molenstraat 47

www.houtloods.com

Tante Pollewop kringloopboetiek

www.eetbardewagon.com
Burgemeester Brokxlaan 1041

Open: di-wo-do-vr: 9-17u, za: 12-17u

Eetbar De Wagon

Taalhuis Tilburg

Winkellint Besterd
Winkel-, werk- en kantoorruimte

k.ketelaars@kinderstadtilburg.nl
www.kinderstadtilburg.nl/locaties/
Vredeman de Vriesstraat 89
kleintje-monopole
info@all-aboutflowers.nl
013 544 07 60
www.all-aboutflowers.nl

De Houtloods

NS Plein 17
013 542 18 96
info@fenikstilburg.nl www.fenikstilburg.nl

Uw Pedicure Joyce

Bouwmeesterbuurt
Centrum voor natuurlijke
p/a Hasseltstraat 194
Plein Leo XIII 29
013 543 26 29 CNGO
gezondheidsontwikkeling
www.goirke-hasselt.nl
juwedelweiss@home.nl
013 577 02 61
www.edelweissjuwelier.nl Groeseindstraat 91

Bankastraat 2
oculus@opmaatgroep.com
www.kindercampusoculus.nl Kinderdagverblijf KIEK

Goirkestraat 50
johan.cafe@live.nl

Feniks,
Emancipatie Expertise Centrum

Verzorging

PLUS IJsselstein
Joannes Zwijsen
013 549 26 00
Open: maandag t/m zondag
info@korvel-besterd.nl
van 08.00 tot 20.00 uur Burgemeester Brokxlaan 1407
www.korvel-besterd.nl
joanneszwijsen@dewever.nl
Besterdring 110
013 542 74 85
www.plus.nl/supermarkten/tilburg
Den Herdgang
013 583 18 00
013 543 46 43
Kinderopvang

Kindercampus Oculus

Gershwinstraat 10
info@StudioXplo.nl

Wijkcentra in de wijk Oud-Noord, zie pagina 6

Sport en beweging

Edelweiss Juwelier

Verkiezingen gemeenteraad

14 t/m 16 maart: gemeenteraadsverkiezingen
LOKAAL TILBURG
lokaaltilburg@raadtilburg.nl
www.lokaaltilburg.nl
www.facebook.com/LokaalTilburg
Willem II straat 29
085 902 29 96 PvdA Tilburg
info@cinecitta.nl
www.cinecitta.nl info@pvdatilburg.nl
www.pvdatilburg.nl
www.facebook.com/pvda.tilburg
Lederwaren
SP Tilburg
Piushaven 29
G. de Man-Melis
tilburg.sp.nl
Molenstraat 128
013 542 11 61 tilburg@sp.nl
www.facebook.com/sp.afd.tilburg
info@gdemanmelis.nl www.gdemanmelis.nl

dmp administratie

Auto
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www.tantepollewop.org

Volgende uitgave en deadline artikelen:
Bezorging editie*
vr-ma 15-18 april
vr-ma 1-4 juli

Deadline artikelen*
wo 23 maart
wo 8 juni
www.persoonlijkekunstencreatie.nl

WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD
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Thuis in Theresia
Theresia-platform als
APP op uw
telefoon of tablet!

1

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.)

2

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.

3

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-belanghebbenden op slimme, handige en eigentijdse wijze
met elkaar in contact te brengen en te
houden: iedereen kan aanhaken.
U dus ook!

www.wijktheresia.nl

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

Verkoop je woning voor slechts
1.495,= euro
All in - Full service
Bel voor een persoonlijk kennismakingsgesprek.
Onze makelaars komen graag bij je thuis
om je te advieseren over de beste verkoopstrategie.

013-203 2629

www.simak.nl

info@simak.nl

Hart van Brabantlaan 12-14, 5038 JL Tilburg

