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Koningsdag

Tijdens Koningsdag, woensdag
27 april, staan er weer veel
kramen in de Hasseltstraat,
waar markthandelaren
mooie goederen aanbieden:
hobby-artikelen, kleding,
tassen, schoenen, sieraden,
decoraties, geurkaarsen, en meer.
Ook aan de inwendige mens is
gedacht. Er zijn o.a. heerlijke
hamburgers, loempia’s, olijven,
worst, snoep en suikerspinnen.

Kom in de meivakantie naar
Ontdekstation013 en ga de strijd
aan tegen het water.
Zie kinderpagina 10

19 juni: De Besterd Mijl
De Besterd Mijl komt in plaats
van de Ronde van de Besterd!
Het wielerevenement De Ronde van de
Besterd krijgt geen vervolg. Daarvoor
in de plaats komt een laagdrempelig
hardloopevenement dat gehouden
wordt op Vaderdag 19 juni, namelijk
De Besterd Mijl.

Voor de kinderen is Clown Cees aanwezig.
Hij presenteert vanuit zijn podiumwagen
een kindershow vol goocheltrucs, dansen
en plezier. De niet zo slimme Clown Cees
nodigt de kinderen uit om hem te assisteren
bij zijn goochelkunsten. Na afloop van dit
hilarisch gebeuren worden de assisterende
kinderen beloond met een leuke verrassing!

Een hardloopwedstrijd waarbij de
deelnemers hun kwaliteiten kunnen
meten op een stratencircuit van een
Engelse mijl lang. Dit kan daarmee een
mooie test zijn in de voorbereiding
voor bijvoorbeeld de Tilburg Ten Miles!

Koningsdagbraderie

Hasseltstraat. Aanvang 10.00 uur.
Organisatie door: Koolen & Koolen organisatie
en adviesbureau : www.koolenenkoolen.nl
Meer informatie en inschrijven voor kraam of
grondplaats, bel : 013 580 15 14 of mail
naar : info@koolenenkoolen.nl

De kosten om de WTON te maken stijgen, maar de
bedragen die de meeste instellingen aan de wijkkrant
uitgeven stijgen niet mee (een uitzondering hierop is de
wijkraad). Inkomsten komen uit advertenties (waaronder
de pagina's van gemeente Tilburg en ContourdeTwern),
donaties van 'Vrienden' en abonnementen.
Dus adverteer, doneer of abonneer... Meer informatie :
persoonlijkekunstencreatie.nl/wijkkrant-tilburg-oud-noord
Deze editie zit vol met muziek en groei. Zing mee, laat de
koren groeien, de bloemetjes bloeien en aai een kuikentje.
Wijkdoe-Tips:
ÊÊbekijk een leuke film bij Cinecitta of in Het Spoor,
zie pagina 2 en pagina 13
ÊÊga naar een expositie, ook op Eerste en Tweede
Paasdag geopend, zie pagina 4
ÊÊVolg een cursus, dans, loop, ren,
lunch, word prikkulateur of ga
mee op reis en verrijk je wijk.
En na een voldaan gevoel
wacht de WTON-juli/zomereditie,
deze komt in uw brievenbus
tussen 1 en 4 juli.

Tip: Doe mee aan de Tilburg Triple!
Lees meer op pagina 16

Ben de Banjoman rijdt met zijn paardje over
de markt. Zijn veelkleurige paard geniet ook
zichtbaar van de vrolijke, muzikale klanken
en beweegt zijn hoofd al knikkend op het
ritme van de muziek! Ben de Banjoman
zingt diverse countrysongs en Nederlandstalige meezingers en speelt op zijn
Amerikaanse tenorbanjo. Het is een lust
voor oog en oor.

De
Rommelmarkt in
Wijkcentrum
De Poorten
Meer informatie of
kramen huren, zie pagina 5

BRADERIE DE HASSELT

Mijl
Zondag
19 juni 2022

EDITIE 43
OPLAGE: 15.500

De gemeente Tilburg groeit. Ook het aantal mensen
en huishoudens in Tilburg Oud-Noord neemt toe.
Welkom in de wijk!
Om bij ieder huishouden (met Ja-sticker, Nee-Ja-sticker
of geen sticker) in de wijk, een wijkkrantexemplaar in de
brievenbus te doen, moet de oplage van de Wijkkrant
T Oud-Noord omhoog. Maar door alle wereldse
crisissen stegen de kosten al een tijdje. Aanpassingen
zijn gedaan, in 2022 verschijnen vijf edities WTON.

Samen strijden tegen water

Volop gezelligheid en plezier

april/mei/juni

Groei en bloei

Meivakantie
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Hoe Theresia

Ronde van
de Besterd

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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Ondernemers
in de wijk

april/mei/juni 2022

Nieuw begin voor fysiotherapeuten aan de Molenbochtstraat

Na veertig zorgzame jaren als fysio- manueel therapeute gaat Doriene van den Broek met
(vroeg)pensioen. De praktijk wordt overgedragen aan collega Reinier Vos.
Tijd voor een interview met beiden!
Doriene, hoe kijk je terug op je jaren als therapeute in de Besterd?
"In 1981 studeerde ik als fysiotherapeute af en ging in Tilburg Oud-Noord aan het werk.
In 1987 rondde ik mijn specialisatie manuele therapie succesvol af. Bijna dertig jaar geleden
ben ik met mijn oud-collega Kees Hoosemans in de Molenbochtstraat de praktijk gestart.
Terugblikkend ben ik trots op de praktijk die we samen hebben opgebouwd. Ik ben blij en voel
me bevoorrecht dat ik zoveel patiënten heb mogen leren kennen. Ik wil hen bedanken voor
het vertrouwen dat zij mij hebben gegeven."
Reinier, je hebt vier jaar geleden het stokje overgenomen van Kees Hoosemans en bent
met Doriene de samenwerking aangegaan. Hoe is het nu voor jou dat zij met
vroegpensioen gaat?
"Ik heb vier jaar geleden een heel warm welkom gehad. Doriene is een ontzettend zorgzaam
persoon, als collega en als therapeute. Ze gaat zeker gemist worden in de praktijk. Dit zullen
de patiënten met me eens zijn. Ik ben Doriene en Kees heel dankbaar voor de kans die ze mij
hebben gegeven. Ik ga mijn uiterste best doen om een waardig vervolg te geven aan de praktijk."
Hoe gaat het nu dan verder?
Reinier: "We hebben een zeer geschikte manueel therapeut weten te vinden: Eelco Zonruiter.
Eelco zal perfect in onze praktijk passen, met meer dan tien jaar werkervaring als therapeut.
Zijn rustige karakter en het belang dat hij hecht aan de persoonlijke aandacht voor de patiënten
en het contact met de mensen, sluiten exact aan bij de kernwaarden van de praktijk.

Doriene van den Broek
en Reinier Vos

Fysiotherapie de Besterd
Reinier Vos en Eelco Zonruiter

Molenbochtstraat 58A
: 013 544 11 60
: www.fysiotherapiedebesterd.nl

De praktijk gaat nu verder onder de nieuwe naam: Fysiotherapie de Besterd. We hopen de mensen uit de wijk nog vele jaren van dienst te
mogen zijn. Voor de nabije toekomst zijn we nog op zoek naar een vrouwelijke fysiotherapeut. We beseffen dat het voor patiënten prettig
is om de keuze te hebben voor een mannelijke of vrouwelijke therapeut. Bovendien is de praktijk nog steeds groeiende, dus we hopen
hierin te kunnen voorzien."

Doriene, hoe kijk jij naar de toekomst van
de praktijk en naar je vroegpensioen?
"Eelco en Reinier zijn kundige en betrokken
fysiotherapeuten. Samen zetten zij de praktijk
voort met meerdere specialisaties, o.a. manuele
therapie, (sport-)revalidatie, dry-needling,
en aansluiting op het Chronisch Zorgnet. Ik
heb er alle vertrouwen in dat zij samen de
praktijk aan de Molenbochtstraat met veel
toewijding en enthousiasme gaan voortzetten.
Ik zal mijn werk als fysio- en manueel therapeute
zeker missen. Tegelijkertijd is het ook een
fijne gedachte om, na veertig jaar werkzaam
te zijn geweest, een nieuwe weg in te slaan.
Pensioen! Het klinkt vreemd, maar een nieuwe
tijd samen met mijn echtgenoot breekt aan."

Je energetische lichaam genezen

Cinecitta films en meer

Cinecitta Live: De talkshow vindt plaats op de laatste woensdag
van de maand (buiten zomer- en winterstop) in het atrium van Cinecitta
en start om 20.00 uur. : www.cinecitta.nl/movies/cinecitta-live
De datum van talkshow Cinecitta Live in april is 20 april i.v.m.
Koningsdag, volgende Cinecitta Live: woensdag 25 mei en 29 juni.
Verwachte films: : www.cinecitta.nl/filmagenda/#/verwacht

21 april:
- L'événement
- What Do We See When We Look at the Sky?
26 april:
- The Most Beautiful Boy in the World mét
filmlezing door Gerlinda Heywegen
28 april:
- Downton Abbey: A New Era
- Les Olympiades
5 mei:
- Ich Bin Dein Mensch
- filmspecial A Clockwork Orange met sfeerelementen van de film en een hapje + drankje
19 mei:
- Operation Mincemeat
2 juni:
- Falling for Figaro

Arthouse Bioscoop
Cinecitta en Ristobar.
Willem II straat 29
: cinecitta.nl
www.facebook.com/
cinecitta013
Schrijf je in voor
onze nieuwsbrief,
dan blijf je op de
hoogte van het
laatste nieuws en
films van Cinecitta.

Door:
Marion van Drunen,
Helende Handen

Ik geef energetische massages. In de loop der
jaren is er een manier van masseren ontstaan
die voor zowel de klant als voor mij fijn werkt.
Wat is een energetische massage?
Ik maak via je voeten contact met je innerlijke ziel/leven/
energiebanen in je lichaam. Tijdens het contact voel ik
waar de pijnen of blokkades zitten. Soms is dat met kleine
beetjes, omdat het anders te veel voor je is. Je ziel en
lichaam geven aan wat er gedaan mag worden en in welke
tijd. Ik ben slechts de schakel tussen de energieën.
Aan je energiebanen kleven blokkades die zich weer
uiten in lichamelijke klachten, zoals bijvoorbeeld rugpijn,
benauwdheid, of hoofdpijn. Ik masseer met zachte hand, je
armen, benen, hoofd en buik. Tijdens die massage krijgen
de plekken die op dat moment de meeste aandacht nodig
hebben mijn aandacht. De blokkades gaan via jouw armen
en/of benen dan naar mijn handen en vloeien weg.
Mijn handen geven op die pijnlijke plekjes ook helende,
zachte energie terug, zodat de helende werking ook
na de massage nog voortduurt en er ruimte komt voor

herstel en balans. De uitwerking van de massage duurt
ongeveer een week tot soms anderhalve week.
Hoe werkt het allemaal?
We beginnen met een kopje thee. Daarna de massage,
die 1 uur duurt. (Soms iets langer als het nodig is). Ik
laat je nog even lekker onder de warme dekens liggen,
zodat je het kan laten bezinken. Daarna drinken we
water en praten even na.
Het is aan te raden om na de massage naar huis te gaan
en rustig op een bank of stoel te gaan zitten. Soms heb je
daar geen tijd voor, en dat is ook oké. Het ‘nawerk’ word
toch wel doorgezet. Drink extra water, dat helpt om het
afval los te laten.
Voor een afspraak of nog wat info kun je me bellen/
whatsappen : 06 54 29 63 67
Of mail naar : onneke55@gmail.com

Plein Leo XIII 29, Tilburg

Oefentherapie Cesar

013 543 26 29

Body Stress Release
Logopedie
Stemtherapie
Zorg met Aandacht, Aandacht voor Zorg

Psychomotorische kindertherapie
Psychosociale counseling

Specialisten in het behandelen van: RSI, zangers, musici, 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

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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Nieuw: Vocal Balance Logopedie bij
Jamie van den Hombergh,
ABC-Tilburg Door:
logopodiste.

De feestelijke opening van het Feniks pand
aan NS-Plein 17 op 15 november 2010

Al van jongs af aan is zingen mijn grote
passie. Tijdens mijn studie Lichte
Muziek Zang aan het Conservatorium
is mijn interesse in de werking en
anatomie van de stem gegroeid. Om
die reden ben ik de opleiding logopedie
gaan volgen. Binnen de logopedie heb
ik me toegespitst op het vakgebied
stem. Na mijn afstuderen ben ik dan
ook als stemgespecialiseerd logopedist
gaan werken. Daarnaast ben ik werkzaam als zangeres en vocal coach.
Vanuit mijn eigen achtergrond als zangeres heb ik besloten om
Vocal Balance op te richten, een logopediepraktijk gericht op de
(semi-)professionele stemgebruiker. Uit ervaring weet ik hoe
belangrijk het is om goed met je stem om te gaan en hoe
vervelend het is als je stem niet optimaal is op het moment dat je
moet presteren. Jouw stem is je instrument en ik help je heel
graag om deze gezond en fit te houden!
Klachten waar ik je mee kan helpen zijn: (zang)stemklachten,
keelklachten, ademhalingsklachten, spanning rondom het
strottenhoofd en moeite met uitspraak.
Voor meer informatie over Vocal Balance kun je kijken op
: vocalbalance.nl. Ook kun je een mail sturen naar
: info@vocalbalance.nl of bellen naar : 06 20 51 69 41.
Advies- en BewegingsCentrum Tilburg, afgekort ABC-Tilburg,
is een kleinschalig centrum voor paramedische en alternatieve
zorg. Het centrum biedt oefentherapie Cesar, oefentherapie
voor musici, Body Stress Release, logopedie, stemtherapie,
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
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Tilburg viert 45 jaar Feniks!
Feniks schenkt haar archief aan het
Regionaal Archief Tilburg
Feniks Emancipatie Expertise Centrum Tilburg bestaat dit jaar
45 jaar en is daarmee het langst bestaande emancipatiecentrum
van Nederland! Om dit te vieren heeft Feniks haar archief aan
het Regionaal Archief Tilburg geschonken. Daarmee heeft het
archief twee nieuwe, bijzondere aanwinsten in handen: het
archief van het Tilburgse Vrouwenkafee en het Vrouwencentrum én de doorstart daarvan, Feniks.
“Deze aanwinst is een fantastische bron met veel informatie over de
interessante en turbulente geschiedenis van de vrouwenbeweging
in Tilburg. Het materiaal geeft een prachtig tijdsbeeld van de tweede
feministische golf in onze stad”, aldus Astrid de Beer namens
Regionaal Archief Tilburg. De beide archieven bevatten affiches,
foto’s, strijdliederen, programmaboekjes, stageverslagen, notulen,
beleidsplannen, statuten, verslagen van het meidenwerkstersoverleg,
onderzoeks- en adviesrapporten, en meer. Geïnteresseerden kunnen
de archieven raadplegen bij het archief, na het maken van een
afspraak. Uiteraard zijn de archieven ook digitaal te raadplegen
: www.regionaalarchieftilburg.nl, onder de nummers 1757 en 1662.
Om het feestelijke jaar af te sluiten organiseren Feniks en het
Regionaal Archief Tilburg op 20 oktober een symposium over het
45-jarig bestaan van Feniks en de vrouwenbeweging in Tilburg.
Houd : www.fenikstilburg.nl in de gaten voor het laatste nieuws.

Thuis in Theresia
Wat gebeurt
er allemaal
in uw wijk?

Opening van Vrouwencentrum Feniks in
het pand aan Nieuwlandstraat 43 in 1985

Cursusagenda Feniks
20 april - ‘Relaxed met je Ex’: training voor
gescheiden vaders die de band met de moeder
van hun kinderen willen verbeteren.
Drie woensdagavonden van 19.00 tot 21.30 uur
22 april - ‘Mindfulness’: cursus voor vrouwen waarin
je leert omgaan met stress, waardoor je met rust
in het NU leert leven. 8-wekelijkse bijeenkomsten
op vrijdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur.
12 mei - ‘Op Volle Kracht Vooruit!’: training voor
vrouwen naar vrijwilligerswerk, betaald werk of
opleiding. 12 bijeenkomsten van 9.30 tot 12.15 uur.
12 mei - ‘Klussen in Huis’: 8-wekelijkse kluscursus
voor vrouwen op donderdagavond om 19.00 uur.
21 mei - ‘Fiks je Fiets’: workshop voor vrouwen
waarbij je op een leuke, interactieve manier fietsreparaties zelf leert uitvoeren. Van 10.00 tot 12.00 uur.
Juni (datum binnenkort op de website) - ‘Opkomen
voor Jezelf’: in deze training leren vrouwen om
weerbaar te worden en op te komen voor zichzelf.
Feniks zoekt vrijwilligsters die getraind willen
worden om vluchtelingen en migrantenvrouwen
fietsles te geven.
Meer info en aanmelden: : www.fenikstilburg.nl

Regionaal Archief Tilburg: bij sommige oudere foto’s zoeken we nog beschrijvingen,
dus we roepen vrouwen die zichzelf en/of anderen herkennen op om te helpen.
Dit kan eenvoudig door op onze website een reactie te plaatsen onder de foto’s.

Weet u alles
over uw wijk?

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

Vrouwenstaking in Tilburg, 30 maart 1981

IEDERE DAG VERRASSEND
VEEL VOORDEEL BIJ PLUS

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!

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

www.wijktheresia.nl

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

Het hele jaar open voor al
uw boodschappen.

www.plus.nl
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Onlinecursus: Financieel je btw op orde

Expositie 'Bekijk het eens!' bij Studio Xplo

25 april 2022, van 19.00 tot 21.00 uur
Online-Bibliotheek Midden-Brabant. Kosten: € 20,Opgeven : info@cursushuismb.nl
Als startend ondernemer of ondernemer in spé komt er veel op je pad
en moet je veel regelen. Je komt met veel nieuwe regels en onderwerpen
in aanraking en deze hebben (waarschijnlijk) niks met je eigen
business te maken. Toch wil je alles bij de start van je bedrijf goed
geregeld hebben. Neem als eerste de tijd om de financiële kant van
je onderneming goed neer te zetten. Daar is nu het moment voor!
Tijdens deze training nemen we je bij de hand als het om de btw-aangifte
gaat. Deze cursus is online en start 25 april om 19.00 uur. Docent: Nihal Vogels.

Bibliotheek LocHal en Kennismakerij: Burgemeester Brokxlaan 1000

Bekijk het eens! is een voelexpositie met kunstwerken van
mensen die weinig of helemaal niets zien. De exposanten
nodigen je uit om kunst te bekijken vanuit een ander
perspectief; hun perspectief. Bekijk het werk - als je
durft geblinddoekt - met familie of vrienden, collega’s
of andere bezoekers van de expositie. Zo kan een mooi
gesprek ontstaan over wat kunst toevoegt aan het leven,
en ontdek je wat voor jou nog verborgen was gebleven.
In deze expositie ontdek je kunstwerken die gezien willen
worden en die vragen te worden aangeraakt. Wellicht krijg je
nieuwe, interessante inzichten waardoor je leert kijken zoals
je het nooit eerder had bekeken. Laat je verrassen in de
donkere kamer en zie wat in het licht verborgen blijft. Want
ook de duisternis wil gezien, gehoord en gevoeld worden.
De expositie ‘Bekijk het eens!’ is t/m 14 mei 2022 gratis,
op afspraak te bezoeken in de galerie van Studio Xplo,
Gershwinstraat 10.
: info@StudioXplo.nl : 06 39 82 62 86
Meer info : www.studioxplo.nl/zie-je-wel-expositie-2022

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

‘Nader Inzien’

Laat deze titel een uitdaging voor je zijn om je
gedachten hierover om te zetten in een gedicht
en doe mee aan de gratis
poëzie challenge!
De titel is geïnspireerd op het krijgen van
inzichten wanneer je iets vanuit een ander
perspectief hebt bekeken. Meer informatie :
www.studioxplo.nl/poezie-challenge-nader-inzien
Iedereen mag met 1 gedicht meedoen.
Mail je gedicht met het thema ‘Nader Inzien’
uiterlijk 21 april 2022 naar : info@ziejewel.org
Alle ingezonden gedichten worden eind april
gepubliceerd op : www.ziejewel.org en vier
mensen winnen de verwendag Kunst kijken op de
tast (ter waarde van 50 euro) op zaterdag 14 mei.
(: www.studioxplo.nl/
verwendag-kunst-kijken-op-de-tast)

TextielMuseum: expo Damast design
Ontwerpen
met licht
en schaduw

Kijk jij ook altijd vol
bewondering naar de sierlijke
dessins die bijna op magische
wijze in strijklicht tevoorschijn
komen op een met damast
gedekte tafel? Hoe doen
ontwerpers dit toch? In deze
tentoonstelling duiken we
in het ontwerpproces van
damast, van de eerste schets
tot hét pronkstuk op tafel.

Foto: Joep Vogels

Tot 1900 worden in Nederland de voorstellingen naar bestaande voorbeelden geweven die vaak niet meer zijn terug te voeren op één tekenhand
of ontwerper. In het begin van de twintigste eeuw gaan damastweverijen
aan kunstenaars opdracht geven om artistieke dessins en voorstellingen te
ontwerpen. Vanaf dan kunnen we het proces van de eerste schets naar het
uiteindelijke weefsel volgen.
Inmiddels is het TextielMuseum zelf opdrachtgever voor ontwerpers die
hedendaags damast vormgeven dat in het TextielLab wordt geweven. In
deze tentoonstelling tonen we het ontwerp- en maakproces voor damasten
tafelgoed. Een uniek verhaal vanwege de aansprekende ontwerpers, de
bijzondere geschiedenis, de speciale toepassing, de artistieke en technische
innovaties en de intrigerende weeftechniek.
De expositie Damast design | Ontwerpen met licht en schaduw
is te zien t/m 16 januari 2023

Kerken in beeld

Een deel van het drieluik van de Goirkese kerk.
Bekijk het hele drieluik t/m 1 mei in Galerie De Roos

In april 2022 presenteert Galerie De Roos in Tilburg de expositie
‘Nostalgie en Verwondering’ met schilderijen van Nico van Steyn.
Op bijzondere wijze schildert de in Tilburg wonende kunstenaar kerken, kathedralen en
kapellen. Ook al leven we in een tijd van ontkerkelijking: de verwondering blijft voor de
kunstwerken die religies in de loop der eeuwen tot stand hebben gebracht binnen de
beeldende kunsten, architectuur en muziek. Vooral de indruk en de sferen die de gebouwde
ruimtes oproepen, zijn leidraad voor de werken van Nico van Steyn, waarbij het drieluik
een mooie passende vorm voor dit thema is.
Op deze tentoonstelling zal ook een uniek boek
met fotowerk van Rudi Klumpkens te zien zijn.
Dit boek van de eveneens in Tilburg wonende
fotograaf/vormgever laat de beiaard van de
Heikese kerk en zijn toren zien. In 2018 verving
de gemeente Tilburg de oude beiaardautomaat
door een nieuwe. Ter gelegenheid van dit
gebeuren componeerden een aantal Tilburgse
componisten nieuwe melodieën voor de
beiaard en werd het boek gemaakt. Verhalen
van de componisten, foto’s van Rudi en een
unieke vormgeving maken het tot een bijzonder

kunstwerk. Het is gebonden door Els Rollé.
De expositie omvat 25 werken. Naast een
aantal beroemde Franse kathedralen, zijn er
ook een aantal Tilburgse kerken te zien, o.a.
Sint-Dionysiuskerk van het Heike (Heikese
kerk), de Sint-Jozefkerk van de Heuvel, en
de Sint-Dionysiuskerk van het Goirke.

Damast van eigen bodem
Onder de naam by TextielMuseum creëren we interieurtextiel ontworpen
door topontwerpers en ontwikkeld in het TextielLab van het museum.
Onderdeel van onze collectie zijn verschillende hedendaagse damast
ontwerpen van bekende namen als Scholten & Baijings, Bertjan Pot,
Peter Struycken en meer.
: by.textielmuseum.nl/nl/shop/productcategorie/tafelgoed

BRADERIE
DE
HASSELT
KONINGSDAG 27 APRIL
10.00 tot 17.00 uur

Voor vragen over de expositie
Nostalgie en Verwondering:
Nico van Steyn : nicovansteyn@gmail.com

Expositie ‘Nostalgie en Verwondering’ in Galerie De Roos
De tentoonstelling is te bezoeken t/m 1 mei op zaterdag- en zondagmiddagen van 14.00 tot
17.00 uur en eventueel op afspraak. Ook op Eerste en Tweede Paasdag is de galerie geopend.
Nico van Steyn: www.instagram.com/nico_van_steyn : nicovansteyn@gmail.com
Galerie De Roos: Veldhovenring 25, : 013 543 65 41 : www.galeriederoos-tilburg.nl

DIVERSE ATTRACTIES
LIVE MUZIEK - TERRASJES
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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

Uitbreiding van de behandelingen
bij Uw Pedicure Joyce!

27 april rommelmarkt in De Poorten

Tijdens de Koningsdagbraderie zal wijkcentrum De Poorten geopend zijn.
In de ontmoetingsruimte kan men gebruikmaken van een hapje en een drankje.
Activiteitengroep De Nieuwe Jordaan organiseert in samenwerking met
ContourdeTwern een rommelmarkt van 10.00 tot 16.00 uur. Er zijn nog tafels te
huur voor € 5,- (1 bij 2 meter). Meer informatie en reserveren kan bij
Han Dillen van den Hout : Hantonlove@hotmail.com

Naast de pedicure en wellness pedicure
behandelingen, kunt u bij Uw Pedicure Joyce
nu ook een heerlijke manicure behandeling boeken.
Uw handen worden verzorgd met de skincare producten van OPI pro spa! Uiteraard is de
manicure ook te boeken in combinatie met het lakken van de nagels. Uw nagels worden dan
gelakt met de pink gellac of opi nagellak. Een combinatie van een manicure en pedicure is ook
mogelijk. Dan loopt u weer met verzorgde, zachte, mooie voeten én handen naar buiten!
Nieuwsgierig geworden? Kijk voor meer informatie : www.uwpedicurejoyce.nl
en maak een afspraak. Vul uw gegevens in op de website of bel/whatsapp : 06 12 62 06 53

Informatie en foto's gezocht

Oproep!

Dansen in de wijk
Doen!
Van bewegen
word je vrolijker,
energieker,
soepeler.
Je slaapt beter, hebt minder last van stress en kunt beter ontspannen. Bewegen helpt goed
tegen depressie, angst en somberheid. Je spieren en botten worden sterker als je beweegt en
bewegen is goed voor je bloeddruk en cholesterol. Daarbij is bewegen gewoon heel erg leuk!

Nieuw: Dans mee @Xplo

Iedere eerste maandagochtend van de maand: 9.30 uur, vrij komen dansen bij Studio Xplo.
Iedereen kan dansen! Dansen is bewegen op muziek. Als je los kunt laten dat dat op een
bepaalde manier hoort, is het héél bevrijdend. : www.studioxplo.nl/beweeg-mee-xplo
Kruispunt Gasthuisring-Burgemeester Brokxlaan. Rechts de contouren van het pand nr. 49a

Familiegeschiedenis woon-/winkelpand Gasthuisring
Mijn naam is Jacqueline Harteveld, en ik ben bezig met het uitzoeken van mijn stamboom en
familiegeschiedenis. Daarom ben ik op zoek naar familieleden of mensen die meer kunnen
vertellen over mijn overgrootvader, de heer Heerkens. Begin 1900 had hij een woon-/winkelpand aan de Gasthuisstraat 49. Zijn dochters hadden hier een modezaak. Ik ben ook op zoek
naar foto’s van deze modezaak.
Het is nu Gasthuisring en het huisnummer is veranderd in 51, (op het pand rechts op de foto
staat 49 = autoshop de tijger) het grote mooie gebouw aan de rechterkant. Het is jammer
dat de voorgevel niet origineel meer is. Ze hebben er ooit een groot winkelraam en deur
ingeplaatst. Als je goed kijkt dan heeft er volgens mij een balkon in het midden gezeten, op de
1ste etage. Volgens berichten uit de krant had mijn overgrootvader een vergunning gekregen
om een aanbouw te maken, die toen nummer 49a kreeg, maar deze is in de jaren ‘80 gesloopt.
In het Tilburgs archief zijn geen foto’s van begin jaren 1900 van het pand te vinden. Daarom
probeer ik via allerlei wegen een oproep te plaatsen, om zoveel mogelijk mensen te bereiken
die mij kunnen helpen bij mijn zoektocht. Heeft u foto's of meer informatie, dan ontvang
ik graag bericht per e-mail : jharteveld67@gmail.com

Een gezellige avond lekker zingen, doe je mee?
Wij zijn op zoek naar mannenen vrouwenstemmen.
Vind jij het leuk om te zingen? Kom dan eens
kijken of ons gezellige clubje bij jou past!
Ons repertoire bestaat uit zogenaamde 'evergreens'
uit de jaren ‘60, ‘70 en ‘80. Iedere woensdagavond
repeteren wij van 20.00 tot 22.00 uur in De Poorten.
Voel je je aangesproken?
Mail ons dan even : nieuweoogst013@gmail.com
Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/Nieuweoogst013

De
Baselaer in
Dansen

De Baselaer

Lekker dansen in De Baselaer. Iedere 3e zondag van de maand (behalve 17 april): 14.00 uur.
Meer informatie zie toelichting WTON-agenda:18 = Lekker dansen in De Baselaer.
Dans
in Dein
Poorten
Dansen
De Poorten
Lekker dansen in De Poorten. Iedere 3e vrijdag van de maand: 20.00 uur.
Meer informatie zie toelichting WTON-agenda:19 = Lekker dansen in De Poorten.
Dance for Balance

Woensdagavond in MFA in De Poorten (opgave vooraf verplicht).
Dance for Balance (voorheen Dansbeleving) is een combinatie van intensief en meditatief
dansen die geweldig effectief werkt. Het helpt je:
•
ont-stressen;
•
je balans vinden tussen inspanning en ontspanning;
•
je conditie verbeteren en zo ook je fysieke en mentale gezondheid;
•
meer plezier in het leven hebben.
Wekelijks leidt Rivka Bergshoeff je in een les van 1,5 uur door een reeks 'dansopdrachten', die
voor iedereen geschikt zijn (danservaring is niet nodig). De muziek (pop, rock, jazz, klassiek,
modern en meer) wordt zorgvuldig geselecteerd, met als doel beweging en emotie te versterken.
De introductielessen geven je een idee hoe het werkt. Als je wekelijks blijft trainen kan het je
leven enorm verbeteren: je vindt meer balans in je dagelijkse doen en laten, je voelt je vitaler
en krachtiger, je verbetert je sociaal-emotionele vaardigheden (soft skills) en je ontdekt je
eigen vrijheid in het leven.
Met Dance for Balance verenigt Rivka haar passie voor dansen met haar gedegen vakkennis en
ruime ervaring als coach. Ze maakt de methode die ze gebruikt (Biodanza©) makkelijk
toegankelijk, met als doel je welzijn te verbeteren (fysiek en mentaal), je kracht en kwaliteiten
te ontdekken en te verstevigen, en om veel meer vreugde en plezier in je leven te beleven.
Voor aanmelden cursus of adviesgesprek:
: info@danceforbalance.nl : 06 24 74 70 30
www.danceforbalance.nl
of via website : www.danceforbalance.nl
Zie ook VASTE ACTIVITEITEN in
WTON-agenda, pagina 14

Je energetische lichaam genezen:
voelen en doorleven van opgeslagen emotie en/of pijn.
Hulp bij opheffen van blokkades in je fysieke lichaam:
emotie, spanning of pijn kan in je lichaam blijven hangen,
zoals pijn in je knieën, rug, schouder en voeten.
(Ga met klachten altijd naar je huisarts.)

Informeer wat Helende Handen voor jou kan doen.

Helende Handen

Energetische genezing door: Marion van Drunen

onneke55@gmail.com

06 54 29 63 67

Persoonlijke ontwikkeling
middels dansen
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ContourdeTwern
Oud-Noord

Iedere week heeft Babiche Klijs, coördinator bij het Vrijwilligerspunt Oud-Noord,
gesprekken met mensen die op zoek zijn
naar een leuke vrijwillige baan. “Iedereen
heeft zijn eigen motivatie om hiermee
bezig te zijn. Een veel gehoorde reden is:
ik wil graag meer sociale contacten en

Wijklunch:
Wijkcentrum
De Baselaer

meer uit huis zijn. Zeker in deze bijzonde-

Vrijwilligers uit de wijk Oud-Noord

re coronaperiode is dat een veel gehoord

kwamen drie jaar geleden met een

verhaal. Maar door corona zijn er ook

leuk initiatief om iets voor hun wijk te

mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt. Zij

doen. Ze kwamen met het idee om een

willen niet stilzitten, maar bezig blijven

wijklunch te organiseren in Wijkcentrum

en nieuwe dingen leren. Ook voor hen is

De Baselaer. Het doel dat ze voor ogen

vrijwilligerswerk een uitkomst.”

hadden, namelijk bewoners/bezoekers
met elkaar verbinden, is goed gelukt!

Bij het Vrijwilligerspunt kun je geholpen

Dit alles onder genot van een heerlijke

worden in je zoektocht naar leuk vrijwil-

vers gemaakte lunch.

ligerswerk. “Eigenlijk is de eerste vraag
altijd: waar word je blij van? Want als je er
geen geld voor krijgt, wil je op een andere
manier waardering krijgen. Vrijwilligers
geven vaak aan dat ze het zo fijn vinden
om dit te doen, omdat ze eindelijk kunnen
doen wat ze leuk vinden. Of kunnen experimenteren. Je hoort meestal bij een team
en wordt gezien door anderen. Het is vaak
ook dankbaar werk.”, aldus Babiche.

Vrijwilligerswerk:
kleine geluksmomentjes

Wil jij in 2022 ook graag iets betekenen
voor een ander?
Kijk op www.vrijwilligerstilburg.nl.
Wil je graag geholpen worden bij je zoektocht? Neem dan contact op met Babiche

Vrijwilligerswerk is leuk en geeft je een goed gevoel. Wat kan vrijwilligerswerk
voor jou betekenen?
•

Je leert nieuwe mensen kennen. Je

•

wereldje wordt groter.
•

Je geeft een positieve invulling aan

via oudnoord@vrijwilligerstilburg.nl of bel
06 238 61 635.

Je ontwikkelt nieuwe vaardigheden,
je bent nooit te oud om te leren.

•

De vrijwilligers krijgen veel lof over de

Je bouwt aan een goed CV. Dit kan

je week. Wetenschappelijk onderzoek

fijn zijn als je zoekt naar een betaal-

laat zien dat je hierdoor gelukkiger

de baan.

wijklunch en dat is dan ook verdiend.
Iedere keer weer zetten ze een verassende 3-gangen lunch op de kaart met

Babiche

wordt!

zoveel mogelijk variatie.

Huiskamer De Baselaer

Vind jij het leuk om samen te lunchen
of wil je meehelpen? Dat kan! Neem
gerust contact met ons op. De wijklunch
is alweer in volle gang. Je bent van
harte welkom!

De Huiskamer is een wekelijkse ont-

creatieve bezigheden en nog veel meer.

moetingsplek voor mensen die er even

De huiskamer vindt wekelijks plaats op

tussenuit willen en gezellig samen met

woensdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur.

Wanneer? Iedere 2e en 4e donderdag

anderen willen deelnemen aan activitei-

Je kunt binnenlopen zonder afspraak.

van de maand

ten. De activiteiten worden voorbereid

Kom eens een kijkje nemen om de sfeer

Van 12.00 - 13.30 uur

en uitgevoerd door onze vrijwilligers

te proeven. Zo kun je tegelijkertijd

Altijd vooraf aanmelden: vol is vol!

of door één van onze stagiaires. De

informatie inwinnen bij één van onze

activiteiten zijn verschillend. Er worden

aanwezige collega’s of vrijwilligers.

Kaartjes alleen in voorverkoop:
€ 3,50 p.p.

spellen gespeeld, film gekeken, er zijn

Deelnemen met een meedoenregeling

Je bent van harte welkom in Wijkcentrum De Baselaer!
Gelegen aan de Hoefstraat nummer 175 te Tilburg.
Je kunt ons ook altijd bellen op 013 543 59 09

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

is ook mogelijk.
Colinda van Domburg, sociaal werker
colindavandomburg@
contourdetwern.nl

Bel naar 013 543 59 09 of mail naar
mimountlahraoui@contourdetwern.nl
voor meer informatie.
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Centrum voor leven met en na kanker

Spoorpark zoekt
enthousiaste
‘prikkulateurs’
voor
weekenddagen

Het Inloophuis Midden-Brabant is er voor jou

Het Inloophuis Midden-Brabant is een 'huiskamer' voor mensen die getroffen zijn
door kanker (in hun omgeving). Hier kun je een kop thee of koffie komen drinken,
je verhaal delen, en troost vinden. Het uitwisselen van ervaringen en gevoelens
met iemand in een vergelijkbare situatie kan heel erg tot steun zijn.

Ontspanning en lotgenotencontact

Je kunt bij het Inloophuis ook terecht voor ontspanning en
afleiding, door mee te doen aan een van de creatieve workshops die we aanbieden. Wekelijks zijn er diverse workshops,
zoals yoga, schilderen, servies stippen, art journaling,
tekenen of zendala. Allemaal creatieve uitingsvormen om
uit je hoofd te komen als je getroffen bent door kanker.

De erkenning en herkenning die je bij
lotgenoten mag vinden is onvervangbaar.

7

Als je regelmatig het Spoorpark bezoekt dan
heb je ze vast wel eens zien lopen. Gekleed
in een opvallend oranje hesje en bewapend
met prikstok of knijper en een vuilniszak
lopen zij door het park op zoek naar
achtergelaten afval.
Ondanks de aanwezigheid van prullenbakken
gebeurt het helaas toch dat er afval wordt
achtergelaten op verschillende
plekken in het park. Daarom is de
coördinator van het Spoorpark
dringend op zoek naar nieuwe
afvalhelden om mee te helpen
het Spoorpark schoon te houden.
Vooral op de dagen in het
weekend, zowel ’s ochtends en
’s middag op zaterdag en zondag.
Meer weten, lees de hele vacature
op : www.spoorparktilburg.nl/
spoorpark-zoekt-enthousiasteprikkulateurs-voor-weekenddagen

Daarom organiseren we op vele momenten lotgenotencontact, o.a. voor mensen met:
* Prostaatkanker (i.s.m. Prostaatkankervereniging)
* Borstkanker (i.s.m. Borstkankervereniging)
* Uitgezaaide borstkanker (i.s.m. Borstkankervereniging)
* Bloed-/Lymfeklierkanker (samen met Hematon)
* Tussenlanders; als je ongeneeslijk ziek bent
* Middagen speciaal voor Mannen met kanker
* Nabestaanden- en Partneravonden: hoe gaat het met jou?
Data zie: WTON-agenda pagina 14.

Wil jij als vrijwilliger betrokken zijn
bij het Spoorpark? Stuur een mailtje
naar de vrijwilligerscoördinator
: vrijwilligers@spoorparktilburg.nl

We proberen ook enkele momenten te organiseren voor longkanker en
gynaecologische kanker. En mogelijk op afspraak, elke donderdagmiddag:
Kanker en Werk en elke maandagmiddag: Mama heeft kanker wat nu.

Samenwerking met zorgprofessionals

Soms is er naast de informele zorg die we als Inloophuis Midden-Brabant bieden,
behoefte aan meer professionele zorg. Ook daar voorzien wij in, door samen te
werken met zorgverleners uit de regio en spreekuren te bieden op het gebied van
bijvoorbeeld voeding, kanker en werk, levensvragen en rouw- en verliesverwerking.
Palliatief Spreekuur
Een voorbeeld is het Palliatief Spreekuur. Als je van je arts vernomen hebt dat je
niet meer beter wordt, en je bent in de laatste levensfase, kan extra ondersteuning
nodig zijn. Dan is dit spreekuur er voor jou. De Wever Thuis en Inloophuis MiddenBrabant werken samen om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van je laatste
fase van het leven en het welzijn van jou en je naasten. Een gespecialiseerde
verpleegkundige kan deze steun bieden door samen met je mee te lopen in je
proces. Ook naasten zijn van harte welkom.
Oncologisch Ondersteuningsconsulent
Nieuw is de Oncologisch Ondersteuningsconsulent. De ondersteuningsconsulent
van het Inloophuis Midden-Brabant is een speciaal opgeleide zorgverlener die
veel kennis heeft van de invloed die kanker kan hebben op je dagelijks leven en dat
van je naasten. Hoe ga je bijvoorbeeld om met veranderingen in emoties, energie
en vermoeidheid? En de gevolgen daarvan voor je dagelijkse bezigheden of werk,
in jouw relaties en/of gezin, of op het gebied van zingeving? Indien nodig zal de
ondersteuningsconsulent je verwijzen naar een zorgverlener in het Inloophuis of
naar een zorgaanbieder bij jou in de regio.
Voel je welkom!
Voor meer informatie en de activiteitenkalender met data en tijden,
zie onze website : www.inloophuismiddenbrabant.nl
en WTON-agenda pagina 14
Voor alle activiteiten is aanmelden gewenst. Dat kan via de website,
of per e-mail : info@inloophuismiddenbrabant.nl
Inloophuis Midden-Brabant, Wilhelminapark 29, : 013 785 16 81

Verrijk je wijk

Nu de coronamaatregelen
afgeschaft zijn, zijn er
weer meer mogelijkheden
voor eenieder om iets
verbindends te organiseren,
en een bijdrage aan te
vragen om de kosten
hiervoor te minimaliseren.
Stuur een e-mail naar
info@loven-besterd.nl waarin je vermeldt
wat de activiteit behelst, voor hoeveel
personen, en wanneer de activiteit
gepland staat. Maak een schatting van
de kosten die ermee gemoeid zijn. De
activiteit moet natuurlijk wel bedoeld zijn
voor mensen die in de wijken Loven,
Besterd of Loven-Buiten wonen.

‘Ode aan mijn vader de gastarbeider’ in MFA De Poorten
Samenstelster van de expositie Halima el Hajoui-Özen in de verhalenkamer

De expositie ‘Ode aan mijn vader de gastarbeider’ is te zien tot medio half mei in wijkcentrum
De Poorten. Deze expositie is ontwikkeld door Halima el Hajoui-Özen (journaliste en zelf dochter van
een gastarbeider) en Stadsmuseum Tilburg en gaat over de komst van Turken en Marokkanen in
Tilburg en Udenhout in de jaren zestig en zeventig. Er is een 'verhalenkamer' met filmpjes, geluidsfragmenten, objecten en foto's.
‘Tijdelijk’ werk werd ‘definitief’, nadat de eerste
Turkse en Marokkaanse gastarbeiders arriveerden
in Tilburg in de jaren zestig en zeventig. De gastarbeiders van weleer heten vandaag de dag arbeidsmigranten; mensen die hun eigen gezin, cultuur en
land achterlaten op zoek naar werk en inkomen.
Na een periode van hard werken en eenzaamheid
haalden de jonge Turken en Marokkanen hun
vrouwen en kinderen naar Nederland. Met
enerzijds een hang naar het land van herkomst
en anderzijds de wens om te integreren in de
nieuwe omgeving, groeiden de kinderen op in twee
werelden. Nu, bijna zestig jaar later, is zowel
de Turkse als de Marokkaanse gemeenschap

Groen in de wijk

Ook in 2022 kunnen inwoners uit de wijken Loven,
Besterd en Loven-Buiten een bijdrage aanvragen
van 25 euro om de straat er fleuriger/groener
uit te laten zien.
Maak een foto van de planten/bloemen
die je geplant hebt en mail die naar
groenindewijk@gmail.com. Vermeld naam,
adres, eventueel telefoonnummer en de juiste
tenaamstelling bij het bankrekeningnummer
waarop de bijdrage gestort kan worden.
Het een en ander moet natuurlijk wel van de
straatkant te zien zijn.

Wijkraad

diepgeworteld in de Tilburgse samenleving.
Hoewel de voormalige gastarbeiders en hun
gezinnen inmiddels echte Tilburgers zijn, ontbreken
hun verhalen nog altijd in het materiële en
immateriële erfgoed van de stad, zoals museumcollecties, archieven en de verhalenwebsite het
Geheugen van Tilburg. In deze verhalenkamer zijn
de voormalige gastarbeiders zelf aan het woord.
De expositie is vrij te bezoeken tijdens openingsuren van De Poorten. Er komen enkele activiteiten
rondom de expositie, houd daarvoor de (sociale)
media in de gaten. Voor meer informatie
: www.stadsmuseumtilburg.nl

NL-Doet

In het kader van de landelijke NL-Doet dagen hebben we op 12 maart het
Besterdplein en omgeving ontdaan van zwerfvuil.
Het was een groot succes. Veel positieve reacties. Een paar nieuwe aanmeldingen voor onze zwerfvuilgroepsapp. De jongste deelnemer was 6 jaar.
Ze was heel enthousiast. Natuurlijk werd ze ook verwend door de
plaatselijke middenstand. Een week later, 19 maart, hebben we het op het
NS-Plein tijdens de Nationale Opschoondag nog eens dunnetjes overgedaan.

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

www.loven-besterd.nl

www.facebook.com/LovenBesterd
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R.-k. kerk van de Besterd te Tilburg, gesloten in 1972

Resurrexit viert in 2022 haar 10e lustrum

R.-k. kerk Antonius van Padua aan de Hoefstraat, gesloten in 2002

Voorzitter broeder Alphons in gesprek met overige bestuurders en met dirigent
Cor Joore, die tot juli 2006 het boegbeeld was van het Gemengd Koor Resurrexit

Ontstaan ‘Resurrexit’ na samenvoeging
van kerkkoren Groeseind en
mannenkoor Hoefstraat
Sluiting kerken Besterd en H.H. Antonius en
Barbara, Groeseind
In 1972 sloot de kerk van parochie ‘De Besterd’ zijn deuren.
Een aantal koorleden van hen waagden de overstap naar
Loven, waar wijlen Henk van Doorn sinds 1960 de muzikale
leiding had; feitelijk vond er toen een fusie plaats.
Met de sluiting van de ‘Groeseindse’ kerk in 1972 werden
de koren van Groeseind o.l.v. Cor Joore en het mannenkoor
Hoefstraat o.l.v. Kees van Baest samengevoegd. Het
nieuw ontstane koor, bestaande uit zowel mannen als
vrouwen, telde circa 80 koorleden. De sluitingsdienst
van kerk Groeseind was op 31 oktober 1976.
Gemengd Koor Resurrexit
In 1972 vond er een definitieve afscheiding plaats uit
de samenvoeging van de koren Groeseind-Hoefstraat.
Er moest een nieuwe naam voor het nieuw verrezen
koor gevonden worden. Een anekdote verhaalt dat
bij het zoeken naar een nieuwe naam voor het koor
de toepasselijke naam RESURREXIT werd verkozen,
bedacht door een ‘zingende non’ uit eigen gelederen
(kloosterzuster Auxiliatrix of Celiatrix), bijgenaamd zuster
Trix, woonachtig in het klooster van het Groeseind.
Rond Pasen 1972 kreeg de naam ‘Resurrexit’, hetgeen
‘Opstanding’ betekent, zijn beslag. Cor Joore werd de
nieuwe dirigent van Resurrexit. Resurrexit zong in deze
statige kerk om de veertien dagen de zondagsmis.
Op 2 april 1972 kon een nieuwe zangvereniging met
de naam ‘Gemengd Koor Resurrexit’ in het register
bijgeschreven worden (K.V.K. 40258908). De Koninklijke
erkenning werd op 8 oktober 1973 een feit met de
publicatie in de Nederlandse Staatscourant d.d. 27-12-1973
№ 50. EV 2964, terwijl de vereniging ook bisschoppelijk
is erkend door goedkeuring van haar statuten bij
bisschoppelijk besluit van 20-9-1973, bekend gemaakt
per bisschoppelijk schrijven van diezelfde datum.
Actief Resurrexit
U kunt Resurrexit op de vierde zondag van de maand
om 11.00 uur beluisteren in de parochiekerk van
Peerke Donders aan de Enschotsestraat.
Meer informatie : www.resurrexit.nl

R.-k. kerk Groeseind, H.

Gemengd Koor Resurrexit 2022

Feestelijke receptie
De receptie ter ere van het 50-jarig
bestaan van Resurrexit zal worden
gehouden op donderdagavond

2 juni

in wijkcentrum De Baselaer.
(De receptie is voor genodigden.
Zij worden schriftelijk aangeschreven.)

In het najaar zal nog een
jubileumconcert worden
gehouden in De Baselaer.
(Het concert t.g.v. 50-jarig bestaan is
voor heel het publiek toegankelijk.)

Repetities vinden plaats op dinsdagmiddag in De Baselaer.
Opgeven als nieuw lid: u kunt rechtstreeks bellen naar onze voorzitter Jan Kapitein : 013 455 05 29
of naar het secretariaat Jan de Groot : 06 83 69 90 26. Of mail naar : info@resurrexit.nl

De eerste foto van Gemengd Koor Resurrexit in 1975, drie jaar na de oprichting, in de kerk van S
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Pauselijke onderscheiding dirigent Jos Vingerhoets

.H. Antonius en Barbara te Tilburg, gesloten in 1976

Op 26 augustus 2021 was Jos Vingerhoets 50 jaar dirigent van koren die
betrekking hadden op het Goirke.
------------Het begon allemaal op 26 augustus 1971, toen hij op verzoek van de
pastors Schraven en Hurkmans een jongerenkoor oprichtte dat de naam
‘Gasgothe’ zou kiezen, wat stond voor GASthuistraat – GOirke en THEresia.
Jos is dirigent geweest van het dameskoor Goirke en van mannenkoor
Theresia, wat later het Gemengd Koor Veldhoven werd. In 1981 werd hij
dirigent van het toenmalige Mannenkoor Goirke. Hij bleef dirigent toen
het Gemengd Koor Veldhoven per 1 januari 1999 fuseerde met het
Mannenkoor Goirke.
Jos was toen ook nog steeds dirigent bij het eerdergenoemde r.-k. koor
Gasgothe. Alles bijeen dus 50 jaar onafgebroken dirigentschap bij koren
die een verbintenis hebben met het Goirke.
------------Door corona kon hier niet de aandacht aan geschonken worden die het
verdiende, en dat is pas gerealiseerd tijdens een viering in de Goirkese kerk
op zondag 20 maart 2022. Het Gemengd Koor Goirke, waar hij nog steeds
dirigent van is, verzorgde de zang.
Op het einde van de viering nam voorzitter Jan van de Put van het
Kerkkoor Goirke het woord, alsook de vicevoorzitter van het Parochiebestuur Theo de Kort, en beiden memoreerden aan zijn staat van dienst.
Uiteraard ontbrak een bloemboeket voor zijn vrouw Ingrid niet.

Pastoor Frank Lemmens mocht Jos de Pauselijke onderscheiding
Pro Ecclesia et Pontifice (Onderscheiding
voor bewezen diensten) opspelden.

St. Antonius van Padua a/d Hoefstraat in Tilburg

Na dit officiële gedeelte was er nog een
informeel samenzijn met gelegenheid tot
feliciteren in de zijbeuk van de Goirkese
kerk, waar velen gebruik van maakten.
Wilt u Parochieel Kerkkoor Goirke beluisteren?
kijk op de kooragenda :
www.goirketilburg.nl/agenda.php

De LocHal als
Songfestivaltempel

Meer over het Het Parochieel Kerkkoor
Goirke door de jaren heen:
: www.goirketilburg.nl/pkg.php

Het Koor OntRoerend Goed uit
Tilburg zoekt voor de uitbreiding
van het koor nog enthousiaste
dames en heren om gezellig
met ons mee te zingen.

dmpadministratie
administratie
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Eikstraat 14, 5038 MP Tilburg
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Duncan Laurence wint in 2019 het Eurovisie
Songfestival. Nederland staat op zijn kop
en de songfestivalgekte bereikt een nieuw
hoogtepunt wanneer het liedjesfestijn
neerstrijkt in Rotterdam. Winnaar Måneskin
neemt het festival mee naar Italië. Vanaf dat
moment start de het verhaal van de musical
Douze Points: 'een Brabantse Songfestival Sage’.

Vind je het leuk om een keer te komen
De Brabantse jeugdvrienden Bas en Noortje
luisteren? Dat kan altijd op de repetitie-avond,
dromen er al jaren van om het Eurovisie
maar laat ons vooraf even weten als je komt.
Songfestival te winnen. Maar… hoe komen zij
We zingen met geluidsbanden. Ons repertoire op dat podium terecht? En hoe gaan zij om
met onwaarschijnlijke tegenslagen, sluwe
bestaat uit gezellige en mooie Nederlandsrivalen én hun eigen verwachtingen?
talige liedjes, maar ook Engelstalige songs
uit de jaren ’60-’80.
Bestel je tickets en krijg antwoord op deze
vragen... en meer! Want: het Songfestival;
De repetitie is op woensdagavond van
you either love it or hate it. Maar wat het doet is
20.00 tot 22.00 uur in Den Herdgang,
mensen samenbrengen. En dat is iets waar we in
Berlagehof 60 in Tilburg.
deze tijd met z’n allen wel behoefte aan hebben.
Wil je ons gezellige Koor OntRoerend Goed
7 en 8 mei: musical Douze Points,
versterken of meer informatie?
LocHal Tilburg
Neem dan contact op met
: www.douzepointsdemusical.nl
Anny Hamers : 06 25 12 47 05.
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Kerkibo

We hebben kuikentjes
op de kinderboerderij!!!
Vraag de beheerder of je ze
van dichtbij mag bekijken.

Tilburg Schoon
Door:
Jacques
van der Borght

Als de bel gaat
zie ik twee kinderen met plastic vuilniszakken en grijpers voor mijn deur.
Heitje-voor-een-karweitje, denk ik. Als ik opendoe, herken ik Benjamin en zijn
vriendinnetje Naomie; buurtkinderen. "Wij hebben een mooi verhaal voor in
de krant." Benjamin weet dat ik regelmatig stukjes schrijf voor de wijkkrant.

In het kader van Tilburg Schoon verzamelen Benjamin en Naomie regelmatig
zwerfvuil in de buurt. Daarvoor verdienen ze natuurlijk een pluim. Benjamin vertelt
dat hij een stel stoere jongens zag rondhangen die gewoon hun lege blikjes op
straat gooiden. Maar wat doe je daartegen? Het is best wel eng om daar
iets van te zeggen. Benjamin en Naomie besloten echter om naar die jongens te
lopen, niks te zeggen maar gewoon de rotzooi op te ruimen. Dat bleek een
gouden greep; de jongens complimenteren hen met het goede werk dat
ze doen, helpen mee met opruimen en eentje geeft zelfs 5 euro beloning.
Ze zijn helemaal verbaasd en blij dat hun actie zo goed uitpakte. En ik ben met
hen eens dat dit een verhaal is dat zeker in de wijkkrant thuishoort. Naomie
wil niet op de foto maar Benjamin wel, “Ik zit ook op Insta”. Ik zal het ook op
de website van de Lindehoeve zetten. : www.delindehoevetilburg.nl

Het is een bekend gezegde dat de jeugd de toekomst heeft.
Uit dit verhaal blijkt maar weer eens hoe waar dat is.

Opening Maria Goretti?

De opening van Kinderboerderij Maria Goretti is
wegens omstandigheden uitgesteld. Binnenkort meer
informatie. Houd sociale media in de gaten, hier zal
de beheerder het nieuws van de kinderboerderij
Maria Goretti delen:
www.facebook.com/kinderboerderijmariagorettitilburg

Heb je vragen over Kerkibo en Maria Goretti of willen je ouders meer informatie?
Vraag het de beheerders van de kinderboerderijen:
Kerkibo Paul Verbraeken:
bereikbaar via : 06 55 81 25 05 en via e-mail : paul.verbraeken@diamant-groep.nl
Maria Goretti Linda Noij:
bereikbaar via : 06 53 96 16 17 en via e-mail : linda.noij@diamant-groep.nl

Kom experimenteren bij Ontdekstation013!

Samen strijden tegen water
Kom in de meivakantie (25 april t/m 8 mei, m.u.v. 27 april) naar Ontdekstation013 en ga met ons de strijd aan tegen het
water. We gaan experimenteren en doen allerlei proefjes met water. Heb je wel eens gehoord over ‘de wet van de
communicerende vaten’? En wat gebeurt er eigenlijk als je een glas water op z’n kop houdt?
Overstromingen
Ga jij met ons de uitdaging aan en strijden we samen tegen het water? Lukt het jou een huis te ontwerpen dat tegen overstromingen
kan? Aan het einde van de workshop gaan we testen of jouw huis inderdaad bestand is tegen deze overstromingen. Bij lekker
weer doen we dat in de Watertuin en bij slecht weer binnen. Jouw geweldige huis mag je uiteraard mee naar huis nemen.
Ook in de pauze creatief aan de slag
Tijdens het pauzeprogramma kun je zelf kiezen wat je gaat doen: teken een storyboard, maak een stop-motion film of werk met
special effects met de greenscreen boxen. Bouw en programmeer een snelle raceauto of een fantasiedier. Of is werken met
elektriciteit meer iets voor jou? Ook kun je je eigen knikkerparcours maken met de knikkerbaan.
Ochtend- of middagprogramma
Je bent lekker een hele ochtend of middag bezig. Het totale programma duurt 2,5 uur. Als ouder kan je ook met ons de strijd
tegen het water aangaan. Maar je mag jouw kinderen in die tijd ook overdragen aan onze workshopbegeleiders. Handig, kun je
zelf even de stad in, een boodschap doen of rustig een boekje lezen.

Bestel op tijd je tickets!
Het zou wel eens heel druk
kunnen worden in de meivakantie, dus
bestel op tijd je tickets! Dat kan op
: www.ontdekstation013.nl.
Je betaalt 8 euro per kind,
2,50 euro voor volwassenen.
Het ochtendprogramma begint om
10.00 uur en het middagprogramma
om 13.30 uur. Zorg dat je op tijd bent!
Vragen?
Heb je vragen? Bel of mail ons.
Ontdekstation013 : 06 49 32 20 50
of : info@ontdekstation013.nl
Kom jij bij ons op ontdekkingstocht?
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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

Vincents Tekenlokaal
start
talentenprogramma
voor jonge tekenaars

Wie wordt De Nieuwe Vincent van 2022?
De komende weken kunnen
jongeren tussen de 10 en 14
jaar hun allerbeste tekening
opsturen om mee te dingen
naar een gewilde plek bij De
Nieuwe Vincent. Dit succesvolle
talentenprogramma start
in mei en biedt plaats aan
maximaal vijftien jongeren, die
masterclasses en excursies
volgen en toewerken naar
een expositie in december.
In Tilburg organiseert Vincents
Tekenlokaal dit programma al
vanaf 2013. Vanaf dit jaar krijgen
ook jongeren in Zundert de kans hun tekentalenten te ontwikkelen.
Daar neemt het Van Gogh Huis de organisatie op zich.

Deelnemers aan De Nieuwe Vincent kunnen uitkijken
naar een creatieve periode met een groep gelijkgestemde
leeftijdsgenoten. Zij krijgen begeleiding van kunstenaars
en tekendocenten van Vincents Tekenlokaal. En ze gaan
op pad naar een kunstmuseum, een kunstenaarsatelier
en een kunstacademie, waar ze inspiratie opdoen
en kennismaken met nieuwe technieken.
Expositie
Vrienden, familie en andere geïnteresseerden krijgen na
afloop de mogelijkheid al het nieuwe werk te bewonderen
tijdens een expositie. Als afsluiting wordt één deelnemer
gekozen tot De Nieuwe Vincent 2022. Hij of zij heeft zich
tijdens het talentenprogramma bijzonder ontwikkeld en ontvangt
een prijs die deze ontwikkeling nog verder kan stimuleren.

Elke donderdag van 13.00 tot 17.00 uur, gratis

In het DigiLab kun je iedere donderdag kennismaken met open source
hard- en software. In de Open Source Space staat de Linux Education
Foundation klaar om al je vragen over open source te beantwoorden, en
kun je meedoen met leuke projecten waarin je zelf aan de slag gaat met
programmeren van open source toepassingen en het bouwen van
open source hardware.
Over Open Source
Steeds meer makers, wetenschappers en (hard- en software)
ontwikkelaars delen hun kennis, ervaringen en producten met
en voor iedereen en verwelkomen participatie hierin – met
als doel hun toepassing of product constant te verbeteren
en op maat te maken. Deze win-winsituatie van belangeloos
delen is een begrip geworden en heet 'open source'.

Meedoen
De Nieuwe Vincent is speciaal voor jongens en meiden tussen 10 en 14 jaar
die zich verder willen ontwikkelen in tekenen en schilderen. Inzenden kan
uiterlijk op 24 april 2022, maar eerder mag ook. Uit alle inzendingen kiest
een jury maximaal 15 deelnemers, waarbij ze let op creativiteit en eigenheid.
De jonge talenten gaan vervolgens aan de slag tijdens ca. 12 bijeenkomsten
op zondag en soms ook op zaterdag in de maanden mei t/m december.

Deelname is gratis, maar vraagt wel tijd en creativiteit. Kijk voor
meer informatie en aanmelden op : www.denieuwevincent.nl

Kindercampus Oculus

DigiLab (Bibliotheek LocHal): Open Source Space

Bibliotheek LocHal en Kennismakerij: Burgemeester Brokxlaan 1000

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

Wandelingen De Stadsgidserij

De Stadsgidserij verzorgt wandelingen voor groepen van maximaal 12 personen.
Op het terrein van de voormalige brood-, beschuit- en koekfabriek Smarius komt een
Kosten zijn 5 euro per persoon. Aanmelden kan via mail en eventueel via
nieuwe wijk in een groene omgeving. Het gaat om woningen (met werkruimte), appartetelefoonnummer 06 482 627 11. Wijzigingen voorbehouden.
menten en kleine winkels. In totaal zo’n 721 woningen, waarvan 581 appartementen, 80
In het najaar van 2020 is een
week tegen eenzaamheid
terraswoningen en 60 woningen met een tuin. Er komen sociale huurwoningen en wat
georganiseerd.
De ontwikkelingen in de Spoorzone staan niet stil. Verschillende projecten worden zichtbaar,
de 13.00 uur Architectuurwandeling.
De gemeente Tilburg werkt
Zatzoals
23 apr
Inschrijven: bijsterveldt@stadsgidserij.nl
duurdere huurwoningen.
Brabander en MindLabs.
met
Start: Standbeeld Koningsamen
Willem
II, inwoners,
Heuvel. vrijwil-

Ontwikkelingen in de Spoorzone

Eenzaamheid

De Coalitie tegen Eenzaamheid
ligers en professionals aan een
Tilburg wil in 2021 nog meer
Renovatie Hall of Fame
stad met minder eenzame menZondag 1 mei 13.00 uur Centrumwandeling. Inschrijven: gastel@stadsgidserij.nl
Groene en autoluwe
omgeving
inzetten op het voorkomen en
De monumentale Hal 90, waarin de Hall of Fame zit, is in slechte staat. Een grondige verbouwing is noodzakelijk
sen. Iedereen kan iets doen.
Start:
Standbeeld
WillemDat
II, Heuvel.
Veel groen en ruimte
voetgangers
en fietsers
zorgen te
voor
een prettige
woonomgeverzachten van de gevolgen van
omvoor
dit industrieel
erfgoed
in de Spoorzone
behouden.
De toekomstige
Hall of Fame bestaat
uit een
urban
eerste telefoontje plegen,
ving. De nieuwe wijk
krijgt drie
gebieden
met elk repetitieruimtes,
een eigen karakter.
Er komt een en werkplekken voor medewerde corona-situatie. Organisaties
skatepark
metgroene
skatecafé,
een concertzaal,
een foyer/kantine
een praatje maken met de buurZaterdagOok
7 mei
Spoorzonewandeling.
clijsen@stadsgidserij.nl
park aan het water,kers.
eenSamen
plein met
winkels
eenisgroter
woonhof.
en
vrijwilligers worden opgeroemet de
Hall ofen
Fame
gewerkt
aan het plan dat heeft geleid tot een Definitief Ontwerp.
de 13.00 uurvrouw
of vrijwilligerswerkInschrijven:
gaan
Start: Burgemeester Stekelenburgplein.
pen om ook mee te doen en hun
gebouwen rond de binnentuin worden opgeknapt.
doen. Het kan zo groot of klein
activiteiten die eenzaamheid
als u zelf wil.
te melden op
Zondag 15 mei 13.00 uur Spoorpark-Bokhamer. Inschrijven:tegengaan
bruggen@stadsgidserij.nl
www.t-helpt.nl.
Hier kunt u ook
Eenzaamheid
is
een
groeiend
Start: Ingang Oost van het Spoorpark.
vinden wat we allemaal al doen
probleem in Tilburg. We wilom eenzaamheid tegen te gaan.
len - samen met partners - de
Zaterdag 21 mei 13.00 uur
Mariawandeling. Inschrijven: teunissen@stadsgidserij.nl
eenzaamheid verminderen, met
Start: Kapelletje OLV ter Nood,
Kapelhof
6. voor oudeBent u of kent u iemand die
specifieke
aandacht
weleens eenzaam is? Of wilt u
ren en jongeren. Daarom zijn we
Zondag 29 mei 13.00 uurinNoordhoekwandeling.
Inschrijven:iets
reijnen@stadsgidserij.nl
doen tegen eenzaamheid in
2019 gestart met het vormen
Tilburg? Iedere inwoner, organivan de ‘Coalitie tegen EenzaamStart: voor het Centraal Station.
satie of bedrijf kan meedoen aan
heid Tilburg’. In februari 2020
de Coalitie tegen Eenzaamheid.
een conferentieInschrijven:
plaatsZaterdag 4 juni 13.00 uurheeft
Tivoliwandeling.
giesbers@stadsgidserij.nl
Wie dat wil, kan zich melden via
gevonden
voor
400
bezoekers,
Start: voor popcentrum 013, Veemarktstraat 44.
het e-mailadres:
wat diverse plannen opleverde.
Toekomstige Smariuskade. (Artist impression OC Smariuskade)
ontmoet-elkaar@tilburg.nl. Ook
Sindsdien is door corona de
Vrijdag 10 juni 13.00 uurnoodzaak
Proef devoor
kade.
Inschrijven:
vragen, tips, verhalen en ideeën
deze
aanpak nogreuver@stadsgidserij.nl
Start: Ketelhuis, Aabe-straat
45.geworden.
Kosten: € 22,50 p.p.
Meer informatie en inschrijven
over eenzaamheid kunt u mailen.
groter

Meer informatie via bram.van.dorp@tilburg.nl en op www.tilburg.nl (zoekterm:
Smariusterrein) en op www.smariuskade.nl. Inschrijven als belangstellende kan via laatstgenoemde website. Het bestemmingsplan komt in mei ter inzage. De planning is om nog
voor de zomervakantie 2023 te starten met de bouw.
De nieuwe Hall of Fame. Ontwerp van Aerde Borgert Architecten.

Doe mee aan het NK Tegelwippen

Zondag 19 juni 13.00 uur Fatimawandeling. Inschrijven: hal@stadsgidserij.nl
Start: voor Wijkcentrum Koningshaven, Kruisvaarderstraat 32c.
Zondag 26 juni 13.00 uur Koningshoeve en Jeruzalem. Inschrijven: hal@stadsgidserij.nl
Start: bij het Bastion hotel aan de IJsclubweg.
Zondag 3 juli 13.00 uur Centrumwandeling. Inschrijven: schrijver@stadsgidserij.nl

Start: Standbeeld Willem II, Heuvel.
MindLabs opent begin 2022
Tilburg doet ook dit
weervan
mee
hetenNK
Tegelwippen
gaat
de strijd
aan met mijlpaal in de Spoorzone. De
Najaar
de komst
deaan
LocHal
Plan-T
is de komsten
van
MindLabs
de volgende
nieuwbouw
de stalen
spanten
van dede
voormalige
Hal 70 uit
wordt
zichtbaar.
past bij de5uitstrajuli 19.00 uur van Pollet naar Paleis. Inschrijven: beerens@stadsgidserij.nl
andere gemeenten.
In welke rondom
gemeente
wippen
inwoners
meeste tegels
hun
tuin enHet pand Dinsdag
ling
en
de
ambities
van
de
Spoorzone.
Overheid,
onderwijs
en
bedrijfsleven
gaan
in
het
nieuwe
gebouw
Start:
voor samende ingang Natuurmuseum, Spoorlaan 434
vervangen ze door groen? Het NK Tegelwippen duurt t/m 31 oktober 2022.
werken onder de vereniging MindLabs. Begin 2022 wordt het nieuwe gebouw in gebruik
genomen.

Geveltuintjes tellen mee bij het verwijderen van
zoveel mogelijk tegels.
Geef het aantal gewipte
Nieuwe fietsenstalling krijgt vorm
tegels en een bewijsfoto
van fietsenstalling
jouw gewipteaan
(gevel)
De nieuwe
de zuidkant van station Tilburg begint vorm te krijgen. De stalling biedt straks
tuin door via nk-tegelwippen.nl.
Ze
worden
plaats aan zo’n 3250 fietsen. Net als de stalling aan de noordzijde is deze ontworpen door architectenbureau
opgeteld bij de Tegelteller
gemeente.
ergeren
zich aan de hondenpoep. Vooral op de grasvelCepezed.van
Die jouw
heeft bij
het ontwerp gekozen voor zwarte staalprofielen met grote glaspanelen.Bewoners
Dat maaktin
dede Arke Noëstraat
Save the
date!
uitnodigend
en draagt samen met goede verlichting bij aan een veilige omgeving. Net
dak aan
Nade
een
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Strijd tegen hondenpoep Arke Noëstraat

Tips en meer informatie op www.nk-tegelwippen.nl

Deelscooters

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

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.

Textielplein krijgt groener park met wateropvang
en veiligere straten
Het delen van vervoersmiddelen
draagt bij een gezonde en bereikbare stad. Ook vermindert
het autobezit en dat geeft lucht
aan onze openbare ruimte. In
Gemeente Tilburg Tilburg
heeft kun je gebruikmaken van
deelauto’s, deelfietsen en deelsamen met ontwerpbureau
Plein Civiel en een scooters.
bewo- Vooral de deelscooters
je vaak tegen in de wijk.
nerswerkgroep eenkom
plan

gemaakt voor het opknapVia GO Sharing kun je tegen
pen van het Textielplein.

betaling gebruikmaken van een
elektrische scooter. Deze groene
Het definitief ontwerp
metzijn 24 uur per dag,
scooters
3D animatie is te zien
via per week te gebruiken
7 dagen
doorHet
iedereen met een geldig
tilburg.nl/textielplein.
hondenlosloopveldrijbewijs.
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na registratie gebruiken
een andere plek in scooter
het park.
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De weg door het park
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iedere willekeurige plek binnen

het Kamgarenplein naar de
Dessinateurstraat is straks
niet meer toegankelijk voor
auto’s, alleen voor langzaam
verkeer.

Regels
Voor deelscooters gelden
dezelfde verkeersregels als voor
reguliere scooters. De scooters
mogen overal worden weggezet, 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 gemeente met GO Sharing afgesproken
dat gebruikers die overlast
bezorgen worden uitgesloten

Toekomstig Textielplein. (Artist impression Plein Civiel)

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

Wilt u meepraten of heeft u ideeën voor de wijk,
Wilt u dan
meepraten
ideeën
voor de wijk,
neem
contactofopheeft
met uTeam
Wijken.
neem
dan contact op met Team
Wijken.
jaap.quispel@tilburg.nl
Paul
van Esch
omgevingsmanager Loven-Besterd
Paul van Esch
en Groeseind-Hoefstraat
omgevingsmanager Theresia,
paul.van.esch@tilburg.nl
Loven-Besterd
06
10 96 21 93 en Groeseind-

Hoefstraat

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

Meer informatie

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

Natascha Verhaaren
omgevingsmanager
Natascha
Verhaaren
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

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

2022

We zijn zéér verheugd dat het weer kan en blij met het
filmprogramma voor 2022. Een heus avondje uit met
popcorn en een consumptie en met een lekker hapje erbij.
We beginnen met een oudje op vrijdag 22 april:
The Full Monty. Een film uit 1997. Een echte klassieker
over zes werkloze metaalarbeiders die besluiten om een
heuse striptease te doen om wat geld te verdienen.
Kaartverkoop bij MFA Het Spoor. Kaartjes zijn € 4,00 incl. consumptie en
versnapering. Aanvang: 19.30 uur, zaal open om 19.15 uur.
Volgende ZZZdata: 20 mei, 17 juni, 15 juli, 12 augustus en 9 september.

Vrijdag 22 april

Ontwerp jij het stadsembleem voor carnaval 2023?

Kaartverkoop bij MFA het Spoor

aartjes zijn €4,00 incl. consumptie en versnapering.
Aanvang 19:30 uur. Zaal open: 19:15 uur
Besterdring

De Schèèl Praaje is
Vrijdag 22C.V.
april
winnaar in de categorie

t Spoor, Schaepmanstraat 36, telefoon 013-5421664

Waoges Frêet van
D’n Opstoet 2022

Kaartverkoop bij MFA het Spoor
Kaartjes zijn €4,00 incl. consumptie en versnapering.
Het motto voor het
Aanvang 19:30 uur. Zaal open: 19:15 uur

volgende carnavalsjaar
is bekend gemaakt na
MFA Het Spoor, Schaepmanstraat 36,
013-5421664
detelefoon
prijsuitreiking
van
D’n Opstoet op 27 maart
Besterdring

Het motto van Carnaval in Kruikenstad 2023 is: Kwosse begosse
Het motto ‘Kwosse begosse’ is bedacht door Jan Duijvekam
en betekent: ‘Ik wou dat we weer begonnen’.

Ontwerp het Stadsembleem carnaval 2023

Ook dit jaar kunnen Kruiken en Kruikinnen weer een stadsembleem
ontwerpen dat aansluit bij het nieuwe motto. Het winnende ontwerp
zal tijdens carnaval overal te zien zijn. Creatieveling kunnen binnenkort via de website van Carnavalsstichting Tilburg hun ontwerp
insturen. Dit kan tot en met 31 mei 2022.

7 mei: Voorjaarsreis St. Aoda
De voorjaarreis is verzet naar zaterdag 7 mei
Voorjaarsreis Marken - Volendam:
7 mei, van 9.00 tot circa 21.00 uur. Kosten € 30,- opgeven vóór 30 april
We gaan naar Marken en Volendam (en dus niet op 10 mei naar de
Keukenhof, zoals eerder aangekondigd). De kosten zijn € 30,- per
persoon, inclusief koffie en thee bij vertrek om 9.00 uur bij café-zaal
Bierings. In Marken is er koffie met appeltaart en daarna maken we de
oversteek naar Volendam, waar u kunt genieten van het mooie gezellige
dorp. Om 18.00 uur gaan we weer de bus in naar Tilburg. We hopen
rond de klok van 19.30 uur te beginnen aan het driegangendiner,
waar we ongeveer rond 20.45 mee klaar zijn.

Ontmoetingsgroep Stichting alleen op deze aarde

Elke derde dinsdag van de maand is er in café-zaal Bierings een bijeenkomst van de Ontmoetingsgroep van Stichting alleen op deze aarde.
Voel je vaak alleen of heb je weinig of geen vrienden om je heen? De Ontmoetingsgroep komt bij elkaar
om wat leuks te doen. Er is een heel afwisselend programma, waar ook de deelnemers aan kunnen
bijdragen. Als activiteit gaan we bijvoorbeeld samen eten en daarna spellen doen of een film kijken.
Ook is er twee keer per maand bingo, en verder een Kerst-in, Kerstmarkt, Onvergetelijke dag, Dag van
ouderen, eerste paasdag, Themadag eenzaamheid, Carnaval, Sinterklaas, en drie keer per jaar een reis.
Voor de activiteiten moet u zich altijd opgeven!
U kunt het programma opvragen bij Frans van de Moosdijk, : 013 591 27 04 of : 06 10 21 92 39
of mail : stichtingalleenopdeaarde@gmail.com
De activiteiten van Stichting alleen op ze aarde worden gehouden in Café-zaal Bierings, Goirkestraat 50.
Meer informatie Stichting alleen op ze aarde : www.stichtingalleenopdezeaarde.com
Zie ook aankondiging van de activiteiten van de St. Aoda in WTON-agenda pagina 14

Ontwerp insturen en meer informatie kijk op : www.kruikenstad.nl

Woonzorgcentrum
Den Herdgang

De Wever

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?

Wilt u een feestje organiseren? U kunt
bij Den Herdgang een ruimte huren.
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

Meedoenregeling

Heeft u recht op de Meedoenregeling?
Deze kunt u gebruiken in Den Herdgang.
Mail voor meer informatie naar Claudi
Olieslagers: c.olieslagers@dewever.nl

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

Bingo
Iedere woensdagmiddag:
van 14.30 tot 16.30 uur.
Entree € 5,00 en
bingokaart € 1,50 voor 5 rondes.
----------------------------------------

De Engelenhoeve
Door: Jacques
van der Borght
We zijn allemaal op De
Lindehoeve komen wonen
met de intentie een goede
buur te zijn voor de ander. Goed nabuurschap noemden we dat; een beetje erg hebben
in elkaar. Gericht op onze levensavond, zodat je niet ooit ergens alleen achter blijft.
Wat zoiets betekent, wordt duidelijk als het mis gaat.

Zondag 24 april:
Waterviool optreden.
Van 15.00 tot 16.00 uur, gratis entree.

De hele dag de gordijnen dicht? Ja, misschien last van de laagstaande voorjaarszon. De
volgende ochtend blijven de gordijnen nog steeds dicht. Dat voelt niet goed en is aanleiding
om de woning te betreden om daar tot ieders ontzetting de bewoonster op de vloer aan te
treffen. Ze is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en nu gaat het weer goed met haar.

Woensdag 27 april:
KONINGSBINGO
Van 14.30 tot 16.30 uur.
Met 'Vrienden' van Den Herdgang.

Een reconstructie achteraf leert ons dat ze mogelijk 36 uur op de grond gelegen heeft voordat
ze werd gevonden. Dat is onacceptabel, maar kennelijk moet je zo een keer met je neus op de
feiten gedrukt worden voordat je daadwerkelijk iets regelt om zulks verder te voorkomen.
Iets met een kalf, verdrinken en de put?

Vrijdag 20 mei:
Begonia’s optreden.
Van 14.30 tot 16.15 uur, entree € 5,00.
Vrijdag 27 mei:
Jeanne Verbeek, Marialiedjes.
Aanvang: 14.30 uur, entree € 5,00.

Het is allemaal godzijdank goed afgelopen en we leren ervan. We gaan iets regelen om
herhaling in de toekomst te voorkomen. Een zus van de bewoonster trakteerde ons op een
grote taart. Die hadden we verdiend, als reddende engelen, vond zij.
Sindsdien spreekt zij niet meer van de Lindehoeve maar van de Engelenhoeve.

Verkoop:
Dinsdag 17 mei:
Scholten Mode
van 10.00 tot 14.00 uur.

Donderdag 9 juni:
Vincken Mode
van 10.00 tot 14.00 uur.

Maandag 20 juni:
Carma Schoenen
van 10.00 tot 12.00 uur.

Iedere laatste
vrijdagmiddag
van de maand

Bea’s bloemen
van 14.00 tot 16.00 uur.

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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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!
Soms zijn er kosten verbonden aan activiteiten en het kan zijn dat u zich (verplicht) moet aanmelden!

FOTOpuzzel WIJKKRANT Tilburg OUD-NOORD

April
T/m 24 april: Opsturen tekening, De Nieuwe Vincent, p.11
Nostalgie en Verwondering van Nico van Steyn Opgeven! vóór 30 april: Voorjaarsreis 7 mei, St. Aoda2
Metropolitan Museum (raamtentoonstellingen aan 16: 11.00u, Repair Café20, De Baselaer6
de Stedekestr.): t/m 8 mei: expositie TUTTI FRUTTI
17 en 18: 1e en 2e Paasdag open: Galerie De Roos
Studio Xplo: t/m 14 mei: expositie Bekijk het eens!
17: 12.00u, Paas-in, Brabantse koffietafel
en live muziek en bingo: opgeven! St. Aoda2
De Poorten: tot medio mei: expositie
Ode aan mijn vader de gastarbeider 20: 11.30u, Inloopochtend Lotgenoten Borstkanker, IMB1
TextielMuseum:
19.00u, Start cursus 'Relaxed met je Ex’, Feniks
t/m 8 mei 2022: Makersgeheimen 20.00u, Talkshow Cinecitta Live,
Kunstenaars en ontwerpers in het TextielLab
Arthouse Bioscoop Cinecitta en Ristobar
t/m 2 okt 2022: Kleurstof
22: 9.30u, Start cursus 'Mindfulness', Feniks
t/m 16 jan 2023: Damast design 19.30u, ZZZFilm17 in Het Spoor6
Ontwerpen met licht en schaduw 24: 15.00u, Waterviool optreden, Den Herdgang4
25: 19.00u, Onlinecursus: Financieel je btw op orde, BLenKM9
TilburgsAns: wekelijks do.ochtend:
19.30u, Nabestaandenbijeenkomst Verder na verlies, IMB1
kaajbaandexpositie, wijk Theresia
26: 12.00u, Eten en muziekbingo, St. Aoda2
Vaste Activiteiten
27:
10.00u, Koningsdag Braderie Hasseltstraat
Arthouse Bioscoop Cinecitta: U kunt dagelijks al
10.00u, Rommelmarkt, De Poorten6
vanaf 11.00u naar de film! Koop uw kaarten online.
14.30u, Koningsbingo, Den herdgang4
Zie filmagenda p. 2 30: 12.00u, Wijklunch16, Het Spoor6
Bibliotheek LocHal en Kennismakerij:
25 april t/m 8 mei (m.u.v. 27 april):
Hele week tijdens service-uren: Het Informatiepunt
Samen strijden tegen water, ontdekstion013
Digitale Overheid, BLenKM9
Mei
Wijkwoonzorgcentra4 Vaste activiteiten: zie p. 13
T/m 31: inzenden ontwerp Stadsembleem carnaval 2023, p. 13
Kijk voor agenda IMB1: Workshop schilderen/
7: 9.00u, Voorjaarsreis Marken-Volendam:
Tekenen/Servies stippen/ Zendala/ Mozaïek, Easy yoga,
opgeven! St. Aoda2
Care for Cancer, Mama heeft kanker wat nu, Zingen voor je 7 en 8: Musical Douze Points, LocHal Tilburg, BLenKM9
leven, Aandacht voor levensvragen, Palliatief spreekuur,
10: 14.00u, Lotgenoten Uitgezaaide borstkanker, IMB1
Art Journaling, Voeding bij kanker, Nieuw:
11: 13.30u,Tussenlanders bijeenkomst, IMB1
Guo Lin Qi Gong: op website IMB1
13.30u, Oncologisch ondersteuningsconsulent, IMB1
12: 9.30u, Start cursus 'Op Volle Kracht Vooruit!’, Feniks
Wandelingen van de Stadsgidserij15: zie p. 12
13.30u, Lotgenotenmiddag mannen en kanker, IMB1
ma:11.45u, Chinese bewegingsleer(gratis), De Poorten6
19.00u, Start cursus 'Klussen in Huis’, Feniks
Iedere eerste ma vd maand: 9.30u, vrij dansen, Studio Xplo
13: 14.00u, Lotgenotenmiddag Prostaatkankerstichting, IMB1
di: 9.30u, Qigong (2,-), Het Spoor6
15: 14.00u, Lekker dansen, De Baselaer6
10.00 - 16.00u, Inloop, ! aanmelden: SST3
14.00u, Bingo, St. Aoda2
13.30u, Rikken, ! aanmelden: SST3
16: 19.00u, Je partner heeft kanker maar hoe gaat het
13.30u, Koffie-inloop, De Baselaer6
met jou? IMB1
19.30u, Darten, De Baselaer6
17: 12.00u, Eten en muziekbingo, St. Aoda2
2e en 4e di vd maand, 14.00u, Sjoelen KBO-GH14, De Poorten6 20: 14.30u, Begonia’s optreden, Den Herdgang4
19.30u, ZZZFilm17 in Het Spoor6
wo: 9.30u, Klik & Tik-training, BLenKM9
20.00u, Lekker dansen in De Poorten10
Iedere wo en vr: 10.00u, Internetcafé, Bijsterstede4
21: 10.00u, Workshop 'Fiks je Fiets’, Feniks
13.30u, Kom ontdekken op het ontdekstion013
11.00u, Repair Café20, De Baselaer6
14.00u, Kinderknutselhof, HoF13
12.00u, Wijklunch16 (week eerder i.v.m. Hemelvrt!), Het Spoor6
14.00u, De Huiskamer, De Baselaer6
25: 11.30u, Inloopochtend Lotgenoten Borstkanker, IMB1
14.30u, Spoorlezen, BLenKM9
20.00u, Talkshow Cinecitta Live,
14.30u, Bingo, Den herdgang4
Arthouse Bioscoop Cinecitta en Ristobar
15.00u, Buurtsport Tilburg, Spoorpark7
27: 14.30u, Marialiedjes, Den Herdgang4
19.30u, Dance for Balance, De Poorten6
29: 14.00u, Bingo, St. Aoda2
20.00u, repetitie Koor OntRoerend Goed, Den herdgang4
juni
20.00u, repetitie Koor Nieuwe oogst013, De Poorten6
Inschrijven De Besterd Mijl, p. 16
Iedere laatste wo vd maand: 20.00u, talkshow Cinecitta Live
1:
13.30u,
Oncologisch ondersteuningsconsulent, IMB1
do: 9.30u, Geheugenfitness, GW5
2: 19.00u, Receptie 50-jarig bestaan Resurrexit10,
10.00 - 16.00u, Inloop, SST3
De Baselaer6
Iedere 2e en 4e do vd maand: 12.00u, Wijklunch16, De Baselaer6 8: Deadline artikelen WTON-editie-juli/augustus/september
13.00u, Open Source, BLenKM9
9: 13.30u, Lotgenotenmiddag mannen en kanker, IMB1
13.30u, Koffie-inloop, De Poorten6
14.00u, Lotgenoten Uitgezaaide borstkanker, IMB1
13.30u, Jeu de Boules, SST3
12: 14.00u, Bingo, St. Aoda2
vr: 10.30u, Sjoelen, SST3
17: 19.30u, ZZZFilm17 in Het Spoor6
2e en 4e vr vd maand: 14.00u, Bingo KBO-GH14, De Poorten6
20.00u, Lekker dansen in De Poorten10
2e vr vd mnd: 19.300u, Film, De Poorten10
18: 11.00u, Repair Café20, De Baselaer6
e vr vd mnd: 20.00u, Lekker dansen19, De Poorten10
3
19: 12.30u, De Besterd Mijl, Besterd
Iedere laatste vr vd maand: 14.00u,
14.00u, Lekker dansen, De Baselaer6
verkoop bloemen, Den herdgang4 21: 12.00u, Eten en midgetgolfen, St. Aoda2
Iedere laatste vr vd maand: 17.30u,
23: 13.30u, Lotgenotenmiddag mannen en kanker, IMB1
Open soosavond voor mensen met een licht 25: 12.00u, Wijklunch16, Het Spoor6
verstandelijke beperking, opgeven: St. Aoda2 27: 19.00u, Je partner heeft kanker maar hoe gaat het
met jou? IMB1
za: 9.30u, Hardlopen, SST3
3e za vd mnd: 11.00u, Repair Café, De Baselaer6 (niet juli/dec.) 29: 11.30u, Inloopochtend Lotgenoten Borstkanker, IMB1
20.00u, Talkshow Cinecitta Live,
zo: 10.30u, Breien, SST3
Arthouse Bioscoop Cinecitta en Ristobar
12.30u, Soep en pudding, SST3
juli
e
3 zo vd mnd: 14.00u, Lekker dansen, De Baselaer6
1-4: Bezorging WTON-editie-juli/augustus/september
Exposities
Galerie De Roos: t/m 1 mei: Expositie

Opgave april
Herkent u het stukje wijk op de foto en weet u op welke locatie de foto is genomen?

Mail dan uw oplossing voor 8 juni 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
Oplossing fotopuzzel februari 2022: Het gebouw op de foto is basisschool
Kindercampus Oculus, aan de kruising met de Celebestraat en de
Bankastraat. Op de detailfoto staan de vuilnisbakken met de door
leerlingen zelf ontworpen
afvalbakstickers. Vorig jaar zijn de
ontwerpen voor de afvalbakstickers
officieel onthuld door wethouder
Mario Jacobs en sindsdien
prijken ze op de afvalbakken.
Prijswinnaars editie februari:

Het boeket van all about flowers is gewonnen door: Tessa van den Berg
De shopper met laptopvak van g. de man-melis is gewonnen door: Jannie Habraken
De WTON-pennen zijn gewonnen door: Kees van Aspert, Sabrina Donkers, Judith van Loon,
Lisa Marie Kivits, Mieke Deliën, Annet Brouwer, Cees Jonkers, Nell Staps, Bep Smeekens en Ton Schepens
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 van de wijkkrant T Oud-Noord.
: wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com

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.

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!

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

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 		
www.stadstuintheresia.nl
4 = Woonzorgcentra: www.dewever.nl 5GW = aanmelden: geheugenwinkel@dewever.nl
6 = Wijkcentra contactgegevens zie p. 5 en 6 en zie de wijk Facebookpagina's p. 15
7 = www.spoorparktilburg.nl 8PPD = www.parochiepeerkedonders.nl
9BLenKM = Bibliotheek LocHal en Kennismakerij in de LocHal, openingstijden: www.lochal.nl/openingstijden
10 = Gemengd Koor Resurrexit, www.resurrexit.nl info@resurrexit.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 = Hall of Fame: 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,- p.p.
www.stadsgidserij.nl 06 48 26 27 11.
16 = Wijklunch Het Spoor: vooraf een kaartje kopen bij receptie Het Spoor. Wijklunch De Baselaer: Kaartjes alleen
in voorverkoop bij receptie De Baselaer of 013 543 59 09 - mimountlahraoui@contourdetwern.nl
17 = ZZZFilm: entree € 4,-. Kaartverkoop bij MFA Het Spoor. Aanvang: 19.30 uur, zaal open om 19.15 uur.
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 bij 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 in juli en december
Meer contactgegevens adverteerders, zie pagina 15
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Wijkinformatie
Politie: www.politie.nl
spoed: 112
(vervolg) Horeca
Lederwaren
(vervolg) Therapie (Fysio)/massage
Geen spoed, wel politie:
0900-8844
Counseling Innerlijke Kompas
G. de Man-Melis
www.politie.nl/mijn-buurt Ristobar Cinecitta
Anneke van Spaandonk, geregistreerd
Molenstraat
128
013
542
11
61
Gemeente Tilburg:
www.tilburg.nl (H)eerlijke verse gerechten
info@gdemanmelis.nl www.gdemanmelis.nl counselor en verliesbegeleidster,
Willem
II
straat
29
085
902
29
97
Spoorzone:
www.spoorzone013.nl info@cinecitta.nl
www.ristobarcinecitta.nl
gespecialiseerd in het begeleiden van verlies
Team wijken gemeente Tilburg
Maatschappelijke
organisaties
Bunschotenstraat 14
06 24 15 70 17
TextielMuseum TextielCafé Openingstijden:
Omgevingsmanager Goirke-Hasselta.spaandonk@tele2.nl
ContourdeTwern
fb.com/MFAHetSpoor
di t/m vr: 10-17u en za en zo: 12-17u
Bouwmeesterbuurt: Natascha Verhaaren
www.counselinginnerlijkekompas.nl
fb.com/WijkcentrumdePoorten
natascha.verhaaren@tilburg.nl 06 13 20 93 39
Huis en inrichting
fb.com/DeWisselBuurthuis Helende Handen
Omgevingsmanager Loven-Besterd, Theresia
fb.com/ContourdeTwernOudNoord Genezen van je energetische lichaam.
en Groeseind-Hoefstraat: Paul van Esch
06 54 29 63 67
Marion van Drunen
Wijkcentra in de wijk Oud-Noord, zie pagina 6
paul.van.esch@tilburg.nl
06 10 96 21 93 SIMAK de startersmakelaar
onneke55@gmail.com
Bel voor een persoonlijk kennismakingsgesprek
Wijkregisseur Goirke-HasseltHart van Brabantlaan 12-14 013 583 22 26 Feniks,
Bouwmeesterbuurt: Jaap Quispel
Verzorging
tilburg@simak.nl
www.simak.nl Emancipatie Expertise Centrum
jaap.quispel@tilburg.nl
06 51 78 38 70
Uw Pedicure Joyce
NS Plein 17
013 542 18 96
Tapijttegelhuis Tilburg
013 543 69 03 info@fenikstilburg.nl www.fenikstilburg.nl Lovensestraat 145
06 12 62 06 53
Administratie
joyce.cools@hotmail.com
Veldhovenring 36
Taalhuis Tilburg
088 60 50 60 4
dmp administratie
www.uwpedicurejoyce.nl
info@tapijttegelhuis-tilburg.nl
Wijkcentrum
Spijkerbeemden:
inloop
di 9-11u
Dorith Looijkens Bierings RBc 06 54 39 12 21
www.tapijttegelhuis-tilburg.nl
Wijkraden
Eikstraat 14
info@dmp-administratie.nl
Bibliotheek Wagnerplein: inloop di 14-16u
Visie Tilburg
dmp-administratie.nl Hypotheek
Wijkraad Theresia
Besterdring 221
013 581 18 66 Bibliotheek 't Sant: inloop wo 9-11u
p/a Schaepmanstraat 36
tilburgbesterdring@hypotheekvisie.nl
Gasthuisring
54a:
inloop
Oud-Noord:
do
13-15u
Auto
www.hypotheekvisie.nl tilburg@taalhuismb.nl
www.wijktheresia.nl
www.taalhuis.nl info@wijktheresia. nl
fb.com/WijkraadTheresia
Garage van Empel
Jong Nederland
Markt/Braderie/Evenement
Nijverstraat 1
013 543 66 88
Wijkorganisatie De Ring
info@garagevanempel.nl
Hoefstraat 175
27 april: Koningsdag Braderie Hasselt p/a
www.garagevanempel.nl Jong Nederland ASG
info@de-ring.org
www.de-ring.org
Vredeman de Vriesstraat 38 A
Koolen & Koolen-organisatie en adviesbureau
fb.com/DeRing175
013
536
35
02
info@jongnederlandasg.nl
Basisscholen
Braderieën en Themamarkten
Wijkraad Loven-Besterd
www.facebook.com/jongNLasg
Inschrijven voor kraam of grondplaats:
Kindercampus Oculus
p/a Schaepmanstraat 36
Check de site www.jongnederlandasg.nl info@koolenenkoolen.nl
013
580
15
14
Bankastraat 2
013 543 46 43 voor onze groepsavonden, leeftijden
info@loven-besterd.nl
www.koolenenkoolen.nl
oculus@opmaatgroep.com
fb.com/LovenBesterd www.loven-besterd.nl
en nog veel meer
www.kindercampusoculus.nl
Wijkraad Goirke-HasseltSport en beweging
Wijkraad

Basisschool Cleijn Hasselt

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

Basisschool De Stappen

Juwelier

Edelweiss Juwelier

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

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

Schaepmanstraat 38, onder- middenbouw 013 542 46 41
Wilhelminapark 55, bovenbouw 013 584 16 91 Kantoor- werk- en winkelruimte
Pastoriestraat 1, onderbouw
013 207 38 80 Winkellint Besterd
bs.de.stappen@xpectprimair.nl
Winkel-, werk- en kantoorruimte
www.bsdestappen.nl info@korvel-besterd.nl
www.korvel-besterd.nl
Basisschool Den Bijstere
Daltonerf 8
013 542 37 72
Kinderopvang
info.bijstere@tangent.nl www.denbijstere.nl

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

Kindercampus Oculus

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

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

Vredeman de Vriesstraat 89

info@all-aboutflowers.nl
013 544 07 60
www.all-aboutflowers.nl

Creatieve workshops

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

Ontdekstation013
06 49 32 20 50
Vier ook bij ons je kinderfeestje!
Kindercrèche Spoorzone (KDV 0-4 jaar)
Burg. Brokxlaan 20
Spoorzone Hal 79
info@ontdekstation013.nl
www.ontdekstation013.nl

Studio Xplo, Jofke van Loon
Tekenen - Schilderen - Kunst
Gershwinstraat 10
info@StudioXplo.nl

06 39 82 62 86

www.StudioXplo.nl

Dieren
Dierenspeciaalzaak Discus Animo

Burg. Brokxlaan 1617 ma t/m vr: 7-19u
p.dewit@kindercreche.nl
013 581 10 90
www.kindercreche.nl/spoorzone

Kindercrèche Poorten

Hasseltstraat 194
Voor meer informatie of inschrijven:

www.kindercreche.nl/poorten

Kinderdagverblijf KIEK
Kwaliteit Is Een Keuze

013 822 89 28

Berlagehof 74-75
06 27 01 42 44
Gasthuisring 36-38
013 542 49 21 info@kdvkiek.nl
www.kdvkiek.nl
info@animodierenspeciaalzaak.nl
Norlandia Kinderopvang (0-13 jaar)
www.discusanimo.nl Kinderopvang,

RJ Dierenbenodigdheden

peuteropvang/
013 544 01 22 peuterarrangement
en BSO

Textielplein 12
khysta@hotmail.com
www.rj-dierenbenodigdheden.nl

Expositie Museum/Galerie

TextielMuseum

013 536 74 75

Goirkestraat 96
www.textielmuseum.nl
Op maandag is het museum gesloten
www. textielmuseum.nl/tentoonstellingen-overzicht
www.textielmuseum.nl/online
Online

Nico van Steyn
Expositie Nostalgie en Verwondering

Galerie De Roos t/m 1 mei, za en zo 14-17u
www.instagram.com/nico_van_steyn

Horeca

Café-zaal Bierings, het oudste café in
Tilburg Oud-Noord, 190 jaar oud!
Goirkestraat 50
johan.cafe@live.nl

013 542 63 47

Schaepmanstraat 42

013 744 01 50

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

Kringloop
Kringloop Tilburg
Ceramstraat 12

013 577 17 78

contact@kringlooptilburg.nl
www.kringlooptilburg.nl

Tante Pollewop kringloopboetiek
Molenstraat 47

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

www.tantepollewop.org

Kunst & Cultuur

Arthouse Bioscoop Cinecitta
Iedere dag bijzondere
De Houtloods
013 850 92 00 films, koop uw
www.houtloods.com kaarten online
Eetbar De Wagon
013 203 50 51 Willem II straat 29
www.eetbardewagon.com
085 902 29 96
www.cafebierings.info

Burgemeester Brokxlaan 1041

info@cinecitta.nl

Goirke
Hasselt

Bouwmeesterbuurt

Bouwmeesterbuurt
CNGO Centrum voor natuurlijke
p/a Hasseltstraat 194
gezondheidsontwikkeling
www.goirke-hasselt.nl
013 543 26 29 Groeseindstraat 91
013 577 02 61

www.cinecitta.nl

info@cngo.nl

Woonzorgcentra

www.cngo.nl

Dance for Balance,
Huis Convivio
wo-avond in De Poorten, aanmelden
Goirkestraat 69
cursus of adviesgesprek: 06 24 74 70 30
info@danceforbalance.nl www.danceforbalance.nl

Supermarkt

06 40 70 11 20

info@convivio-zorg.nl

Joannes Zwijsen

Den Herdgang
PLUS IJsselstein
Berlagehof 60
Open: maandag t/m zondag
van 08.00 tot 20.00 uur Padua
Besterdring 110

013 583 18 00

herdgang@dewever.nl

013 542 74 85 Paus Adriaanstraat 60

www.plus.nl/supermarkten/tilburg
_plus-ijsselstein_634

Therapie (Fysio)/massage

013 549 26 00

Burgemeester Brokxlaan 1407
joanneszwijsen@dewever.nl

De Bijsterstede

013 540 86 00

padua@dewever.nl

013 549 61 00

Energieplein 54
bijsterstede@dewever.nl
www.dewever.nl
DeWeverTilburg

Zorg in de wijk

Advies- & BewegingsCentrum Tilburg

Zorg met Aandacht, Aandacht voor Zorg

06 40 70 11 20
Minister Mutsaersstraat 24 013 54 54 065 Convivio Thuis
info@abc-tilburg.nl
www.abc-tilburg.nl aanvullende mantelzorg aan huis
info@convivio-zorg.nl www.convivio-zorg.nl
Fysiotherapie de Besterd
Convivio Dagbesteding
Reinier Vos en Eelco Zonruiter
06 40 70 11 20
Molenbochtstraat 58A
013 544 11 60 Goirkestraat 178
www.fysiotherapiedebesterd.nl info@convivio-zorg.nl www.convivio-zorg.nl

Thebe Wijkverpleging Oud-Noord
Fysio-manuele therapiepraktijk
088 117 67 71
Lutke Schipholt C.S.
013 536 29 22 Hasselt/Goirke
Korte Hoefstraat 1B
Nieuw: Wagnerplein 3 (Basic Fit, 2e verdieping)
www.fysiotherapietilburg.nl

buurtteam.tilburg.hasseltgoirke@thebe.nl
088 117 67 72
Spoorzone
buurtteam.tilburg.spoorzone@thebe.nl

Colofon

De Wijkkrant Tilburg Oud-Noord is de krant voor de wijken: Loven-Besterd,
Groeseind-Hoefstraat, Theresia, Goirke-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.

Uitgever: Persoonlijke kunst en creatie
Eindredactie: Claudia van der Waal
Tekstcorrectie en -advies: Hennie van Lare
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 deadlineplanning 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:
Bezorging editie*
vr-ma 1-4 juli
vr-ma 14-17 oktober

Deadline artikelen*
wo 8 juni
wo 21 september
www.persoonlijkekunstencreatie.nl
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Ronde van
de Besterd

Zondag
19 juni 2022

19 juni: De Besterd Mijl

Lopers op de Besterd bij een vorige Besterd Mijl. Foto: Theo van Etten

vervolg pagina 1

De deelnemer kan kiezen uit afstanden van 1, 3 of 5 Besterd Mijlen en daarnaast een leuke korte KidsRun
én een FunRun die beide óp het Besterdplein gelopen worden.
Voor de lopers van de Besterd Mijl is er een tijdregistratie door middel van een chip in het borstnummer.
Elke loper heeft daarmee duidelijk overzicht van zijn tussentijden en eindtijd.
Voor de toeschouwers is er ondertussen van alles te zien en te beleven. Met een gezellig terras, diverse
activiteiten voor de kinderen en een speciale duurzaamheidsactiviteit is een bezoek aan de Besterd Mijl een
bruisende invulling van Vaderdag!

Parcours Besterd Mijl

Het stratenparcours is 1610 meter lang en start op het Besterdplein. Route via Nicolaas Pieckstraat,
Leonard van Veghelstraat, Koestraat, Molenbochtplein om het veldje, Violierstraat, Molenbochtstraat,
Kruisstraat, Molenstraat, Noord Besterdstraat, Besterdplein.
Besterdring, Koestraat en Molenstraat worden zo veel mogelijk gemeden, zodat daar het verkeer zijn
doorgang kan hebben.

Vanzelfsprekend willen we de bewoners aan dit parcours vragen om de
hardlopers fanatiek aan te moedigen!
KidsRun en FunRun

De KidsRun en FunRun worden op het Besterdplein gelopen op een parcours van 250 meter lang.
(Speciaal voor studenten en lui die van fun houden is de organisatie bezig om een hilarische
‘Je Kunt m’n Rug Op’-race uit te werken, waarover later meer op social media.)

Tilburg Triple

De Besterd Mijl maakt onderdeel uit van de stimuleringsprijs Tilburg Triple. Met de
gloednieuwe Tilburg Triple is Tilburg de eerste stad in Nederland met een medaille
voor sportieve deelnemers die aan meerdere Tilburgse wandel- en loopevenementen
deelnemen. Deelnemers worden beloond met een medaille en andere prijzen als
ze aan minimaal 3 evenementen meedoen. Hiermee hoopt Tilburg meer
mensen in beweging te krijgen. De Tilburg Triple is een initiatief van
Sportbedrijf Gemeente Tilburg in samenwerking met Citymarketing Tilburg
en wordt ondersteund door de volgende wandel- en loopevenementen;
De Besterd Mijl, Lopers Company Tilburg Run, Kruikenloop, Galgenloop,
Verbeeten Challenge, PUURloop, CZ Tilburg Ten Miles en de Warandeloop.

Inschrijven.nl

De Besterd Mijl wordt gelopen
op Vaderdag, zondag 19 juni.
Vanaf 12.30 uur starten de
verschillende onderdelen en
categorieën.
De inschrijvingen gaan via
: www.inschrijven.nl
Hier geef je ook aan of je
meeloopt voor de
Tilburg Triple.

Vrijwilliggers

Ben je niet zo’n loper, maar
wil je wel vrijwillig meehelpen
aan de organisatie van die
dag, stuur dan een e-mail
naar : jdbeer@ziggo.nl

De

Mijl

MANTELZORGER?
Meer tijd voor jezelf met Convivio Thuis
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.

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

