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Tkermis, 22 juli t/m 31 juli

T 2022: De Nostalgische Kermis op de Besterd!
Kom winkelen op Winkellint Besterd en spaar voor gratis tickets! 

Koffie gemorst? Op de PaperPassionbeurs maken 
ze er een avontuur van, lees meer op pagina 12.
#coffeeart van Giulia Bernardelli @bernulia uit Italië

5 tm 9 augustus, Koepelhal: PaperPassion en KNIT&KNOT

Tijdens Tilburg Kermis, die van 22 tot en met 31 juli 2022 de stad weer letterlijk en  
figuurlijk op zijn kop gaat zetten, staat op het Besterdplein en een gedeelte van de  
Besterdring de Nostalgische Kermis. Daarmee komt een lang gekoesterde wens van vele  
ondernemers van de Besterd in vervulling. Lees verder Pagina 13.

Cinecitta: de Sneak Klassieker, elke 
woensdagavond in juli, zie pagina 12.

Wijkraad

Parkeervergunning 
of energietoeslag 

aanvragen? 

Zie meer uitleg van de 
Wijkraad Loven-Besterd, 

Pagina 2.

Laat de zon in je hart... 
I'm walking on sunshine... 
Zomaar twee teksten die bij het maken van deze zonnige 
editie in mijn hoofd blijven hangen. En de herinnering 
dat mijn kinderen vroegen wat de vertaling is van de 
laatste songregel. Mama wat zing je dan? Tijdens 
de vertaling, zingend op de melodie, keken grote 
ongelovige ogen me aan. Of dat was omdat je niet letterlijk 
op de zonnestralen kunt lopen of omdat het geluid niet beviel, heb ik nooit 
gevraagd. Maar het heeft me nooit weerhouden om deze regel nog vaak te zingen, in beide 
talen. En je mag gewoon meezingen, de vele koren in de wijk zoeken leden. Zie pagina 8.

Ik zie je graag...
Ook een songtekst, Brabants/Tilburgs, of eigenlijk een zegswijze uit het zuiden (Vlaanderen). 
Ik zeg het vaak. Dat geeft voor mij liefde aan. Ik zie de wijk graag, de bewoners, 
de vrijwilligers, de verenigingen en de ondernemers.
In onze eigen wijk verdienen vele bewoners een zonnetje. Zie pagina 5.

In deze zonnige zomereditie wordt de taal van de wijk gesproken. Vrijwilligers en ondernemers 
willen u graag vertellen wat ze bezighoudt. Straks horen we weer de taal en geluiden van de 
Tilburgse Kermis; spaar voor gratis ritjes op de nostalgische kermis. Nostalgische films hoor 
en zie je bij Cinecitta. De Chinese namen voor energie en bewegingsleer kom je tegen bij het  
CNGO. Klanken van rust ervaar je tijdens een ochtend  
in het Spoorpark, en gezelligheid en creativiteit vind je in  
het Wilhelminapark, de Stadstuin Theresia of bij het  
ontdekstion013. 
Heb je moeite met taal? Informeer eens bij het 
Taalhuis Tilburg. Vertel je eigen verhaal aan 37,5 of 
beluister de taal van de wijk tijdens een van de  
Zomerwijkwandelingen van De Stadsgidserij.  
Of lees lekker een boek! Zie pagina 7.

Laat de zon in je hart, vier de zomer...
en de WTON-redactie ziet je graag weer in de herfst.

10 t/m 28 augustus, Wilhelminapark viert de zomer, zie pagina 9.

De beste gym komt uit China! 
                                           CNGO: Voor wijkbewoners 3 lessen gratis! Lees meer op pagina 11.
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parkeervergunning 
Bewoners kunnen via : tilburg.parkeer.nl een 
parkeervergunning aanvragen. 
Mensen die in een appartementencomplex wonen waar de mogelijkheid bestaat op 
eigen terrein te parkeren, kunnen zo’n vergunning niet aanvragen. Wel kunnen ze een 
vergunning aanvragen voor een tweede auto. Loven-Besterd heeft als rayonnummer 
N-06. Heb je een parkeervergunning, dan kun je met deze vergunning ook ‘gratis’ 
parkeren in de rayons N-01 t/m N-05. Als bewoner in een complex met mogelijkheid tot 
parkeren op eigen terrein is het dus handig om een parkeervergunning voor een tweede 
auto aan te vragen, ook al heb je maar één auto. Het kost je wel 8 euro per maand. 

Er staan maar een paar parkeerbetaalpalen in de wijk Loven-Besterd. De reden is dat er 
vanuit gegaan wordt dat de meeste automobilisten een parkeerapp hebben. Je moet 
alleen het zonenummer weten, en dat staat overal inderdaad goed aangegeven. (In 
het geval van Loven is dat 51676.) Een andere reden is dat Loven-Besterd vooral een 
woonwijk is. Bewoners zullen een vergunning hebben, en bezoekers kunnen via een 
bezoekersapp door de bewoners opgevangen worden. (20 cent per uur i.p.v. 1 euro).

Het rode kruisgebouw
Nadat Stek Architecten in 2020 een ontwerp had ontwikkeld voor herbouw van het Rode Kruisgebouw aan de  
Leonard van Veghelstraat, heeft het toch even geduurd voordat een definitieve koper van het pand zich aan- 
diende. Onlangs heeft Wonen Breburg het aangekocht. Het oorspronkelijke plan is gewijzigd. Er worden nu achttien  
appartementen gerealiseerd: drie lagen van zes appartementen voor één- tot tweepersoonshuishoudens; sociale huur. 
De begane grond van het pand is qua ontwerp nog niet ingevuld. Daartoe was 16 mei jongstleden een inspiratie-
avond gepland. Brainstormen over de invulling ervan met bewoners, ondernemers, organisaties en mensen van 
Wonen Breburg. Met de opbrengst van deze avond gaat een soort klankbordgroep aan de slag om de ideeën te 
toetsen op haalbaarheid. Een greep uit wat naar voren kwam: kringloopwinkel met koffiehoek, mogelijkheid voor 
een bridgeclub en/of biljartclub met naborrelen, voor de zzp-er ‘huur een bureau’, er moet aan de jeugd/jongeren 
gedacht worden, vergadermogelijkheden, kooklessen, repaircafé, onderwijsmogelijkheden met stagebegeleiding.
Wordt vervolgd.
Parkeren: Het complex kan niet de gelegenheid bieden van parkeren op eigen terrein. Omdat dat wel de voor- 
waarde is voor nieuw te bouwen appartementencomplexen, krijgen de toekomstige bewoners niet de  
mogelijkheid een normale parkeervergunning aan te vragen; misschien wel voor een vergunning voor een  
tweede auto, maar dat is nog niet duidelijk.

energietoeslag
Mensen met een laag inkomen kunnen een eenmalige energietoeslag aanvragen. Het heeft al in verschillende  
bladen gestaan. In het Stadsnieuws van 7 mei 2022 staat een duidelijk artikel. Aanvragen kan tot en met  
2 september 2022 via : tilburg.nl/energietoeslag. Bent u niet zo thuis op het internet, of is de materie sowieso te 
ingewikkeld, dan kunt u het beste contact opnemen met de Formulierenhulp via telefoonnummer : 013 549 86 46.

wijkraad loven-besterd: 
    info@loven-besterd.nl      www.loven-besterd.nl    www.facebook.com/lovenbesterd

Wijkraad

Buurthuis De Wissel Wijkcentrum De Baselaer Wijkcentrum Het Spoor Wijkcentrum De Poorten
Leliestraat 49
013 542 24 38

Hoefstraat 175 
013 543 59 09 

Schaepmanstraat 36
013 542 16 64

Hasseltstraat 194
013 464 92 10

Activiteiten in de wijk

WORKSHOPS, MAKE AND TAKES, TRENDS, 
INSPIRATIE & SHOPPEN!

• Scrapbooking • Handlettering • Journaling • 
Tekenen en Schilderen • Mixed Media • Filligraan • 
Mandala • Memory keeping • Plotters • Doodling • 

Papier technieken • Papercutting • Papierscheppen 
• Snailmail • Boekselen • Cards & veel meer...

 5 & 6
Augustus
2022

Tickets nu te koop! ma 8 + di 9
augustus 2022
Koepelhal
TILBURG

WORKSHOPS, MAKE AND TAKES, TRENDS, 
INSPIRATIE & SHOPPEN!

Haken, breien, spinnen, vilten, knopen, 
borduren, tuften, macramé en meer…

www.knitenknot.nl

Gerrit Poels, bekend 
als de broodpater, 
heeft Stichting Poels 
opgericht om, ook als 
hij daartoe niet meer 
in staat zou zijn, de 
organisatie van zijn werk 
voort te zetten. Gerrit 
(op 11 mei jl. 93 jaar 
geworden) heeft al enige 
tijd geleden dat punt 
bereikt. Hij verblijft nu 
in het verzorgingshuis 
Notre Dame. 

Stichting Poels gaat met voedselhulp door. Zijn echtgenote Angelique en  
pleegdochter Nienke bewaken samen met Stichting Poels het gedachtegoed 
van Gerrit en Angelique Poels. Ook in de huidige tijd is hun gedachtegoed 
van groot belang. De armoede slaat in hevige mate toe bij velen. Het is 
vaak moeilijk de juiste weg voor hulp te vinden. Uitgangspunt van Gerrit 
en Angelique was: helpen, geen gedoe met papieren, formulieren, geen 
eisen. Stichting Poels wil op deze manier de helpende hand bieden.

Gratis maaltijden en levensmiddelen van Stichting 
Poels, ook voor gezinnen die het moeilijk hebben
Stichting Poels is volop bezig met het verstrekken van GRATIS maaltijden;  
om in Poels Hofje op te eten of om mee naar huis te nemen. Ook 
verstrekken zij GRATIS voedselpakketten. Om mee naar huis te nemen en  
daarmee zelf een maaltijd klaar te maken. Verder is er kleding, ook baby- 
kleertjes, en speelgoed beschikbaar.
Er wordt hulp geboden waar dat kan, zonder toelatingseisen en zonder  
formulieren! Persoonlijk contact met de coördinatoren zuster Shyny en  
zuster Medylyn is ook mogelijk. Kom langs of stop een briefje met naam,  
adres of/en telefoonnummer in de brievenbus van Poels Hofje (achter 
het hek). Zij nemen dan contact met u op.
Men is welkom op dinsdag en donderdag van 16.00 uur – 18.00 uur in:
POELS HOFJE, Lambert de Wijsstraat 13, Tilburg (achter de voormalige 
Hasseltse kerk, nu wijkcentrum De Poorten). Kijk voor meer informatie 
en contactgegevens op de website : www.gerritpoels.nl

Kinderboerderij Maria Goretti

betaald parkeren
In de wijken Loven-Besterd en 
Groeseind-Hoefstraat is per 1 juni 
betaald parkeren ingevoerd van 
maandag tot en met zaterdag 
van 09.00 uur tot 22.00 uur. 

Gerrit en Angelique Poels tijdens uitreiking 
van de Gouden Legpenning, juni 2017

Wijkkrant T Oud-Noord zet Gerrit 
en Angelique Poels in het zonnetje
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Kinder Kinder Kinder Kinder Kinder 

Bestel op tijd je tickets!
Het zou wel eens heel 

druk kunnen worden in de 
zomervakantie, 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. Kijk online wanneer 
we in de zomervakantie open zijn!

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?

R-Play is een speelplek waar kinderen veilig kunnen 
spelen. Ze kunnen (groot) speelgoed lenen dat ze  
thuis niet hebben. De beheerders van R-Play houden  
een oogje in het zeil. De R-Play-bus rijdt naar speel-
pleintjes in Tilburg, waar kinderen veilig en onder 
toezicht kunnen spelen. Ook ouders ontmoeten 
elkaar op het plein. Bij R-Play is altijd een kidswerker 
aanwezig om het spel tussen kinderen te stimuleren 
en/of contacten met ouders te onderhouden. 

Gloednieuw speelgoed gekocht van donatie
Van de Ven Bouw en Ontwikkeling bestaat 100 jaar. 
Om dit te vieren, heeft het bedrijf aan drie Tilburgse 
organisaties die zij een warm hart toedragen een gulle 
donatie gedaan. R-Newt Kids mocht afgelopen maand 
€ 9.750,- in ontvangst nemen. Van het geld zijn onder 
meer skeelers, skelters, mountainbikes, een hinkelbaan, 
balspelletjes en ander (groot) buitenspeelgoed gekocht. 

Onlangs werd tijdens de buitenspeelmiddag op het 
Stuivesantplein het nieuwe speelgoed met de aanwezige 
kinderen uitgepakt. Joyce Hems van Van de Ven: 

Mooi om aanwezig te zijn tijdens deze onthulling. 
Het was super om te zien dat de kinderen zo blij zijn 
met het nieuwe speelgoed in de bus. Leuk om het 
enthousiasme van de medewerkers te zien ook!

Zelf meespelen?
Woon jij in Oud-Noord en wil jij ook eens langskomen bij  
de R-Play-bus van R-Newt? We staan elke vrijdagmiddag 
vanaf 15.00 uur op het Nassauplein! De R-Play-bus staat  
op verschillende plekken in Tilburg. Kinderen zijn o.a. op  
maandagmiddag vanaf 15.30 uur welkom op het  
Stuivesantplein in Tilburg. Meer informatie over R-Play 
en alle locaties vind je via Facebook R-Newt Kids, 
of via Willem van de Voort : 06 25 17 84 72.

Vrijdag 20 mei was het dan eindelijk zover! Kinderboerderij Maria Goretti werd, na twee jaar 
gesloten te zijn geweest, geopend door wethouder Marcelle Hendrickx. Ze heeft de opening 
ingeluid met mooie woorden richting iedereen die heeft bijgedragen aan het proces van 
de kinderboerderij. Daarna hebben Theo v.d. Bruggen (manager Diamant-groep) en 
Linda Noij (beheerder Maria Goretti) hun visie vanuit de Diamant-groep kenbaar gemaakt. 

Kan jij ook niet wachten tot de kermis begint?

Kom deze zomervakantie naar Ontdekstation013 en maak je eigen 
game. Je kent vast al die toffe spellen op de kermis wel; deze 
worden gebruikt als inspiratie voor jouw spel. Zorg jij straks voor 
een spel dat al je vrienden en vriendinnen willen spelen? En heb jij 
de creativiteit in huis om een spel te maken waarin jij altijd wint? 

Kermisattracties 
Speel jij graag spelletjes op de kermis, zoals blikgooien, kamelenrace 
of basketbal gooien? Deze zomer heb je de kans om jouw favoriete 
spel te maken. Je kan natuurlijk ook helemaal zelf iets bedenken 
en je vrienden of familie uitdagen het te spelen. Als je klaar bent 
met het maken van jouw spel mag het uiteraard mee naar huis.

Ook in de pauze creatief aan de slag
Als de zon schijnt, kan je tijdens het pauzeprogramma naar buiten, waar 
je kan ontdekken in onze watertuin. Als de zon even niet schijnt, kan 
je ook spelen met special effects via de greenscreen boxen, een stop 
motion film maken, of bouw en programmeer een snelle raceauto.

Ochtend of middagprogramma
Je bent lekker een hele ochtend of middag bezig. Het totale programma 
duurt 2,5 uur. Als ouder kan je meedoen met de leukste spellen 
bedenken. 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 in de zon. 

Nieuw speelgoed 
aangeschaft voor de 

R-Play-bus

Van skeelers tot voetballen en van steps tot 
skippyballen: de R-Play-bus van R-Newt Kids 
is gevuld met het meest veelzijdige speelgoed, 
dat kinderen gratis mogen gebruiken. 

Kinderboerderij Maria Goretti

Kom je ook in augustus 
naar de Koepelhal in Tilburg? 

Daar mag je creactief zijn.
Gratis kids cadeautjes 

én activiteiten.

Meer info 
: paperpassion.nl en  
: knitenknot.nl 

en pagina 13.

Met de seizoensopening van alle kinderboerderijen in de gemeente Tilburg op zaterdag 
7 mei was er een namenwedstrijd georganiseerd voor de allernieuwste bewoners van 
de kinderboerderij: de alpaca’s. Tijdens de opening had wethouder Marcelle Hendrickx 
de schone taak om de namen te onthullen van de twee dames die rondlopen op 
Maria Goretti. Dus nu hebben zij officieel een naam: Loua (wit) en Feetje (zwart). 

Na afloop was er nog even tijd om bij te kletsen mét een hapje en drankje, geregeld door 
de facilitaire afdeling van de Diamant-groep. Dank daarvoor! We kunnen terugkijken op 
een geslaagde middag, ondanks een bui die overtrok.

Maak je eigen spel bij Ontdekstation013!

Tilburg zoekt Held met een T! 
Een jongere (tot 18 jaar) voordragen kan
tot en met 30 september 2022 via : tilburg.nl/Jeugdlintje

Heb je vragen over Kerkibo en Maria Goretti of willen je ouders meer informatie? 

Vraag het de beheerders van de kinderboerderijen:
Kerkibo   Vanaf juni heeft Kerkibo een nieuwe beheerder. Haar naam is Elske Geerts. 
bereikbaar via : 06 38 75 37 31 : Elske.Geerts@diamant-groep.nl : www.kerkibo.nl
Maria Goretti   Linda Noij: bereikbaar via : 06 53 96 16 17 en via e-mail  
: linda.noij@diamant-groep.nl      www.facebook.com/kinderboerderijmariagorettitilburg
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De Vriendschapsbank 30-50 jaar van ContourdeTwern is er voor alle inwoners van 

Tilburg. De Vriendschapsbank is er voor mensen die, om wat voor reden dan ook, 

nieuwe contacten willen opdoen. We zijn een groeiende groep mensen die samen 

dingen onderneemt. 

 

Via deze (gratis) bank leer je op een laagdrempelige manier nieuwe mensen kennen. 

Samen worden gezellige activiteiten ondernomen, zoals wandelen, een terrasje pikken 

of naar de film. Er is veel ruimte voor eigen initiatieven en ideeën!    

Via sociale media heb je contact met elkaar, om van daaruit samen activiteiten te 

ondernemen. En elke laatste vrijdag van de maand is er, tussen 14:30 en 16:30 uur, een 

vrije inloop bij wijkcentrum de Baselaer.  

Ben je tussen de 30 en 50 jaar en heb je behoefte aan (meer) sociale contacten? 

En lijkt het je fijn om dingen te ondernemen met andere mensen? 

Sluit je dan aan bij de Vriendschapsbank van ContourdeTwern!  

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

Een verhaal voorlezen kan een hele 

wereld oproepen… een wereld vol 

geuren en kleuren. 

 

Dat is wat we doen in de “Luister- en 

vertelgroep”! Vrijwilligers lezen -rondom 

een gekozen thema- voor uit teksten, 

boekfragmenten, gedichten, columns 

of krantenartikelen. Het samenzijn 

en luisteren naar verhalen, kan veel 

herinneringen oproepen. En vanuit deze 

herinneringen ontstaan weer nieuwe 

verhalen. Wanneer wij verhalen met 

elkaar uitwisselen, ontstaat vanzelf 

een gesprek tussen de deelnemers en 

vrijwilligers. 

Wilt u uw ervaringen, herinneringen en 

verhalen ook delen met anderen? Dan 

bent u van harte welkom bij onze luister- 

en vertelgroep. Deelname is gratis. 

De luister- en vertelgroep is er voor 

iedereen. Een aantal groepen is met 

name gericht op senioren. U kunt van 

tevoren bij ons informeren wat de leef-

tijden van de deelnemers per groep zijn, 

zodat u aansluit bij een groep die bij u 

past. 

De luister- en vertelgroepen (voorheen 

ook wel bekend als “Luisteren in je leun-

stoel”) vinden plaats op verschillende 

locaties in Tilburg.  

In Oud-Noord hebben we de volgende 

luister- en vertelgroepen: 

• Wijkcentrum De Poorten, iedere  

1e en 3e dinsdag van de maand:

• 10.00 tot 11.30 uur  

• Wijkcentrum De Baselaer, iedere 

dinsdag (in de even weken): 

10.00 tot 12.00 | 13.00 tot 15.00 uur 

 

Voor meer informatie of aanmelden: 

kittylumens@contourdetwern.nl of 

06 236 45 033 

ContourdeTwern

U kunt ook voor exposities terecht 
in Wijkcentrum De Poorten

Leer op een laagdrempelige manier nieuwe mensen 
kennen bij de Vriendschapbank 

Wijkcentrum De Poorten is gevestigd in 

de voormalige Hasseltse kerk. Ook als 

u niet komt voor de biljart, bingo of één 

van de andere activiteiten, is het zeker 

de moeite waard om er eens binnen te 

lopen. Er is namelijk van alles te zien. 

Zo kunt u aan de hand van foto’s in de 

ontmoetingsruimte ontdekken hoe dit 

markante gebouw aan zijn opvallende 

metalen torenspits is gekomen. 

Het Kasteel van Tilburg

Op de tweede verdieping vindt u de 

permanente expositie “Het Kasteel 

van Tilburg”. Aan de hand van voorwer-

pen (zoals een originele deur) wordt het 

verhaal verteld van dit heuse Tilburgse 

kasteel dat vroeger in de buurt van de 

Hasseltstraat stond. 

Tijdelijke exposities

Ook worden al sinds de opening van dit 

multifunctionele wijkcentrum (2005) 

tijdelijke exposities in het vroegere mid-

denschip ingericht. In april van dit jaar 

was dat de verhalenkamer “Ode aan 

mijn vader de gastarbeider”. Bezoekers 

werden mee terug genomen naar de 

jaren zestig en zeventig, toen de eerste 

Turkse en Marokkaanse gastarbeiders 

zich in Tilburg vestigden. 

Toen dit artikel werd geschreven, was de 

expositie “Bindweefsel” in De Poorten 

te zien. Dit samenwerkingsproject tussen 

ContourdeTwern en het Textielmuseum 

haalde traditionele en sociale media tot 

ver buiten Tilburg. Het kunstwerk “Een 

levensboom omringd door diverse verha

len”, is het resultaat van de co-crea-

tie-sessies van vijftien Tilburgse vrouwen 

met een migratieachtergrond, vakmen-

sen in het TextielLab en de Tilburgse 

kunstenares Larissa Schepers. Zoals 

een succestentoonstelling betaamt, ging 

ze in de maand juni op tournee langs 

verschillende buurthuizen. Als alles goed 

is verlopen, is het kunstwerk inmiddels 

weer terug daar waar het ontstond en is 

ze nog een periode in het Textielmuseum 

te bezichtigen. 

Heeft u zelf een kunstzinnig, cultureel of 

ander project dat gezien mag worden? 

Informeer dan naar de expositiemogelijk-

heden in de Poorten.

Mail naar info@depoorten.nl of 

bel 013 464 9210 en vraag naar 

Jan Verbunt. 

Heb je interesse, vragen of wil je je 

aanmelden? Neem dan contact op 

met coördinator Sonja Havens. 

Zij is bereikbaar via: 

sonjahavens@contourdetwern.nl of 

op 06 205 90 811. Of bel met het 

AdviesPunt: 013 549 86 46. 

Oud-Noord

U bent van harte welkom 
bij de Luister- en vertel-
groep
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In deze editie: een aantal wijkbewoners in het zonnetje

De heer C.G.M. (Cees) Peek (83)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Muziek speelt een belangrijk rol in het vrijwilligerswerk dat 
de heer Peek doet. Via zijn broer, die woonde bij Amarant, 
kwam hij in 1990 in aanraking met het Bewonerskoor. Hij 
beschikt over de juiste muzikale kwaliteiten en heeft 25 jaar 
lang het koor geleid als dirigent. Sinds tien jaar is de heer 
Peek dirigent van zanggroep Broekhoven en al meer dan 
25 jaar van het Interkerkelijk Herenkoor. Daarnaast is hij 20 
jaar beheerder van de Petrus Donderskerk in onze stad. Al in 
eerdere jaren deed hij vrijwilligerswerk voor de parochie. Hij 
was lid van het kerkbestuur en zanger in het koor Cantiqua. 
Ook was hij jarenlang beheerder van het parochiecentrum.

Vrienden
Ieder jaar zet de wijkkrant de Vrienden in het zonnetje in de juli-editie. In 2021-2022 
zijn weer wijkbewoners Vriend van de wijkkrant geworden. Zij willen anoniem  
blijven. Alle Vrienden dank jullie wel. 

Het is mogelijk om Vriend te worden van de wijkkrant T Oud-Noord. Leest u graag deze wijkkrant 
en wil u iets bijdragen? Meer info : persoonlijkekunstencreatie.nl/wijkkrant-tilburg-oud-noord 

Tekstadviseur Hennie van Lare
Al jaren controleert en adviseert Hennie de 
redactie van de WTON taalkundig. Zij corrigeert 
alle ingezonden teksten van vrijwilligers, buurt-
bewoners en ondernemers in de wijk. Zij doet de 
eindcontrole van de edities voordat deze naar  
de drukker worden ingezonden, want ook bij het  
verwerken van de teksten en opmaak van de  
edities is een (tekst)foutje zo gemaakt. 

Zonder haar zouden er veel meer tekstfouten in 
staan die er helaas insluipen, niet omdat men het 
niet weet of ‘foute’ teksten instuurt, maar omdat 
we allemaal fouten maken bij het opschrijven van 
wat we willen vertellen. Op deze manier ‘durft’ 
iedereen een tekst in te sturen, wetende dat deze 
nog goed wordt bekeken. Hennie zorgt ervoor 
dat de teksten voor iedereen goed leesbaar zijn.

      Uitreikversiersel 
      Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
                                             

Lintjesregen 2022

Dit jaar ontvingen 38 inwoners van Tilburg een Koninklijke onderscheiding. Burge-
meester Theo Weterings reikte deze lintjes uit tijdens de Lintjesregen op dinsdag  
26 april in de raadszaal van het Stadhuis. Onder de decorandi ook buurtbewoners. 

Er zijn meerdere buurtbewoners benaderd om in deze zonnige wijkkrant te staan. Alleen van  
degenen die toestemming hebben gegeven, volgt hieronder een beschrijving. Ook is vanwege  
privacy niet altijd bekend of de decorandus in de wijk woont. De redactie van de wijkkrant heeft  
haar best gedaan om niemand over te slaan. Iedereen wordt bijzonder gewaardeerd, en wij  
willen dan ook alle gedecoreerden van harte feliciteren!

De heer H.P.C. (Hennie) (80) en 
Mevrouw J.A.A.M. (Joop) (81) Van Brunschot-Donders
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Meneer en mevrouw Van Brunschot verrichtten bijna 25 jaar gezamenlijk 
vrijwilligersactiviteiten in het buurtcentrum Loven-Besterd, later in het wijkcentrum 
Het Spoor. Zij organiseerden wekelijks een bingo voor ouderen. Niet alleen was de 
organisatie in hun handen, ook de inkoop van de prijzen deden zij. Van de opbrengst 
van de bingo organiseerden zij twee keer per jaar een busreisje, geheel verzorgd. 
Ook de paas- en kerstmiddagen waren een groot succes, waar de mensen erg van 
genoten. Vanwege corona waren zij genoodzaakt in 2020 te stoppen met de bingo.

Het echtpaar is ook ruim 21 jaar actief bij de Vereniging van Eigenaren van 
appartementen complex Aqua Azzura in de Beukenstraat, waar zij de kerstversiering 
elk jaar verzorgen. De heer Van Brunschot is daarnaast ook klusjesman in het complex.

De heer G.J.M. (Gerrit) Brouwers (84)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

De heer Brouwers is twintig jaar actief voor KBO Brabant,  
afdeling Theresia, Loven en Besterd; een senioren-
vereniging met 150 leden. Als penningmeester houdt hij 
de complete administratie van de vereniging nauwkeurig 
bij. Behalve de vergaderingen van de eigen vereniging, 
woonde hij ook de vergaderingen bij van de KBO Kring  
Tilburg, de Clustervergaderingen en het Penningmeester-
overleg van alle Tilburgse KBO-verenigingen. Daarnaast 
was hij actief bij de organisatie van de bingo, hielp hij 
mee bij de wekelijkse biljartcompetities en bezorgde 
hij maandelijks het verenigingsblad bij de leden thuis.

De heer J.W.C.A. (Sjef) De Wit (65)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

De heer De Wit is 25 jaar lang als vrijwilliger actief bij de Stichting 
Wijkraad Goirle-Has¬selt-Bouwmeesterbuurt. Zowel op bestuurlijk 
niveau als uitvoerend stak hij de handen uit de mouwen voor 
buurtbewoners. Zijn aandacht ging vooral uit naar mensen die 
weinig te besteden hadden. Hij organiseerde tal van acties om 
hen te helpen, bijvoorbeeld door boodschappenpakketten te 
regelen, en speelgoed of kleding voor kinderen. Voor kinderen 
organiseerde hij kinderkampen en hij was nauw betrokken bij 
de oprichting van Kindereiland aan het Stenenkamerpark. Hij 
speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van het Huis 
van de Wijk Kasteel West, dat twee jaar geleden de deuren 
opende. Daarnaast was hij ook ambassadeur voor Verrijk je Wijk. 
Nog steeds is hij erg actief in het bedenken en uitvoeren van 
ideeën binnen de Wijkraad Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt. 

De heer H.J. (Harrie) Buster (93) 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

De heer Buster heeft na zijn pensionering als medewerker van de Technische Dienst van de Bijsterstede 
zijn baan omgezet in vrijwilligerswerk. Hij had in het verzorgingshuis een eigen werkplaats, waar 
hij bouwde aan tal van projecten ten behoeve van de bewoners en medewerkers van het huis. Zo 
maakte hij hulpmiddelen voor spelletjes voor bewoners, een flipperkast, een schoonheidssalon, een 
bruin café en zelfs een complete ouderwetse keuken voor de extra beleving van de bewoners. Ook 
maakte hij alle carnavalsattributen die nodig waren voor d’n Opstoet waar het huis aan deelnam. 
In 2021 moest de heer Buster om gezondheidsredenen stoppen met zijn vrijwilligerswerk.

De heer G.J. (Gerard) Stevelink (60)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

Naast zijn betaalde werk als parochiecoördinator 
en pastoraal werker bij de Rooms Katholieke Zalige 
Peerke Donders in Tilburg, is de heer Stevelink hier 
sinds 2000 een aanzienlijk aantal uren als vrijwilliger 
actief. Zo is hij ruim twintig jaar basisleider en 
organisator van het Seniorenpastoraat, verbonden 
aan de parochie. Hij organiseert hier bijeenkomsten 
voor ouderen. Hij is ook sinds 2000 penningmeester 
en hulpverlener bij de werkgroep De Samaritaan, 
die opvang biedt aan mensen in moeilijkheden. 
Daarnaast is hij sinds 2017 vrijwilliger bij eetcafé  
‘Thuis bij Peerke’ dat aan de parochie is verbonden. 

Ook is de heer Stevelink sinds 2007 medeorganisator 
van activiteiten van Onderling Sterk Midden-Brabant,  
dat zich inzet voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Hij coördineert de activiteiten van 
stichting Samen op Stap, die ouderen vooral in de  
zomer een Zomerfestival aanbiedt, 4 gezellige 
middagen, en ook in voor- en najaar zijn er diverse  
middagen. Verder is hij actief voor de Stichting 
Levensvormend Jongerenwerk Tilburg de Mandala  
en voor de Zonnebloem.

Lees de uitgebreide omschrijving van De heer Peek en De heer Stevelink in de Extra editie Nieuwsbrief van 27 april 2022 
: parochiepeerkedonders.nl/nieuws/actueel

  Dank      jullie wel

Dames Heren

De heer en mevrouw Van Brunschot-Donders

De heer Brouwers

De heer De Wit

De heer Peek

De heer Buster

De heer Stevelink

De heer A.J.M. (Alex) Hendrickx (65)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

De heer Hendrickx is sinds begin jaren negentig 
als vrijwilliger actief. In 1991 was hij betrokken 
bij het opstarten van de Emmausparochie 
in Tilburg-West. Hij trok vrijwilligers aan, richtte een nieuw koor op en coördineerde jarenlang 
de Kleuterkerk. In 2000 werd hij door de bisschop benoemd als coördinator van vrijwilligers. 
Sinds 2011 is de heer Hendrickx als vrijwilliger actief bij Parochie de Goede Herder, sinds 
2020 als vrijwilligerscoördinator. Ook is hij als vrijwilliger actief in het verzorgingshuis De 
Bijsterstede, dat valt onder de zorgorganisatie De Wever, waar hij betaald werkzaam voor 
is. Als vrijwilliger onderhoudt hij de kapel van De Bijsterstede en hij is coördinator van de 
activiteiten. Daarnaast is hij sinds 2001 voorzitter van de Stichting Vrienden van de Bijsterstede. 
De heer Hendrickx is vanaf 1990 betrokken bij vele activiteiten in de wijk Theresia, waar hij 
samen met veel vrijwilligers een bijdrage heeft geleverd aan het welzijn van ouderen in de 
Bijsterstede, Bijsterhof en ouderen uit de wijk. Zijn motto is altijd: wat je zaait kun je oogsten.

De heer Hendrickx (rechts) krijgt 
het uitreikversiersel opgespeld

Ook vrijwilliger worden bij De Bijsterstede? Elke vorm van tijdinvulling is bespreekbaar. Eigen ideeën 
zijn welkom. Ook werken wij graag samen met basisschool en kinderdagverblijven, leuke activiteiten
die best wat begeleiding kunnen gebruiken. : a.hendrickx@dewever.nl of : 06 18 60 74 99. 
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Ze
ven
 en

half

der
 tig 

door Nikita Maheshwary 
i.s.m. DansBrabant

Zevenendertig half is een uitnodiging aan vrouwen in Tilburg 
van Noord tot Zuid en van Fatima tot Buitenlust. Een hartelijke 
uitnodiging om samen met choreografe/dansmaker Nikita 
Maheshwary en DansBrabant deel te nemen aan tweewekelijkse 
groepsbijeenkomsten met andere vrouwen en aan een 
wandeling met Nikita door de wijk waarin je woont. Nikita’s 
schoenmaat is niet geheel toevallig 37,5.

Samen verkennen we de stad, delen we ervaringen en gaan we 
op zoek naar elkaars verhalen. Waar ben je thuis? Waar voel je 
je veilig? Met wie ben je verbonden?

Met Nikita en andere (gast)kunstenaars geven we vorm aan die 
verhalen: door middel van dans, beweging en visuele kunst. 
We ondernemen ook andere activiteiten: we volgen workshops, 
lunchen met elkaar en bezoeken samen (dans)voorstellingen 
en exposities. 

In augustus vindt tijdens Theaterfestival Boulevard 2022 in 
’s-Hertogenbosch een eerste ontmoeting plaats met mensen 
van buiten Tilburg die benieuwd zijn naar onze verhalen. Het jaar 
daarna werken we met Nikita verder toe naar een presentatie 
tijdens de eindmanifestatie van het Europese project Dancing in 
your Shoes waar 37,5 deel van uitmaakt.

Als de ontmoeting met andere vrouwen je aanspreekt, als je graag 
wandelt en danst of beweegt, als je vermoedt dat jouw verhaal 
gehoord en gezien mag worden maar je nog zoekt naar een manier 
om het te vertellen, als je openstaat en graag luistert, dan is 37,5 
hoogstwaarschijnlijk wat voor jou en zijn wij naar jou op zoek.

Praktische 
informatie 

Wat: 
1-op-1 wandeling van max. 1,5 uur 

door eigen buurt in Tilburg met Nikita 
Maheshwary, groepsbijeenkomsten 

op vrijdagochtenden van 10u - 13u bij 
DansBrabant en uitstapjes met de groep.

Wanneer: 
Wandelen: datum en tijd in afstemming. 
Groepsbijeenkomsten: tweewekelijks. 

Looptijd: 
vanaf nu t/m augustus 2023.

Opname: 
het gesprek tijdens de wandeling 
wordt opgenomen met een recorder.

Taal: 
Nikita spreekt vloeiend 
Engels, Hindi en een beetje 
Nederlands. 

Kosten: 
er zijn géén kosten 
verbonden aan deelname. 
Programma, voorstellingen, 
exposities en lunches worden 
vergoed. 

Aanmelden: 
Wil je meer weten? Neem dan 
contact op met Leon Caarls 
(organisator):

M: leon@dansbrabant.nl
T: 06-48865534
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Minibieb op het Energieplein

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

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

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

www.convivio-zorg.nl

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

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

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

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

MANTELZORGER?  
Meer tijd voor jezelf met Convivio Thuis

Op vertoon van  

deze advertentie  

regelt Convivio  

kosteloos de aanvraag 

voor financiële hulp  

en de indicatie.

 

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

Liever bellen? Neem dan contact op met Elleke Inderfurth via 06-40701120. 

Martin de Brouwer uit Loven schreef, 
naar aanleiding van stamboomonderzoek, 
een historische roman: De Heerlijkheid. 
Hoofdpersoon is Martins in 1530 geboren 
verwant uit Moergestel, Jan de Brouwer. 

Getuigschrift
Acht jaar geleden vond Martin na onderzoek in de archieven van  
Tilburg en ‘s-Hertogenbosch een getuigschrift. Jan verklaarde dat hij 
pensier (rentmeester) was van de abdij van Tongerlo en dat zijn familie 
werd bedreigd door een bende.  
Martin wist direct dat hij het hele verhaal wilde kennen. 

In De Heerlijkheid verloochenen een brouwerszoon, een speldenmaker  
en een novice, uit naam van de liefde, alles dat hen dierbaar is. In een  
wereld waar de onrust steeds verder oplaait, komen hun levens op  
ramkoers te liggen. 

Lekker lezen deze zomerHistorische roman De Heerlijkheid

Wil je verder lezen hoe het Jan, Bartold en Anna verging? De Heerlijkheid is in iedere boekhandel verkrijgbaar  
(ISBN 978-94-93266-89-6). Meer weten? Kijk dan op : www.martindebrouwer.nl

Het was een barre tocht: drie dagen, geteisterd 
door regen en natte sneeuw. Donkere wolken 
hadden hun onheil over hem uitgestort. Met 
het zicht zelden meer dan een hand voor ogen, 
sleepte hij zich door de bossen en velden 
naar het zuiden. Modder zat inmiddels in 
iedere porie en de kou had zijn lichaam tot 
in zijn botten verkild. Jans hart had ze echter 
niet beroerd. Dat was al koud geweest.
Vroeger had hij een dergelijke reis een 
weerzinwekkend vooruitzicht gevonden. De 
stilte en de eenzaamheid zouden hem naar 
de keel zijn gevlogen. Nu zwolg hij erin. Hij 
kon de mensen niet langer verdragen. Hun 

heimelijke blikken, de achter zijn rug om 
uitgesproken woorden. Genegenheid 
noch medelijden, geen van beide kwam 
hem toe. In de bossen was er slechts het 
zelfverwijt. Dat kon hij in stilte dragen.
Eindelijk klaarde het op. Een zwak zonnetje 
ontworstelde zich aan de loodgrijze 
wolkenlucht, zodra het abdijcomplex van 
Tongerlo voor hem opdoemde. Schaduwen 
van lindeknoppen streken over zijn gezicht, 
of wat daarvan over was. Hij voelde geen 
blijdschap, geen opluchting. Hij voelde niets 
dan de zonde, die hem terneerdrukte. …….

Eerste pagina van de roman  
De Heerlijkheid:

De langverwachte boekenkast is geplaatst 
op het Energieplein. Het heeft even geduurd, 
maar nu staat hij er écht. Al langere tijd 
stond er een stoel. Veel mensen vroegen
zich af waarom deze stoel was geplaatst.  
Wel, om even lekker te gaan zitten met een 
boek. Als een rustpunt op het Energieplein.

Er is voor elk wat wils, want de boekenkast wordt 
gevuld met een grote variëteit aan boeken. Kook-
boeken, thrillers, romans, kinderboeken, boeken over 
Tilburg en Noord-Brabant, tuinboeken, ga zo maar door.

Het initiatief kwam van wijkbewoonster Marianne en 
wethouder Marcelle Hendrickx heeft de  boekenkast  
op 17 juni feestelijk geopend.

Mede mogelijk gemaakt door onder andere: Wijkraad Theresia,  
ContourdeTwern en gemeente Tilburg.

Ben je lid van de Bibliotheek Midden-
Brabant? Dan mag je gratis e-books 
lenen en luisterboeken downloaden. 
Dat doe je bij de online Bibliotheek. 

Een zomerleesdip bij je kinderen voorkomen?
Kinderen die in de zomervakantie lekker 
blijven lezen, behouden hun leesniveau.
Haal een VakantieVerrassings-
Pakket bij de Bibliotheek.
: www.bibliotheekmb.nl/
campagnes/vakantielezen

Tongerlo
De abdij van Tongerlo was een van de machtigste organisaties in het land. Buiten haar rol in de landelijke 
politiek kwamen de invloedrijke pastoors van Tilburg, Moergestel en de wijde omgeving uit hun gelederen. 
Na de dood van de abt in 1560, besloot de Spaanse koning de inkomsten van de abdij te gebruiken om het 
bisdom van ’s-Hertogenbosch te financieren. Jaak Veltacker, de kamerling, wilde de abt echter zelf opvolgen. 
In De Heerlijkheid vraagt hij Jans hulp. Jan maakt vervolgens kwaadaardige mannen tot zijn vijanden. 

Bende
Door misoogsten, graanspeculatie en toenemende concurrentie heerste ondertussen armoede in de  
straten. In ’s-Hertogenbosch kregen speldenmakers Bartold en Anna, na een onfortuinlijk ongeval, een  
enorme boete. Door armoede gedwongen, sloten ze zich aan bij een bende. 
Die bende roofde van Breda tot Grave. De vrienden en familie van Jan in Moergestel konden er niet aan  
ontkomen. Zij werden met brandbrieven bedreigd. Toen de schout van ’s-Hertogenbosch niet ingreep,  
besloot Jan de bendeleden zelf na te jagen. Een dodelijk kat-en-muisspel volgde, waarin de corrupte  
schout een cruciale rol speelde.

Gratis e-books lenen en luisterboeken downloaden

Meer lezen deze zomer? 
Haal ook eens een tweedehandsboek bij Kringloop Tilburg in de 
Ceramstraat 12                                                                  www.kringlooptilburg.nl

Bibliotheek LocHal 
Burgemeester Brokxlaan 1000  
: www.lochal.nl  
: www.bibliotheekmb.nl  
www.facebook.com/lochal013

Kom ook naar de Tilburgse boekenmarkt 

Boeken rond het Paleis 
op zondag 28 augustus in het centrum van Tilburg.

Vrouwelijke singer-songwriters gezocht voor Boeken rond het Paleis 2022  
                                                                                    in Tilburg, lees meer pagina 8.
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Yellow sun, yellow sun of Equador
Lead me on to the girl that I adore
Yellow sun, yellow sun of Equador

If you do then I will never ask for more
Bovenstaande songtekst is een van de liedjes gezongen door Koor OntRoerend Goed 
(Bron: : muzikum.eu/nl/the-classics/yellow-sun-of-equador-songtekst)

Vrouwelijke singer-songwriters gezocht 
voor Boeken rond het Paleis 2022 
Stichting Cools (de organisatie van de Tilburgse 
boekenmarkt) wil vrouwelijke singer- 
songwriters graag een podium geven tijdens 
de jaarlijkse Tilburgse boekenmarkt ‘Boeken 
rond het Paleis’ op zondag 28 augustus, van 
10.00 tot 17.00 uur in het centrum van Tilburg.

Het gaat hierbij om de mogelijkheid een kort 
akoestisch optreden te verzorgen op het 
hoofdpodium op de trappen van het stadhuis 
tussen 12.00 en 13.00 uur. Daarna nog met 
een optreden in de Tilburgse LocHal.
Er wordt gezorgd voor een geluidsinstallatie 
(met operator) met de nodige microfoons en 
de mogelijkheid, bijvoorbeeld, een gitaar of  
keyboard in te pluggen.

Ben je een vrouwelijke singer-songwriter, 
woonachtig in of afkomstig uit Tilburg en 
omstreken en ben je geïnteresseerd deel 
te nemen, laat dit dan zo spoedig mogelijk 
weten via : stichtingcools@ziggo.nl

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

Drs. Ivo Lutke Schipholt ─ Drs. Herman Lutke Schipholt
Pia Lutke Schipholt ─ Nienke van Gorp-Cremer ─ Merel van der Linden

  Academische fysio-manueel therapeuten

Locatie: Korte Hoefstraat 1-b
Nieuwe locatie: Wagnerplein 3, gevestigd in Basic Fit, Drieburcht 2e verdieping
Geopend: ma-wo van 06.30 tot 20.00u, di-do-vr 07.00 tot 17.00u 

Maak een afspraak: 013 536 29 22  -  06 13 79 26 51
                                      info@fysiotherapietilburg.nl  www.fysiotherapietilburg.nl 

Vroeg in het Spoorpark: vredig en schoon!

Stadstuin Theresia bruist van de activiteiten!

Voor de buurt en door de buurt wordt er veel georganiseerd in onze mooie 
Stadstuin. Zo worden er regelmatig momenten georganiseerd om samen te eten. 

Iedere derde dinsdag van de maand organiseren we Ontmoetingen, met een lunch  
en activiteiten. Op zondag is er iedere week Soep en pudding (met vaak nog een  
tweede toetje in de vorm van een spelletje) en om de twee weken is er op woensdag  
een lunch. En sinds enkele maanden zijn we uitgiftepunt van Goei Eete:  
: www.goeieete.nl

Verder wordt er wekelijks gerikt, gebreid en gesjoeld en gejeu-de-bouled. Er wordt  
hardgelopen, er vinden workshops plaats, schrijfatelier, leesclub en 
paviljoenpodium-bijeenkomsten. Sinds kort is er ook een bomenrondleiding in  
Wilhelminapark en omgeving. Maar we doen ook regelmatig samen met anderen  
mee aan activiteiten, zoals de Toffe Tuinen route in juni. Binnenkort hebben we zelfs  
Pilatus, TaiChi en Yogalessen in de tuin. 
                                                            Zie : www.stadstuintheresia.nl en 
                                                                                          VASTE ACTIVITEITEN WTON-agenda pagina 14.

Op 7 juli wordt bij ons door VrijwilligersTilburg een 
Zomerborrel voor maatschappelijke organisaties 
binnen de gemeente Tilburg georganiseerd. 

Ook wij zijn een vrijwilligersorganisatie en zonder 
vrijwilligers zou de Stadstuin niet kunnen bestaan. 
Mocht je trouwens nog zelf iets willen beginnen 
of wil je komen helpen: meld je aan en we kijken wat past. Voel je 
in ieder geval welkom in ons mooie buurthuis met prachtige tuin!

24 juli is er een buurt BBQ. Opgeven kan via : info@stadstuintheresia.nl

Weet je hoe fijn het in het park is als je vroeg een rondje maakt? Geniet van de stilte en zoveel meer!  
Lees een ervaring van een van de vrijwilligers die altijd op de zaterdagochtend aanwezig is.

We gaan, gewapend met prikstok en afvalzakken, tegen acht uur het Spoorpark binnen. Rust!
Een zwerver met z’n ochtendrantsoen bier op een bankje, twee Engelssprekende jongens met 
ochtendhumeur met hun ontbijt-uit-een-plastic-bakje aan de tafel, een paar joggers, 
wandelaars en een vroege rollator. De waterhoen maakt ruzie met haar jong, de konijntjes rennen in 
file door het bos en de planten en bloemen genieten na van de regenbuien eerder die dag: prachtig!
De oogst van een dik uur prikken is één volle afvalzak: het mag geen naam hebben. 
Dit is ‒ na alle negatieve publiciteit van de laatste tijd ‒ ook het Spoorpark. Vredig en schoon!

Laten we er allemaal zuinig op zijn. En als je daar ook aan wilt bijdragen, meld je dan voor een van 
de vrijwilligersteams. Heb je een groen hart, wil je in de vroege ochtend of juist in de avond 
een rondje doen met de prikstok of wil je oor en oog van het park zijn, parkcoach? 
Bekijk: spoorparktilburg.nl/vacatures Je kunt natuurlijk ook gewoon even binnenlopen op kantoor,  
in het gele gebouw. De koffie staat voor je klaar!
Wist je dat: het Spoorpark een voetgangersgebied is! Fietsen is niet toegestaan.

Activiteiten van 
buurtbewoners, vrijwilligers, 
verenigingen en ondernemers

in de wijk

Zingt u mee? 
Vele koren in de wijk zoeken enthousiaste 
zangers, om mee te zingen in allerlei genres. 
Kijk in de afgelopen twee editie's 
van de WTON, downloaden
: persoonlijkekunstencreatie.nl/
wijkkrant-tilburg-oud-noord

Neem contact op met de koren: 
Koor OntRoerend Goed: Anny Hamers  
                                                   : 06 25 12 47 05
Gemengd Koor Cantiqua   : www.cantiqua.nl
Gemengd Koor Resurrexit : www.resurrexit.nl 
Koor Nieuwe Oogst013: Bas Klazen         
                      :  Nieuweoogst013@gmail.com 
en volg: www.facebook.com/Nieuweoogst013
Speel mee: accordeonvereniging:
     Les Musiciens Joyeux : www.lmjtilburg.nl

Parkcoaches voor de zaterdag en zondag gezocht! 
Je bent de oren en ogen van het Spoorpark én met 
een positieve houding vooral een aanspreekpunt 
voor bezoekers. Iets voor jou? : spoorparktilburg.nl/
spoorpark-zoekt-parkcoaches-m-v
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Oefentherapie Cesar

Body Stress Release

Logopedie

Stemtherapie

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                       

Zorg met Aandacht, Aandacht voor Zorg

Op Pinkstermaandag 6 juni bekeken 
een dertigtal pleinbewoners tien voor- 
en achtertuinen en een groendak. 
Er werd ook aandacht besteed aan 
geveltuintjes en beplante boomspiegels.

IVN-natuurgidsen trokken met drie 
groepen bewoners door waterrijke, mooi 
beplante, beschaduwde of duurzame 
tuinen. De bewoners werden geïnformeerd 
en geïnspireerd over groen en 
duurzaamheid op hun plein en in eigen of 
elkaars tuinen. Zij vonden het ook erg fijn 
elkaar daarbij (beter) te leren kennen. Zelfs 
een stortbui bracht vrolijkheid…. en droeg 
bij aan de vergroening. Kinderen maakten 
vogelhuisjes en er werden naambordjes 
voor de bomen aan het plein geïnstalleerd.

Voor jong en oud is er wat te beleven. Doe mee met Zumba dansen of speel mee in de 
Postkamer of met de XL knikkerbaan. Bekijk ons mooie park eens op een andere manier 
door te tekenen of schilderen tijdens een creatieve workshop. Alle activiteiten zijn gratis 
toegankelijk, mede door ondersteuning van Art-Fact en de wijkraad Theresia en met  
medewerking van o.a. het Inloophuis Midden-Brabant.

Kom snuffelen tijdens de platen- of kledingmarkt of geniet in de avond van diverse optredens  
op het podium. Kom luisteren naar jazz, rock of blaasmuziek. Ben je benieuwd naar Platzak, 
Vrouwenkapel, Spencer en Jacques Mees? Zij zijn al vastgelegd; nog even geduld dan is het  
hele programma te vinden op onze eigen website en op Facebook. Kom kijken of doe mee  
tijdens dit gratis festival in de wijk van 10 tot 28 augustus 2022.

www.facebook.com/wilhelminaparkviert   : www.wilhelminaparkviertdezomer.com

Wilhelminapark viert de zomer De zomervakantie komt er bijna 
aan. Blijf je van de zomer in de 
stad? Kom dan in augustus naar 
het gezellige Wilhelminapark.

10 tot 28 augustus

Groene Plein- en Tuinendag 
aan het Molenbochtplein

Buurtbewoners Molenbochtplein
aandachtig luisterend naar IVN-gids

De dag werd georganiseerd door bewoners Caroline, Marlon en Elly in overleg met 
de buurtwerkgroep Molenbochtplein. De gemeente ondersteunde dit initiatief.
De IVN-gidsen maken van dit buurtinitiatief een pilot: “IVN – Vergroening van de buurt doen 
we samen”. Voor meer info: Rogier Sleijpen (IVNgids) : rogiersleijpen@hotmail.com
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Kaartverkoop bij MFA het Spoor
Kaartjes zijn €4,00 incl. consumptie en versnapering. 

Aanvang 19:30 uur. Zaal open: 19:15 uur

Besterdring

MFA Het Spoor, Schaepmanstraat 36, telefoon 013-5421664

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: 15 juli, 12 augustus en 9 september.

We zijn nog steeds blij dat we na twee jaar 
afwezigheid door corona weer mooie films 
in wijkcentrum Het Spoor kunnen draaien.

Vrijdag 15 juli wordt Minari getoond en vrijdag 
12 augustus Tous les Soleils. Als afsluiter op 
vrijdag 9 september: Little Miss Sunshine. 
Dit is een Amerikaanse dramafilm uit 2006 
onder regie van Jonathan Dayton en Valerie 
Faris. De makers ontvingen hiervoor meer 
dan zestig filmprijzen, waaronder twee 
Academy Awards (Alan Arkin voor beste 
mannelijke bijrol en Michael Arndt voor beste 
originele scenario) en twee BAFTA's (idem).

Een gezellige filmavond met een drankje, een 
lekker hapje en popcorn erbij inbegrepen. Én niet 
te vergeten: u maakt bij iedere voorstelling kans 
op 2 vrijkaartjes. U bent allen van harte welkom.

Weet je hoe fijn het in het park is als je vroeg een rondje maakt? Geniet van de stilte en zoveel meer!  
Lees een ervaring van een van de vrijwilligers die altijd op de zaterdagochtend aanwezig is.

We gaan, gewapend met prikstok en afvalzakken, tegen acht uur het Spoorpark binnen. Rust!
Een zwerver met z’n ochtendrantsoen bier op een bankje, twee Engelssprekende jongens met 
ochtendhumeur met hun ontbijt-uit-een-plastic-bakje aan de tafel, een paar joggers, 
wandelaars en een vroege rollator. De waterhoen maakt ruzie met haar jong, de konijntjes rennen in 
file door het bos en de planten en bloemen genieten na van de regenbuien eerder die dag: prachtig!
De oogst van een dik uur prikken is één volle afvalzak: het mag geen naam hebben. 
Dit is ‒ na alle negatieve publiciteit van de laatste tijd ‒ ook het Spoorpark. Vredig en schoon!

Laten we er allemaal zuinig op zijn. En als je daar ook aan wilt bijdragen, meld je dan voor een van 
de vrijwilligersteams. Heb je een groen hart, wil je in de vroege ochtend of juist in de avond 
een rondje doen met de prikstok of wil je oor en oog van het park zijn, parkcoach? 
Bekijk: spoorparktilburg.nl/vacatures Je kunt natuurlijk ook gewoon even binnenlopen op kantoor,  
in het gele gebouw. De koffie staat voor je klaar!
Wist je dat: het Spoorpark een voetgangersgebied is! Fietsen is niet toegestaan.

                        Met fijne optredens en leuke activiteiten is er voor iedereen       
                          wat wils. Maak eens een wandelingetje naar het park en  
laat je verrassen door een optreden. Geniet van van het mooie weer in  
ons koele park met een ijsje of schuil onder het sfeervolle tentdak met  
een (warm) drankje.
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Spoorzonewandeling: Zaterdag 16 juli, 13.00 uur. 
Inschrijven : clijsen@stadsgidserij.nl Start: Burgemeester Stekelenburgplein.

Goirkewandeling: Dinsdag 19 juli, 19.00 uur. 
Inschrijven : reijnen@stadsgidserij.nl Start: TextielMuseum, Goirkestraat  96 

Nostalgische Kermis:
Vrijdag 22 juli, 15.00 uur.
Inschrijven : reijnen@stadsgidserij.nl 
Zaterdag 23 juli, 13.00 uur.
Inschrijven : clijsen@stadsgidserij.nl
Zondag 24 juli, 13.00 uur.
Inschrijven : volkering@stadsgidserij.nl
Start: in de Lochal bij het tijdslab.

Spoorzonewandeling: zaterdag 24 september, 13.00 uur. 
Inschrijven : giesbers@stadsgidserij.nl 
Start: Burgemeester Stekelenburgplein.

Deelname is alleen op basis van inschrijving. 
Aanmelden per e-mail van de gids van de wandeling 
of telefonisch op : 06 48 26 27 11.  
Maximale groepsgrootte is 12 personen. Kosten  
meeste wandelingen: € 5,00 p.p. Wijzigingen 
wandelingen voorbehouden. Overige stads-
wandelingen, aanmeld-e-mailadressen en meer  
informatie op de website : www.stadsgidserij.nl
Data andere stadswandelingen zie pagina 14.

Plein Leo XIII 29, Tilburg
013 543 26 29

www.edelweissjuwelier.nl

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

 ▪ Graveren en glasgravures
 ▪ Uurwerkreparaties
 ▪ Trouwringen uit eigen atelier  

Verkoop:
 Donderdag 15 september: 

Vincken Mode 
Vanaf 10.00 uur.

Dinsdag 11 oktober:  
Fitss Mode 

  Vanaf 10.00 uur.

Iedere laatste vrijdagmiddag 
van de maand 

Bea’s bloemen 
Van 14.00 tot 16.00 uur.

Bingo 
Iedere woensdagmiddag: 

van 14.30 tot 16.30 uur. Entree € 5,00 en 
bingokaart € 1,50 voor 5 rondes. 

*Woensdag 21 september: 
Wereld Alzheimer dag 

Bingo voor Stichting Alzheimer. 
----------------------------------------

Vrijdag 2 september: 
Mosselavond

Aanvang 17.00 uur, 
€ 12,50 (opgeven t/m 24 augustus). 

Vrienden van Den Herdgang.
 

Vrijdag 16 september:
Bruidsmodeshow 

Aanvang 14.30 uur.

Donderdag 22 september:
Koek en Snoepie
Vanaf 14.30 uur.

Zaterdag 1 oktober:
Optreden Jolanda, dag van de ouderen  

Vanaf 14.30 uur, 
entree € 5,00 voor activiteiten.

Vrijdag 14 oktober: 
Bea’s Bloemen, Herfststuk maken  

€ 15,00 
(opgeven bij Welzijn/Claudi tot 7 september).

 de wever

Feniks is al 45 jaar hét vrouwencentrum in Tilburg. Hier kun je andere vrouwen leren kennen,  
leer je wat nu echt bij jou past en waar je krachten liggen. Bij Feniks kun je o.a. taalonder-
steuning krijgen, creatief bezig zijn en gezonder leren leven. Of je nu wilt leren klussen, op 
zoek bent naar (vrijwilligers)werk, beter met je geld wilt leren omgaan of meer zelfvertrouwen 
wilt; we hebben voor ieder wat wils. Ook kun je persoonlijk advies en ondersteuning krijgen,  
zelfs als je nog niet weet wat je wilt gaan doen of waar je het moet zoeken. 

Bij Feniks ondersteunen we je graag (en gratis) om werk te maken van jezelf en je toekomst! 

Je kunt op werkdagen (behalve woensdag) altijd binnenlopen voor meer informatie. We  
ontvangen je graag met een kop koffie of thee in onze gezellige huiskamer! Natuurlijk kun je  
ook een vrijblijvende afspraak maken via onze website. 

Feniks is van 23 juli t/m 4 september gesloten i.v.m. de zomervakantie. Na de zomer starten we  
weer met allerlei leuke en leerzame cursussen en activiteiten. Kijk alvast op onze website voor  
het aanbod vanaf september! 

Feniks schreef voor het nieuwe College van B en W een advies voor een gendersensitief en  
inclusief beleid voor de bestuursperiode 2022-2026 in Tilburg. Ben je hierin geïnteresseerd,  
kijk dan op onze website onder ‘Expertise – Emancipatie in Tilburg’

Let op! Stadsgidserij Tilburg bestaat 1 oktober 25 jaar en wie jarig is trakteert! 
Zet dus allemaal alvast zaterdag 1 oktober in de agenda, want die bijzondere 
traktatie mag u zeker niet missen. Houd de website en verdere publicaties in de  
media in de gaten om er straks ook bij te kunnen zijn!

Maak een frisse start bij Feniks!

Graag tot ziens bij Feniks!
: www.fenikstilburg.nl
: 013 542 18 96 

Op de valreep is het gelukt: het vinden van en verhuizen naar een nieuwe locatie (buiten 
de wijk Oud-Noord) voor The Living Museum Tilburg. Per 1 mei is The Living Museum  

te vinden aan de Ringbaan Oost 300. 

Per 1 mei moest het museum vertrekken uit het atelier in de Enschotsestraat. Het oude 
pand voldeed niet meer aan alle milieu -en veiligheidseisen en maakt daarom plaats voor 

een appartementencomplex. Op het laatste moment vond het museum een nieuw thuis in 
het oude kantoorpand van Van der Weegen Bouwgroep. Inmiddels is het atelier ingericht 
en al in gebruik genomen door de kunstenaars. Ook worden er weer workshops gegeven. 

The Living Museum is een atelier, museum en ontmoetingsplek voor en door mensen met  
geleefde ervaring op bijvoorbeeld het gebied van psychiatrie, verslaving en dakloosheid.  

Bij The Living Museum Tilburg is iedereen welkom om zijn talenten te komen uiten,  
te ontdekken, ontwikkelen en (terug) in zijn/haar kracht te komen.

Uiteraard ben je van harte welkom om de kunst te komen bewonderen en/of een kopje koffie  
of thee te komen drinken. Openingstijden: maandag en dinsdag 10.00 - 15.00 uur, 

woensdag 14.00 - 22.00 uur, zaterdag 10.00 - 14.00 uur
Wil je meer weten over The Living Museum? Kijk op:www.thelivingmuseumtilburg.nl

Nieuwe locatie voor The Living Museum Tilburg

Groepsfoto voor nieuw pand The Living Museum. Vooraan oprichters Teun en Rob

Zomerwijkwandelingen van de Stadsgidserij
De gidsen van de Stadsgidserij verzorgen in de zomer van 2022 weer een 
aantal mooie wandelingen door de stad Tilburg. Hieronder de zomer-
wandelingen die in de wijk Oud-Noord plaatsvinden.

Start Spoorzonewandeling: 
Burgemeester Stekelenburgplein.

Woonzorgcentrum 
Den Herdgang

Berlagehof 60
5041 JS Tilburg
013 583 18 00

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

Ruimte huren?
Ook is het mogelijk om een klein 
feestje te organiseren. 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 bericht van wat er te doen 
is. Wilt u ook op de hoogte blijven? Mail 
dan naar c.olieslagers@dewever.nl 
of bel: 06 83 70 92 21
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Een voorbeeld van een van 
de vele Qigong oefeningen

Oefening 4: De wolken scheiden
1. Buig de knieën vanuit de 
basishouding op de uitademing 
en maak met uw handen een 
scheppende beweging voor uw 
lichaam, waarbij u ze met de 
polsen zo laat kruisen dat beide 
palmen naar binnen wijzen.

2. Strek langzaam de knieën op de 
inademing, terwijl u uw handen 
boven uw hoofd heft. Nu draait u 
de palmen naar buiten en scheidt 
u de handen, terwijl u de armen op 
de uitademing langs beide zijden 
van het lichaam naar beneden 
laat zakken totdat ze voor de 
buik weer een kruis vormen.

Wanneer u de handen boven 
het hoofd van elkaar scheidt, 
verbeeldt u zich dat u wolken in 
de lucht scheidt. Uw aandacht 
is gericht op de Lao Gong in uw 
handpalmen. De hakken blijven tijdens de hele oefening op de grond.

De oefening verbetert de ademhaling door de spieren van de borstkas te 
oefenen. De stijgende en dalende beweging van het lichaam stimuleert 
de nieren. De beweging van de armen vergroot de beweeglijkheid in de 
schoudergewrichten. Het vergrotende karakter van de oefening geeft een 
positieve mentale visie en verbetert de algemene, geestelijke functies.

Ondernemers
in de wijk

Door: Rinus van den Broek

De bewegingsleer met de naam Qigong is een methode 
die zeer toegankelijk is voor ouderen, gemakkelijk is  
te leren, én bijzonder effectief is in het verbeteren van  

zowel je lichamelijke als mentale gezondheid. 

  Met Qigong ‘s winters het lichaam          
verwarmen en ‘s zomers koelen

Heb jij wel eens een winterdip? In de winter veel last van koude? Of dan meer last van je gewrichten, 
van artrose of reuma? In het CNGO leer je speciale oefeningen die de nieren en het onderlichaam 
verwarmen. Als eerste merk je snel dat koude voeten verdwijnen en enige tijd later zal ook de pijn van 
reuma verminderen en je weerstand, ook tegen koude, toenemen. En zo zijn er weer andere oefeningen 
die het lichaam koelen, wanneer het ‘s zomers te heet is. Dat zijn oefeningen voor meer zuurstofopname 
en een betere circulatie vanuit het hart. Je merkt al na 20 minuten oefenen dat je meer lucht hebt en een 
koeler hoofd en bovenlichaam. Voor iedereen fijn om te doen wanneer het té warm is. Vooral mensen 
met hart- of longproblemen zullen super enthousiast zijn wanneer ze in de zomer deze Qigong doen.

Qigong verovert de wereld
In China doen honderden miljoenen mensen dagelijks Qigong, omdat ze gevoeld hebben wat het doet! 
Inmiddels wordt Qigong in meer dan 200 landen in de wereld gegeven. Het is in snel tempo de bij ons 
beter bekende yoga uit India aan het overvleugelen. Wanneer in ons centrum, het CNGO, tijdens een 
Open Dag honderd mensen een proefles nemen in Qigong én in Yoga … dan kiest 95% voor Qigong! 
Het kan door jong en oud worden gedaan en is minder statisch dan yoga. Het bestaat uit vloeiende 
bewegingen. Automatisch doe je dit op het ritme van de ademhaling, waardoor deze dieper wordt en de 
longen worden versterkt. Het geeft diepe ontspanning, versterkt het zenuwstelsel, bloed- en lymfecirculatie 
en de spijsvertering. Daarnaast zijn er speciale oefeningen om klachten zoals reuma, copd, astma, emfyseem, 
hart- en vaatziekten, slaapproblemen en vele andere klachten te verminderen en vaak zelfs te genezen.

De beste gym komt uit China!

Gratis proeflessen bij CNGO voor inwoners van Oud-Noord
Iedereen uit Oud-Noord kan in ons centrum aan de Groeseindstraat gratis een kaart ontvangen voor drie proeflessen (waarde € 25,-).

Kom proeven en ervaar zelf hoe heerlijk het is om regelmatig te bewegen. Dagelijks zijn er lessen in Qigong (met ook veel senioren als deelnemers) en lessen in Tai Chi Chuan (Taijiquan). 
Tai Chi Chuan is lichamelijk pittiger, omdat dit naast een vorm van Qigong ook een Chinese zelfverdedigingsleer is. Daarnaast zijn er lessen in Kung Fu, buikdansen, Wushu Waaiervorm en  
Wushu Stokvorm. In het CNGO zijn er wekelijks zo’n 40 lessen, zowel overdag als in de avonduren, voor jong en oud. Er zijn ook een paar lesgroepen voor mensen met ernstige bewegings- 
beperking. Zij oefenen op een stoel en doen vooral oefeningen voor hart en longen en het zenuwstelsel.
 

Meer informatie over ons aanbod en het volledige lesrooster vindt u onder Sport & Bewegen op onze website : www.cngo.nl 
U bent welkom in het CNGO, Centrum voor natuurlijke gezondheidsontwikkeling. Groeseindstraat 91. Heeft u vragen? Loop even binnen of bel of mail ons : 013 577 02 61 : info@cngo.nl    
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Twee creatieve uitjes, óók voor kids, in de Koepelhal in Tilburg
PaperPassion, 5 en 6 augustus: Heb je een passie voor papier, hou 
je van scrapbooking, handletteren, tekenen, schilderen, kleuren, 
planners, stempelen, mixed media, boekbinden, plakken, vouwen, 
knippen, papierscheppen, knutselen met oude boeken of kaarten 
maken? Dan moet je op 5 en 6 augustus naar PaperPassion gaan. 

KNIT&KNOT, 8 en 9 augustus: Ben je van draad en mooi garen,  
om te breien, haken, punniken, borduren, tuften, punchen, weven,  
spinnen, kantklossen, macramé en meer? Kom dan naar  
KNIT&KNOT op 8 en 9 augustus.

Voor beiden beurzen geldt: ze staan bol van de workshops, demo’s,  
trends, inspiratie en natuurlijk kan je er shoppen! Kinderen zijn  
welkom en krijgen op vertoon van hun kaartje een cadeautje én  
activiteiten gratis. Alvast creatieve inspiratie opdoen? 
Volg: www.facebook.com/KnitenknotDebeurs en 
www.facebook.com/Paperpassiondebeurs

Tickets: voorverkoop via : paperpassion.nl en : knitenknot.nl € 10,00 
(kassa € 12,50) Kids 4-12 jaar onder begeleiding € 7,50 (kassa € 8,50).

Door: Valerie Tillie
Het heerlijke weer komt er weer aan. Laat 

het zonnetje maar schijnen! Dan heb 
je al snel zin om zo het zwembad in te 
plonzen! Bij kinderen in de groei is 
het nu het ideale moment om eens 
te kijken of de rug wel recht aan het 
groeien is. Scheefstand van een rug 
kan namelijk vervelende gevolgen 
hebben als je uitgegroeid bent. De 
meest bekende scheefstand is de  
scoliose. De rug maakt dan een 
zijwaartse bocht, waardoor de 
schouders niet boven de heupen  
staan.

Voorkomen is beter dan genezen. 
Hoe kan je hier nu achter komen?  

Doe elk jaar even een buktest!

Buktest:
Bij deze test wordt naar voren gebogen met 

gestrekte knieën en loshangende armen. In een voorovergebogen houding 
wordt bij scoliose namelijk de draaiing van de wervels zichtbaar als een  
verschil in hoogte tussen de beide rughelften aan weerszijden van de  
wervelkolom. Als je over de rug kijkt, behoren beide kanten hetzelfde qua  
hoogte te zijn. 

Wat te doen als de rug scheef is?
Twijfel je of zie je dat de rug inderdaad scheef staat, neem dan contact op 
met ABC-Tilburg en wij kunnen meekijken. Een röntgenfoto is nodig om 
zekerheid te creëren. Hier is een verwijzing van de huisarts voor nodig.

Hoe kom je eraan?
Een gedeelte van de scolioses zijn aangeboren, maar steeds meer  
scheefstanden zien we ontstaan door verkeerd gebruik van de spieren en  
gewrichten. Deze laatste zijn goed te corrigeren met oefeningen en het 
leren van een goede houding. 

Wat is er aan te doen?
Als de scoliose nog niet erg is, kan je met oefeningen de rug sterker en  
rechter maken. Dit kan d.m.v. oefentherapie Cesar. Als oefenen niet helpt,  
dan zijn er andere mogelijkheden, zoals braces. 

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 een behandeling, een (tijdelijke) ruimte om te huren of ons team  
versterken, neem dan contact op met ABC-Tilburg: : www.abc-tilburg.nl
Minister Mutsaersstraat 24, : 06 24 23 12 32, : info@abc-tilburg.nl 

De Sneak Preview van het oudste filmtheater van Nederland is intussen een bekend 
gegeven in Tilburg. Bezoekers van Cinecitta stuiten bij binnenkomst al op een uitdraai 
met alle recensies van het Sneak publiek. ‘De Sneak’ leeft: tijdens het bijbehorende 
drankje voor de helft van de prijs wordt er vaak fanatiek gediscussieerd over de film.
In de maand juli zal Cinecitta – naast de gevestigde verrassingsfilm op de maandagavond –  
ook Sneak Klassiekers gaan vertonen!

De Sneak Klassieker is voor de echte filmliefhebber. U zult niet weten welke film u gaat zien, 
maar we kunnen wél beloven dat het een film is die de filmgeschiedenis heeft veranderd, die 
baanbrekend en tijdloos is. Een unieke kans om vooraanstaande cinema te ervaren op het grote 
doek. Voorafgaand, tijdens of na de film nodigt Cinecitta u uit voor een gratis drankje naar keuze.

Wilt u verrast worden met een filmklassieker? Kom dan naar de Sneak Klassieker! 
Elke woensdagavond in juli (6, 13, 19 en 26 juli) om 21.00 uur. Prijs: € 8,- inclusief drankje.  
Tickets : cinecitta.nl/movies/sneak-klassieker 
Cinecitta Films en meer, Willem II straat 29, : 085 902 29 96 

Cinecitta filmtips: 7 juli: filmklassieker The Good, The Bad and the Ugly, 28 juli: Grutto! 
De Reis van Onze National Vogel (incl. Presenatatie Gouden Kalf regisseur Ruben Smit).

Scheef of recht?

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. 

Geef eigen kleur aan je bloemen deze zomer...

CINECITTA start met een nieuw concept in juli: de Sneak Klassieker

Cinecitta: Laat je verassen deze zomer met een filmklassieker
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Reeds in 2016, toen het Willemsplein door bouwwerkzaamheden niet meer beschikbaar 
was en B en W voornemens was om naar het Koningsplein te verhuizen, pleitte het bestuur 
van Winkellint Besterd om de Nostalgische Kermis naar het Besterdplein te halen. 
Eindelijk is dan aan deze wens voldaan. De ondernemers, het gemeentelijk Kermisteam en de 
kermisexploitanten willen er dan ook een fantastisch nostalgisch evenement van maken.
Met nostalgische attracties als de Swingmill, de Metro, het Rad, de Kop van Jut, de 
Bootjesmolen, de Cakewalk, Rups, Poffertjes, de Spin, Zwanenzweefmolen, Luchtschommel, 
een Draaimolen, Peter Pan, het Bommenspel, Carrousel, een Snoepkraam, Orgel en een  
Poppenkast is er op de Besterd veel vertier voor jong en oud én dit tegen zeer vriendelijke  
ritprijzen! En dat is niet geheel onbelangrijk in deze dure tijd!

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

 www.plus.nl

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

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

IEDERE DAG VERRASSEND 
VEEL VOORDEEL BIJ PLUS

Openingstijden: 
maandag t/m zondag van 

08.00 tot 20.00 uur. 

Het hele jaar open voor al 
uw boodschappen.Ook de Zwanenzweefmolen is te vinden op de Nostalgische Kermis op de Besterd

Foto: duijtsnostalgischekermis.nl

Verliesbegeleiding      
Door: Anneke van Spaandonk, Counseling Innerlijke Kompas 
Ik ben Anneke van Spaandonk, ik ben counselor en gespecialiseerd in het 
begeleiden van verlies en het verbeteren van relaties. Ik werk aan zowel psyche 
als lichaam. Met praten alleen ben je nog niet je lichamelijke klachten kwijt. Naast 
alle gevoelens en gedachten die een rouwproces teweegbrengt, slaat je lichaam  
ook spanning op. Wanneer je lichaam meer ontspant, krijg je meer overzicht  
en kun je je verdriet beter hanteren en de pijn loslaten.

Geheel rouwen van lichaam en geest  
Vaak realiseren mensen zich niet dat hun lichamelijke klachten te maken hebben met hun rouw. Denk aan bijv. een overvol hoofd, je 
gedachten die overal heen gaan en vaak in het verleden en in de toekomst zijn. Het is juist belangrijk om ook in het hier en nu te zijn. Je 
kunt ook onderrug- nek- en schouderklachten hebben, door de schrik heeft je spierspanning een behoorlijke optater gehad. Ook andere 
klachten, zoals maag- of darmklachten, of gevoelig zijn rondom je longen en je hart waar de energie niet goed kan doorstromen. 
 

Hoe zou het voor je zijn als: je weer in balans bent, je weer zin hebt in het leven, je het leven weer kunt omarmen, je 
gezin weer op rolletjes loopt, je ervaart dat je op het werk weer goed functioneert, je weer kan genieten van je sociaal 
leven, je steviger staat in het leven dan van tevoren met wat je hebt meegemaakt en je weer vitaal voelt...?

Nieuw: Podcasts
Wil je een indruk krijgen hoe ik werk? Je kunt lezen over Verliesbegeleiding en Rouwmassages. Of beluister de Introductie 
Counseling Innerlijke Kompas of een van de interviews met mensen in een soortgelijke situatie : www.counselinginnerlijkekompas.nl 
Of neem contact met me op : 06 24 15 70 17  :  a.spaandonk@tele2.nl
Counseling Innerlijke Kompas is geregistreerd bij de zorgverzekeraar. Als je alternatief verzekerd bent krijg je een gedeelte vergoed.

Studio Xplo: 
zoektocht naar onszelf

Bezig zijn zonder het resultaat in 
de hand te hebben
Op creatief vlak lukt beeldend kunstenaar  
Jofke dat aardig. Op andere vlakken vindt zij  
het vaak nog moeilijk loslaten. Zij organiseerde 
een project waarbij zij zelf een van de twaalf  
deelnemers was die hun persoonlijke zoek- 
tocht onder de loep te legden. 

Jofke: "Zolang ik me kan herinneren ben ik op 
zoek naar antwoorden, naar bevestiging, naar 
erkenning, naar contact, naar liefde. Tijdens 
de tussentijdse evaluatieavond van dit project  
was mijn conclusie dat alle deelnemers in 
essentie met hetzelfde bezig waren: we 
waren allemaal op zoek naar onszelf. Ik zag en 
hoorde allemaal bijzondere verhalen van  
mooie mensen, die zich open en kwetsbaar  
opstelden. Mensen die zichzelf lieten zien en  
horen. Het raakte me. Dit project gaat over  
het proces aangaan, en paradoxaal genoeg  
voelde ik ineens: stop maar met zoeken.  
We zijn er al."

Ben je benieuwd naar de expositie waarbij 
twaalf bijzondere persoonlijke verhalen in 
beeld gebracht zijn? Of wil je zelf een creatief 
proces aangaan? Je kunt je gratis laten 
inspireren door de expositie en aansluiten 
bij het nieuwe project. Lees er alles over 
in de agenda op : www.StudioXplo.nl

Zomeratelier en Open Atelier Xplo
Kom naar het zomeratelier op woensdag-
ochtend van 9.00 tot 12.30 uur op 20 en 27 juli.  
Het Open Atelier is op zaterdag 27 augustus  
tussen 10.00 en 15.00 uur, inclusief de 
opening van de expositie Wim Mutsaers. 
Info : www.studioxplo.nl/open-atelier-zomer
Gershwinstraat 10, : 06 39 82 62 86

Meer Studio Xplo
Beweeg mee @Xplo:  
Dansen op maandagochtend, 9.20 - 12.00 uur.
4 juli, 1 augustus, 5 september en 3 oktober.
Info : www.studioxplo.nl/beweeg-mee-xplo

Training Abstract gewaarworden: 
Zondag 2 oktober, 9.30 - 17.00uur.
Info : www.studioxplo.nl/
training-methodisch-abstract-gewaarworden 

Modeltekenen-/schilderen:
Iedere derde woensdagavond van de maand.

 De Nostalgische Kermis op de Besterd!
Vervolg voorpagina: 
Tijdens de Tilburg Kermis, die van 22 tot en met 31 juli 2022 de stad weer letterlijk en figuurlijk op zijn kop gaat zetten, staat op het  
Besterdplein en een gedeelte van de Besterdring de Nostalgische Kermis. Daarmee komt een lang gekoesterde wens van vele  
ondernemers van de Besterd in vervulling.

Spaar voor gratis 
tickets op de Besterd
Behalve dat de ritprijzen al laag zijn, spaar je  
op Winkellint Besterd heel eenvoudig voor  
gratis tickets voor de attracties van de  
Nostalgische Kermis. 

Bij de deelnemende winkels, herkenbaar aan  
de raamposter, ontvang je bij besteding van  
elke € 10,- een gratis spaarzegel. Drie 
spaarzegels, geplakt op de eveneens gratis 
spaarkaart, geven je al een gratis ticket! 
De spaaractie is tot en met 31 juli.

Dus ouders, opa’s en oma’s, kom 
winkelen op Winkellint Besterd en spaar 
voor gratis tickets tot en met 31 juli!

De Efteling viert haar 70-jarige jubileum met een exclusieve serie theedoeken, geïnspireerd 
op het Sprookjesbos uit Kaatsheuvel. Voor de ontwikkeling van deze bijzondere 
theedoeken werden de specialisten van het TextielMuseum in Tilburg in de arm genomen. 
Enerzijds voor hun kennis op gebied van het ontwerpen van damast en anderzijds voor 
de productie in het TextielLab, de gespecialiseerde werkplaats van het museum. De 
samenwerking tussen de twee Brabantse bedrijven resulteert in een serie sprookjesachtige 
theedoeken, te koop in de Efteling-souvenirwinkel ‘In den Ouden Marskramer’. 

Damast design
De serie theedoeken maakt onderdeel uit van een bredere collectie keukentextiel ter 
ere van het jubileum. Het ontwerp- en maakproces van deze collectie, bestaande uit een 
tafellaken, tafelloper en servetten, is in het TextielMuseum t/m 16 januari 2023 te zien 
in de presentatie ‘Damast design’. : textielmuseum.nl/tentoonstellingen-overzicht 
                                                                                               Zie ExPOSITIES WTON-agenda pagina 14.

Samenwerking Efteling en TextielMuseum resulteert in sprookjesachtige theedoeken

foto: Tommy de Lange

Nieuwe prijs 
WTON
fotopuzzel 
van
NIEUWE 
ondernemer in de wijk:
JUMPER de diersuper heeft een puzzelprijs  
cadeau gedaan, 
      zie WTONpuzzelopgave juli, pagina 14. 
 
4 oktober dierendag? 
Bij ons is het altijd dierendag.
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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!

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!   informeer voor vakantierooster!
1 = IMB = 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.  
2 = St. 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  
3 = SST = 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. 2 en 4  en zie de wijk Facebookpagina's p. 15  
7 = www.spoorparktilburg.nl       8PPD = www.parochiepeerkedonders.nl  
9 = BLenKM = 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                  
12 = ANJ = Activiteitengroep de Nieuwe Jordaan,  www.fb.com/DeNieuweJordaan  
              Inschrijven activiteiten De Nieuwe Jordaan: hantonlove@hotmail.com
13 = HoF =  Hall of Fame: www.hall-fame.nl    14KBO-GH = kbogoirkehasselt.secretaris@ziggo.nl 
15 = Stadsgidserij: 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
21 = Kinderboerderijen: Kerkibo: www.kerkibo.nl Beheerder Kerkibo: Elske Geerts, 06 38 75 37 31 
       Elske.Geerts@diamant-groep.nl  Maria Goretti: facebook.com/kinderboerderijmariagorettitilburg  
       Beheerder Maria Goretti: Linda Noij: 06 53 96 16 17 linda.noij@diamant-groep.nl
                                                                                                                 Meer contactgegevens adverteerders, zie pagina 15

ExPOSITIES
Metropolitan Museum (raamtentoonstellingen aan 
de Stedekestraat), t/m 10 juli: expositie KIJK DE DIJK
Studio xplo, vanaf 27 aug: expositie Wim Mutsaers
TextielMuseum, 
t/m 1 sept 2022: BANK15  
t/m 2 okt 2022: Kleurstof
t/m 16 jan 2023: Damast design -                     
                            Ontwerpen met licht en schaduw
t/m 4 juni 2023: Makersgeheimen #2
TilburgsAns, wekelijks do.ochtend:                                                             
                      kaajbaandexpositie, wijk Theresia
VASTE ACTIVITEITEN (informeer voor vakantierooster)
Arthouse Bioscoop Cinecitta: U kunt dagelijks al 
vanaf 11.00u naar de film! Koop uw kaarten online.
 

Bibliotheek LocHal en Kennismakerij, 
Hele week tijdens service-uren: Het Informatiepunt  
                                                          Digitale Overheid, BLenKM9
Wijkwoonzorgcentra4 VASTE ACTIVITEITEN: zie p. 10 
Kinderboerderijen21: ma en avond gesloten
Kerkibo: di t/m vr: 9.00 tot 17.00u, za - zo: 13.00 tot  
17.00u Maria Goretti: di t/m zo: 10.00 tot 17.00u
Kijk voor agenda IMB1: Workshop schilderen/ 
Tekenen/Servies stippen/ Zendala/ Mozaïek, Easy yoga, 
Care for Cancer,  Mama heeft kanker wat nu, Zingen voor je 
leven, Aandacht voor levensvragen, Palliatief spreekuur, 
Art Journaling, Voeding bij kanker, Nieuw: 
Guo Lin Qi Gong: op website IMB1  
Wandelingen van de Stadsgidserij15: zie p. 10 en 14
ma: 11.45u, Chinese bewegingsleer(gratis), De Poorten6
Iedere eerste ma vd maand: 9.30u, vrij dansen, Studio Xplo
di:   9.30u, Qigong (2,-), Het Spoor6
      10.00-16.00u, Inloop, ! aanmelden: SST3
       10.00u, luister- en vertelgroep, De Poorten6 of De Baselaer6
        13.30u, Rikken, ! aanmelden: SST3
      13.30u, Koffie-inloop, De Baselaer6
      19.30u, Darten, De Baselaer6
2e en 4e di vd maand, 14.00u, Sjoelen KBO-GH14, De Poorten6
wo:  9.30u, Klik & Tik-training, BLenKM9   
Iedere wo en vr: 10.00u,  Internetcafé, Bijsterstede4
        13.30u, Kom ontdekken op het ontdekstion013
        14.00u, Kinderknutselhof, HoF13
        14.00u, De Huiskamer, De Baselaer6
        14.30u, Spoorlezen, BLenKM9
        14.30u, Bingo, Den Herdgang4
         15.00u,Buurtsport Tilburg, Spoorpark7                        
            19.30u, Dance for Balance, De Poorten6
        20.00u, repetitie koor OntRoerend Goed, Den Herdgang4
        20.00u, repetitie koor Nieuwe Oogst 013, De Poorten6
do:  9.30u, Geheugenfitness, GW5
        10.00-16.00u, Inloop, SST3 
Iedere 2e en 4e do vd maand: 12.00u, Wijklunch16, De Baselaer6
        13.00u, Open Source, BLenKM9
        13.30u, Koffie-inloop, De Poorten6
        13.30u, Jeu de Boules, SST3
vr: 10.00u, 37,5 project, DansBrabant
              10.30u, Sjoelen, SST3  
      15.00u, R-Play-bus van R-Newt, Nassauplein
2e en 4e vr vd maand: 14.00u, Bingo KBO-GH14, De Poorten6
2e vr vd mnd:  19.30u, Film, De Poorten10
3e vr vd mnd: 20.00u, Lekker dansen19, De Poorten10
Iedere laatste vr vd maand: 14.00u,      
                                                verkoop bloemen, Den Herdgang4
Iedere laatste vr vd maand: 17.30u, 
                         Open soosavond voor mensen met een licht  
         verstandelijke beperking, opgeven: St. Aoda2
za:  9.30u, Hardlopen, SST3
3e za vd mnd: 11.00u, Repair Café, 
                                                       De Baselaer6 (niet juli/aug/dec)
zo:10.30u, Breien, SST3
      12.30u, Soep en pudding, SST3
3e zo vd mnd:  14.00u, Lekker dansen, De Baselaer6

 WTON-agenda    

Herkent u het stukje wijk op de foto en weet u op welke locatie de foto is genomen? 
Mail dan uw oplossing voor 21 september naar : wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com 
Lever in ieder geval de volgende informatie aan bij het insturen van uw antwoord:   
- uw naam, adres en e-mailadres - de locatie van de foto. 
Onder de mensen die het juiste antwoord geven, worden de volgende prijzen verloot:

 Î boeket van bloemisterij ALL ABOUT FLOWERS : all-aboutflowers.nl
 Î shopper met laptopvak van lederwarenspeciaalzaak G. DE MAN-MELIS : gdemanmelis.nl
 Î 5 x WTON-pen : persoonlijkekunstencreatie.nl/wijkkrant-tilburg-oud-noord
 Î een goed gevulde goodiebag (t.w.v. € 25,-) voor één huisdier naar keuze van  

 JUMPER TILBURG BOSSCHEWEG : www.jumper.nl/jumper-tilburg 

Opgave juli  

FOTOpuzzel WIJKKRANT Tilburg OUD-NOORD                          

Oplossing fotopuzzel april 2022: 
Het is de ingang van het 
appartementencomplex Residentie 
Hazelhof in de Cheviotstraat. 
Het ligt tussen het Textielplein 
en Van Hogendorpstraat.

Prijswinnaars editie april:
Het boeket van ALL ABOUT FLOWERS is gewonnen door: Nell Staps 
De shopper met laptopvak van G. DE MAN-MELIS is gewonnen door: Marijke Bazelmans
De WTON-pennen zijn gewonnen door: Angeliek Dankers, Wout Arends, Cor Willemsen,  
Monique Mutsaers, Marie-anne Berkers, Peter Vos. 
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 
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De hele zomer lekker wandelen in Tilburg met een gids van de Stadsgidserij. 

Voor alle wandelingen moet u zich aanmelden. Aanmeld-e-mailadressen, 
kosten en meer informatie op de website : www.stadsgidserij.nl

Juli 
Dinsdag 5,  19.00u: Van Pollet naar Paleis. Start: Spoorlaan 434. 
Dinsdag 12, 19.00u: Piushavenwandeling. Start: hoek van de Lancierstraat/Piushaven 1.
Dinsdag 26, 19.00u: Misdaadwandeling. Start: voor het Paleis Raadhuis.

Augustus 
Dinsdag 2,  19.00u: Spoorpark-Bokhamer wandeling. Start: Ingang Oost v/h Spoorpark.
Zondag 7,   13.00u: Westendwandeling. Start: Bredaseweg 261.
Dinsdag 9,  19.00u: Vincent van Gogh wandeling. Start: op het St. Annaplein.
Vrijdag 12,  13.00u: Proef de Kade. Start: Aabe-straat 45. Kosten: 22.50 p.p.
Dinsdag 16, 19.00u: Centrumwandeling. Start: Standbeeld Willem II, Heuvel. 
Dinsdag 23, 19.00u: Korvelwandeling. Start: voor de kerk, Korvelplein. 
Dinsdag 30, 19.00u: Piushavenwandeling. Start: hoek van de Lancierstraat bij Brouwerij.

September 
Zaterdag 3, 13.00u: Centrumwandeling. Start: Standbeeld Willem II, Heuvel.  
Zaterdag 4, 13.00u: Literatuurwandeling. Start: bij ingang station Spoorlaan.
Zondag 18, 13.00u: Spoorpark-Bokhamer wandeling. Start: Ingang Oost van het Spoorpark.

Oktober
Zondag 9,  13.00u: Wijnwandeling. Start: Achter de Heikese Kerk, Stadhuisstraat 6. € 18,50 p.p.
Zondag 16, 13.00u: Fietstocht muurschilderingen. Start: Piushaven bij de 'Den Ophef'. 

Zomerstadswandelingen van de Stadsgidserij
juli
  6, 13, 19 en 26:  
      21.00 u, 
        Sneak Klassieker, 
        Cinecitta 
  7: 21.00u, Filmklassieker  
          The Good, The Bad and the Ugly, Cinecitta 
10: 14.00u, Bingo, St. Aoda2
15: 19.30u, ZZZFilm17 in Het Spoor6
16: 13.00u, Spoorzonewandeling, Stadsgidserij15
19: 12.00u, Eten en kermisbingo, St. Aoda2
       19.00u, Goirkewandeling, Stadsgidserij15
20:   9.00u, Zomeratelier, Xplo
t/m 23: 10.00u, zomeropening  Ontdekstation013
22: 15.00u, Nostalgische Kermiswandeling, Stadsgidserij15
23: 12.00u, Wijklunch16, Het Spoor6
       13.00u, Nostalgische Kermiswandeling, Stadsgidserij15
24: 13.00u, Nostalgische Kermiswandeling, Stadsgidserij15
24: 14.00u, Bingo, St. Aoda2
        Buurt BBQ, SST3 
22 t/m 31: TilburgseKermis
22 t/m 31: Nostalgische Kermis, Besterdring
Vanaf 23: Feniks gesloten
27:   9.00u, Zomeratelier, Xplo
28: 19.00u, Natuurdocumentaire Grutto! (incl.  
presenatatie Gouden Kalf regisseur Ruben Smit), Cinecitta 
Augustus
  5 en 6: PaperPassion, Koepelhal   
  7: 14.00u, Bingo, St. Aoda2
  8 en 9: KNIT&KNOT, Koepelhal  
10 t/m 28: Wilhelminapark viert de zomer
12: 19.30u, ZZZFilm17 in Het Spoor6
16: 12.00u, Eten en kwis, St. Aoda2
19: 20.00u, Lekker dansen in De Poorten10
20: 10.00u, Open atelier, Xplo
28: 10.00u, Boeken rond het Paleis,Tilburg centrum
        14.00u, Bingo, St. Aoda2

!Opgeven Najaarreis van 17 sep, St. Aoda2 
T/m 30 sep: Een jongere (tot 18 jaar) voordragen 
voor een Jeugdlintje, tilburg.nl/Jeugdlintje

September
  2: 17.00u, Mosselavond, Den herdgang4
vanaf 4: Wo- en za-programma,  Ontdekstation013
                    Nieuwe cursussen en activiteiten, Feniks
  9:  19.30u, ZZZFilm17 in Het Spoor6
15: 14.30u, Verkoop Mode, Den Herdgang4
16: 14.30u, Bruidsmodeshow, Den Herdgang4
       20.00u, Lekker dansen in De Poorten10
17:   9.00u, Najaarreis, St. Aoda2
        11.00u, Repair Café20, De Baselaer6
18: 14.00u, Bingo, St. Aoda2
21: Deadline artikelen WTON-editie-
                                                   oktober/november/december
22: 14.30u, Koek en Snoepie, Den Herdgang4
24: 12.00u, Wijklunch16, Het Spoor6
        13.00u, Spoorzonewandeling, Stadsgidserij15

Oktober
  1:  14.30u, Dag van de ouderen, Den Herdgang4
  2:  12.00u, Dag van de ouderen-BBQ en Bingo, St. Aoda2
11: 14.30u, Verkoop Mode, Den Herdgang4
14: 14.30u, Herfststuk maken, Den Herdgang4
15: 11.00u, Repair Café20, De Baselaer6
15-16: Bezorging WTON-editie-
                                                  oktober/november/december
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Sport en beweging

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** 
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:

Adverteren in de edities 
van de Wijkkrant 
T Oud-Noord? 

Vanaf € 22,- 
Bekijk de advertentietarieven 
en -formaten op de website*

Bezorging editie* Deadline artikelen*

vr-ma 14-17 oktober wo 21 september
vr-ma 9-12 december wo 16 november

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

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

Basisscholen

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

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

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

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

Dieren

Evenementen/Beurzen/
Braderieën/Markten

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

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

Bloemen

Creatieve workshops

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

Wijkinformatie
Politie: www.politie.nl                    spoed: 112 
Geen spoed, wel politie:                 0900-8844
                                    www.politie.nl/mijn-buurt

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

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

Administratie

Studio xplo, Jofke van Loon
Tekenen  -   Schilderen   -   Kunst
Gershwinstraat 10                     06 39 82 62 86
info@StudioXplo.nl               www.StudioXplo.nl

Tapijttegelhuis Tilburg       013 543 69 03
Veldhovenring 36                     
info@tapijttegelhuis-tilburg.nl 
                       www.tapijttegelhuis-tilburg.nl     

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

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

Jong Nederland

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

Kantoor- werk- en winkelruimte
Winkellint Besterd
Winkel-, werk- en kantoorruimte
info@korvel-besterd.nl
                                          www.korvel-besterd.nl

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

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

Kinderopvang

TextielMuseum                      013 536 74 75
Goirkestraat 96                 www.textielmuseum.nl
Op maandag is het museum gesloten
              textielmuseum.nl/tentoonstellingen-overzicht 
Online                      www.textielmuseum.nl/online

Expositie Museum/Galerie

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

Tante Pollewop kringloopboetiek
Molenstraat 47 
Open: di-wo-do-vr: 9-17u, za: 12-17u
                                           www.tantepollewop.org

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

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

PLUS IJsselstein 
Open: maandag t/m zondag  
                         van 08.00 tot 20.00 uur
Besterdring 110                               013 542 74 85
www.plus.nl/supermarkten/tilburg
                                             _plus-ijsselstein_634

 Supermarkt

CNGO Centrum voor natuurlijke 
gezondheidsontwikkeling
Voor wijkbewoners 3 lessen gratis!
Groeseindstraat 91                      013 577 02 61
info@cngo.nl                                    www.cngo.nl

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

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

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

Woonzorgcentra

Zorg in de wijk

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

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

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

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

Goirke 
Hasselt 
Bouwmeesterbuurt

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

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

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

Wijkraad

Wijkraden

Verzorging

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

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

Kindercrèche Spoorzone (KDV 0-4 jaar)
Burg. Brokxlaan 1617   ma t/m vr: 7-19u                
p.dewit@kindercreche.nl          013 581 10 90
                            www.kindercreche.nl/spoorzone

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

Auto
Garage van Empel
Nijverstraat 1                              013 543 66 88
info@garagevanempel.nl
                                       www.garagevanempel.nl

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

Huis en inrichting

www.persoonlijkekunstencreatie.nl

SIMAK de startersmakelaar
Bel voor een persoonlijk kennismakingsgesprek
Hart van Brabantlaan 12-14   013 583 22 26                                           
tilburg@simak.nl                    www.simak.nl  

DansBrabant                          Leon Caarls
Organisator 37,5 project
leon@dansbrabant.nl                        06 48 86 55 34
                                                                www.dansbrabant.nl
                                     www.facebook.com/dansbrabant
Arthouse Bioscoop Cinecitta
Iedere dag bijzondere 
films, koop uw 
kaarten online
Willem II straat 29  
                                                   085 902 29 96
info@cinecitta.nl                       www.cinecitta.nl

Kunst & Cultuur

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

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

             fb.com/ContourdeTwernOudNoord
 Wijkcentra in de wijk Oud-Noord, zie pagina 4

Maatschappelijke organisaties

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

Lederwaren

Taalhuis Tilburg                         088 60 50 60 4 
Wijkcentrum Spijkerbeemden: inloop di 9-11u 
Bibliotheek Wagnerplein: inloop di 14-16u 
Bibliotheek 't Sant: inloop wo 9-11u
Gasthuisring 54a: inloop Oud-Noord: do 13-15u
tilburg@taalhuismb.nl            www.taalhuis.nl

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

Ontdekstation013              06 49 32 20 50
Vier ook bij ons je kinderfeestje!
Burg. Brokxlaan 20                Spoorzone Hal 79
info@ontdekstation013.nl
                                     www.ontdekstation013.nl

(Fysio) Therapie/massage

(vervolg) (Fysio) Therapie/massage
Advies- & BewegingsCentrum Tilburg
Zorg met Aandacht, Aandacht voor Zorg 
Minister Mutsaersstraat 24      013 54 54 065
info@abc-tilburg.nl             www.abc-tilburg.nl

Fysio-manuele therapiepraktijk 
Lutke Schipholt C.S.           013 536 29 22
Korte Hoefstraat 1B                  
Nieuw: Wagnerplein 3 (Basic Fit, 2e verdieping) 
                                 www.fysiotherapietilburg.nl

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

Helende Handen 
Genezen van je energetische lichaam. 
Marion van Drunen                06 54 29 63 67
onneke55@gmail.com            

Fysiotherapie de Besterd 
Reinier Vos en Eelco Zonruiter
Molenbochtstraat 58A               013 544 11 60
                          www.fysiotherapiedebesterd.nl
 

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

Jumper Tilburg Bosscheweg
Bosscheweg 247B               013 300 21 50
tilburgbosscheweg@jumper.nl                                   
                          www.jumper.nl/jumper-tilburg

De Houtloods                          013 850 92 00
                                            www.houtloods.com
Eetbar De Wagon                  013 203 50 51
                                    www.eetbardewagon.com
Burgemeester Brokxlaan 1041

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

  Horeca

Estilo Latino Dance & Fitness
Locatie: SBO Noorderlicht, De Schans 135 
soniaestilolatino@hotmail.com  06 20 98 83 74
                                                      www.estilolatino.nl   
   www.facebook.com/LatijnsAmerikaanseStijl

5 en 6 augustus: PaperPassion  
8 en 9 augustus: KNIT&KNOT
Koepelhal, Burgemeester Brokxlaan 2050
Tickets: paperpassion.nl en knitenknot.nl
         www.facebook.com/KnitenknotDebeurs
     www.facebook.com/Paperpassiondebeurs
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NOSTALGISCHE 
KERMIS

op Winkellint

Tot 31 juli ontvangt u bij de deelnemende  
zaken op Winkellint Besterd bij elke besteding 
van €10,- een spaarzegel.  
De deelnemende winkels  zijn herkenbaar aan de raamposter.   
Elke 3 spaarzegels, geplakt op de gratis  
spaarkaart, geven u recht op een gratis ticket 
voor een van de attracties van de  
‘Nostalgische Kermis’ op het Besterdplein  
en gedeelte Besterdring.  
Zie de spaarkaart in de winkel voor algemene voorwaarden  
spaaractie en deelnemende winkels. Actie zolang voorraad strekt.

�

22 T/M 31 JULI 2022

3 SPAARZEGELS  GOED VOOR 1 GRATIS TICKET  NOSTALGISCHE KERMISop Winkellint Besterd�PLAK  HIER DE SPAARZEGEL �PLAK  HIER DE SPAARZEGEL �PLAK  HIER DE SPAARZEGEL3 SPAARZEGELS  
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