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De toekomst van de WTON?
De blaadjes vielen vroeg dit jaar.
Droogte. Een tekort aan water. Helaas
een slechte voorbode voor de
periode waarin we nu zitten.
Men laat zich gelukkig niet tegenhouden
leuke acties te organiseren voor de wijk.
Als wijkbewoner kunt u bij allerlei
instellingen en verenigingen deelnemen
aan verschillende activiteiten, u leest er
alles over in deze wijkkrant. De agenda vindt u
op pagina 10. Veel kunst en muziek in de wijk. De KinderTopperspagina staat vol informatie
over de start van het nieuwe schooljaar, talentontwikkeling en lekker spelen. En op de
laatste pagina van deze editie leest u over de spannende activiteiten met Halloween.
Sinterklaas komt ook, maar die wacht nog even af welke locaties hij gaat bezoeken.
De laatste pagina is dit keer pagina 12, en niet 16 zoals u gewend bent van deze wijkkrant.
De wijkkrant bevindt zich in zwaar weer. Wat betreft de actuele kosten, maar ook wat
betreft het rond krijgen van het budget voor de WTON2023. Niemand hoeft te worden
uitgelegd wat de afgelopen corona- en nu de energiecrisis doet met de kosten van energie
voor het maken van deze wijkkrant, het drukken en de papier- en bezorgkosten.

KC Oculus springt het
nieuwe schooljaar in!

Een paar instellingen en de gemeente Tilburg hebben hun budget voor de WTON2023 al
vastgesteld (en aangegeven dat ouderen belangrijk zijn in de wijk, maar dat men voor de
jongeren liever via social media communiceert) en dat is te weinig om de krant te maken en
de voor u, buurtbewoners en vrijwilligers van stichtingen en verenigingen, artikelen gratis
te blijven plaatsen. Sommige instellingen wijzen naar elkaar of verschuilen zich achter wetten.
En hoewel de vier wijkraden wel bijdragen aan de WTON, gaan gesprekken met hen nog
komen om naar de omvang van de beschikbare budgetten voor de komende periode te
kijken. De ondernemers die meevaren met de wijkkrant hebben kleine budgetten, of hebben
in deze onzekere tijden nog geen beslissingen gemaakt over de uitgaven van 2023.

Op maandagochtend 5 september was het
eindelijk zover. Alle kinderen van KC Oculus
verzamelden zich op het St. Willibrordplein
en mochten op een heel bijzondere manier
het schooljaar starten. Iedereen
mocht over de rode loper en via een
trampoline het jaar in springen!
We hebben nu al veel leuke dingen op het
programma staan: een natuurwandeling voor
iedere groep in de Gouden Weken, het Dode
hoekproject en een vanpetnaarpretproject.
We zitten vol met ideeën, en wensen
iedereen een leuk schooljaar toe.

Hèhè, zijn jullie ook zo blij dat
de vakantie afgelopen is?

Dat u veel te vertellen heeft bemerk ik bij het maken van iedere editie. Vele inzenders willen
een plaatsje voor hun artikel en we hebben leuke contacten. Mede daarom heb ik met een
heel zwaar hart als uitgever van de wijkkrant Tilburg Oud-Noord moeten besluiten dat de
December-editie voorlopig de laatste editie van de WTON is.

Kennismaken met Jong Nederland ASG
of ontdek je talent bij Petje af.
KinderTopperspagina 6 en 7.

Zal er een WTON in 2023 zijn?

Alles wat aandacht krijgt, groeit

In ieder geval geen Carnavalseditie in februari 2023. Daarom staat er in de volgende krant ook
geen feestelijke December-prijspuzzel, want er is dan geen prijsuitreiking meer mogelijk in de
februari-carnavalseditie. En op pagina 10 is nu de voorlopig laatste wijkfotopuzzel geplaatst.
Of ik u in het voorjaar van 2023 terugzie? Ik hoop het. Hopelijk zitten we dan in een betere tijd
en durft iedereen weer budgetten samen te stellen en worden de kosten van energie verlaagd.

WTON december 2022

Na deze editie gaan we er nog één maken, en laat deze feestelijk zijn...!
Tot ziens bij de feestelijke KerstEindejaarseditie, en wilt u
adverteren of heeft u (budget)tips
en -suggesties, ik hoor graag van u.
Kindcentrum Den Bijstere: De afgelopen weken stonden in het teken van de Gouden Weken,
een sociaal-emotioneel thema waarbij vooral ingegaan wordt op groepsvorming: hoe ga
je met elkaar om en wie ben jij.
Lees verder op KinderTopperspagina 7.

Claudia van der Waal,
uitgever van uw wijkkrant

Kinder

Wijkfotopuzzel

WTON-Agenda

Tapijttegelhuis Tilburg
'Vriend' worden

PVC-vloer
incl. leggen
altijd de
laagste prijs!

Uw Trap
gestoffeerd
incl. tapijt
v.a.

€ 300,-

• Tapijttegels al vanaf € 1,95 • Kamerbreed tapijt
• PVC • Vinyl • Marmoleum
• Laminaat • Binnenzonwering
• Projectstoffering
OPENINGSTIJDEN:
Ma. gesloten
Di. t/m vr. 9.30-17.30
Za. 9.30-16.00

Organisaties
en
Ondernemers
in de wijk
Zonder
adverteerders
geen wijkkrant!

Advertenties

WTON2023?
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KBO Brabant, bond van en voor ouderen (50+, 60+, 70+, 80+)
De bond staat voor activiteiten &
belangenbehartiging. De afdeling GoirkeHasselt is daarbinnen een zelfstandige
vereniging met circa tweehonderd leden.
Veel werk wordt gedaan door vrijwilligers.

Activiteiten in de wijk

Gratis
Gratis is een woord dat veel voorkomt bij de
KBO. Wat is er dan gratis?
ÎÎ huisadministrateurs, ouderenadviseurs, 		
Wmo-cliëntondersteuners, woonadviseurs,
spreekuren mondzorg, medicijnadvies
en adviseurs juridische helpdesk.
ÎÎ diverse activiteiten in en buiten MFA De Poorten (sjoelen, fietsen, jeu de boules).

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

Zevende filmavond en
nabespreking in Het Spoor,
thema dementie
De werkgroep dementievriendelijk THUIS IN
THERESIA organiseert op donderdagavond
27 oktober een filmavond en nabespreking
in wijkcentrum Het Spoor. Eerder vertoonde
de filmclub van het Spoor al de jaarlijkse
Zes Zalige Zomerfilms. Met de aangrijpende
tragi-komedie ‘The Leisure Seeker’ hoopt de
werkgroep een groot publiek te trekken.

Met (kleine) bijdragen en voordeel
Ook bij De Poorten: belastinghulpen, WLZ-adviseurs, biljarten, gezellige middagen, dagtochten,
en bingo elke 2e en 4e vrijdag van de maand, ook voor niet-leden!
De KBO kent ook een voordeel-webshop, korting op zorgverzekering, energiedeals.
Word lid en profiteer ook!
Contributie bedraagt slechts € 23,00 per jaar (voor 2022 € 5,00). Hiervoor krijgt u ook: 10 maal
per jaar het blad ONS en KBO Goirke-Hasselt Nieuwsbrief, plus alle eerder genoemde voordelen.
Voor meer informatie KBO (Kom Bij Ons) Goirke-Hasselt: Secretaris Marijn, bel : 06 54 99 50 52
of mail : kbogoirkehasselt.secretaris@ziggo.nl Of loop op donderdagmiddag tussen 13.30 en
15.30 uur even binnen, scoor een kop koffie of thee en laat je informeren. Vraag naar Piet Koenraat.

Het doel van de avond en de werkgroep is om
vergeetachtigheid en dementie uit de taboesfeer te halen en bespreekbaar te maken. Hoe
herken je het en hoe kunnen we onze medebewoners zo lang mogelijk mee laten doen?
De impact van dementie is erg hoog, ook voor
mantelzorgers. Na de film is er een nabespreking
met o.a. Heidi van Tuel, dementieconsulent van
Zalige Zomerfilms 2022 De Wever. Wij hopen u graag te ontmoeten!
Donderdag 27 oktober, aanvang 19.30 uur.
Filmavond thema dementie: The Leisure Seeker, met nabespreking.
MFA Het Spoor, gratis entree incl. 2 consumpties + versnapering.

2022

Zes

KBO Goirke-Hasselt organiseert gezellige dagtochten

Aangeboden door werkgroep dementievriendelijk THUIS IN THERESIA en
gemeente Tilburg.

Bingo en sjoelen in De Poorten, aanvang 14.00 uur. Ook voor niet-leden.
Agenda sjoelen: tweede en vierde dinsdag van de maand: 27 oktober, 8 en 22 november,
13 december. Agenda bingo: 28 oktober, 11 en 25 november, 9 en 23 december.
Zie ook W TON-agenda pagina 10.

Woonzorgcentrum
Den Herdgang

Vrijdag 22 april
Berlagehof 60
5041 JS Tilburg
De Wever
013 583 18 00
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

Openingstijden restaurant

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

Ruimte huren?
Wijkraad

Het Rode Kruisgebouw, vervolg

Nadat een klankbordgroep samen met Wonen-Breburg de ideeën, die naar voren kwamen
bij de informatiebijeenkomst op 16 mei jongstleden, op haalbaarheid getoetst heeft, werd een
vijftal organisaties uitgenodigd voor nader overleg. Duidelijk werd dat een bridgeclub
bijvoorbeeld geen haalbare kaart is, omdat de huur die opgebracht moet worden aan de hoge
kant is. Hoewel het de bedoeling is dat de invulling van de plint, zoals de begane grond van
het Rode Kruisgebouw genoemd wordt, bedoeld is voor non-profit organisaties of
instellingen van maatschappelijk nut, wil WonenBreburg toch zoveel mogelijk marktconforme
huurprijzen vragen.
De muren zoals die nu in de verschillende ruimtes in de plint staan, mogen niet uitgebroken
worden. Ze moeten blijven staan, zoals het nu is. Mensen die iets in de plint willen beginnen,
moeten dat accepteren en bekijken wat er voor hen mogelijk is. Op die manier zijn een aantal
gegadigden afgevallen. WonenBreburg is nu in gesprek met twee gegadigden. Wie dat zijn,
dan wel welke organisaties dat zijn, wordt nog niet bekend gemaakt.

De wijkschouw

Wijkraad Loven-Besterd zal dit jaar de wijkschouw op een andere manier organiseren. Het is
de bedoeling dat de punten waaraan vorig jaar aandacht besteed werd, nog eens nagelopen
worden. Bij onvoldoende actie vanuit de gemeente worden ze opnieuw aangekaart.
Ongetwijfeld zullen nieuwe punten boven tafel komen. Die zullen we ook bij de gemeente
melden, en in de gaten blijven houden. Mocht u ook een punt van aandacht hebben, meld ze
bij: info@loven-besterd.nl

Verrijk je Wijk

Mensen kunnen nog steeds een aanvraag doen voor een bijdrage uit het Verrijk je Wijk potje.
De activiteit dient wel een verbindende rol te hebben voor de mensen uit de buurt. Denk
bijvoorbeeld aan een straatbarbecue, of een niet-commerciële workshop. De activiteit dient
wel bedoeld te zijn voor de mensen die in de wijken Loven, Besterd of Loven-Buiten wonen.
Aanvragen kunnen gedaan worden bij: info@loven-besterd.nl

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

www.facebook.com/LovenBesterd

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

Wij maken maandelijks een
nieuwsbrief voor wijkbewoners, met
een welzijnspakket. Wilt u deze ook
ontvangen? Dan lezen we dat graag.
Mail naar c.olieslagers@dewever.nl
of bel: 06 83 70 92 21

Activiteiten
Entree van de activiteiten: € 5,00.
Bingo
Iedere woensdagmiddag:
van 14.30 tot 16.30 uur. Entree € 5,00 en
bingokaart € 1,50 voor 5 rondes.
Optredens
Vrijdag 4 november:
feest ter ere van Den Herdgang 41 jaar
met optreden van Bart van Loon.
Aanvang 14.30 uur.
Zondag 20 november:
Gangmaokersmiddag,
ter gelegenheid van hun
25 jaar bestaan.
Vanaf 12.00 uur, de Gangmoakers spelen
onder het eten en daarna feestmiddag.
Verkoop:
Vrijdag 4 november:
Kerkhofs mode.
Van 10.00 tot 12.00 uur.
Maandag 7 november:
Carma Schoenen.
Van 10.00 tot 12.00 uur.
Dinsdag 6 december:
Scholten Mode.
Van 10.00 tot 14.00 uur.
Donderdag 15 december:
Workshop Kerststukjes maken met Bea
(opgeven bij Welzijn/Claudi).
Iedere laatste vrijdagmiddag
van de maand:
Bea’s bloemen.
Van 14.00 tot 16.00 uur.
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Jubileumconcert Cantiqua op 5 november
Gemengd Koor Cantiqua brengt in het kader
van haar eeuwfeest een ode aan Cecilia. Dit
vindt plaats op zaterdag 5 november 2022 om
20.30 uur in Concertzaal Tilburg. Uitgevoerd
worden dan 'Ode for St. Caecilia’s Day (HWV
76)' van G.F. Händel en 'Introduzione e Gloria
in D (RV 588)' van A. Vivaldi. Solisten zijn de
sopraan Wendy Roobol, de alt Eline Welle en
de tenor Jelle Leistra. Het barokorkest van
het Dordts Kamer Orkest verzorgt de
begeleiding en het geheel staat onder leiding
van Arjan van Baest.
Gemengd Koor Cantiqua bestaat dit jaar 100 jaar
Bij het bereiken van deze mijlpaal is al op
verschillende manieren stilgestaan. Van de
gemeente Tilburg ontving het koor de Tilburgse
ereprent. En burgemeester Weterings komt op
5 november in de Concertzaal de Koninklijke
Erepenning uitreiken. Dit concert vormt het

Jubileumconcert Cantiqua: Kaarten à € 28,- (inclusief € 3,- servicetoeslag) zijn te bestellen via Ticketservice Theaters Tilburg,
: 013 543 22 20 of via : ticketservice@schouwburgconcertzaaltilburg.nl

slotakkoord van alle feestelijkheden.
Feestelijke muziek past daarbij. En feestelijke
muziek is het dan ook die Cantiqua gaat
uitvoeren. In de 'Ode for St. Caecilia’s Day'
wordt de macht van de muziek bezongen
door solisten in prachtige aria’s en door

het koor in indrukwekkende koorpassages.
Daarbij worden zij op uitbundige wijze
ondersteund door strijkers, fluiten,
trompetten en slagwerk van het Dordts
Kamer Orkest, waarmee de invloed van de
muziek op de mens wordt bekrachtigd. Het

Gloria van Vivaldi is niet het overbekende
stuk, maar een zeker zo mooi vergelijkbaar
werk van deze veelzijdige componist. Ook in
dit wat meer introverte stuk wisselen aria’s
en koorstukken elkaar af. Kortom: prachtige
muziek die zorgt voor een heerlijk avondje uit!

13 november: concert
Les Musiciens Joyeux
Muziek verbindt
Zondag 13 november houdt de Tilburgse
accordeonvereniging Les Musiciens Joyeux
een concert, en het thema van die dag is
Muziek verbindt. Het concert wordt
gehouden in Wijkcentrum De Symfonie in
Tilburg Noord. Medewerking wordt verleend
door Popgroep de BenT
en Orkest L’ Aventure Noord.
Het concert begint om 13.00 uur en eindigt
om 16.45 uur. De zaal is open om 12.30 uur.
De toegang is gratis.

6 november: Jubileumconcert 50-jarig bestaan Resurrexit
Ter afsluiting van ons 50-jarig jubileum houdt Resurrexit op zondagmiddag 6 november 2022
een jubileumconcert in wijkcentrum De Baselaer. Het zeemanskoor De Leyezangers heeft
hieraan spontaan hun medewerking toegezegd. Het programma draagt de naam
‘Op de woelige baren’. De aanvang van het concert is om 14.00 uur.
Op zondag is het vrij parkeren in deze buurt. Ter tegemoetkoming van de kosten vragen wij u
voor de entree + een gratis consumptie € 4,00. Entreekaarten zijn telefonisch te bestellen bij
voorzitter Jan Kapitein: (: 013 455 05 29 of Ans Jansen-van Spaandonk (: 013 542 55 54
of via Joke de Witte (: 013 542 24 42 en via secretaris Jan de Groot (: 06 83 69 90 26. Ook
kunt u via het e-mailadres : info@resurrexit.nl of via het contactformulier van onze website
: www.resurrexit.nl contact met ons opnemen. De entreekaarten zijn vanaf 4 oktober tegen
betaling af te halen bij De Baselaer: op dinsdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur, of een
half uur voor aanvang van het concert.
Wij bedanken iedereen die aan de viering van ons 50-jarig jubileum haar/zijn medewerking
heeft verleend of ons heeft gefeliciteerd middels een kaartje, e-mail of deelname aan de
receptie op 2 juni 2022.
Wij wensen u een luisterrijke zondagmiddag toe. Laat u in dit programma meenemen
‘Op de woelige baren’ van het jubilerend koor Resurrexit en het zeemanskoor De Leyezangers.

De Tilburgse accordeonvereniging is een groep
met 15 accordeonisten, een bassist en een slagwerker. Begeleid door dirigent Jan Permentier
brengen zij lichte klassieke muziek, alsmede
musicals, accordeonmarsen, tango's, muziek
uit de top 2000 en populaire meezingers.

MANTELZORGER?
Meer tijd voor jezelf met Convivio Thuis
Op vertoon van

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

deze advertentie

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

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

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

Verbinding met Popgroep de BenT
en Orkest L’ Aventure Noord
De BenT is een Brabants/Tilburgse popgroep
van 13 mensen met een (verstandelijke)
beperking. De doelstelling van de stichting
is om via muziek mensen met een beperking
deel te laten nemen aan het ‘gewone’ maatschappelijke leven en (muzikale) talenten
te ontwikkelen.
De bezetting is: solo- en slaggitaar, piano,
bas-keyboard, drumstel, percussie en zang.
Er worden vooral songs uit de top 2000
gebracht, zowel Engels- als Nederlandstalig
en veel dansbare hits. Maar ook enkele
eigen songs staan op het repertoire,
waaronder de hit 'I,m not that special.'
Meer informatie over
Orkest L’ Aventure Noord vindt u op
: www.aventuremusicale.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.

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

www.convivio-zorg.nl

Mantelzorgondersteuning
www.saaraanhuis.nl 013 – 208 33 77
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‘Iets bijdragen aan de samenleving’

Een nieuw team in Oud-Noord

Graag maak ik via deze wat onpersoonlijke
weg kennis met jullie als ‘nieuwe’ wijkwethouder. Voor wie mij niet kent, ik ben
Marcelle Hendrickx. Ik ben 56 jaar, getrouwd
met Diederik en moeder van twee prachtige
volwassen dochters. Ik ben geboren in Den
Haag, opgegroeid in Noordwijk, pas echt groot
geworden in Amsterdam en inmiddels thuis
in Tilburg. De stad Tilburg is voor mij liefde op
het tweede gezicht. Ik ben echt van Tilburg
gaan houden die liefde groeit nog steeds.

Sinds een paar weken werken er vanuit de gemeente twee nieuwe
omgevingsmanagers in Oud-Noord: Marc van Akkeren en Frank Claus.
Marc van Akkeren richt zich op Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt en op
de Kanaalzone. Frank Claus is de omgevingsmanager van Loven-Besterd,
Groeseind-Hoefstraat en Theresia.

Marcelle Hendrickx.
(Foto: Frans Lahaye)

Prachtig ambt
Inmiddels ben ik alweer bijna negen jaar wethouder in Tilburg. Een prachtig ambt waar ik veel plezier,
energie en tijd in steek. Je kunt en mag iets bijdragen aan de samenleving en soms ook echt het positieve
verschil maken in het leven van onze inwoners. Dat lukt overigens alleen als we het samen doen. Want
samen is het niet alleen leuker, maar maakt je ook sterker als geheel.
Moeder
En dat geldt niet alleen in de rol van wethouder. Als moeder van twee meiden kun, mag en moet je soms
ook het verschil maken. Ook als het gaat om de kleine, ogenschijnlijk onbelangrijke dingen van het leven
zoals je rommel opruimen of uitleggen dat de vaatwasser zichzelf niet inruimt. Op weg naar hun volwassenheid dacht ik met regelmaat: ze leren het nooit. Inmiddels zijn ze volwassen en runnen ze hun eigen
huishouden. Gelukkig komen ze ook nog graag thuis. En dan steken zij ook de handen uit de mouwen.
Ze snappen dat het belangrijk is om je steentje bij te dragen.

Lange termijn
Frank: “Omgevingsmanagers houden zich vooral bezig met de plannen
voor de lange termijn. Waar gaan we met de wijk naar toe en hoe kunnen
we met elkaar bereiken dat het goed blijft gaan?”
Alles wat nodig is in Oud-Noord staat in de Wijkagenda. “Die is gemaakt
in nauw overleg met de partners in de verschillende buurten en wijken
in Oud-Noord”, vertelt Marc. “In de Wijkagenda staan onze gezamenlijke
prioriteiten voor de komende jaren en hoe we dit willen uitvoeren.”
Praktische zaken
Wijkregisseurs Anthonie en Jaap houden zich in Oud-Noord bezig met
praktische zaken zoals o.a. overlast en bemiddelen tussen gemeente en
burgers. Anthonie: “Veel meldingen van inwoners komen bij de gemeente
binnen via de Fixi-app. Die gaan richting groenbeheerders, Stadstoezicht
of Handhaving. Sommige pakken wij op.” Jaap vult aan: “Wij overleggen dan tussen de verschillende partijen om het op te lossen. Of in ieder
geval te verbeteren. We hebben nauwe contacten met andere gemeentecollega’s, politie, boa’s, maar ook met aannemers die op straat projecten
uitvoeren.”

Fijne en leefbare plek
Sinds de verkiezingen dit voorjaar ben ik uw wijkwethouder. Graag draag ik er samen met u aan bij om
‘onze’ wijk een fijne en leefbare plek te houden. Dat start met elkaar ontmoeten. Daar kijk ik naar uit.
Binnenkort heb ik een afspraak met jullie wijkraden, maar ik ben ook graag in de buurt voor een spontaan
gesprek.
Heel graag tot ziens!
Marcelle Hendrickx

Recht op energietoeslag ook voor studenten
Recent besloot het kabinet dat de energietoeslag
voor huishoudens omhoog moet van 800 naar
1300 euro. In Tilburg hebben ook studenten
met een zelfstandige woonruimte recht op die
toeslag.
Automatisch extra toeslag
Wethouder Esmah Lahlah: “Studenten die zelfstandig wonen, hebben dezelfde energiekosten als
niet-studenten. Zeker nu ook de opleidingen weer
zijn gestart, komen zij in de financiële problemen.”
Alle huishoudens die vóór 15 september de
energietoeslag van € 800,- ontvingen, kregen
begin oktober automatisch de extra toeslag van
€ 500,- euro op hun rekening. Wie de energietoeslag krijgt vanaf 15 september, ontvangt het
totaal-bedrag van € 1.300,-.

Meer huishoudens
Tilburg verlengde de aanvraagtermijn voor de
energietoeslag t/m 31 december 2022. In Tilburg
ontving zo’n 95 procent van de huishoudens met
een laag inkomen de energietoeslag al.
Weten of u in aanmerking komt voor energietoeslag? Kijk dan op:
tilburg.nl/inwoners/laag-inkomen/energietoeslag/

Komt u niet in aanmerking, maar komt u door de
stijgende energierekening toch in financiële
problemen? Bel of mail dan met het Adviespunt
van ContourDeTwern: 013 549 86 46 of
adviespunt@contourdetwern.nl

Vragen aan Team Wijken? Neem contact op via telefoon of mail. In het
colofon onderaan deze pagina staan de contactgegevens.

Peerke Donders

Een nieuw Textielplein

Tijden veranderen.
Soms is het nodig dat
een beeld wat er al
jaren staat, om meer
uitleg vraagt.

Het Textielplein krijgt een nieuwe riolering en het plein wordt
opnieuw ingericht. Het werk startte in augustus. Als alles
klaar is, is er voldoende ruimte om te spelen en te ontmoeten
en is het plein een stuk groener.

In het Wilhelminapark
is dat bij het beeld
van Peerke Donders
gebeurd door er een
bordje bij te plaatsen.
De tekst op het bord
spreekt voor zich,
denken wij.
Maar reageren mag
altijd…

Buurt goed op de hoogte
Aannemer Broeren B.V. vindt het belangrijk dat de buurt goed
op de hoogte is en betrokken blijft. Pien Rosmalen, ze werkte
samen met bewoners aan het plan, is door Broeren ingeschakeld om bewoners betrokken te houden.
Via buurtparticipatie@pienrosmalen.nl of 06 39 21 62 20
kunnen inwoners haar bereiken als er vragen zijn.
Spreekuur in de keet
Inwoners kunnen hun vragen ook stellen tijdens het inloopuur
in de keet, iedere woensdag tussen 15.00 en 16.00 uur.

Het team Oud-Noord, vlnr: Jaap, Frank, Marc en Anthonie.
Foto: Yvonne Simons

De bewoners van het Textielplein
bekijken de plannen

Vragen naar aanleiding van deze pagina? Neem contact op met Frank Claus van de gemeente via frank.claus@tilburg.nl Frank is de omgevingsmanager in Loven-Besterd, Groeseind-Hoefstraat
en Theresia. U kunt ook contact opnemen met marc.van.akkeren@tilburg.nl (omgevingsmanager Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt-Kanaalzone), anthonie.quispel@tilburg.nl (wijkregisseur
in Loven-Besterd, Groeseind-Hoefstraat, Theresia en Kanaalzone) of jaap.quispel@tilburg.nl (wijkregisseur Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt).
Wilt u iets melden aan de gemeente over uw buurt of straat, gebruik dan de Fixi-app.
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Het StadsBalkon van de LocHal wordt een groene stadsoase
Stadsnatuur neemt de laatste tijd een flinke vlucht. Elk initiatief kan op
zichzelf staan, maar maakt ook deel uit van ons stedelijk ecologisch systeem.
In Stadskas013 bundelt de Bibliotheek LocHal in samenwerking met allerlei
organisaties uit de stad uiteenlopende initiatieven rondom stadsnatuur
op het StadsBalkon van de LocHal. Ontdek tot en met 31 december in dit
pop-up binnenpark hoe je stadsnatuur kunt ervaren, waarom stadsnatuur
belangrijk is én hoe je als inwoner zelf aan stadsnatuur kunt bijdragen.
Verspreid over vier areas zijn verschillende
stadsnatuurthema's te beleven. Leer
bijvoorbeeld hoe het vergroenen van jouw tuin
of straat zorgt voor een fijnere leefomgeving
voor mens en dier. Of krijg inspiratie om
eropuit te gaan en op uiteenlopende plekken
te genieten van stadsnatuur in Tilburg. Ook
is er in Stadskas013 een fototentoonstelling
te zien, staat er een stekjesbieb en een
wormenhotel, dans je in een plantendisco
en bewonder je het uitzicht over de stad
door eens met een groene bril op te kijken.
Programmering
Met het zonsondergangconcert van DockZuid
en de voordracht van stadsdichter Rodgairo
Dalnoot tijdens de officiële opening op
1 oktober werd het LocHal-brede stadsnatuurprogramma voor het najaar afgetrapt.
Tot het einde van het jaar wordt er volop geprogrammeerd met workshops, presentaties,
filmvertoningen en andere activiteiten. De
gehele agenda is te vinden op : lochal.nl/
stadsnatuur en : lochal.nl/stadsbalkon

Stadskas013 is gratis toegankelijk tijdens de openingstijden van de Bibliotheek LocHal en is gevestigd op het StadsBalkon, op de 3e verdieping
van de LocHal, Burgemeester Brokxlaan 1000.
Bekijk het uitzicht, doe inspiratie op of kom gewoon even lekker ontspannen tussen het groen tijdens het werken of studeren in de LocHal.

Verbonden verhalen van Tilburgse vrouwen
Tilburgse vrouwen uit alle mogelijke wijken gezocht!

Voor het project 37,5 nodigen DansBrabant en choreografe Nikita Maheshwary vrouwen van Oud-Noord tot Zuid uit om deel te nemen aan
tweewekelijkse groepsbijeenkomsten en aan een wandeling door de wijk waarin je woont. Nikita’s schoenmaat is niet geheel toevallig 37,5.
Onder begeleiding van Nikita gaan de vrouwen de stad vervolgens
verder verkennen en op zoek naar elkaars verhalen en ervaringen.
Vragen die daarbij langskomen zijn onder meer: Waar ben je thuis?
Waar voel je je veilig? Met wie ben je verbonden?
Nikita verhuisde in 2017 van New Delhi naar Tilburg voor de master
Performing Public Space aan de Fontys Dansacademie en houdt zich
al een aantal jaren bezig met thema’s als thuis, identiteit en
vrouwelijkheid.
Met Nikita en andere aan DansBrabant verbonden (gast)kunstenaars
geven de vrouwen zelf vorm aan hun verhalen: met dans, beweging
en visuele kunst. De groep werkt met Nikita toe naar een presentatie
tijdens de eindmanifestatie van het Europese project Dancing in
your Shoes waar 37,5 deel van uitmaakt.

Oproep

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.

Ze
ven
en der
tig

De workshops zijn op vrijdagochtenden van 10.00 tot 13.00 uur bij
DansBrabant, Goudenregenstraat 15-06 & 15-07. We doen daarnaast regelmatig uitstapjes met de groep. De groepsbijeenkomsten
vinden tweewekelijks plaats. Looptijd: vanaf nu t/m augustus 2023.
Er zijn géén kosten verbonden aan deelname.
Programma, voorstellingen, exposities en lunches worden vergoed.
Nikita spreekt vloeiend Engels, Hindi en een beetje Nederlands.
Wil je meer weten? Neem dan contact op met organisator
Lotte van Oudheusden : lotte@dansbrabant.nl : 06 27 57 66 86

Organisaties
en
Ondernemers
in de wijk
Zonder
adverteerders
geen wijkkrant!

Choreografe Nikita Maheshwary in een groepsbijeenkomst met Tilburgse vrouwen.

door Nikita Maheshwary
i.s.m. DansBrabant

half

Fotograaf: William van der Voort

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.

Je energetische lichaam genezen:

voelen en doorleven van opgeslagen emotie en/of pijn.

Advertenties

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.

Hulp bij opheffen van blokkades in je fysieke lichaam:
emotie, spanning of pijn kan in je lichaam blijven hangen,
zoals pijn in je knieën, rug, schouder en voeten.

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
(Ga met klachten altijd naar je huisarts.)
daarna werken we met Nikita verder toe naar een presentatie

WTON2023?

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.

Informeer wat Helende Handen voor jou kan doen.

Helende Handen

Energetische genezing door: Marion van Drunen

onneke55@gmail.com

06 54 29 63 67

Praktisch
informati

Wat:
1-op-1 wandeling van max
door eigen buurt in Tilburg m
Maheshwary, groepsbijeenk
op vrijdagochtenden van 10u
DansBrabant en uitstapjes m

Wanneer:
Wandelen: datum en tijd in afs
Groepsbijeenkomsten: tweew
Looptijd:
vanaf nu t/m augustus 2023.

Opname:
het gesprek tijdens de wand
wordt opgenomen met een

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

Kosten:
er zijn géén kosten
verbonden aan deeln
Programma, voorstel
exposities en lunches
vergoed.

Aanmelden:
Wil je meer weten? N
contact op met Leon
(organisator):

M: leon@dansbr
T: 06-4886553
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Kinder

De Zonnebloem afdeling Gasthuisring/Vredeskerk/Hasselt
De Nationale Vereniging De Zonnebloem is een vrijwilligersorganisatie. Zij zet
zich in voor het welzijn van mensen met een lichamelijke beperking door langdurige ziekte, handicap of ouderdom. De Zonnebloem wil, onder andere door
het organiseren van activiteiten, deze mensen van het leven laten genieten.
De Zonnebloem heeft in Tilburg meerdere afdelingen. Een van die afdelingen is
de afdeling Gasthuisring/Vredeskerk/Hasselt. Op dit moment zijn dertig mensen
gast bij onze afdeling. Gasten betalen geen contributie maar voor de activiteiten
wordt wel een kleine bijdrage gevraagd.

Halloweenactiviteiten
in de wijk
zie pagina 12.

Wij organiseren één keer per maand een activiteit voor onze gasten. In het
algemeen is dat op een donderdag in het clubgebouw van Jong Nederland aan
de Vredeman de Vriesstraat. Onze gasten komen zelf naar de activiteiten toe,
eventueel met een deeltaxi.

Sinterklaas: De landelijke
intocht van Sinterklaas is dit jaar
op zaterdag 12 november 2022.
Voor Sinterklaasactiviteiten
in de wijk vanaf 12 november:
houd de websites van de wijkverenigingen en -stichtingen in
de gaten, zie gegevens onder
de WTON-agenda
op pagina 10.

Activiteiten die we organiseren zijn bingomiddagen, spelletjesmiddagen, een lunch,
een gezellige kerstmiddag met buffet. Natuurlijk kunnen gasten ook zelf met een
idee voor een activiteit komen. In oktober hebben we een bezoek gebracht aan
het Peerke Donders paviljoen. We proberen één keer per jaar een dagreisje
te organiseren. Dit jaar zijn we in september met de museumplusbus naar het
Openluchtmuseum in Arnhem geweest.
Als u belangstelling hebt om gast te worden
van onze afdeling dan kunt u contact opnemen
met Lia Verbon. Dat kan via e-mail
: liaverbon@home.nl of telefonisch
: 013 467 01 43. U kunt natuurlijk ook contact
opnemen als u extra informatie wilt hebben of
als u vrijwilliger bij onze afdeling wilt worden.

Gezellig samen de Kerst vieren bij de
Zonnebloem Gasthuisring/Vredeskerk/Hasselt
in het clubgebouw van Jong Nederland

Quiet Tilburg, UWV en Broodje Aap & Linke Soep ondertekenen aanpak ‘Midden-Brabant maakt het duidelijk’
Tijdens de landelijke Week van Lezen en Schrijven (begin september) werd in de
regio Midden-Brabant afgetrapt met de themadag Midden-Brabant maakt het
duidelijk. Het doel van de dag? Kennis over laaggeletterdheid opdoen en
uitwisselen. UWV, Quiet Tilburg en Broodje Aap & Linke Soep sloten zich aan bij
de aanpak 'Midden-Brabant maakt het duidelijk'.
Schrijven in begrijpelijke taal
De ondertekening van deze aanpak is belangrijk, want er zijn in Tilburg nog altijd
veel mensen die lezen, schrijven, rekenen en computeren moeilijk vinden: 1 op de
6 mensen vanaf zestien jaar. De organisaties die de aanpak hebben ondertekend,
moeten zich de komende vier jaar aan een paar afspraken houden. Een van de
afspraken is dat ze in begrijpelijke taal schrijven. Daarnaast doen zij hun best
om de doelgroep te herkennen en mensen door te sturen naar een Taalhuis.
Samenwerken om lage basisvaardigheden aan te pakken
De nieuwe aanpak is bedacht door het Taalnetwerk Midden-Brabant. Het Taalnetwerk helpt de organisaties die een handtekening hebben gezet in het uitvoeren
van het plan. Het Taalnetwerk Midden-Brabant is een samenwerkingsverband
tussen Bibliotheek Midden-Brabant, ROC School voor Educatie & Inburgering, MST,
ContourdeTwern en Stichting Lezen & Schrijven. Zij zetten zich sinds 2015 in om
laaggeletterdheid in Midden-Brabant aan te pakken.
Meer informatie : taalhuismb.nl

Leer Tilburg en de Tilburgers kennen in het T-Café
Voor nieuwkomers is het altijd een zoektocht waar zij terecht kunnen met vragen,
wensen en ambities. Vanuit die wens hebben Broodje Aap & Linke Soep,
De Bibliotheek LocHal en Taalhuis MST Tilburg samen het initiatief genomen
om een fysieke plek te creëren waar nieuwe Tilburgers de stad en elkaar kunnen
leren kennen. Dat is het nieuwe Tilburgse T-Café, dat gratis en zonder
aanmelding te bezoeken is.
Een groep van vaste vrijwilligers
helpt om het gesprek te
voeren, ondersteunt bij de
Nederlandse taal, beantwoordt
vragen, wijst de weg en helpt
contacten te leggen.
Volgende T-Café, 10 november:
De Bibliotheek LocHal,
Burgemeester Brokxlaan 1000.
Van 15.30 tot 17.00 uur.
Thema is
‘Op de bibliotheek kun je bouwen’.

T-Café

| ZZP | particulier
MKB | MKB
ZZP | particulier

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

telefoon 06 54 39 12 21
info@dmp-administratie.nl
www.dmp-administratie.nl

Ondersteuning
uw belastingaangifte
of administratie.
Ondersteuning
bij uw belastingaangifte
of administratie.
MKB
| ZZP |bijparticulier
Informeer vrijblijvend naar een kostenopgaaf op maat.
Informeer vrijblijvend
naar een kostenopgaaf
op maat.
Ondersteuning
bij uw belastingaangifte
of administratie.
Informeer
vrijblijvend
naar
een
kostenopgaaf
op
maat.
Belastingaangiften | Toeslagen | Fiscale dienstverlening | Boekhouding | Jaarrekening | Loonadministratie

MKB | ZZP
| particulier
Belastingaangiften
| Toeslagen
| Fiscale dienstverlening | Boekhouding | Jaarrekening | Loonadministratie

Ondersteuning
bij uw
belastingaangifte
of administratie.
Belastingaangiften
| Toeslagen | Fiscale
dienstverlening
| Boekhouding
| Jaarrekening | Loonadministratie
Informeer vrijblijvend naar een kostenopgaaf op maat.

Het jaar in spr
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Vervolg pagina 1: Start nieuw schooljaar

Kindcentrum Den Bijstere groeit en bloeit

ingen bij KC Oculus

Op Kindcentrum Den Bijstere zijn kinderopvang en basisonderwijs samen op één locatie
ondergebracht. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers werken intensief samen, kinderen
leren hier spelenderwijs, onder één dak, waardoor de doorgaande lijn soepel verloopt. Op Den
Bijstere staat de zorg voor een prettig leef- en werkklimaat voorop. Dat geldt op de eerste plaats
voor de kinderen. Zij moeten zich veilig en geborgen voelen. Zo kom je tot leren. Relatie en
prestatie gaan hand in hand. Ook ouders moeten zich op Den Bijstere thuisvoelen en gehoord
weten. Wij vinden het belangrijk dat ouders meepraten, -denken en -helpen. Ons motto is:

Alles wat aandacht krijgt, groeit.
Waarom is Den Bijstere bijzonder?
Op Den Bijstere werken we aan de
hand van vier kernwaarden:
ÎÎ Verbondenheid
ÎÎ Eigenaarschap
ÎÎ In Beweging
ÎÎ Onderzoeken
Hèhè, zijn jullie ook zo blij dat de vakantie afgelopen is?
Nee, wij maken geen grapje hoor. Eindelijk weer samen met al je vriendjes en
vriendinnetjes spelen, kletsen, bakken, sporten, quizzen, buiten ravotten en
nog veel meer. En weet je dat je dat ook allemaal bij ons kunt komen doen?

kinderen. Zo worden kinderen eigenaar
van hun leerproces. Samen leren, van
en met elkaar, is een uitgangspunt.

Wij werken met jaargroepen, maar
zoeken de samenwerking tussen
groepen dagelijks op. Daarbij gaan we
in op de individuele leervragen van

Meer informatie over hoe wij werken, leest
u op onze website : www.denbijstere.nl
Mocht u na het bezoek op onze website
nog vragen of suggesties hebben, dan
horen wij dat graag.
U bent van harte welkom op Den Bijstere.

Wij zijn de jongens en meisjes (en hun leiding) van Jong Nederland ASG.
Misschien heb je nog nooit van ons gehoord of vind je onze naam een beetje
gek. Maar lees even door, dan leggen wij het uit. Wij zijn een jeugdclub
voor alle kinderen uit de wijk. Als je je bij ons inschrijft, kun je iedere week
(voor het bedrag van 18 euro per kwartaal) bij ons komen spelen met
jongens en meiden van jouw eigen leeftijd. Omdat wij aangesloten zijn bij
de landelijke vereniging Jong Nederland (google ze maar eens), heten wij
dus Jong Nederland ASG. (Tja, als je dan toch aan het googlen bent…)

Ontdek
jouw talent

Op verschillende avonden en een ochtend, komen de verschillende groepen
bij elkaar:
Minioren (4 t/m 6 jaar) op zaterdagochtend van 10.30 tot 12.00 uur.
Maxioren (7 t/m 9 jaar) op vrijdagavond van 19.00 tot 20.30 uur.
Junioren (10 t/m 12 jaar) op woensdagavond van 19.00 tot 20.30 uur.
Senioren (13 t/m 15 jaar) op woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur.
En weet je wat nou het leuke is? Je mag de eerste vier keer gratis komen kijken.
Op die manier kunnen wij ook laten zien wat we allemaal doen,
kun je kennismaken met de kinderen en de vaste begeleiders en
heb je alle tijd om te beslissen of je je bij ons wilt aansluiten.
Waar kun je ons dan vinden?
Wij hebben een eigen clubgebouw in de Vredeman de Vriesstraat
(dichtbij de grote Albert Heijn) op nummer 38a. En dat is dan weer
achter in de poort. We hebben ook nog een eigen stukje bos
aan de Gilzerbaan waar we regelmatig lekker gaan spelen, sporten
en kampvuur maken.
Wij zouden het supertof vinden als er nog meer vriendjes en
vriendinnetjes bijkomen om samen mee te spelen en volgend jaar
ook lekker samen mee op weekend te gaan en op Zomerkamp,
waarbij we in tenten gaan slapen. Kun je niet wachten? Kom dan
snel op jouw dag naar ons clubgebouw en wij laten je alles zien.

Knutselen, spelen en lekker gek doen met de minioren en maxioren van Jong Nederland ASG

Bij Petje af maak
je kennis met
beroepen.
We ontvangen
gastdocenten, gaan
op bedrijfsbezoek,
bezoeken een
theater of museum,
sporten en
reizen met de trein.
En je maakt
nieuwe vrienden.

Petje af is gratis en voor
kinderen van 10 - 14 jaar.
Zondag van 11.00 tot 15.00 uur.

Locatie:
Basisschool Den Bijstere.
Nieuwsgierig?
Bel voor een proefles:
088 330 11 33
petjeaf.nl/tilburg

Plein Leo XIII 29, Tilburg

Oefentherapie Cesar

013 543 26 29

Body Stress Release
Logopedie

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

Stemtherapie
Zorg met Aandacht, Aandacht voor Zorg

▪▪Graveren en glasgravures
▪▪Uurwerkreparaties
▪▪Trouwringen uit eigen atelier

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
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TextielMuseum - Koninklijk borduren
Ondernemers
in de wijk

Koningin Máxima op bezoek in het TextielMuseum, waar
zij samen met leden van het Ronde Tafelhuis Tilburg een
masterclass borduren volgde. Fotograaf: Maarten Schuth

Detail van het machinaal geborduurde nieuwe
gordijn naar ontwerp van Liesbeth Stinissen, met
daarop Paleis Huis ten Bosch. Fotograaf: Josefina Eikenaar

Op 1 december opent de tentoonstelling ‘Koninklijk borduren: verhalen en vakmanschap’
De tentoonstelling biedt de unieke kans om
eenmalig zowel de historische als de nieuwe
gordijnen van Paleis Huis ten Bosch – het
woonpaleis van Hare Majesteit Koningin Máxima
en Koning Willem Alexander – te bewonderen
in het TextielMuseum; een primeur! Samen
met ruim 150 borduurders uit heel Nederland
(waaronder de leden van borduurgroep het
Ronde Tafelhuis Tilburg) borduurde Hare Majesteit
Koningin Máxima mee aan de nieuwe gordijnen
die cultureel erfgoed zijn voor heel Nederland.

De historische gordijnen hingen in de Chinese Zaal van het paleis en zijn in de 18de eeuw gemaakt in Kanton, China. Inmiddels zijn
de gordijnen zo kwetsbaar dat ze na de tentoonstelling moeten worden geconserveerd. In het TextielMuseum krijg je de kans om de
gordijnen voor de allerlaatste keer te bewonderen. Het ontwerp van de nieuwe gordijnen is sterk geïnspireerd op de historische. Zo
zie je zowel op de historische als op de nieuwe gordijnen een prominente rol voor water en andere natuurelementen. Waar op de
oorspronkelijke gordijnen een Chinese rivier te zien is, tref je op de nieuwe gordijnen de Nederlandse rivierdelta. De meanderende
delta verbindt verschillende architectonische iconen en dagelijkse taferelen uit de rijke Nederlandse geschiedenis, waarvan een aantal
ook een bijzondere connectie heeft met het Koninklijk Huis. Het Paleis-Raadhuis van Tilburg kan hierbij natuurlijk niet ontbreken!
Koninklijk borduren geeft je een exclusief kijkje in Paleis Huis ten Bosch, toont je het maakproces van dit veelzijdige project en de rijkdom
aan verhalen die ontstaat wanneer mensen samen borduren. Een must-see voor alle Tilburgers en daar ver buiten! We ontvangen je
graag vanaf 1 december, tot dan! TextielMuseum, Goirkestraat 96 : www.textielmuseum.nl Op maandag is het museum gesloten.

KUNST in De Bijsterstede
Woensdag 14 september jl. heeft eindelijk de officiële opening van ons huisgedicht plaatsgevonden. Bedacht door onze eerste
stadsdichter van Tilburg, Jace van de Ven, en vormgegeven door Marjo Dirks. Direct bij binnenkomst ziet u sinds februari 2022
deze eyecatcher hangen op De Bijsterstede. Een van onze bewoners kreeg de eer het lintje officieel door te knippen ter opening.
Met dit kunstwerk willen wij onze bewoners een warm welkom heten en hen een thuisgevoel geven, het meest belangrijke gevoel in ons leven.
De gehele week stond in het teken van kunst en cultuur. Er werd
een expositie gehouden van enkele creatieve bewoners, er werden
kunstzinnige schilderijen gemaakt met eten, ouderwets gekegeld
en gastlessen gegeven door Jace van de Ven (opera) en
Marjo Dirks (vilttechniek). De week werd afgesloten met een
verrassend optreden van Peer de Graaf.
En we blijven nog in de kunstsfeer hangen. We willen enkele
donderdagavonden in oktober met onze bewoners naar een museum.
Vindt u het leuk om hier (tegen een geringe betaling) bij aan te
sluiten, neem dan voor verdere informatie contact op met woonzorgcentrum De Bijsterstede
: y.wiss@dewever.nl of bel : 013 549 61 43.

Derde editie ‘Kunst in de Kijker’ op Winkellint Besterd
Expressie geven aan hoe het met je gaat, wat je drijft, of aan die andere kijk op de wereld... Lokale makers willen je verrassen,
emotioneren of aanzetten tot denken. 'Kunst in de Kijker' komt met een derde editie terug naar Winkellint Besterd!
De kunstexpositie ‘Kunst in de Kijker’ krijgt zoals verwacht dit jaar weer
een vervolg! Ook tijdens deze derde editie willen we de werken exposeren
in de etalages van de verschillende winkels van Winkellint Besterd.
‘Kunst in de Kijker’ exposeert kunst van de amateurschilders, -fotografen
en -beeldhouwers uit de buurt, die hun werken best wel eens ‘in de Kijker’
willen brengen. In de coronaperiode is er meer dan ooit thuis gefröbeld,
gehobbyd, getekend, geschilderd en ga zo maar door. Vele mensen hebben
het thuiszitten een positieve draai gegeven en hebben (her)ontdekt dat
ook zij een creatieve kant hebben. Een kant die ze wellicht nooit eerder
ontdekt hadden, of die juist nu een extra boost heeft kunnen krijgen.
De ondernemers van de Besterd hebben daarom de kunstzinnige
buurtbewoners en/of Tilburgers weer uitgedaagd hun creaties te
openbaren, want hoe mooi is het om een unieke expositieplek te
hebben in een van de etalages op het Winkellint. Kom van half oktober
tot half november de expositie bewonderen en laat je verwonderen.

Kunst in de Kijker - Winkellint Besterd - 15 oktober t/m 12 november
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NIEUW bij ABC-Tilburg:
Kinderoefentherapie

Valerie Tillie

Wat is kinderoefentherapie?

12 en 13 november: Open Atelier Studio Xplo
Tilburg noemt zich een stad van makers. In het weekend van 12 en 13 november zetten
vele ateliers hun deuren open voor een kijkje achter de schermen. Ook Studio Xplo opent
dan haar deuren in het kader van Kunst Scene. Blok dit weekend alvast in je agenda,
zodat je je dan in geuren en kleuren kunt laten inspireren.
Je kunt je dat weekend bij Studio Xplo onder
andere geblinddoekt door een gids laten rondleiden en kunst voelen. Weer eens wat anders
dan kunst kijken, toch?
Kunst kijken op de tast brengt mensen vaak
veel bewustwording, inzichten en inspiratie.
Nieuwsgierig geworden? Kijk eens op
: www.ziejewel.org/expo
Tijdens het Open Atelier in Studio Galerie
Xplo is de expositie van gastexposant

Wil je je aanmelden voor een rondleiding
of gewoon een kijkje komen nemen?
Check : www.studioxplo.nl/12-en-13november-open-ateliers-kunst-scene

erd

st
e
B
e
d
p
l je o

nke
i
w
e
t
s
e

het b

p,

scha
t
h
c
a
d
n
, aa

chap

Met welke problemen kan een kinderoefentherapeut je helpen?
• Motorische ontwikkelingsstoornissen
• Stoornis in de grove motoriek, zoals fietsen
• Stoornissen in de fijne motoriek
• Schrijfproblemen
• Problemen met leren zwemmen
• Bewegingsangst, onzekerheid, faalangst
• Overgevoeligheid voor prikkels
• Houdingsproblematiek, waaronder scoliose, 'game-rug' en 'whatsapp-nek'
• Problemen in de ruimtelijke oriëntatie
• Motorische problemen die voortkomen vanuit gedragsproblematiek, zoals AD(H)D,
hechtingsproblematiek, autisme spectrum stoornis (ASS) en
taalontwikkelingsstoornis (TOS).
Vergoeding:
Kinderoefentherapie wordt op jaarbasis maximaal 18 keer vergoed vanuit de basisverzekering
en heeft geen invloed op het eigen risico.

eXplore your creativity!
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Elly Welbie te zien. Ook kun je lekker zelf
vrij komen tekenen of schilderen en je laten
informeren naar de mogelijkheden die
voor jou interessant zijn. Voel je welkom!

Kinderoefentherapie is een aparte tak binnen de oefentherapie Cesar en Mensendieck. De
kinderoefentherapeut onderscheidt zich van de algemene oefen- en fysiotherapeut door haar
specifieke kennis van kindgerelateerde aandoeningen en de invloed van groei op de
ontwikkeling van het bewegingsapparaat. Kinderoefentherapie is bestemd voor kinderen
in de leeftijd van 3 tot 18 jaar.

sterd.nl

e
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ABC-Tilburg
Advies- en BewegingsCentrum Tilburg, afgekort ABC-Tilburg, is een kleinschalig centrum
voor paramedische en alternatieve zorg. Ons centrum biedt oefentherapie Cesar,
kinderoefentherapie, oefentherapie voor musici, Body Stress Release, logopedie, stemtherapie,
psychomotorische kindertherapie, psychosociale counseling, Ayurveda en Access BARS.
Wil je behandeling, een (tijdelijke) ruimte om te huren of ons team versterken?
Neem dan contact op met ABC-Tilburg, Minister Mutsaersstraat 24, : www.abc-tilburg.nl
: 06 24 23 12 32, : info@abc-tilburg.nl

Counseling en verliesbegeleiding
ROUWEN MET LICHAAM EN GEEST

Ik begeleid je emotioneel, fysiek
en met ademsessies om weer in
kracht te komen na je verlies.

Anneke van Spaandonk

Aan een kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden.
Meer info : www.counselinginnerlijkekompas.nl

IEDERE DAG VERRASSEND
VEEL VOORDEEL BIJ PLUS

IJsselstein

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

winkellint

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

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

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

Het hele jaar open voor al
uw boodschappen.
20210414-B-adv.besterd-wijkkrant.indd 1

14-04-2021 15:29

www.plus.nl
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WTON-agenda

Voel je thuis bij Feniks!

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud. Houd de (social) media in de gaten of check op website
of via de contactgegevens van de ondernemer (pagina 11) of organisatie of de geplande activiteiten doorgaan!
Soms zijn er kosten verbonden aan activiteiten en het kan zijn dat u zich (verplicht) moet aanmelden!

Exposities
Winkellint Besterd, t/m 12 nov: Kunst in de Kijker
Metropolitan Museum (raamtentoonstellingen aan
de Stedekestraat), t/m 13 nov: expositie LOVLAB

TextielMuseum,

Bij Feniks starten binnenkort weer volop leuke en leerzame cursussen en activiteiten
voor vrouwen. Hieronder hebben we er een aantal voor je uitgelicht. Kijk voor ons
complete aanbod op : www.fenikstilburg.nl of bel naar : 013 542 18 96.
Op Volle Kracht Vooruit! Start: oktober 2022
Wat zijn jouw plannen voor de toekomst? Misschien ben je op zoek naar betaald werk,
vrijwilligerswerk of wil je een cursus of opleiding gaan volgen? Met behulp van een ervaren
loopbaancoach werk je aan jouw toekomst; je ontdekt wie je bent, wat je wilt en wat je kan.
Mindfulness. Start: november 2022
Ook vaak moeite met het leven van alledag? Last van stress, of blijven dezelfde, vaak negatieve,
gedachten door je hoofd spoken? Mindfulness leert je om met open aandacht in het NU te
leven. Je leert op een andere manier om te gaan met problemen, waardoor je meer rust vindt
en je je beter gaat voelen.
Isoleren: wat kan jij doen? 5 november, 10.00 uur
In deze bijeenkomst leer je wat je zelf aan isolerende maatregelen kunt uitvoeren in je huis.
Zo bespaar je op de energierekening!
EVA Taalondersteuning. Start groep: januari 2023
Heb je ook moeite met lezen, schrijven, rekenen, kloklezen of omgaan met de computer? Je
bent niet de enige! In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen hier moeite mee. Bij Feniks kun
je dit samen leren in een groep met andere vrouwen of individueel.

FOTOpuzzel WIJKKRANT Tilburg OUD-NOORD

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

Mail dan uw oplossing voor 16 november naar : wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
Lever in ieder geval de volgende informatie aan bij het insturen van uw antwoord:
- uw naam, adres en e-mailadres - de locatie van de foto.
Onder de mensen die het juiste antwoord geven, worden de volgende prijzen verloot:
ÎÎ boeket van bloemisterij all about Flowers : all-aboutflowers.nl
ÎÎ shopper met laptopvak van lederwarenspeciaalzaak g. de man-melis : gdemanmelis.nl
ÎÎ een goed gevulde goodiebag (t.w.v. € 25,-) voor één huisdier naar keuze van
Jumper Tilburg Bosscheweg : www.jumper.nl/jumper-tilburg
ÎÎ ongeveer 15 WTON-pennen : persoonlijkekunstencreatie.nl/wijkkrant-tilburg-oud-noord
Omdat dit voorlopig de laatste FotopuzzelW TON is, wil de redactie de allerlaatste W TONpennen weggeven. Dus wilt u nog een laatste herinnering aan de WTON? Stuur uw antwoord in!

Enthousiaste puzzeloplosser
en buurtbewoner: voor de
oplossing behoefde ik deze
keer niet op pad want ik
ben de oudste zoon van een
Rijkswaterstaat brug- en
sluiswachter. Mijn vader had
daar wel eens dienst
als vervanger van de vaste
brugwachter. Ik bezocht
geregeld mijn vader als hij dienst
had op de brug Bosscheweg.

Oplossing fotopuzzel juli 2022:
Het is de hefbrug van het Wilhelminakanaal en de Bosscheweg.
Gebouwd en opengesteld in 1954, want de vorige was vernield in
de Tweede Wereldoorlog.
Ze functioneert nog steeds en is landelijk gezien redelijk zeldzaam.
Voor Tilburg en Tilburgers was het als een poort naar de stad.
Voor de hefbrug was er hier een draaibrug die in de oorlog (1944)
werd opgeblazen. Als noodbrug heeft Tilburg een ‘Baileybrug’
gekend op deze plaats.
Bij een hefbrug beweegt het brugdek verticaal. In de torens hangen
contragewichten die, als het dek omhoog wordt gebracht, naar
beneden zakken. Anders dus dan bij een draai- of ophaalbrug. De
brug oogt nog steeds modern en heeft (nog) geen monumentale
status. Bron : www.monumententilburg.nl/monumenten/
hefbrug-wilhelminakanaal
Op de achtergrond (rood reclamebord) de nieuwe ondernemer
in onze wijk: Jumper Tilburg Bosscheweg

Prijswinnaars editie juli 2022:

Het boeket van all about flowers is gewonnen door: Yvonne Klerks
De shopper met laptopvak van g. de man-melis is gewonnen door: Claudia van Oers
Een goed gevulde goodiebag (t.w.v. € 25,-) voor één huisdier naar keuze van
Jumper Tilburg Bosscheweg is gewonnen door: Laura Burgers
De WTON-pennen zijn gewonnen door: Peer Brok, Frieda van Luijck, Patricia Feij-Melis, Mieke de Jong,
Erwin van Nuenen en Kees van Aspert
Alle prijswinnaars hebben bericht gehad. Van harte gefeliciteerd!
Dit is voorlopig de laatste FotopuzzelWTON (zie uitleg pagina 1) met prijsuitreiking in december.
Hopelijk in voorjaar 2023 weer. Alle antwoordinzenders heel hartelijk dank. De fotopuzzel en de antwoordinzendingen waren voor de redactie altijd een leidraad om bij te houden hoe goed of slecht de wijkkrant
werd bezorgd in de wijk. Alle ondernemers dank jullie wel voor het beschikbaar stellen van de prijzen.
Da n k u w e l, het ga u goed ...
e n miss c hi e n e e n
w e e rzi e n i n 2023.
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t/m 13 nov 2022: Kleurstof
t/m 16 jan 2023: Damast design Ontwerpen met licht en schaduw
1 dec 2022 t/m 29 mei 2023: Koninklijk borduren
- verhalen en vakmanschap
t/m 4 juni 2023: Makersgeheimen #2
TilburgsAns,

do.ochtend: kaajbaandexpositie, wijk Theresia
StadsBalkon (3e verdieping van de LocHal, BLenKM9),

t/m 31 dec: Stadskas013
Vaste Activiteiten

Arthouse Bioscoop Cinecitta: U kunt dagelijks al
vanaf 11.00u naar de film! Koop uw kaarten online.

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 Poorten6
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
Iedere zo: 11.00u, Petje af, Basisschool Den Bijstere
3e zo vd mnd: 14.00u, Lekker dansen, De Baselaer6

Oktober
2: 12.00u, Dag van de ouderen, bbq en bingo, St. Aoda2
15: 11.00u, Repair Café20, De Baselaer6
Hele week tijdens service-uren: Het Informatiepunt
Digitale Overheid, BLenKM9 18: 12.00u, Ontmoetingsgroep-kaarten-sjoelen, St. Aoda2
21: 20.00u, Lekker dansen in De Poorten6
Wijkwoonzorgcentra4 Vaste activiteiten: zie p. 2
23: 14.00u, Bingo, St. Aoda2
Kinderboerderijen21: ma en avonden gesloten
Kerkibo: di t/m vr: 9.00 tot 17.00u, za - zo: 13.00 tot 27: 14.00u, Sjoelen KBO-GH14, De Poorten6
19.30u, Filmavond thema dementie (GW5):
17.00u Maria Goretti: di t/m zo: 10.00 tot 17.00u
The Leisure Seeker, met nabespreking, Het Spoor6
Kijk voor agenda IMB1: Workshop schilderen/
28:
14.00u,
Bingo KBO-GH14, De Poorten6
Tekenen/Servies stippen/ Zendala/ Mozaïek, Easy yoga,
20.00u, Bingo voor LVB, St. Aoda2
Care for Cancer, Mama heeft kanker wat nu, Zingen voor je
29: 12.00u, Wijklunch16, Het Spoor6
leven, Aandacht voor levensvragen, Palliatief spreekuur,
Art Journaling, Voeding bij kanker, Nieuw:
November
Guo Lin Qi Gong: op website IMB1
4: 14.30u, Feest Den Herdgang 41 jaar, Den Herdgang4
Wandelingen van de Stadsgidserij15
5: 10.00u, Cursus Isoleren, Feniks
ma:11.45u, Chinese bewegingsleer(gratis), De Poorten6
20.30u, jubileumconcert 100 jaar Cantiqua,
di: 9.30u, Qigong (2,-), Het Spoor6
Theaters Tilburg
10.00-16.00u, Inloop, ! aanmelden: SST3
6: 14.00u, Jubileumconcert 50-jarig Resurrexit, De Baselaer6
10.00u, luister- en vertelgroep, De Poorten6 of De Baselaer6
8: 14.00u, Sjoelen KBO-GH14, De Poorten6
13.30u, Rikken, ! aanmelden: SST3
10: 15.30u, T-Café, LocHal BLenKM9
13.30u, Koffie-inloop, De Baselaer6
11: 14.00u, Bingo KBO-GH14, De Poorten6
19.30u, Darten, De Baselaer6
e
e
2 en 4 di vd maand, 14.00u, Sjoelen KBO-GH14, De Poorten6 12: Sinterklaas in het land
12 en 13: Open Atelier, Studio Xplo
wo: 9.30u, Klik & Tik-training, BLenKM9
13: 13.00u, Concert Les Musiciens Joyeux, De Symfonie6
Iedere wo en vr: 10.00u, Internetcafé, Bijsterstede4
14.00u, Bingo, St. Aoda2
13.30u, Kom ontdekken op het Ontdekstion013
14.00u, Kinderknutselhof, HoF13
18: 20.00u, Lekker dansen in De Poorten6
14.00u, De Huiskamer, De Baselaer6
19: 11.00u, Repair Café20, De Baselaer6
14.30u, Spoorlezen, BLenKM9
20: 12.00u, Gangmaokers 25 jaar, Den Herdgang4
14.30u, Bingo, Den Herdgang4
22: 14.00u, Sjoelen KBO-GH14, De Poorten6
15.00u,Buurtsport Tilburg, Spoorpark7
25: 14.00u, Bingo KBO-GH14, De Poorten6
19.30u, Dance for Balance, De Poorten6
20.00u, repetitie koor OntRoerend Goed, Den Herdgang4 26: 12.00u, Wijklunch16, Het Spoor6
27: 14.00u, Bingo, St. Aoda2
20.00u, repetitie koor Nieuwe Oogst 013, De Poorten6
do: 9.30u, Geheugenfitness, GW5
December
10.00-16.00u, Inloop, SST3
9: 14.00u, Bingo KBO-GH14, De Poorten6
Iedere 2e en 4e do vd maand: 12.00u, Wijklunch16, De Baselaer6 11: 14.00u, Kerstbingo, St. Aoda2
13.00u, Open Source, BLenKM9
13: 14.00u, Sjoelen KBO-GH14, De Poorten6
13.30u, Koffie-inloop, De Poorten6
16: 20.00u, Lekker dansen in De Poorten6
13.30u, Jeu de Boules, SST3
17: 12.00u, Wijklunch16, Het Spoor6
Bibliotheek LocHal en Kennismakerij,

Bingo in de wijk:
Vele organisaties bieden bingo aan. De Wever, de KBO's, de Zonnebloem, Stichting
Alleen op deze aarde en ook de vereniging LVB Midden-Brabant afdeling Tilburg.
Voor u uitgelicht:
Op vrijdag 28 oktober is er een bingo voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB)
in Café-zaal Bierings, Goirkestraat 50. Vanaf 20.00 uur, de kosten zijn € 1,50 eenmalig bij entree.
Meer informatie : eenzaamvolwassen@gmail.com
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!

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 zie de wijk Facebookpagina's p. 11
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 11
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wijkinformatiepagina vanaf € 35,Wijkinformatie

Politie: www.politie.nl

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

Administratie

dmp administratie

085 902 29 97

Willem II straat 29
info@cinecitta.nl

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

Huis en inrichting
SIMAK de startersmakelaar

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

Tapijttegelhuis Tilburg

013 543 69 03

Veldhovenring 36
info@tapijttegelhuis-tilburg.nl
www.tapijttegelhuis-tilburg.nl

Jong Nederland

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

Basisscholen

Kindercampus Oculus

(Fysio) Therapie/massage

www.cinecitta.nl

Lederwaren

TextielMuseum TextielCafé Openingstijden: G. de Man-Melis

Hypotheek Visie Tilburg

Garage van Empel

info@cinecitta.nl

www.ristobarcinecitta.nl

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

Auto

(vervolg)

DansBrabant Lotte van Oudheusden Counseling Innerlijke Kompas
Anneke van Spaandonk, geregistreerd
Organisator 37,5 project
Goirkestraat 50
013 542 63 47 lotte@dansbrabant.nl
06 27 57 66 86 counselor en verliesbegeleidster,
johan.cafe@live.nl
www.cafebierings.info www.dansbrabant.nl
gespecialiseerd in het begeleiden van verlies
www.facebook.com/dansbrabant Bunschotenstraat 14
06 24 15 70 17
De Houtloods
013 850 92 00
a.spaandonk@tele2.nl
Arthouse
Bioscoop
Cinecitta
www.houtloods.com
www.counselinginnerlijkekompas.nl
Eetbar De Wagon
013 203 50 51 Iedere dag bijzondere
www.eetbardewagon.com films, koop uw
Helende Handen
Burgemeester Brokxlaan 1041
Genezen van je energetische lichaam.
kaarten online
06 54 29 63 67
Marion van Drunen
Willem II straat 29
Ristobar Cinecitta
085 902 29 96 onneke55@gmail.com

Gemeente Tilburg:
www.tilburg.nl
Spoorzone:
www.spoorzone013.nl
Team wijken gemeente Tilburg
(H)eerlijke verse gerechten
Omgevingsmanager Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt en Kanaalzone: Marc van Akkeren
marc.van.akkeren@tilburg.nl 06 53 29 77 79
Omgevingsmanager Loven-Besterd, Theresia
en Groeseind-Hoefstraat: Frank Claus
frank.claus@tilburg.nl
06 20 61 16 66
Wijkregisseur Goirke-HasseltBouwmeesterbuurt: Jaap Quispel
jaap.quispel@tilburg.nl
06 51 78 38 70
Wijkregisseur Loven-Besterd, Theresia,
Groeseind-Hoefstraat, en Kanaalzone:
Anthonie Quispel
anthonie.quispel@tilburg.nl 06 22 19 78 76

Kunst & Cultuur

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

Molenstraat 128

Verzorging

Uw Pedicure Joyce
Lovensestraat 145

013 542 11 61 joyce.cools@hotmail.com

info@gdemanmelis.nl www.gdemanmelis.nl

Maatschappelijke organisaties
Feniks,
Emancipatie Expertise Centrum

06 12 62 06 53

www.uwpedicurejoyce.nl

Wijkraden

Wijkraad Theresia

p/a Schaepmanstraat 36
info@wijktheresia. nl
www.wijktheresia.nl
NS Plein 17
013 542 18 96
fb.com/WijkraadTheresia
info@fenikstilburg.nl www.fenikstilburg.nl
De Ring
Taalhuis Tilburg
088 60 50 60 4 Wijkorganisatie
p/a Hoefstraat 175
Wijkcentrum Spijkerbeemden: inloop di 9-11u
info@de-ring.org
www.de-ring.org
Bibliotheek Wagnerplein: inloop di 14-16u
fb.com/DeRing175
Bibliotheek 't Sant: inloop wo 9-11u
Wijkraad Loven-Besterd
Gasthuisring 54a: inloop Oud-Noord: do 13-15u p/a Schaepmanstraat 36
tilburg@taalhuismb.nl
www.taalhuis.nl info@loven-besterd.nl
ContourdeTwern
fb.com/MFAHetSpoor fb.com/LovenBesterd www.loven-besterd.nl
fb.com/WijkcentrumdePoorten Wijkraad Goirke-HasseltGoirke
fb.com/DeWisselBuurthuis Bouwmeesterbuurt
Hasselt
Bouwmeesterbuurt
fb.com/ContourdeTwernOudNoord p/a Hasseltstraat 194
Wijkcentra in de wijk Oud-Noord, zie pagina 4
www.goirke-hasselt.nl
Wijkraad

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

Sport en beweging
Vredeman de Vriesstraat 38 A
013 536 35 02
info@jongnederlandasg.nl CNGO Centrum voor natuurlijke
www.facebook.com/jongNLasg
gezondheidsontwikkeling
Check de site www.jongnederlandasg.nl Voor wijkbewoners 3 lessen gratis!
voor onze groepsavonden, leeftijden Groeseindstraat 91
013 577 02 61
en nog veel meer
info@cngo.nl
www.cngo.nl

Woonzorgcentra

Huis Convivio

06 40 70 11 20

info@convivio-zorg.nl

Goirkestraat 69

Joannes Zwijsen

013 549 26 00

Burgemeester Brokxlaan 1407
Bankastraat 2
013 543 46 43
joanneszwijsen@dewever.nl
ZUMBA - Estilo Latino Dance & Fitness
Juwelier
oculus@opmaatgroep.com
Den
Herdgang
013 583 18 00
Locatie lessen: SBO Noorderlicht, De Schans 135
www.kindercampusoculus.nl
Berlagehof
60
herdgang@dewever.nl
soniaestilolatino@hotmail.com
Edelweiss Juwelier
www.estilolatino.nl Padua
Basisschool Cleijn Hasselt
Plein Leo XIII 29
013 543 26 29
013 540 86 00
Hasseltstraat 198
013 542 22 81 juwedelweiss@home.nl
Paus Adriaanstraat 60
padua@dewever.nl
Supermarkt
www.edelweissjuwelier.nl
bs.cleijnhasselt@xpectprimair.nl
De Bijsterstede
013 549 61 00
PLUS IJsselstein
Energieplein 54
bijsterstede@dewever.nl
www.cleijnhasselt.nl
Kantoor- werk- en winkelruimte Open: maandag t/m zondag
www.dewever.nl
DeWeverTilburg
Basisschool De Stappen
van 08.00 tot 20.00 uur
Schaepmanstraat 38, onder- middenbouw 013 542 46 41 Winkellint Besterd
Besterdring 110
013 542 74 85
Zorg in de wijk
Wilhelminapark 55, bovenbouw 013 584 16 91 Winkel-, werk- en kantoorruimte
www.plus.nl/supermarkten/tilburg
Pastoriestraat 1, onderbouw
013 207 38 80 info@korvel-besterd.nlwww.korvel-besterd.nl
06 40 70 11 20
_plus-ijsselstein_634 Convivio Thuis
bs.de.stappen@xpectprimair.nl
aanvullende mantelzorg aan huis
(Fysio) Therapie/massage
www.bsdestappen.nl
info@convivio-zorg.nl www.convivio-zorg.nl
Kinderopvang

Basisschool Den Bijstere

Convivio Dagbesteding
Goirkestraat 178
06 40 70 11 20
Zorg
met
Aandacht,
Aandacht
voor
Zorg
013 532 37 37 Minister Mutsaersstraat 24 013 54 54 065 info@convivio-zorg.nl www.convivio-zorg.nl
www.denbijstere.nl St Willebrordplein 6
oculus@sterrekinderopvang.nl
www.abc-tilburg.nl Thebe Wijkverpleging Oud-Noord
www.kindercampusoculus.nl info@abc-tilburg.nl
Bibliotheek
Advies- & BewegingsCentrum Tilburg

013 542 37 72 Kindercampus Oculus

Daltonerf 8
info.bijstere@tangent.nl

Bibliotheek LocHal en Kennismakerij

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

Bloemen

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

All About Flowers

Vredeman de Vriesstraat 89

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

Creatieve workshops

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

Kindercrèche Spoorzone (KDV 0-4 jaar)
Ontdekstation013
06 49 32 20 50 Burg. Brokxlaan 1617 ma t/m vr: 7-19u
Vier ook bij ons je kinderfeestje!
p.dewit@kindercreche.nl
013 581 10 90
Burg. Brokxlaan 20
Spoorzone Hal 79
www.kindercreche.nl/spoorzone
info@ontdekstation013.nl
Kindercrèche Poorten
www.ontdekstation013.nl Hasseltstraat 194
Voor meer informatie of inschrijven:
Studio Xplo, Jofke van Loon

Tekenen - Schilderen - Kunst
Gershwinstraat 10
info@StudioXplo.nl

www.kindercreche.nl/poorten

06 39 82 62 86 Kinderdagverblijf KIEK

www.StudioXplo.nl Kwaliteit Is Een Keuze
Berlagehof 74-75
Dieren
info@kdvkiek.nl

RJ Dierenbenodigdheden

013 822 89 28
06 27 01 42 44

www.kdvkiek.nl

Norlandia Kinderopvang (0-13 jaar)
Textielplein 12
013 544 01 22 Kinderopvang,
peuteropvang/
khysta@hotmail.com
www.rj-dierenbenodigdheden.nl peuterarrangement
en BSO
Dierenspeciaalzaak Discus Animo

013 744 01 50
Gasthuisring 36-38
013 542 49 21 Schaepmanstraat 42
spoor@norlandia.com
www.norlandia.nl
info@animodierenspeciaalzaak.nl
www.facebook.com/norlandiahetspoor
www.discusanimo.nl
www.instagram.com/norlandia.hetspoor
Jumper Tilburg Bosscheweg

Bosscheweg 247B

Kringloop

013 300 21 50

tilburgbosscheweg@jumper.nl
www.jumper.nl/jumper-tilburg Kringloop Tilburg

Expositie Museum/Galerie

Ceramstraat 12

013 577 17 78

contact@kringlooptilburg.nl
www.kringlooptilburg.nl
TextielMuseum
013 536 74 75
Goirkestraat 96
www.textielmuseum.nl Tante Pollewop kringloopboetiek
Molenstraat 47
Op maandag is het museum gesloten
textielmuseum.nl/tentoonstellingen-overzicht Open: di-wo-do-vr: 9-17u, za: 12-17u
www.tantepollewop.org
www.textielmuseum.nl/online
Online

Fysio-manuele therapiepraktijk
Hasselt/Goirke
088 117 67 71
Lutke Schipholt C.S.
013 536 29 22 buurtteam.tilburg.hasseltgoirke@thebe.nl
Korte Hoefstraat 1B
088 117 67 72
Spoorzone
Nieuw: Wagnerplein 3 (Basic Fit, 2e verdieping) buurtteam.tilburg.spoorzone@thebe.nl
www.fysiotherapietilburg.nl

Fysiotherapie de Besterd

Saar aan huis Mantelzorgondersteuning

Simone Puts-Mathieu
Reinier Vos en Eelco Zonruiter
Molenbochtstraat 58A
013 544 11 60
www.fysiotherapiedebesterd.nl tilburg@saaraanhuis.nl

013 208 33 77
06 59 844 867

www.saaraanhuis.nl

Colofon

De Wijkkrant Tilburg Oud-Noord is de krant voor de wijken: Loven-Besterd,
Groeseind-Hoefstraat, Theresia, Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt. In 2022 wordt de
Wijkkrant T Oud-Noord vijf keer per jaar gratis bezorgd bij alle bewoners van Oud-Noord.
Voor buurtbewoners met hun activiteiten, goede doelen, verenigingen en stichtingen
is plaatsing van een zelfgeschreven artikel meestal gratis, zie artikelvoorwaarden*
De redactie heeft de grootst mogelijke aandacht besteed aan deze wijkkrant en is niet verantwoordelijk voor de
inhoud van de ingezonden stukken. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te weigeren. Voor eventuele
onjuistheden in de weergave of foutieve informatie, dan wel schade hierdoor veroorzaakt, stelt de redactie zich
niet aansprakelijk.

Uitgever: Persoonlijke kunst en creatie
Eindredactie: Claudia van der Waal
Tekstcorrectie en -advies: Hennie van Lare
Bezorging: in uitgaveweek vr t/m ma
Bezorgklachten? Heeft u de wijkkrant niet ontvangen?
Mail uw adres met huisnummer en postcode naar de redactie**

Adverteren in de edities
van de Wijkkrant
T Oud-Noord?
Vanaf € 35,Bekijk de advertentietarieven
en -formaten op de website*

Nee-Nee-sticker of niet wonend in de wijk Oud-Noord?
De wijkkrant lezen of meenemen:
Wijkcentra: De Wissel; Het Spoor; De Poorten; De Baselaer. Woon-zorgcentra: Den Herdgang;
Padua; De Bijsterstede; Joannes Zwijsen. Diversen o.a: Tante Pollewop; PLUS-Besterd; CNGO;
Spijkers Fietsen; Kringloop Tilburg; LocHal; Cinecitta. Of abonneer u op de Wijkkrant T Oud-Noord.**
*Download: advertentietarieven, artikelvoorwaarden, alle edities, jaaruitgavedata

en deadlineplanning 2022 : persoonlijkekunstencreatie.nl/wton

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

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

Volgende uitgave en deadline artikelen:
Bezorging editie*
Deadline artikelen*
vr-ma 14-17 oktober wo 21 september
vr-ma 9-12 december wo 16 november

www.persoonlijkekunstencreatie.nl
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Halloween op de kinderboerderijen
Zowel kinderboerderij Kerkibo als kinderboerderij en buurtpark Maria Goretti
organiseren leuke activiteiten rondom Halloween.

Maria Goretti

Zaterdag 29 oktober: van 14.00 tot 16.00 uur. Creatieve workshop
'Maak je eigen lampion'. Gratis deelname, maar
neem wel even een eigen zaklamp mee!
www.facebook.com/
kinderboerderijmariagorettitilburg

Kerkibo

Zondag 30 oktober: van 14.00 tot 16.00 uur.
Kom bij kinderboerderij Kerkibo leuke
figuren maken met pompoenen. Deelname
is gratis! Geef je wel op voor deze
activiteit om teleurstelling
te voorkomen.
Dit kan via
: elske.geerts@
diamant-groep.nl
: www.kerkibo.nl

Komen jullie gezellig
griezelen tussen de dieren?

Op zaterdag 29 oktober heeft De Nieuwe Jordaan
weer een Halloween activiteit.
Omdat het het 10de jaar is, is het deze keer helemaal
anders. Er rijdt een huifkar (de Griezeltaxi), die een
uur tussen de Textielbuurt en het 'Haunted house'
(wijkcentrum De Poorten) in de Hasseltstraat op en
neer rijdt. In het Haunted house is een spookhuis,
heksen, waarzegsters en diverse acts.

Het is gratis. De taxi begint om 19.00
uur te rijden. Instappen Textielstraat.
Kom naar De Poorten of kom
met de Griezeltaxi.
Diegene die met de taxi mee
willen moeten zich inschrijven.
Kinderen onder de 12 jaar
met begeleiding.
De avond eindigt om 22.00 uur.
Inschrijven en info:
Han Dillen van de Hout
: hantonlove@hotmail.com

Doe mee met het mooist
versierde raam!

Geef je adres door en wij komen jouw
raam bewonderen. Prijsuitreiking op
29 oktober in het 'Haunted house'.
Info en inschrijven : hantonlove@hotmail.com

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

Academische fysio-manueel therapeuten
Drs. Ivo Lutke Schipholt ─ Drs. Herman Lutke Schipholt
Pia Lutke Schipholt ─ Merel van der Linden ─ Sifra Logghe
Locatie: Korte Hoefstraat 1-b
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

