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In deze editie o.a.:
Plak en Pak: € 10.000 aan prijzengeld 
op winkellinten Korvel en Besterd!
Zie meer feestelijke acties van 
ondernemers op pagina 2 en 3.

Lunchen of dineren in de wijk,  
zie pagina 6 en 7.

17 december, rommelmarkt en 
feest in De Poorten, zie pagina 7.

Ontdekken in de kerstvakantie, 
zie kinderpagina 8 en 9.

Beleef de (kerst)vieringen in de 
parochie, zie WTONagenda 
pagina 10. Daar vindt u ook 
meerdere wekelijkse vaste 
activiteiten, zoals biljarten op 
dinsdagavond in Het Spoor.

Start het jaar nieuwe jaar 
met een cursus of 
bezoek nog onze eigen 
Stadskas013, zie pagina 12.

Tapijttegelhuis Tilburg  

OPENINGSTIJDEN: 
Ma. gesloten      Di. t/m vr. 9.30-17.30
                  Za. 9.30-16.00

 

 

PVC-vloer 
incl. leggen

altijd de
laagste prijs!

Uw TraP 
gesToffeerd

incl. tapijt
v.a. € 300,-

• Tapijttegels al vanaf € 1,95  • Kamerbreed tapijt  
  • PVC  • Vinyl  • Marmoleum  

• Laminaat  • Binnenzonwering  
• Projectstoffering

Kerstmis 2022
Namens de parochie Peerke Donders, Gerard Stevelink 

Na een aantal jaren waarin onze kerklocaties dicht moesten blijven tijdens de kerstdagen is 
er nu weer hoop om samen te kunnen en mogen vieren. Daarom: van harte welkom aan  
eenieder om dit jaar samen Kerstmis te vieren. 

Verlangen
Lang geleden, op een koude winteravond, het sneeuwde zacht, het vroor een beetje, keek een 
engel naar de aarde en zag mensen heel stil bijeen in een stal, rond een kribbe met een kind. 
Herders met hun schapen, samen met koningen uit een ver land. Een ster stond stil. 
Dit is de geboorte van de hoop, wist de engel. 
Na vele jaren, op een koude winteravond, het sneeuwde zacht, het vroor een beetje, keek de 
engel weer naar de aarde en zag veel mensen, angstig, verdrietig, gevangen in pijn, levend als in een  
woestijn. “Waar is de hoop?”, vroeg de engel. “Waar is dat nieuw begin?” Ben jij het die de hoop 
levend houdt en verder draagt? Let wel, een engel kijkt toe en verwacht vrede van ons allemaal. 

NOG GERAAKT...?!
Gelooft u er nog in? Dat het echt beter wordt in deze tijd van crisis? Dat het ons lukt samen 
onze maatschappij weer gezond te krijgen? Rechtvaardig, eerlijk verdeeld? Of gelooft u het wel?  
Het recht toch aan de kant van de sterkste. Daar waar de macht ligt. Trekken we ons terug 
achter onze deur? Sluiten we ons af? Ieder voor zich?

De teksten van de Advent en van Kerstmis vertellen ons een ander verhaal. Het verhaal van  
verwachting en van hoop. In afwachting van de geboorte van een Kind, dat komt in alle openheid,  
in al zijn onschuld en in al zijn weerloosheid. Kwetsbaar. En te raken. Met een belofte en een 
opdracht van Godswege. Om ons te redden van de wanhoop. Want Jézus is zijn Naam: 'God-redt'.

Durven we het aan? Durven wij ons nog te laten raken? Durven wij ons te openen en opnieuw 
het weerloze in onszelf te laten aanspreken? Het Kind, dat ook in ons leeft en straks ook uit ons
opnieuw geboren wil worden? Telkens weer opnieuw?
En toch: er zijn ook nu nog steeds mensen die zich laten raken, die de stap wel zetten. Die het 
erop durven wagen. Tegen alle crisis en verdrukking in. Nog geraakt. Tegen beter weten in. Tegen 
de wanhoop in. Gelukkig! Want door de hoop en het vertrouwen van al die mensen laat God zelf 
zich raken. Want zo wil Hij aanwezig zijn. Geraakt. Door ons mensen. Onder ons mensen. 
Met ons. In ieder van ons. Daarom. Waag het er maar op. Durf u maar te laten raken ...

Als deze wijkkrant in de bus komt dan zijn de kerstpakketten al gemaakt. Maar misschien kunt 
u zelf ook iets doen. Een kaart, een klein pakketje voor iemand in uw direct omgeving. Zomaar, 
omdat wij zo laten zien dat we er voor elkaar willen zijn. Zalig Kerstfeest voor iedereen!

Voel je welkom om een of meerdere van deze vieringen bij te wonen. Bekijk de vieringen 
met Kerstmis van locatie de Vlaspit en locatie de Bron/het Goirke op pagina 10. 
U vindt ook alle vieringen en activiteiten op de website : www.parochiepeerkedonders.

Mantelzorgondersteuning
www.saaraanhuis.nl     013 – 208 33 77

Warme wijken en aftellen

Dat staat vaak op de deur tegenwoordig. 
Binnen is het warm en gezellig. 

Ook wijkwethouder Marcelle Hendrickx 
heeft het over 'Warme en energieke 
ontmoetingen', zie pagina 5.

Aftellen
Het aftellen is begonnen. Naar kerst, advent,  
en daarna oudjaar en de start van het  
nieuwe jaar 2023. Wel of geen WTON in 
2023? Afwachten wat de wijkraden doen  
voor de WTON2023. 
 

Gesprekken zijn geweest met gemeente en 
wijkraden. Twee wijkraden hebben besloten 
om niet meer bij te dragen aan de wijkkrant. 
Dat wil zeggen dat ook de wijkkrant in hun 
wijk niet huis aan huis gratis kan worden 
bezorgd. Dat zijn de wijken Theresia en 
Groeseind-Hoefstraat-postcodegebied5013. 

De wijkraden Loven-Besterd en Goirke-
Hasselt-Bouwmeesterbuurt willen wel graag 
dat er een wijkkrant is in hun wijken en 
zijn aan het bekijken of ze de wijkkrant ook 
kunnen ondersteunen met het bezorgen 
bij de bewoners in de brievenbussen. Zo 
blijft het geld wat de wijkraden zouden 
bijleggen voor de bezorging van uw wijkkrant 
bij de mensen in de wijk, zie pagina 3.

In de andere wijken kunnen de bewoners 
die graag de WTON willen blijven lezen de 
wijkkrant ophalen bij de vaste punten in de 
wijk waar de uitgever stapeltjes neerlegt, 
zoals de wijkcentra en woonzorgcentra 
en bij ondernemers/adverteerders in de 
wijk. Ook is er een mogelijkheid om u op 
de WTON te abonneren of deze digitaal te 
lezen. Zie : persoonlijkekunstencreatie.
nl/wijkkrant-tilburg-oud-noord

In februari 2023 wordt er geen WTON 
gemaakt, dus geen februari-carnavalseditie. 
En of er in maart 2023 een wijkkrant is, is  
afhankelijk van wat de wijkraden uiteindelijk  
beslissen en van het aantal adverteerders dat 
wil (blijven) adverteren. Dus wilt u bezorgen, 
abonneren of adverteren, mailt u dan de 
uitgever van de WTON Claudia van der Waal 
: wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com

Hartelijk dank voor alle lieve woorden en 
verschrikte reacties op de vorige uitgave. 
De aankondiging over de onzekerheid van 
het bestaan van deze wijkkrant in 2023 heeft 
reacties opgeroepen. Dankjewel ook aan  
iedereen die een bijdrage heeft geleverd of  
voornemens is dat te doen in de nieuwe  
versie van de WTON. 

Ik hoor en zie u graag in 2023.  
Voor nu fijne feestdagen en een  
                       goed begin in 2023.

We zijn open maar de deur 
is dicht om de warmte 

binnen te houden.

Op maandagavond 19 december, 
19.00 uur, zal het Regenboogkoor je in 
de kerstsfeer brengen met het zingen 
van een aantal bekende kerstliederen. 

Iedereen mag gewoon aansluiten om mee 
te komen zingen. Tussendoor kan er  
een kerstgedicht klinken en koffie 
worden bijgeschonken. 

Kom naar het Goirke en doe lekker mee!  
Er staat een collectebus voor een  
vrijwillige bijdrage. Gratis parkeren 
kan pal naast de kerk.
Goirkese kerk, Goirkestraat 68. 

Meezingavond
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Ondernemers
in de wijk

Wil jij in een creatieve flow komen? Beginnen aan een creatief proces, zonder te weten waar  
het heen gaat? Sterker nog: kun jij het eindresultaat loslaten? Wil je ervaren hoe dat op een  
heel natuurlijke manier kan en mag?

 Ê Zet je zintuigen aan. 
 Ê Registreer en verzamel wat je waarneemt. Dat kan in een boekje, een map, een grote   

 doos of een digitale drager. Volg je impulsen tot creëren. Experimenteer en onderzoek als  
 een nieuwsgierig kind.

 Ê Laat daarbij telkens je beeld van een eindresultaat weer los, zodra je merkt dat je daarin  
 vast komt te zitten. 

De rode draad met haar antwoorden volgt vanzelf. 
 

Vind je het moeilijk om op gang te komen?
Dan kan Jofke je helpen tijdens een cursus, maar je kunt je ook aanmelden voor een gratis 
project! Meedoen met dit project betekent niet dat je een programma volgt, het betekent niet 
dat je iets moet presteren, het betekent niet dat het veel geld kost of moeilijk moet zijn. 

Het betekent vooral dat je plezier hebt of krijgt in het creëren, je eigen tempo volgt  
en gebruik kunt maken van bijeenkomsten. 

Verder bewandel je je creatieve pad in je eigen tijd en omgeving. Tenzij je je aanmeldt  
voor een cursus.

Laat je inspireren door een persoonlijk 
thema, een kunstwerk of artiest en ga op 
onderzoek uit.  
Vanachter je bureau én de wijde wereld in: 
luister, zing, dans, kijk, reis, teken, schilder,  
boetseer, fotografeer, film, schrijf, naai, 
brei of doe wat zich aandient. Je creatieve 
zoektocht is begonnen. Hierbij staat het 
proces dus centraal, niet een eindresultaat en 
er is geen sprake van niveau.  

Meer informatie vind je in de agenda 
op : www.StudioXplo.nl. 

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

Drs. Ivo Lutke Schipholt ─ Drs. Herman Lutke Schipholt
Pia Lutke Schipholt ─ Merel van der Linden ─ Sifra Logghe

  Academische fysio-manueel therapeuten

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 

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

Een creatieve flow met StudioXplo

Open Atelier Xplo
Zaterdag 7 januari houdt Studio Xplo 
van 10.00 tot 15.00 uur Open Atelier. 

Dan is er een expositie van een 
projectgroep en kun je je gratis 

en vrijblijvend laten inspireren en 
informeren naar deze werkwijze.

eXplore your creativity!

Indian Head massage en Resetmassage
• Leef je meer in je hoofd dan in je lijf?
• Ben je onrustig en gespannen?
• Merk je dat je futloos bent en weinig energie hebt?
• Slaap je slecht?
• Ervaar je veel stress de afgelopen periode?
• Merk je dat je ademhaling niet optimaal is en je vaak hoog ademt?
Dan is Indian Head massage en Resetmassage echt iets voor jou. Deze massages hebben  
positieve effecten op deze klachten. 
Effecten van Rouwmassage
• Met Rouwmassage worden de gevoelens van rouw doorvoeld en doorleefd, zodat  
 je ze beter kan loslaten.
• Rouwklachten worden verminderd of opgeheven.
• Rouwpijn is minder, je kunt weer meer verbinding maken met jouw mooie  
 herinneringen en dankbaarheid voelen.
• Je kan weer verbinding voelen met jouw dierbare en de liefde voelen zonder dat  
 je het gevoel hebt dat je breekt.
• Minder in de verkramping zijn en meer oog hebben voor de mooie dingen die ook  
 gebeuren naast het zware.
Kosten: Resetmassage (60 min.) en Rouwmassage (60 min.) nu € 42,50 (normaal € 65,00 per  
behandeling), Indian Head massage nu € 25,00 (normaal € 35,- (25/30 min.).
Kijk voor verdere informatie en recensies op de website : www.counselinginnerlijkekompas.nl 

Introductieprijs van drie massages in de 
decembermaand bij Counseling Innerlijke Kompas

wTON2023: alleen bij voldoende budget kan er een WTON2023 worden gemaakt. 

De Wijkkrant Tilburg Oud-Noord is ook een wijkkrant waar de ondernemer in de wijk zich kan tonen aan de  
wijkbewoner. Zelfgeschreven artikelen worden vanaf 35,- geplaatst. Zie artikelvoorwaarden op de website.

Adverteer in de WTON2023: download de Tarieven en formaten advertenties 2023 van de site  
: www.persoonlijkekunstencreatie.nl/wijkkrant-tilburg-oud-noord

Contactgegevens op de 
wijkinformatiepagina vanaf € 35,- 

Adverteren vanaf €  60,-

: persoonlijkekunstencreatie.nl

In de decembermaand 
zijn de Indian Head 
massage,  
de Resetmassage en 
de Rouwmassage 
aantrekkelijk geprijsd 
om hier kennis mee te 
maken. Ook leuk om 
als cadeau te geven.
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Ieder jaar in december is het groot feest op de Tilburgse 
winkellinten. Dit jaar is er extra budget vrijgemaakt voor 
een heel bijzondere actie. Spaar zegeltjes bij je aankoop 
op winkellinten Korvel en Besterd en maak kans op 
één van de vierhonderd waardebonnen van € 25,-.

Om de winkelier en de consument, die beide deze winter 
te maken krijgen met stijgende kosten, tegemoet te komen, 
hebben de Tilburgse winkellinten Korvel en Besterd een grote decemberactie opgezet. 

De actie is laagdrempelig en de winkans erg groot! Doe jij mee?
In totaal is er een flinke prijzenpot beschikbaar gesteld van € 10.000 aan 

waardebonnen, die verloot worden onder alle ingeleverde spaarkaarten. 

Sparen doe je eenvoudig! Bij iedere aankoop vanaf € 10,- op winkellinten 
Korvel en Besterd ontvang je één spaarzegeltje. Je volle spaarkaart 

(vijf  zegels) kun je inleveren bij een van de deelnemende winkels, 
die zijn te herkennen aan de 'Plak en Pak' actieposter. De hele 
maand december kun je sparen, in januari is de trekking en gaan 
we alle waardebonnen verloten. Alle spelregels zijn te vinden op de 

spaarkaart. Spaarkaarten zijn verkrijgbaar bij alle deelnemende  
winkels, te herkennen aan de actieposter.

 Plak en pak die kans op die waardebon!

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

Twintig jaar met veel mooie, intense en ontroerende 
momenten. Van prachtige muziek tot ontplooiing van 
personen. Van basismotoriek (zoals leren schrijven) 
tot de finetuning in het muziek spelen. Van zelfstandig 
weer kunnen bewegen in huis, tot de planning en 
organisatie om weer te kunnen werken buitenshuis.
Altijd het motto vasthoudend in de behandeling: 

               word je eigen therapeut van je eigen lichaam
En na twintig jaar musici, mensen met chronische klachten en kinderen met gedrags- 
problemen te behandelen, is er nu ook een derde specialisatie: kinderoefentherapie.  
Reden voor een klein feestje.

Kinderoefentherapie wordt op jaarbasis maximaal 18 keer vergoed vanuit de basisverzekering  
en heeft geen invloed op het eigen risico. Oefentherapie Cesar/Mensendieck bij volwassenen 
wordt vergoed door de aanvullende verzekering. Kijk in de polis onder fysiotherapie/ 
oefentherapie. Bij chronische klachten, wordt vanaf de 21e behandeling vanuit  
de basisverzekering vergoed.

Advies- en BewegingsCentrum Tilburg, afgekort ABC-Tilburg, is een kleinschalig centrum voor  
paramedische en alternatieve zorg middenin de wijk Theresia. Ons centrum biedt:  
oefentherapie Cesar, kinderoefentherapie, oefentherapie voor musici, Body Stress Release,  
logopedie, stemtherapie, psychomotorische kindertherapie, psycho-sociale 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 : www.abc-tilburg.nl Minister Mutsaersstraat 24,  
: 06 24 23 12 32, : info@abc-tilburg.nl

Valerie Tillie

Wijkraad Loven-Besterd: info@loven-besterd.nl      
www.loven-besterd.nl                                www.facebook.com/LovenBesterd

De BeursvLoer
Op 10 oktober jongstleden was er na enkele 
jaren afwezigheid vanwege corona weer 
een Beursvloer in Tilburg. Op de Beursvloer 
worden hulpvragen vanuit verenigingen 
en maatschappelijke organisaties ingevuld 
door aanbiedingen vanuit het Tilburgse 
bedrijfsleven. Mankracht, materialen en 
kennis worden aangeboden. De ontvangende 
partij zet er een tegenprestatie tegenover. 
Alles geschiedt met gesloten beurs.

WijkraaD Loven-BesterD heeft 2 ‘Matches’  
Weten te reaLiseren:
•	 Bij AcesDirect, een IT-consultancy  

bedrijf waarbij techniek niet leidend is, 
maar waarbij de juiste match gezocht 
wordt van techniek en organisatie, 
heeft de wijkraad een printer kunnen 
bekomen. 

•	 Bij Cefra, een bedrijf dat in horeca-
apparatuur en bedrijfskeukens doet,  
heeft de wijkraad voor buurthuis  
De Wissel in de Leliestraat peper- en 
zoutstelletjes en soepkommen met 
schotel weten te regelen. De Wissel is  
van plan om op gezette tijden maal- 
tijden te serveren voor grotere groepen  
mensen. Een kop soep past daar  
prima bij.

'Plak en Pak':
 € 10.000 aan prijzengeld op 

winkellinten Korvel en Besterd!

Twintig jaar Oefentherapie bij Valerie Tillie

Wijkraad

AcesDirect              IT- oplossingen en diensten

Rosa Castellanosstraat 1, Tilburg
: 013 762 19 00 
      Werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur.
: www.acesdirect.nl : info@acesdirect.nl    

Cefra                                                       Bedrijfskeukens

Wilhelminalaan 97b, REUSEL 
 : 0497 64 10 88 of 06 51 38 22 50.
       Werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur.
: www.cefra.nl : info@cefra.nl

oproep
Wijkkrantbezorgers 
gezocht

Wijkkrant Tilburg Oud-Noord (deze krant  
dus) heeft het steeds lastiger om haar  
hoofd boven water te houden. Allerlei kosten 
stijgen, met name de papierkosten. De 
inkomsten via advertenties compenseren 
die kosten nog maar nauwelijks.

Spotta verzorgt momenteel de bezorging 
van de wijkkrant. Dat gaat niet altijd 
even goed. Toch is het wel een aardige 
kostenpost. Een aantal wijkraden heeft de 
koppen bij elkaar gestoken en geopperd 
dat het een idee is om de bezorging 
in eigen hand te nemen, waarbij de 
wijkraden de bezorgers betalen. Wijkraad 
Loven-Besterd staat achter dit idee.

Bij dezen zoeken we personen die in de  
wijken Loven, Besterd en Loven-Buiten,  
de woondriehoek, deze wijkkrant willen  
bezorgen. Goede salariëring. 

In principe komt de krant vijf keer per  
jaar uit. (De uitgever streeft naar vijf  
WTON2023-edities vanaf maart, de 
planning moet nog worden gemaakt.) 
Wanneer de krant uitkomt, heb je zo'n 
vijf dagen (woensdag t/m zondag) 
de tijd om deze rond te brengen.
Aanmelden via info@loven-besterd.nl

Deze maand een 
GRATIS houdingscheck

Dus gun jij je kind, vader, moeder of leerling een mooie rechte (en pijnvrije) houding? 
App of bel dan Valerie om een afspraak in te plannen : 06 24 23 12 32.

Tot en met 29 mei 2023 zijn de nieuwe gordijnen voor Paleis Huis ten Bosch – het woonpaleis 
van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima – te zien in het TextielMuseum in Tilburg. 
Hare Majesteit Koningin Máxima borduurde samen met ruim 150 borduurders uit heel 
Nederland mee aan dit nieuwe culturele erfgoed.  
 

In de tentoonstelling ‘Koninklijk borduren - verhalen en vakmanschap’ zijn de nieuwe gordijnen  
te zien samen met de 18de eeuwse gordijnen die de inspiratiebron vormden. De tentoon- 
stelling biedt een kijkje in het maakproces van dit omvangrijke project dat in het TextielLab 
werd ontwikkeld en toont de rijkdom aan verhalen die ontstaat wanneer mensen samen  
borduren. Let op: reserveren voor de tentoonstelling is verplicht, e-tickets zijn beschikbaar via 
: textielmuseum.nl

Tentoonstelling geopend door Hare Majesteit Koningin Máxima

TextielMuseum - Koninklijk borduren

Detailfoto van een met de hand geborduurd bloemetje dat is geappliqueerd op een in het 
TextielLab machinaal geborduurde sample van de nieuwe gordijnen. Fotograaf: Tommy de Lange.



4 WIJKKRANT T OUD-NOORD DecembeR 2022/JANUARI 2023

Op 10 november was het 10 jaar geleden dat Inloophuis Midden-Brabant, Centrum voor leven 
met en na kanker, zijn deuren opende aan Wilhelminapark 29 in Tilburg. Dit werd met een mooi 
versierd huis en jubileumtaart op deze dag “in het klein” gevierd. Het gehele aankomende jaar 
zullen er feestelijke activiteiten worden georganiseerd in het kader van het tienjarig jubileum.

Mirjam Bogaarts nam tien jaar geleden het initiatief voor het Inloophuis. Werkzaam als 
verpleegkundig specialist in het ziekenhuis, waar ze mensen met borstkanker begeleidde, merkte 
ze dat er onder patiënten grote behoefte was aan een plek om lotgenoten te ontmoeten. "Als 
je geraakt bent door kanker is het fijn om mensen te ontmoeten die hetzelfde doormaken."

   Het zijn lichtpuntjes in de week (Wekelijkse gast Hanneke)

Sommige gasten komen wekelijks in het Inloophuis. Hanneke: "Momentjes van ontspanning: 
een massage, een cursus creatief schrijven, een les qi-gong. Even uit je hoofd, zodat je niet alleen 
bezig bent met het ziekenhuis en je behandeling. En het fijne is dat de gastvrouwen zelf vaak 
ervaringsdeskundigen zijn. Ze weten wat je hebt, je hoeft het niet uit te leggen. Wanneer 
je niet geraakt bent door kanker, ben je er niet mee bezig. Nog steeds weten veel mensen 
niet dat het Inloophuis er is! Daarom moeten we ons verhaal blijven verkondigen.”

Het Inloophuis draait op ruim vijftig vrijwilligers en ontvangt jaarlijks drieduizend bezoekers,  
onder wie zo’n honderdvijftig nieuwe gezichten. We zijn er ook voor jou, dus ben je getroffen door  
kanker (in je omgeving) loop dan gerust eens binnen of kijk op onze website voor alle wekelijkse  
activiteiten. : www.inloophuismiddenbrabant.nl 
En wil jij vrijwilliger worden bij het Inloophuis? Graag, voel je welkom om kennis te maken!

Inloophuis Midden-Brabant bestaat 10 jaar

Word ook AutoMaatje! 

      AutoMaatje, meer dan een vrijwillige chauffeur 

In Tilburg zijn veel mensen aan huis gebonden doordat vervoer lastig is.  
Mede hierdoor komen velen van hen nauwelijks nog uit hun huis en  
kunnen zij in een isolement raken. Wij richten ons op buurtgenoten  
voor wie het lastig is om vervoer te regelen, en die geen beroep kunnen  
doen op vervoer met indicatie.

AutoMaatje biedt mensen de gelegenheid weer deel te nemen aan het 
maatschappelijk leven. Als vrijwilliger vervoer je met je eigen auto minder 
mobiele plaatsgenoten naar hun bestemming, bijvoorbeeld naar het 
ziekenhuis, de dokter of de tandarts. Maar men kan AutoMaatje ook 
inschakelen om koffie te drinken in de stad, familie of kennissen te 
bezoeken, naar de kaartclub te gaan of om een boodschapje te doen. 
Onderweg maak je een praatje en waar nodig bied je de helpende hand. 

Wil je ook een AutoMaatje worden voor minder mobiele plaatsgenoten? 
Je ontvangt als vrijwilliger € 0,35 per kilometer plus eventuele parkeer-
kosten. Je auto dient APK-gekeurd te zijn en minimaal een WA-verzekering 
met inzittendendekking te hebben. Bel AutoMaatje Tilburg : 06 81 33 02 98  
of mail : pascallevanpoppel@contourdetwern.nl voor meer informatie,  
of om je aan te melden als vrijwilliger. 

In het bijzonder bedanken wij Art-fact (: www.art-fact.nl), immers zonder hen hadden 
wij de evenementen rondom ons jubileum niet allemaal kunnen verwezenlijken. Onze 
dank gaat tevens uit naar de F.T.Z. (Federatie Tilburgse Zangverenigingen) en naar het 
zeemanskoor de Leyezangers voor hun plezante bijdrage aan ons jubileumconcert. 

Tenslotte bedanken wij ook de media, waaronder de redactie van Stadsnieuws voor hun  
bijdrage en de redacties van Wijkkrant Tilburg Noord en Tilburg Oud-Noord voor hun  
uitgebreide rapportage van ons jubileum en hun fantastische verslaggeving in het 
verleden. Vooral de wijkkranten hebben onze aandacht nodig in deze moeilijke en zware  
tijden. Zij zijn voor de verenigingen een onmisbare schakel gebleken. 
Iedereen bedankt! Het bestuur van Gemengd Koor Resurrexit

1972 - 2022                                 Bedankt
Het bestuur van Gemengd Koor Resurrexit bedankt namens haar leden 
alle mensen die op een of andere wijze bij het jubileum van Resurrexit 
betrokken zijn geweest en de mensen die ons per e-mail, per post of via 
hun aanwezigheid bij receptie en/of jubileumconcert hebben gefeliciteerd.

Gezellig samen tijdens een vrijwilligers Ontmoeting (voor alle vrijwilligers van de Stadstuin Theresia). 

Voor meer informatie verwijzen we graag naar 
onze website : www.stadstuintheresia.nl.  
Of vraag om meer informatie via 
: info@stadstuintheresia.nl. Daar kun je je ook 
aanmelden om vrijwilliger te worden. Inmiddels 
zijn veel buurtbewoners betrokken, maar er is altijd 
ruimte voor meer. We zijn op zoek naar vrijwilligers 
die ons regelmatig willen helpen met bijvoorbeeld 
communicatietaken, als een van onze beheerders 
of als lid van ons bestuur. Voel je in ieder geval 
welkom in ons mooie buurthuis met prachtige tuin!

Stadstuin Theresia: Voor en door de buurt!
In onze mooie Stadstuin bruist het van de activiteiten. Eigenlijk te veel om op te noemen. Van Kunstcafé 
tot Pilates en Yoga. Er wordt gerikt, gesjoeld, gezongen door het Stormkoor en samen gegeten. 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. Iedere derde dinsdag van de maand organiseren we 
Ontmoetingen, met een lunch en activiteiten. Sinds september kennen we ‘Kleintje Koffie 013’: speciaal 
voor (groot)ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar. Om bij te praten en te spelen met de kinderen. 

Vanuit onze Stadstuin doen we verder actief 
mee aan activiteiten die door anderen in de 
buurt georganiseerd worden, zoals de actie 
voor groene daken in Theresia (wij hebben 
er sinds kort ook een!), Halloween, de 
bomenwandeling of de muziekwandeling. 

Kerst bij Stadstuin Theresia

Zaterdag 
17 december

ZumbaKerst Thema-avond
Feest met 

(Zumba)dansen

Van 20.00 tot 23.00 uur

Aanmelden:
: soniaestilolatino@hotmail.com
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GEMEENTENIEUWS
‘Warme en energieke ontmoetingen’ Culturele broedplaats in 

voormalig politiebureauOp donderdag 17 november was ik op een regenachtige herfst-
dag bij u in de wijk. Het blijft vaak een hele puzzel met mijn volle 
agenda, maar ik vind het ontzettend fijn om met inwoners en 
vrijwilligers in gesprek te zijn. En ondanks het weer, was het een 
ochtend met veel warme en energieke ontmoetingen. 
 
Tijdens zo’n bezoek besef ik me altijd opnieuw waarom ik ruim 
8 jaar geleden wethouder wilde worden en nog steeds ben. Het 
wethouderschap krijgt met dit soort bezoeken een gezicht. Ik spreek 
de mensen om wie het gaat zelf, en zie met eigen ogen wat er leeft 
en waar we het beter moeten doen. Zo ga ik de volgende keer dat 
ik in de wijk ben een rollatorwandeling doen. Niet alleen omdat dat 
gezellig is, maar vooral ook om zelf te ervaren hoe lastig het soms is 
om minder mobiel te zijn in straten en op stoepen. 

 

Hechte buurtjes 
Ondanks dat ik al geruime tijd wethouder ben in Tilburg, merkte ik dat er in Oud-Noord nog veel plekken 
en mensen zijn die ik als wijkwethouder echt nog beter wil en moet leren kennen. Zo is de wijk eigenlijk 
een bonte verzameling van kleinere hechte buurtjes. En ik zag dat er een duidelijke behoefte is aan plekken 
om samen te komen in de wijk. 
 
Plekken waar iedereen welkom is en waar mooie ideeën kunnen ontstaan. De Poorten bijvoorbeeld, waar 
op donderdag een taalgroep zit en ik verrast was door de hoeveelheid vrijwilligers die hierbij betrokken 
is. En het Huis van de Wijk, een knusse locatie waar inwoners elkaar ontmoeten. Ook bij de Wissel en De 
Baselaer sprak ik met inwoners. Een van u noemde de locatie haar ‘tweede huiskamer met een nieuwe 
familie’. Hoe mooi is dat. Ook trof ik een groep oudere dames die op donderdagochtend met elkaar bewe-
gen, koffiedrinken en bijkletsen. Dit zijn plekken in de wijk waar iedereen zich welkom voelt, contact kan 
maken en waar mooie ideeën ontstaan om elkaar te ondersteunen.
 
Betrokken mensen
Kortom, heel veel mooie initiatieven en betrokken mensen dus in ‘mijn’ wijk! Toch zijn er ook nog steeds 
mensen in de wijk die graag mee willen doen maar niet zo goed weten hoe of waar. Hoe informeren we 
hen en zorgen we dat ze weten dat ze ook welkom zijn? Daar speelt de wijkkrant natuurlijk een rol in. Maar 
eigenlijk kunnen we daar allemaal een rol in spelen. Al starten we maar met de vraag, hoe gaat het met u? 
 
Ik kijk uit naar mijn volgende bezoek en ontmoetingen in de wijk. 

Marcelle Hendrickx

De gemeente heeft het voormalige politiebureau aan het Wilhelminapark 
aangekocht. Het pand wordt de komende jaren ingezet als broedplaats 
voor cultureel en creatief ondernemerschap. De gemeente wil door de 
verhuur van het pand meer dynamiek in het Museumkwartier creëren 
en verbindingen leggen tussen de omliggende culturele instellingen en 
ondernemingen. 

Voorwaarden
De voorwaarden om het pand te mogen huren worden nog uitgewerkt. 
De start van de inschrijving wordt bekendgemaakt op tilburg.nl. 
Naar verwachting in het voorjaar van 2023.

Bewoners betrokken bij ontwikkeling 
Textielmuseum e.o.
Het Textielmuseum en de gemeente werken samen 
aan vernieuwing van het Textielmuseum en de di-
recte omgeving: het Museumkwartier. De inbreng 
van de buurt is daarbij erg belangrijk. 

Er zijn al twee bewonersbijeenkomsten geweest. 
Meer informatie over de doorontwikkeling en de 
plannen op: textielmuseum.nl/doorontwikkeling 
en tilburg.nl/museumkwartier. 

Buurtpreventieleden Ton Melis en Noud Game zijn al meer dan 8 jaar 
een vertrouwd gezicht in stadsdeel Oud Noord (Loven, Besterd, Goirke, 
Bouwmeesterbuurt, Hasselt, Groeseind, Hoefstraat, Theresia). Buurt-
preventie heeft in dit stadsdeel 19 leden. Samen dragen ze bij aan een 
veilige buurt. Maar gezien de grootte van de wijk is versterking heel 
welkom. Het valt hen op dat mensen vaak denken dat het onveilig is. 
En dus vertellen ze graag hoe het echt zit. 

“Attentie, de buurtpreventie”, lacht Noud. “Dat kregen we ooit te horen. 
En eigenlijk is dat precies wat er gebeurt als wij langslopen. Er gebeurt 
iets. Blikjes bier in het Wilhelminapark verdwijnen als sneeuw voor de 
zon. Mensen houden zich gedeisd. Coördinator Ton reageert: “We hebben 
gevraagd om flink te snoeien in het park. Ook dat draagt bij aan meer 
veiligheid. Net als rondlopen met politie en boa’s, zoals we onlangs deden. 
Je moet zichtbaar zijn. 

Er zijn nu twee jonge boa’s en die samenwerking is geweldig. Ze bellen 
vaak, zitten in onze app-groep en ze wandelen regelmatig mee.” Noud: 
“Mensen zijn blij met ons, het is dankbaar werk. Ik ben graag buiten en 
zo kan ik gelijk iets betekenen voor een ander. Je leert bovendien zoveel 
mensen kennen.” Ton is het er helemaal mee eens. “Mensen mogen gerust 
eens meelopen, om te ervaren wat het is. En mocht je starten, dan krijg je 
vooraf een goede training. Ons motto is: vrijheid, blijheid. Geen roosters 
dus, maar gewoon lopen of fietsen als het jou uitkomt. Dat werkt het 
beste. Meer jeugd erbij zou geweldig zijn, zij begrijpen jongeren toch beter 
dan wij”, knipoogt Ton. Meer informatie via mailadres :
buurtpreventie@tilburg.nl

Vragen naar aanleiding van deze pagina? Neem dan contact op met Frank Claus (omgevingsmanager Loven-Besterd, Groeseind-Hoefstraat en Theresia) via frank.claus@tilburg.nl. Of met 
Marc van Akkeren (omgevingsmanager Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt-Kanaalzone) via marc.van.akkeren@tilburg.nl. Mailen met de wijkregisseurs kan via anthonie.quispel@tilburg.nl 
(Loven-Besterd, Groeseind-Hoefstraat, Theresia en Kanaalzone) of jaap.quispel@tilburg.nl (Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt). 

 Marcelle Hendrickx (Foto: Frans Lahaye)

Buurtpreventie: anders dan 
je denkt!

Wandelen met de Stadsgidserij
Wat is er leuker dan de stad te verkennen onder begeleiding van een gids? De Stadsgidserij verzorgt in 
2023 een aantal mooie wandelingen. Wie mee wil wandelen, kan zich opgeven via stadsgidserij.nl. 
Telefonisch aanmelden kan ook. Bel dan met: 06 – 48 26 27 11. Meer info op: stadsgidserij.nl. 

Van links naar rechts: Ton en Noud

Textielmuseum

Voormalig politiebureau Wilhelminapark
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Het kerstverhaal begint... Het is net als 2022 jaar geleden 
Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem 
heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn 
aanstaande vrouw, die zwanger was. Het uur brak aan, de stad was vol, en ze konden nergens 
terecht. Jezus werd geboren in een stal, en werd door de os en de ezel warm gehouden.

En nu is het weer zo: de wereld is druk in de weer en iedereen is voor zichzelf bezig. Steeds  
meer mensen zijn alleen en hebben geen mensen om zich heen, vooral in de stad heb je  
dat nog meer dan in een dorp, waar iedereen elkaar wel kent. En ook daar zien we de  
eenzaamheid oplopen.

Hoe ontstaat eenzaamheid eigenlijk? Door het weg vallen van een partner. Of doordat mensen  
niet meer mee kunnen in deze maatschappij. Want die gaat wel zo snel dat je het niet kunt 
bijbenen. Ook zijn er mensen die moeilijk sociale contacten maken, of een heel zware rugzak  
bij zich hebben. 
Nou zijn juist de kerstdagen moeilijke dagen, vooral als er geen mensen meer naar je omkijken.  
Dat brengt ook verdriet met zich mee, en juist daarom willen we bij de Stichting Alleen op deze  
aarde mensen die met kerst helemaal alleen zijn, opvangen in een warm nest,  
ook op eerste kerstdag.

Kerst bij Ristobar29
Na twee jaar stilte in het restaurant rond de kerstdagen mogen we eindelijk weer een 

kerstdiner voor u verzorgen! Eerste en tweede kerstdag zullen we om 13.15 uur  
een lunch en om 18.15 uur een diner serveren, al dan niet met film naar keuze. 

We bieden een heerlijk vis-/vleesgerecht én een vegetarisch menu aan. 

Kom uw kerstavond vieren bij Ristobar29
 24 december zijn we normaal geopend en bent u welkom voor een kerstavonddiner. 

Voor reservering kunt u een e-mail sturen naar 
: reserveren@ristobar29.nl 

met daarin het aantal personen en uw dag en tijd van voorkeur.

Reserveer alvast een tafel! Eerste en tweede kerstdag, lunch en dinerKerstavonddiner 

In Het Spoor wordt iedere maand  
een wijklunch georganiseerd, 
meestal de laatste zaterdag 
van de maand. 

Vooraf moet men zich aanmelden 
en betalen bij de receptie van 
Het Spoor. De prijs is nu € 3,00 p.p.  
De lunch begint om 12.00 uur en 
duurt tot 13.00 uur. Eventueel volgt  
daarna nog een activiteit.

(Men kan zich aanmelden tot en met  
de donderdag voorafgaand aan de  
lunch.)

25 december: samen kerst met Stichting Alleen op deze aarde

Kerst-in
Stichting Alleen op deze aarde.

Zondag 25 december, van 12.00 tot 20.00 uur.
Voor de mensen die alleen zijn met de kerst.
We beginnen om 12.00 uur met een lekkere 
Brabantse kerstbrunch. Er is een optreden 
van trio Zand, Zeep en Soda. U krijgt koffie 
met gebak. Ook is er een loterij, met heel 

mooie prijzen. Daarna een buffet, de laatste 
loterij, en om 20.15 uur sluiten we af.

Aanmelden is verplicht (voor 15 december!).  
Kosten: € 30,00 p.p. 

(De Meedoenregeling is ook van toepassing.)

Wijklunch bij Het Spoor

Kerst bij Ristobar29

Activiteiten Stichting Alleen op deze aarde  
vinden plaats in Café zaal Bierings,  
Goirkestraat 50. 
Aanmelden, kosten en meer informatie: 
Frans van de Moosdijk, secretaris. 
: 06 29 06 06 02 of 013 591 27 04
: stichtingalleenopdezeaarde@gmail.com

Gezelligheid bij de Kerst-in van St. Aoda

De komende wijklunches zijn: zaterdag 17 december 2022 met een kerstbingo 
en in 2023: zaterdag 28 januari, 25 februari en 25 maart.
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In de week voor Kerstmis is er natuurlijk een 
gratis feestelijke maaltijd in kerstsfeer voor al 
onze gasten. Want veelal leven zij in armoede 
of eenzaamheid. Maar net zo goed als alle 
andere mensen in deze feestmaand hebben zij 
recht op aandacht in een feestelijk aangekleed 
Poels Hofje met een heerlijk etentje. Zoals 
altijd met zorg bereid en opgediend door 
een aantal vrijwilligers van Stichting Poels.

Dit alles tegenwoordig onder leiding van onze zusters Shyny en Lili. Zuster Medylyn is nu voor 
enkele maanden terug naar de Filipijnen om te genieten van een welverdiende vakantie bij 
haar familie. Zuster Lili heeft ons team de afgelopen maanden versterkt. Zij is afkomstig uit 
Indonesië en heeft de afgelopen jaren veel ervaring in hetzelfde werk opgedaan in Amsterdam.

Op de dinsdagmiddag en donderdagmiddag tussen vier en zes uur wordt het steeds drukker 
met mensen die graag gebruikmaken van een gratis gezonde maaltijd, en tegelijkertijd genieten 
van een beetje aandacht. Soms hebben ze het geluk dat er gratis passende warme kleding 
voorhanden is. Op verzoek worden er regelmatig nog gratis maaltijden of ingrediënten mee-
gegeven. Kortom, voor onze medemens die het financieel moeilijk heeft of echt eenzaam is, 
is er een helpende hand in Poels Hofje.

Kent u iemand die deze mogelijkheid niet kent, maar echt geholpen zou zijn met deze helpende 
hand? Zeg dat dan tegen die persoon of dat gezin!! In Poels Hofje wordt niemand gevraagd 
naar zijn financiële achtergrond. Het uitgangspunt van Gerrit Poels, de oprichter van onze 
Stichting Poels, is altijd geweest: geen gedoe met papieren of formulieren, geen eisen. 

Kookvrijwilliger
Bent u iemand die best vrijwilliger zou willen worden in Poels Hofje en af en toe een helpende  
hand zou willen bieden bij voorkeur in de keuken, kom dan langs op de dinsdagmiddag  
of donderdagmiddag!

Feestelijke maaltijd 
Nog even over de feestelijke maaltijd. 
Helaas kan Gerrit Poels hierbij niet 
meer aanwezig zijn, maar zijn vrouw 
Angelique Poels en pleegdochter Nienke, 
ook bestuurslid van Stichting Poels, zijn 
eregasten bij dit feestelijke etentje, en 
ook de vrijwilligers eten gezellig mee, met 
het oog op de zo broodnodige aandacht.

Stichting Poels is gevestigd 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

17 december: kerstactiviteiten De Nieuwe Jordaan
Activiteitengroep De Nieuwe Jordaan organiseert weer 
een leuke kerstavond op 17 december. De avond start 
om 18.30 uur met een verlichte fietstour, van de 
Textielstraat naar De Poorten in de Hasseltstraat. 

Verlicht je fiets en ga gezellig mee  
door de buurt. 
Wel even opgeven voor de fietstour 
(onder de 10 jaar: met begeleiding). 

In De Poorten is vanaf 18.00 uur een 
kerstrommelmarkt en vanaf 19.00 uur leuke 
activiteiten voor jong en oud. Met gezellige 
muziek, een gratis hapje en een loterij waarbij 
de opbrengst gaat naar DNJ om o.a. deze leuke 
activiteiten te organiseren. De kinderen kunnen 
glitter tattoos laten zetten en theelichtjes versieren. 
Ook is er rookworst en soep. De kerstman zal 
aanwezig zijn met cadeautjes voor de kinderen 
en je kunt op de foto met de kerstman. 

Kerstpakketjes 
De inzameling voor onze kerstpakketjes, voor mensen  
die het minder hebben, is ook alweer begonnen. 
Tot 17 december kunt u houdbaar voedsel inleveren bij 
Textielstraat 80 of 86. De pakketjes worden op 17 december 
uitgedeeld aan de mensen die een lotje hebben gekregen. 

Meer info, mail Han van Hout : hantonlove@hotmail.com Op dit e-mailadres kunt u zich  
ook inschrijven voor een rommelmarkt-tafel, kosten: 5 euro.  
Inschrijven voor de fietstocht is gratis.

Feestelijk eten in Poels Hofje

Van links naar rechts: zr. Shyny, zr. Lili, Angelique Poels, zr. Medylyn en Nienke

De zaterdag van de lunch wordt samen 
met verschillende vrijwilligers een 
mooi buffet klaargezet met allerlei 
lekkere broodjes, krentenbollen, 
bolussen, eierkoeken e.d. En natuurlijk 
met een ei, gesneden vlees en kaas. 

Het is altijd een gezellige bijeenkomst. 
Dit is allemaal mogelijk in samenwerking 
met ContourdeTwern en met subsidie 
van Verrijk je Wijk. Soms wordt er na 
de lunch een activiteit georganiseerd.

De komende wijklunches zijn: zaterdag 17 december 2022 met een kerstbingo 
en in 2023: zaterdag 28 januari, 25 februari en 25 maart.
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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. 

Kinder 

   Kom deze kerstvakantie naar Ontdekstation013!
Laat je creativiteit de vrije loop 
bij het volledig vernieuwde 
Ontdekstation013. Je kan nog 
steeds op een laagdrempelige 
manier kennismaken met de 
werelden van techniek, maar nu 
met meer vrijheid. Dat betekent dat 
je mag doen wat jij maar wil! Speel 
de hoofdrol in je eigen kerstfilm! 
Maak een prachtige lampion! Of 
metsel je een kersthuisje?

Kerstvakantie
Kinderen mogen vrij ontdekken. Dat betekent dat ze bij binnenkomst zelf mogen  
beslissen wat ze gaan doen. Om ze een handje te helpen hebben we stappen-
plannen en toffe ontwerpopdrachten uitgewerkt waar ze mee aan de slag kunnen. 

Tijden de kerstvakantie zijn wij geopend op: 27, 28, 29 en 30 december van 
13.00 tot 17.00 uur en op 2, 3, 4, 5, 6 januari van 13.00 tot 17.00 uur.  
Kijk voor actuele openingstijden op onze website.

Echte maakberoepen
Heb je wel eens nagedacht over wat er allemaal komt kijken bij het bouwen van  
een huis? Hier zitten heel veel verschillende beroepen achter. Leer, maak en  
ervaar hoe het is om deze beroepen uit te voeren.

Programmeren in de machinekamer
Haal je technologische kwaliteiten naar boven en programeer met Lego, Micro Bits,  
Little Bits en BeeBots. Alle mogelijkheid dus om te leren programmeren.
 

Maakhoek
Wil je graag lekker aan de slag met je handen en de mooiste dingen maken? Dan 
moet je bij de maakhoek zijn. Hier maak je van hout, oude elektronica (scrap), 
piepschuim, recyclemateriaal etc. een mooi bouwwerk. Bijvoorbeeld een robot,  
huisje, meubel of een slimme zelfbedachte uitvinding.

Filmtechniek
Ontrafel jij de geheimen van Hollywood? In onze vernieuwde filmstudio bedenk,  
speel en monteer je jouw eigen film! Verras je familie met en filmavond  
waarin jij de ster bent.

Podcast opnemen
Vertel jij graag verhalen die iedereen moet horen? Of schuilt er in jou een 
echte grappenmaker? Of verkoop jij een niet bestaand product door een 
supergoede radioreclame? Kom het ervaren in onze podcaststudio!

                                                                      Speelhoek   
Wil je gewoon even lekker spelen? 
Ook dat kan! Ga aan de slag met 
bijvoorbeeld K’nex, blokken, kapla, 
maak een knikkerbaan, kogelbaan of 
neem een duikje in onze watertuin 
(wel alleen bij mooi weer natuurlijk!).

Vrij ontdekken in een winters thema

Bestel op tijd je tickets!
Het zou wel eens heel 

druk kunnen worden in de 
kerstvakantie, dus bestel op 

tijd je tickets! Dat kan op 
: www.ontdekstation013.nl.  

Je betaalt 9 euro per kind, 
2,50 euro voor volwassenen. 

Het programma begint om  
13.00 uur 

en is afgelopen om 17.00 uur. 

Kijk online voor wanneer we in 
de kerstvakantie 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?

Een nieuw project ‘Laatbloeiers’ start in januari in het 
Huis van Muziek in de Stationsstraat in Tilburg

Je bent nooit te oud om een instrument te leren spelen…
De Muziekvereniging Nieuwe Koninklijke Harmonie start in januari 2023 met een nieuw project 
voor zogenaamde ‘laatbloeiers’. Voor volwassenen die eindelijk de stap zetten die ze altijd al 
hadden willen zetten: samen met gelijkgestemden lekker muziek maken. En vooral ook om andere 
mensen te ontmoeten, die ook kiezen voor die geweldige invulling van hun vrije tijd. En dat kan nu 
in de gezellige ambiance van het Huis van Muziek op de maandagmiddag in de Stationsstraat. Het 
mooie is: er is geen drempel; een muzikale achtergrond is niet nodig, net zo min als noten lezen. 

Introductie en kennismaking via een instrumentenmarkt
Op 9 januari 2023 organiseert de Muziekvereniging NKH een startbijeenkomst , waarbij men  
kennis kan maken met de andere ‘Laatbloeiers’, muzikanten van de Muziekvereniging en de  
muzikale leiding. Er worden demonstraties gegeven en uiteraard kan men ter plekke proef-
blazen. Keus genoeg: o.a. trombone, dwarsfluit, hoorn, sax, bariton, tuba, bas en klarinet.  
Voorkeur voor een ander instrument? We zien het ruim. Samen bekijken we wat mogelijk is.  

Aanmelden of meer weten?
Bel of mail naar Els Nienhuis : 06 11 46 41 79 of : ecam.nienhuis@gmail.com. Kijk voor 
meer info op : www.harmonieorkesttilburg.nl of op onze Facebookpagina.

Elk kind verdient een goede start! GGD Hart voor Brabant en R-Newt Kids werken 
samen en organiseren nu bijeenkomsten voor alle (aanstaande) ouders en 
verzorgers die behoefte hebben aan het ontmoeten van andere ouders. 
Tijdens Let’s Meet kunnen zij praten over alles wat ze als (aanstaande) ouder  
meemaken en wat er tijdens het ouderschap op hun pad komt. Let's Meet  
bereidt kindjes voor op de kinderopvang of basisschool. Door structuur te  
bieden en ze te laten wennen aan het spelen met andere kinderen, 
bereiden we de kinderen goed voor op de basisschool. 

Wat is Let’s Meet?
Terwijl de kindjes samen spelen, leren de ouders elkaar kennen en praten 
ze met elkaar over het ouderschap. Bij Let’s Meet zijn er altijd professionals 
aanwezig die graag vragen beantwoorden, steun bieden, informatie geven en 
eventuele onzekerheden wegnemen. Deelname aan alle activiteiten is gratis. 
Bevalt het je toch niet zo goed? Dat geeft niets! Je zit nergens aan vast.

In de wijk: Meet&Baby (tot 1 jaar) op vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur in De Wissel. 
Let’s Meet vindt plaats op verschillende plekken in Tilburg, op verschillende momenten. Wil je 
precies weten waar en wanneer? Kijk dan op de website : www.r-newt.nl/lets-meet voor meer 
informatie. Bellen of mailen naar Laura Schuts kan ook : l.schuts@ggdhvb.nl of : 06 580 89 191. 

R-Newt Kids en GGD Hart voor Brabant introduceren ‘Let’s Meet’
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Maria Goretti
Zaterdag 29 oktober mochten kinderen op de boerderij lampionnen maken. Het was even afwachten hoe druk het zou worden, maar uiteindelijk zijn er  
ruim veertig kinderen langs geweest om een leuke lampion van wasmiddelflessen te komen maken. De meeste lampions zijn in de avond ook gebruikt  
tijdens een optocht door de wijk Theresia. Reacties van de kinderen en de ouders waren positief. Een groot succes dus!
Beheerder Maria Goretti: Linda Noij, bereikbaar via : 06 53 96 16 17 en via e-mail : linda.noij@diamant-groep.nl    
www.facebook.com/kinderboerderijmariagorettitilburg

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  

Gezellig, betrokken en natuurlijk sportief. Dat zijn drie woorden die prima passen 
bij deze levendige tennisvereniging voor jong en oud in Tilburg Noord! En wie 
betrokken is, denkt natuurlijk niet alleen aan zichzelf. Quirijn trakteert daarom naast 
de eigen jeugdleden ook vele basisschoolkinderen op een sportieve verrassing. 

Veel leden hebben om hun vereniging te steunen deelgenomen aan de wervingsactie van de 
Vriendenloterij. Van elk lot dat iemand koopt, gaat een deel naar de vereniging. Daarnaast 
kunnen alle aangesloten clubs meedingen, om ‘Club van de maand’ te worden. Voor een 
goed plan krijgt de club dan maar liefst € 5.000,-  Het plan van RTV Quirijn om zoveel 
mogelijk jeugd te verrassen en in beweging te krijgen, was voor de Vriendenloterij aanleiding 
om de cheque van € 5000,- aan RTV Quirijn te overhandigen om dit plan uit te voeren. 

Zo is de eigen jeugd getrakteerd op een speciale tennisactiviteit en daarnaast zijn alle  
basisscholen in Noord en Oud-Noord benaderd om de kinderen van groep 5 & 6 op een  
leuke manier kennis te laten maken met de tennissport. Zij mochten allemaal deelnemen  
aan een tennisclinic.

De eerste clinics zijn inmiddels achter de rug. Aan talenten geen gebrek. Blij en enthousiast 
kwamen de kinderen van de baan, waarna ze verwend werden met een lekkere versnapering. 
Alsof dat nog niet genoeg is, ontvangen alle deelnemers een sterk gereduceerd aanbod 
van RTV Quirijn om bij interesse 8 tennislessen te volgen voor maar € 50,- inclusief een 
prachtig nieuw tennisracket! Mochten de kosten voor sommige kinderen een barrière vormen 
om deel te nemen, dan kan de club daar nog financiële ondersteuning bieden, dankzij een 
bedrag vanuit het Tilburgse initiatief: ‘Gewoon Gaon’. : www.sportintilburg.nl/gewoongaon
Meer info over RTV Quirijn : www.rtvquirijn.nl

Om in tennistermen af te sluiten: een 
mooi initiatief met een prachtig 
aanbod dat je niet kan afslaan! 
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Evi Hendriks 
Evi verricht sinds 2019 vrijwilligerswerk 
bij woonzorgcentrum Den Herdgang. Elke 
vrijdagmiddag is zij aanwezig om te helpen. Zij 
helpt mee bij activiteiten, dekt de tafel in de 
huiskamer voor de bewoners, vervoert mensen 
binnen het woonzorgcentrum en maakt een 
praatje met de bewoners. In oktober van dit 
jaar ontving ze al de Jongerenvrijwilligersprijs. 

Ze is een goede ambassadeur voor het 
vrijwilligerswerk, want inmiddels heeft ze 
meer kinderen/jongeren enthousiast gemaakt 
om te komen helpen bij Den Herdgang. 

Evi Hendriks ontving het Tilburgs Jeugdlintje  
tijdens een feestelijke middag op zondag 20 
november, de Internationale Dag van de Rechten 
van het Kind, in woonzorgcentrum Den Herdgang.

Manon Kunzel 
Manon helpt sinds september 2018 bij de 
turnlessen van Gymnastiek- en Turnvereniging 
Dionysius. Inmiddels heeft ze in haar vrije tijd 
haar assistentenbevoegdheid 1 en 2 behaald 
via de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie 
(KNGU). Ze assisteert wekelijks tijdens de les 
op de dinsdagavond en bij de wedstrijdpoeg 
op de donderdagavond. Al met al steekt ze 
veel vrije tijd in de club. Zo is ze ook te vinden 
in T-kwadraat als er opgebouwd moet worden 
voor een wedstrijd die de club organiseert. 
Daarnaast is Manon voor het tweede jaar 
vrijwilligster bij kindervakantiewerk GGHT 
(Gasthuisring, Goirke, Hasselt, Theresia) en 
offert ze een week vakantie op om kinderen een 
leuke week te bezorgen vol met activiteiten. 

Manon Kunzel ontving het Tilburgs Jeugdlintje tijdens de turnles op dinsdag 22 november bij  
Gymnastiek- en Turnvereniging Dionysius, Lambert de Wijsstraat 15. 

 Uitreiking Tilburgse Jeugdlintjes 

Drukte en belevenissen op de kinderboerderijen

Kerkibo
Zondag 30 oktober was het tijd voor Halloween: we gingen pompoen 
snijden op de boerderij. Het was gezellig druk. Helaas had de 
beheerder het zo druk dat ze is vergeten om foto’s te maken!

Kinderboerderij Kerkibo gaat weer meer activiteiten organiseren. Zo is er 
een activiteit met sinterklaas geweest, en zijn ze ook druk bezig om wat 
leuks te gaan doen met kerst. Meer informatie is te vinden op de site, of 
neem contact op met Elske Geerts, bereikbaar via : 06 38 75 37 31  
en via e-mail : Elske.Geerts@diamant-groep.nl : www.kerkibo.nl

Zowel Kerkibo als Maria Goretti hebben aangepaste openingstijden tijdens de komende feestdagen. 
Op eerste kerstdag, tweede kerstdag en 1 januari is de boerderij gesloten. Op 31 december zijn we open van 10.00 tot 13.00 uur.

Trots op de jeugd in onze wijk

Twee Tilburgse jongeren ontvingen dit jaar een Tilburgs Jeugdlintje. 
Op zondag 20 november kreeg Evi Hendriks (14) een Tilburgs 

Jeugdlintje en op dinsdag 22 november werd het jeugdlintje 
uitgereikt aan Manon Kunzel (15). Zij kregen dit eerbetoon omdat 

ze zich op een bijzondere manier voor anderen of de samenleving 
hebben ingezet. Voor Tilburg zijn zij allebei een Held met een T! 

Beide jongeren werden verrast tijdens de uitoefening van hun 
vrijwilligerswerk. Burgemeester Weterings reikte de lintjes uit, 
samen met wethouder Lahlah (Jeugd en Talentontwikkeling). 

Burgemeester Weterings met Evi Hendriks

Burgemeester Weterings met Manon Kunzel
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Zorgcentrum Padua: * op zaterdag 24 december is er om 16.00 uur een kerstviering.

Petrus Donderskerk: * Op kerstavond, zaterdag 24 december, begint om 16.30 uur  
      de Peuter- en kleuterviering. Alle kinderen mogen verkleed als engel of  

herder komen met een lichtje. Het kerstverhaal wordt verteld en gespeeld. De    
      zang wordt ondersteund door pianist Arno Aerts. Na afloop is er gelegenheid  

         om nog even na te praten, met een drankje en iets lekkers.
    Vervolgens is er om 18.30 uur een gezinsviering. In deze speciale  

viering maken wij creatief gebruik van het kerstverhaal. 
De werkgroep zal de samenzang verzorgen met begeleiding, indien  

  mogelijk op piano en trompet. 
     Om 20.30 uur zal het vrouwenkoor Switch haar bijdrage leveren aan  

      kerstavond. Zij maken hun eigen thematische viering voor Kerstmis.
En ten slotte wordt de kerstavond afgesloten met een  

kerstnachtviering om 22.30 uur, waaraan gemengd koor  
    Cantiqua haar medewerking verleend. Dit koor  
vierde dit jaar haar 100-jarig jubileum.

    * Op eerste kerstdag, zondag 25 december, is er om 11.00  uur een  
                                    eucharistieviering met medewerking van Cantiqua.

   * Op tweede kerstdag, maandag 26 december, is er om 11.00 uur  
een kerstviering in het parochiecentrum, Hoefstraat 201.

* Op oudejaarsavond zaterdag 31 december, is er om 19.00 uur een viering in het 
parochiecentrum Hoefstraat 201. We blikken terug en kijken vooruit. Alles heeft zijn tijd. 

* Op Nieuwjaarsdag, zondag 1 januari, is er om 11.00 uur een woord- en communieviering in het  
parochiecentrum Hoefstraat 201 met muziek en zang en gelegenheid om elkaar het allerbeste  
toe te wensen voor 2023.

Goirkese kerk: * Zaterdagavond 24 december, om 18.00 uur. We gaan Kerstmis vieren met 
de jonge gezinnen uit de buurt. Zoals ieder jaar is er weer een spannend, ontroerend, 
bijzonder kerstspel dat uitgevoerd wordt door de communicanten. De liedjes kunt u allemaal 
meezingen! Iedereen, jong en oud, is van harte welkom bij deze sfeervolle viering. 
Nachtmis 21.00 uur, m.m.v. gemengd koor de Bron.

* Eerste kerstdag, zondag 25 december, 09.30 uur. Viering m.m.v. gemengd koor het Goirke.
* Tweede kerstdag, 09.30 uur, 26 december. Viering met samenzang.

Voor en na de vieringen is de prachtige kerststal in de Goirkese kerk te bewonderen. 

De Petrus Donderskerk bevindt zich aan de Enschotsestraat 124 en de Goirkese kerk 
aan de Goirkestraat 68. U vindt ook alle vieringen en activiteiten op de website 
: www.parochiepeerkedonders.nl en hier is altijd de meest actuele informatie te lezen.

                                                           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!

Oplossing fotopuzzel oktober 2022: 
Het is de fietsenstalling station Tilburg noordzijde.  
Deze is in juli 2020 geopend. 

De stalling biedt plaats aan 3.900 fietsen, waarvan circa 400 
OV-fietsen en heeft een bovenverdieping die via een rolpad 
bereikbaar is. De fietsenstalling is aan de buitenkant van glas en 
het dak is begroeid met sedum planten. Bron : nieuws.ns.nl

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. 3  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 = DNJ = 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

 WTON-agenda    

FOTOpuzzel WIJKKRANT Tilburg OUD-NOORD                          

Dank u wel, het ga u goed... 
en misschien een 
weerzien in 2023.

Prijswinnaars editie oktober 2022:
Het boeket van ALL ABOUT FLOWERS is gewonnen door: Judith van Loon.
De shopper met laptopvak van G. DE MAN-MELIS is gewonnen door: Stephanie Ronowikromo.
Een goed gevulde goodiebag (t.w.v. € 25,-) voor één huisdier naar keuze van  
                                        JUMPER TILBURG BOSSCHEWEG is gewonnen door: Bart van den Hout.
.

de WTON-pennen zijn gewonnen door: Sefa Heefer, José Leijten, Angeliek Teuwsen, Peter en Dini Vos, 
Cynthia van Stralendorff, Ton Schepens, Clasien Schepens-van lent, André en Corrie van Bijnen,  
Yvonne Klerks, Bep Smeekens, Sanne Salvetti en Jantine Ronde.

                                        Alle prijswinnaars hebben bericht gehad. Van harte gefeliciteerd! 
Dit is voorlopig de laatste prijsuitreiking van de FotopuzzelwToN. 
Hopelijk in voorjaar 2023 weer.  Alle antwoordinzenders heel hartelijk dank. De fotopuzzel en de antwoord-
inzendingen 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.

Vieringen met Kerstmis 

Scène uit Peuter- en kleuterviering, 
kerstavond, Petrus Donderskerk

Locatie de Bron/het Goirke

Locatie de Vlaspit

Biljartclub in wijkcentrum Het Spoor

Dat willen wij graag blijven doen. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe biljart-
vrienden die zich willen aansluiten bij ons clubje. Kom gerust eens langs om  
te kijken, kennis te maken of vrijblijvend een potje mee te doen. We spelen 
libre in onderlinge competitie, dus niet tegen andere verenigingen.

Je bent van harte welkom op dinsdagavonden van 19.00 tot 22.30 uur in  
MFA Het Spoor. Voor meer informatie, neem contact op met Sander Kersten  
: 06 13 48 97 97

Gezellig een potje biljarten op de dinsdagavond?

vr:     9.30u, Meet&Baby (tot 1 jaar), De Wissel6
             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
December
'Plak en Pak': Winkellint Besterd
GRATIS houdingscheck: ABC-Tilburg
              11: 14.00u, Kerstbingo, St. Aoda2
               13: 14.00u, Sjoelen KBO-GH14, De Poorten6
               14: Workshop Klimaat meten, BLenKM9
               16: 20.00u, Lekker dansen in De Poorten6
               17: 12.00u, Wijklunch16 met bingo, Het Spoor6
        18.00u, Rommelmarkt-kerstfeest, DNJ12, De Poorten6
        20.00u, ZumbaKerst Thema avond, SST3
                    19: Tegenlicht Meet-Up, BLenKM9
                         19.30u, Meezingavond, PPD8
                       Kerstvakantie: 
                         Activiteiten Stadskas013, BLenKM9
                         24 t/m 26: Kerst bij Ristobar29
                           24 t/m 26: Kerstvieringen, PPD8, zie p. 10 
                              25: 12.00u, Kerst-in,   
               opgeven voor 15 dec: St. Aoda2
               27 t/m 30: 13.00u, Vrij ontdekken, Ontdekstion013
               31: 19.00u, Oudejaarsavondviering, PPD8, zie p. 10 

Januari 2023
   1: 11.00u, Nieuwjaarsdagviering, PPD8, zie p. 10 
 2 t/m 6: 13.00u, Vrij ontdekken, Ontdekstion013
  7: 10.00u, Open Atelier/expositie, Studio Xplo
        14.00u, Nieuwjaarsfeest, St. Aoda2
   9: 13.30u, Startbijeenkomst Laatbloeiers, NKH
15: 14.00u, Bingo, St. Aoda2
17: 12.00u, Ontmoetingsgroep, St. Aoda2
Vanaf 17: Start diverse cursussen, Feniks
28: 12.00u, Wijklunch16, Het Spoor6
29: 14.00u, Bingo, St. Aoda2
Februari
20: 11.00u, Carnaval, St. Aoda2
25: 12.00u, Wijklunch16, Het Spoor6

exPosiTies
TextielMuseum, 
t/m 16 jan 2023: Damast design -                     
                            Ontwerpen met licht en schaduw
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 8: Stadskas013
VasTe aCTiViTeiTeN
Arthouse Bioscoop Cinecitta: U kunt dagelijks al 
vanaf 11.00u naar de film! Koop uw kaarten online.
 

Bibliotheek LocHal en Kennismakerij, 
Hele week tijdens service-uren: Het Informatiepunt  
                                                          Digitale Overheid, BLenKM9
Wijkwoonzorgcentra4 VASTE ACTIVITEITEN: zie p. 12 
Kinderboerderijen21: ma en avonden 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 - 17.00u
25-26 dec en 1 jan gesloten. 31 dec open 10.00 - 13.00 u!
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
ma: 11.45u, Chinese bewegingsleer(gratis), De Poorten6
di:   9.30u, Qigong (2,-), Het Spoor6
          9.30u, De poortstappers, De Poorten6
      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
         19.00u, Biljarten, Het Spoor6
      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
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CNGO Centrum voor natuurlijke 
gezondheidsontwikkeling
Voor wijkbewoners 3 lessen gratis!
Groeseindstraat 91                      013 577 02 61
info@cngo.nl                                    www.cngo.nl

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

Basisschool Den Bijstere 
Welkom voor een rondleiding door onze school!
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
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-Bouw-
meesterbuurt 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-Hasselt- 
Bouwmeesterbuurt: 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

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

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

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

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

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

www.persoonlijkekunstencreatie.nl

DansBrabant      Lotte van Oudheusden
Organisator 37,5 project
lotte@dansbrabant.nl                      06 27 57 66 86                                                                
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 3

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

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

(vervolg) (Fysio) Therapie/massage
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            

(Fysio) Therapie/massage
Advies- & BewegingsCentrum Tilburg
Zorg met Aandacht, Aandacht voor Zorg 
Minister Mutsaersstraat 24      06 24 23 12 32   
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
Fysiotherapie de Besterd 
Reinier Vos en Eelco Zonruiter
Molenbochtstraat 58A               013 544 11 60
                          www.fysiotherapiedebesterd.nl
 

Ristobar29  
(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

ZUMBA - Estilo Latino Dance & Fitness
Locatie lessen: SBO Noorderlicht, De Schans 135 
soniaestilolatino@hotmail.com  
                                                      www.estilolatino.nl   

Saar aan huis Mantelzorgondersteuning
Simone Puts-Mathieu                   013 208 33 77
                                                   06 59 844 867
tilburg@saaraanhuis.nl     www.saaraanhuis.nl

Contactgegevens op de 
wijkinformatiepagina vanaf € 35,- 

Volgende uitgave en deadline artikelen: 
WTON2023: alleen bij voldoende budget kan er een 
WTON2023 worden gemaakt. Er is geen WTON-
februari-carnavalseditie. De uitgever streeft naar: vanaf 
maart vijf WTON-edities, planning moet nog worden 
gemaakt. Ongeveer 10.000 exemplaren in de wijken 
Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt en Loven-Besterd. 
De andere wijkraden hebben aangegeven geen WTON 
meer te willen steunen. De WTON kan wel worden 
afgehaald in wijkcentra en bij ondernemers in de buurt 
of men kan zich abonneren op de uitgaves, zie website.*

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

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

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

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

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

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  

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

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
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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.

 De Wever

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, 
Daniek 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 

Nieuwsbrief
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

Bij woonzorgcentrum Den Herdgang 
kunt u als bewoner of 55-plusser 
uit de wijk terecht voor diverse 

activiteiten. De medewerkers van 
Welzijn dienstverlening organiseren, 

in samenwerking met een grote groep 
enthousiaste vrijwilligers, tal van 

uiteenlopende activiteiten. Uitstekende 
mogelijkheden om sociale contacten 

te leggen en uw vrije tijd op een 
aangename manier in te vullen.

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

Bingo 
Iedere woensdagmiddag: 

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

Bij Feniks starten binnenkort weer volop leuke en leerzame cursussen en activiteiten  
voor vrouwen:

EVA Taalondersteuning: Heb je moeite met lezen, schrijven, rekenen, klok lezen of omgaan met  
de computer? Bij Feniks kun je dit samen leren in een groep met andere vrouwen of  
individueel. Start groep: 17 januari 2023. 

Muziek met je Kind: Laat je verbazen door de eigen muzikaliteit van je kind! Door muziek en  
dans komen spelenderwijs allerlei aspecten aan bod, zoals fijne en grove motoriek, 
ontwikkeling van de zintuigen, samenspelen en fantasie. Start: 17 januari 2023.

Op Volle Kracht Vooruit! 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. Start: 19 januari 2023.  

Mindfulness: 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, waardoor je meer rust vindt en jezelf beter gaat voelen.  
Start: 20 januari 2023. 

Opkomen voor jezelf: In deze cursus leer je om weerbaar te worden en op te komen voor 
jezelf. Doen wat je wilt en zeggen wat je denkt! Hoe zeg je ‘nee’ op zo’n manier dat anderen 
het gaan accepteren? Dat leer je hier. De groep is klein en veilig. Start: 26 januari 2023.

Start het jaar goed en meld je aan via : : www.fenikstilburg.nl of bel naar : 013 542 18 96. 
 

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

Maak je goede voornemens waar bij Feniks!

Onderweg naar 2023
Aan het eind van 2022 kijken we even achterom. En willen we iedereen 

bedanken die ons een warm hart toedraagt. Voor ons ligt 2023, 
waarin we weer heleboel nieuwe herinneringen gaan maken. 

Op Den Herdgang maken we graag van een oude dag een 
nieuwe. Ook wijkbewoners zijn hiervoor van harte welkom. 
Heeft u vragen of wilt u gewoon een keer de koffie proeven? 

Stap gerust eens binnen. Er is altijd wel iemand die u even 
te woord kan staan! Mocht het wat meer tijd vergen, 
maak gerust een afspraak. We leggen graag uit hoe 

u kunt deelnemen aan de diverse activiteiten. 
Wij wensen u mooie dagen en een gezond 2023! 

Dit jaar stond Stadsnatuur2022 centraal als  
thema van allerlei partijen uit Tilburg. Ook 
de Bibliotheek LocHal is aangesloten met 
allerlei activiteiten. Zo werd op 1 oktober 
het StadsBalkon van de LocHal Stadskas013 
ingericht: een pop-up binnentuin met daarin 
een bundeling van allerlei initiatieven uit de 
stad die op geheel eigen manier onderdeel 
uitmaken van stadsnatuur. Op dit moment 
hebben meer dan 15.000 bezoekers daar 
kennis en inspiratie opgedaan. Stadskas013 
is nog t/m zondag 8 januari te bezoeken. 

Kom erachter wat stadsnatuur is, waar je het in Tilburg kunt vinden en hoe je er als burger zelf 
aan kunt bijdragen om een betere leefomgeving te maken van jouw eigen tuin, straat of buurt.  
Ontdek ook kunstwerken, een fototentoonstelling, een wormenhotel en een plantendisco. 
Maak kennis met maatschappelijk betrokken organisaties en particuliere initiatieven. Of plof  
neer op een zitzak om midden in het groen even te relaxen, of aan de picknicktafels rustig te  
werken of te studeren, met de vogelgeluiden op de achtergrond.

KennisTuinderij
In het midden is de KennisTuinderij te vinden. Een presentatieruimte die met haar naam een  
knipoog is naar de KennisMakerij in de LocHal, de proeftuin van de Bibliotheek. Vanuit daar  
hebben inmiddels allerlei activiteiten rondom stadsnatuur plaatsgevonden. Zoals podcast- 
opnames, klimaatgesprekken, wildplukwandelingen en workshops over bodemonderzoek uit 
je tuin, natuurinclusief bouwen in Minecraft en hoe je van tegeltuin naar jungletuin kunt gaan. 

Vertrekkend vanuit Wijkcentrum De Poorten gaan we iedere  
dinsdagmorgen een eindje wandelen. Meestal een goede vijf  
kilometer, in de prachtige natuur rond Tilburg. 

We rijden elke dinsdag om 9.30 uur met de auto naar een 
wandelknooppunt en vandaar lopen we een rondje. Terug in 
De Poorten doen we nog een bakkie om wat na te praten. 

Wat heb je nodig? Goede zin en een gezellige babbel. Voor degene die chaufferen 
is er van de meerijders een kleine bijdrage voor de benzine. 
Aanmelden : frankdeweijer1@contourdetwern.nl : 06 42 92 56 47

De poortstappers
Tilburgs gezelligste wandelclub zoekt nieuwe leden (m/v)! 

Meer dan 15.000 bezoekers voor Stadskas013

Eindprogrammering
Nu Stadskas013 op z’n einde loopt, staan er nog een aantal mooie activiteiten gepland. 
Denk aan bijvoorbeeld de workshop Klimaat meten, bouw je eigen meetstation op 
14 december, de Tegenlicht Meet-Up Tilburg op 19 december (over de VPRO-aflevering 
Time Rebels rondom klimaatactie) én de afsluitende programmering voor kinderen en 
volwassenen tijdens de kerstvakantie. Kijk voor het overzicht op : lochal.nl/stadsnatuur.


