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Maria La Verda, powerwijf om 
de hoek
Door: Kim Pattiruhu

Mijn nieuwsgierigheid is groot en dus 
ben ik altijd op zoek naar leuke mensen 
en interessante verhalen. Iets wat ik niet 
alleen als redactielid van deze wijkkrant, 
maar ook in mijn eigen werk als foto-
graaf kan botvieren. Ik kan gewapend 
met camera vrij gemakkelijk in iemands 
comfortzone komen, zeker als het een 
interessant verhaal of een mooi plaatje 
oplevert. Er zijn er uiteindelijk maar wei-
nig die niet graag in de belangstelling 
staan. Eind zomer wandelde ik met Bou-
dewijn (red.) langs het raam van Maria 
La Verda. Mijn nieuwsgierigheid werd 
geprikkeld. Ik voegde haar toe op Face-
book, ik sprak haar aan en niet veel later 
deed ik mijn jas uit in haar atelier aan de 
Bredaseweg.

Maria
Natuurlijk heb ik me een beetje voor-
bereid en op haar website (mariala-
verda.com) gekeken. 
Daar lees ik ‘La Verda is een duide-
lijke persoonlijkheid die staat voor 
expressie, kleur explosies en schoon 
uitgesproken vormen.’ Met Engels als 
voertaal en flashy foto’s krijgt Maria 
LaVerda nóg meer internationale al-
lure en grandeur. Mijn jas is uit en ik 
krijg naast een kopje koffie een koekje 
en een waarschuwing voor de vogels. 
Maria heeft namelijk twee vogels die 
los in haar ruimte verblijven. Ik ben 
meteen gecharmeerd van het feit hoe 
ze met haar vogels in haar atelier/win-
kel omgaat en dat ze, net als ik, ook 

SPECIAAL VOOR JULLIE
Maria nodigt jullie graag uit bij haar 
langs te komen. Bij inlevering van dit 
artikel krijg je 30% korting op haar 
collectie. 

haar koekje in de koffie sopt. Hoewel 
ik haar nog steeds excentriek, werelds, 
niet voor de poes en een wervelwind 
vind, wordt haar rock imago, tijdens 
mijn korte bezoek, zachter en plezan-
ter. Maria is een open boek en daar 
hou ik van.

Chique Punk
Afgestudeerd als  tekenlerares, maar 
door de loop van omstandigheden is 
ze toch ‘die tassenontwerpster’ gewor-
den. Het wilde beroep waar ze van be-
staat en wat haar leven is geworden. 
`Eind jaren ‘70, tijdens mijn academie-
periode, ging ik al de commerciële 
kant op door gekke sieraden te maken 
met invloeden uit ska, punk en reggae 
(Doe Maar): fluoriserend en gezeef-
drukt´, vertelde ze in een interview 
aan Omroep Tilburg. Maria is een ´po-
werwijf´ en die naam staat haar goed. 
Kort blond haar dat overeind staat, fel-
blauwe oogschaduw, opvallende oor-
bellen, kittig shirt met tijgerprint (‘daar 
heb ik een zwak voor’), grote ringen; je 
kan niet om haar heen. Maria is chique 
punk, net als haar bedrijf Andromeda, 
dat ze in 1984 samen met Ton van Hel-
den (Antonio Dessini), opzette. Het 
kledingmerk was in Nederland groot 
en bekend. 

Omzwervingen
Maria noemt het een loop van om-
standigheden dat haar heeft gebracht 
waar ze nu is: een diefstal van alle kle-

dingontwerpen leidde tot nieuwe tas-
ontwerpen. De intense samenwerking 
bij het succesvolle bedrijf en de span-
ningen daaromheen leidde tot de be-
slissing van Maria om zelfstandig ver-
der te gaan en om haar naam Miriam 
Verda te veranderen in Maria La Verda. 
Een omzwerving langs cosmetica en 
parfum leidde uiteindelijk tot haar ei-
gen parfum. Borstkanker leidde haar 
na twee jaar Zuid-Frankrijk in 2004 
weer terug naar Tilburg en wel naar 
haar atelier bij het Textielmuseum. 

Het niet weten waar ze haar merkla-
bel moest laten ontwerpen leidde tot 
een handgeschreven signatuur met 
reliefverf dat ze op elk ontwerp kan 
schrijven. Haar brede interesse leidde 
tot een uitgebreid assortiment aan 
ontwerpen: van oorbellen tot tablet-
hoezen, van tassen tot sjaals. 

Maria daagt je uit
Het straatbeeld is saai. Heel veel men-
sen zijn saai. Je kunt tegenwoordig al-
les kopen, je kunt alle kanten uit, maar 
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van het uniforme straatbeeld hou ik 
helemaal niet. Ik vind dat je er wel een 
beetje uit mag springen, een beetje 
uit de band mag springen. Daar hou ik 
van en dat doe ik. Pluk de dag, ga eruit 
en ga niet achter de geraniums zitten. 

Maria La Verda: haar ontwerpen zijn 
overal te koop, van Lutjebroek tot 
Hoorn, van Amsterdam tot Zierikzee. 
Haar klanten zitten ook overal: van 
Scandinavie tot Afrika, van Duitsland 
tot Belgie. Ondertussen zit ze gewoon 
bij ons om de hoek aan de Bredase-
weg 166. Als de lichten aan zijn is ze 
aanwezig en kun je aanbellen. Als je 
een afspraak wilt maken dan kun je 
haar bellen: 0651909449. Na 25 jaar nieuwe 

voorzieningen 
Scouting
Op zaterdag 12 november, tijdens de jaarlijkse open dag, werden onder 
grote belangstelling van leden, ouders en genodigden de nieuwe keu-
ken en toiletgroepen van Scouting PVG officieel in gebruik genomen.

Na een dankwoord door de voorzitter van de stichting hebben 3 jeugdleden 
samen met “buurman en buurman” de ruimtes officieel “geopend” door het in-
slaan van een papieren deur.
Door de verbouwing is het gebouw beter passend bij de huidige tijd, zonder 
dat het karakter van het Scoutinggebouw veranderd is. Mede dankzij een aan-
tal sponsoren is deze verbouwing mogelijk gemaakt. Het gebouw is nu geheel 
ingericht naar de wensen van de huidige Scouting, waardoor iedere speltak een 
aparte ruimte heeft. Na 25 jaar zijn nu de voorzieningen zoals een keuken, toi-
letten en twee douches gemoderniseerd. 

Niet alleen op de open dag maar op elke zaterdag kan er een kijkje genomen wor-
den door belangstellende kinderen en hun ouders. Een paar zaterdagen meedraai-
en behoort zeker tot de mogelijkheden. Kijk voor informatie op onze website: www.
scouting-pvg.nl of op onze facebookpagina. 
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Redactie
Stijn Oosterling: redactie
Boudewijn Aerts: redactie
Marc Reinieren: fotografie
               website
Odette Payens: opmaak
               advertenties
Kim Pattiruhu:  fotografie
              advertenties

Opmaak:  
www.ontwerpcirkel.nl

Voor vragen, opmerkingen of 
eventuele klachten kunt u naar 
de redactie mailen: 
redactie@wijkrantdekoppel.nl 

De eerst volgende Koppel 
komt uit op 8 februari 2017.  
 
Eerstvolgende kopijsluiting 
is 20 januari 2017.

Redactie adres 
Stichting Wijkkrant de Koppel
p/a Karel Doormanlaan 35, 5025 ZD Tilburg
redactie@wijkkrantdekoppel.nl    www.wijkkrantdekoppel.nl

De Koppel is de wijkkrant voor  Korvel, Westend en Sint Anna. 
Zij verschijnt 5 keer per jaar in een oplage van 4700 exempla-
ren.

Wie wat waar in de wijk

Centraal Meldpunt Gemeente
voor tips, klachten over buurt en straat   14013
Wijkagent
Cor van Uden en Marco van Raak
team-tilburg-binnenstad@mw-brabant.politie.nl  0900-8844
Sos Hulpdiensten
Altijd voor een gesprek,     013-5441544
7 dagen per week, 24 uur per dag   0900-0767

Informatie van het 
AdvocatenCollectief  
Op www.advocatencollectief.nl kun je gemakkelijk offertes 
aanvragen voor bijstand in juridische kwesties en juridische
adviezen bij uw proces.

Huur voor bepaalde tijd
Door:  mr. Anna Macharoblishvili

Wanneer de huur van een 
woonruimte voor bepaalde 
tijd is aangegaan, kan de 
huur niet tussentijds worden 
opgezegd, ook niet door de 
huurder. De huurder zit dan 
een bepaalde periode vast 
aan de huurovereenkomst.  

Vroeger was het zo dat wanneer een 
huur voor bepaalde tijd was aange-
gaan, na verloop van die tijd de huur 
automatisch werd omgezet in huur 
voor onbepaalde tijd. De huurder 
kon dan steeds opzeggen, maar de 
verhuurder had dan voor opzegging 
een goede reden voor nodig. 

Nieuwe wetgeving heeft hierop een 
uitzondering gemaakt voor korte 
huurovereenkomsten van maximaal 
2 jaar voor zelfstandige woonruimten 

zoals een woning. Indien voor een wo-
ning een tijdelijk huurovereenkomst 
is aangegaan van maximaal 2 jaar, 
eindigt de huurovereenkomst na deze 
periode. De verhuurder dient de huur-
overeenkomst nog wel tijdig op te 
zeggen, oftewel minimaal een maand 
voordat die bepaalde tijd is verstre-
ken. Deze opzegging dient schriftelijk 
te gebeuren. Als de verhuurder het 
einde van de huurovereenkomst niet 
tijdig aankondigt, dan gaat de huur-
overeenkomst automatisch over in 
een contract voor onbepaalde tijd en 
kan de huur dus niet meer zonder re-
den worden opgezegd. 

Deze nieuwe wetgeving geldt ook 
voor de huur van kamers, maar dan is 
die maximale termijn zelfs 5 jaar. 
Wanneer u het niet eens bent met een 
huuropzegging, kunt u deze aanvech-
ten. Een  verhuurder mag u dan niet 
uit de woning zetten voordat de rech-

ter een oordeel heeft geveld. 
Bedenktijd voor vaststellingsovereen-
komsten. Sluit u met uw werkgever 
een vaststellingsovereenkomst voor 
het beëindigen van uw arbeidsover-
eenkomst? Dan heeft u na onderte-
kening van deze overeenkomst twee 
weken de tijd om u te bedenken en de 
vaststellingsovereenkomst ongedaan 
te maken.  U moet binnen die twee 
weken schriftelijk aan de werkgever 
laten weten dat u de vaststellingsover-
eenkomst wenst te ontbinden. U hoeft 
hiervoor geen reden op te geven.

Heeft u een vaststellingsovereen-
komst getekend maar twijfelt u of de 
inhoud  juist is? Of heeft u een vast-
stellingsovereenkomst gekregen van 
de werkgever en wilt u weten of het 
verstandig is om deze te onderteke-
nen? Kom dan gerust langs op ons 
spreekuur voor een beoordeling van 
de vaststellingsovereenkomst.

Op zaterdag 8 oktober 
2016 was voor de zesde 
keer het buurtfeest sint  
Annahof georganiseerd. 
Het buurtfeest kan gezien 
worden als het cement van 
onze samenleving. 

De werkgroep st. Annahof vond het 
zes jaar geleden belangrijk om de 
sociale contacten tussen de omwo-
nenden verder te versterken. Dit in het 
kader van de herontwikkeling van de 
st.Annahof. Sindsdien komt jaarlijks 
een “feestcommissie” bijeen om dit 
gezellige feest te organiseren.

De weergoden waren ons dit jaar weer 
gunstig gezind. Onder toeziend oog 
genoten de kinderen van het spring-
kussen en leefden zich uit op de “schil-

JAARLIJKS BUURTFEEST 
SINT ANNAHOF EEN GROOT 
SUCCES

derwand”. Maar ook het beschikbare 
speelgoed uit de Tiwos-keet zorgde 
voor blije spelende kinderen en veel 
vermaak. 
Onder het genot van een hapje en een 
drankje en weer een goed verzorgde 
barbeque zijn er weer nieuwe con-
tacten gelegd. En het “kampvuur” aan 
het eind van de dag maakte de feest-
vreugde compleet.

Graag willen wij dan ook de sponso-
ren bedanken. Zoals Tiwos en Verrijk 
je wijk, maar natuurlijk ook de omwo-
nenden. Met het beschikbaar stellen 
van spullen en de financiële bijdragen 
was het feest voor alle omwonenden 
weer toegankelijk en het speelterrein 
beschikbaar. 
Verdere dank aan de “feestcommissie” 
en de deelnemers voor hun bijdragen 
aan weer een geweldig feest.

Computer 
says no?
PC Restart: Advies, raad 
en daad tegen lage 
prijzen.
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Den Herd 
Kliniek voor gezeldschapsdieren

Capucijnenstraat 78 
013-542 02 74

www.dierenkliniekdenherd.nl

Fist vur ’t hundje 
deel 2
 

Ondanks enkele buien was het een 
gezellige en druk bezochte dag. Bui-
ten sport en schminken voor de kin-
deren was er van alles te doen voor de 
honden: een medische keuring door 
het team van Den Herd, een hinder-
nisbaan, een mogelijkheid om met 
gedragsdeskundigen te praten en na-
tuurlijk de gelegenheid om te ravotten 
met alle andere hondjes. Ook stichting 
MensDierNood was aanwezig om uit 
leggen hoe deze Tilburgse stichting 
mensen helpt die de medische kosten 
van hun huisdier niet kunnen betalen. 

Meer dan 60 honden zijn medisch ge-
keurd door de dierenartsen van Den 
Herd. We troffen bij een aantal honden 
een oorontsteking (otitis externa) aan. 
Oorontsteking komt veel voor bij onze 
honden. Vooral rassen met hangende 
oren hebben hier last van, de Labrador, 
de Cocker spaniël en de Cavalier King 
Charles spaniël zijn hier voorbeelden 
van. De hangende oren veroorzaken 
een broeiend effect in de gehoorgang 

Op 2 oktober jl. was er weer een feestelijke happening van een 
losloopzone voor honden aan het Koolzaadhof. Een initiatief van 
de gemeente Tilburg, wijkbestuur Korvel, Westend, St Anna en 
ContourdeTwern. 

waardoor bacteriën en gisten gemak-
kelijk overgroeien. Veelvuldig zwem-
men, veel haren in de gehoorgang en 
een onderliggende allergie zijn even-
eens risicofactoren voor het ontstaan 
van een oorontsteking. Het is belang-
rijk om een otitis externa tijdig te diag-
nosticeren. Een uitgebreide oorontste-
king is namelijk ontzettend pijnlijk en 
bovendien is er het risico dat de ont-
steking het trommelvlies aantast met 
een middenoorontsteking en even-
tueel zelfs een hersenvliesontsteking 
tot gevolg. Dit voorkomen is absoluut 
noodzakelijk. Klachten die we bij de 
patiënten zien zijn o.a. een sterke geur, 
veel bruin oorsmeer, jeuk en krabben, 
schudden met de kop en pijn! In een 
ver gevorderd stadium kan de hond 
zijn kop ook scheef gaan houden. 
Een beginnende oorontsteking kun-
nen we behandelen met een veilige 
oor-reiniger maar indien het ernstig 
is moeten we direct behandelen met 
een gerichte antibioticumzalf . In som-
mige gevallen is het nodig om met 
een speciaal oorspoel-apparaat, onder 
lichte narcose, het oor goed schoon te 
spuiten zodat de medicijnen hun werk 
beter kunnen doen. Het is niet zonder 
risico om “zomaar” een oorreiniger te 
gebruiken. Wanneer er namelijk een 
gaatje in het trommelvlies zit kan het 
dier doof worden, controle met een 
otoscoop (oorkijker) door uw dieren-
arts is daarom te adviseren. 

Onze huisdieren kunnen ons niet ver-
tellen hoe ze zich voelen, daarom is 
het van belang jaarlijks een volledige 
check-up van uw dier te laten doen, zo 
kunnen we tijdig problemen vaststel-
len en bijvoorbeeld een ernstige en 
zeer pijnlijke oorontsteking voorko-
men!

Het is donderdagmiddag 16.30 uur: 
Coordinator Ron en twee vrijwil-
lige medewerkers zijn aan de slag 
bij PC Restart. Ze zijn bezig met 
reparaties, van computers, laptop’s, 
smartphones en tablets, of het op-
lossen van problemen, op soft- en 
hardwaregebied voor klanten. 

Op dinsdagen, woensdagen en 
donderdagen tussen 13.00 en 
17.00uur kan iedereen  terecht voor 
advies en hulp tegen zeer kleine 
vergoedingen. 
Dat betekent: geen arbeidsloon, 
wel eventueel onderdelen. De mo-
gelijkheden zijn oneindig! Men kan 
er zelfs een gereviseerde computer 
kopen tegen kostprijs. 

Mensen met een kleine beurs 
kunnen gebruik maken van de 
Meedoenregeling, maar mensen 
met een grote(re) beurs zijn ook 
van harte welkom!

Stap tijdens de openingstijden 
eens binnen bij de Wijkcentrum 
de Nieuwe Stede (Capucijnen-
straat 156), kijk online op www.
pcrestart013.nl/home of bel 
0627831970.
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TERUGKIJKEN
Door uw wijkagent Cor van Uden

2016 zit er alweer bijna op en het is een 
traditie dat men terugkijkt op het afge-
lopen jaar. Terugkijken naar de goede, 
en de minder goede momenten. 

De politie heeft een turbulent jaar 
achter de rug: reorganisatie, lande-
lijke politie, treitervloggers, het zoge-
naamde etnisch profileren en ga zo 
maar door… 
Op de werkvloer was dit allemaal 
duidelijk voelbaar en ook de zicht-
baarheid van de politie op straat 
was ver te zoeken. Het gevolg van 
te veel taken voor te weinig perso-
neel. Ook voor de wijkagent was het 
moeilijk om de taak in de wijk uit te 
voeren aangezien hij vaak ingepland 
wordt voor andere diensten zoals 
de grote evenementen, horecatoe-
zicht of 112-meldingen. Voor mij als 
wijkagent is het frustrerend dat ik 
niet vaak in de wijk kan zijn, je bent 
tenslotte niet voor niets wijkagent 
geworden. Gelukkig maken de klei-
ne “geluksmomentjes” in de wijk dit 
ruimschoots goed en geeft het mij de 
motivatie om toch door te gaan en op 
de momenten dat het mogelijk is in 
de wijk nuttig aanwezig te zijn.

Wat zijn dan die momenten die het 
werk in de wijk mooi maken? 
Als wijkagent heb je natuurlijk je poli-
tietaak: het handhaven van de open-
bare rechtsorde maar ook de taak om 
hulp te verlenen aan hen die deze 
behoeven. Zo staat het letterlijk in de 
politiewet. Als wijkagent kom je vaak 
bij de mensen thuis en zie je dat er 
veel mensen zijn die het moeilijkhe-
den hebben met zaken als financiën, 
geestelijke gezondheid, relaties en 
noem maar op.
Op zo’n moment komt het stukje 
hulpverlenen aan de orde: mensen 
helpen die een probleem hebben en 
vaak niet weten waar ze de benodig-
de hulp kunnen vinden. Vaak is een 
luisterend oor al voldoende of kan ik 
mensen doorverwijzen en in contact 
brengen met instanties die hen ver-
der helpen. Dat zijn momenten dat je 
echt iets kunt betekenen voor men-
sen in de wijk en waar ik als wijkagent 
veel voldoening uit haal, zeker als je 
de mensen dan later weer spreekt en 
hoort wat ze allemaal bereikt hebben.

Ook de gewone gesprekken over de 
dagelijkse dingen in de wijk met de 
bewoners zijn van die momenten 
waar ik veel waarde aan hecht. Voor 
mij is het belangrijk gekend te wor-
den in de wijk en aanspreekbaar te 

www.kindercreche.nl/zuid - Tafelbergstraat 135 (naast het verzorgingstehuis) - T. 013- 580 02 91

Kindercrèche Zuid. De betaalbare familiecrèche van Tilburg Zuid

Wij bieden:

· Het laagste uurtarief van Tilburg (1e jaar: € 5,60 p.u.)

· Óók lage flexibele tarieven

· Wisselende en halve dagen

· Open van 7u-19u

Graag laten we u wat meekijken in 
het werk van Buurtpreventie. Ook in 
2016 hebben we veel door de buurt 
gelopen. Elk jaar weer zien we dat er 
veel veranderd is. Gelukkig hebben 
we dit jaar niet echt veel meegemaakt. 
We hebben wat zwerfafval en losse 
stoeptegels gemeld met de BuitenBe-
ter app. Het werd snel en netjes opge-
lost. De BuitenBeter app is ideaal om 
meldingen te maken. Iedereen kan er 
gratis gebruik van maken.

We hebben in 2016 een keer de po-
litie gebeld omdat er iemand in het 
elektriciteitshuisje aan de Ringbaan 
West sliep. De politie heeft het meteen 
doorgegeven en drie dagen later was 
het huisje dicht gemaakt. Een aantal 
dagen later gingen Bert en Richard 
hun ronde lopen. Ze zagen dat er rook 
kwam uit het andere huisje, dat meer 
naar de bossen toe staat. Ze zijn er 
meteen naartoe gegaan. Iemand had 
een wc-rol in brand gestoken om het 
huisje lekker warm te maken. Ze heb-
ben het vuurtje geblust en het gemeld 
bij de politie. Het huisje werd snel 
daarna dichtgemaakt. Fijn dat er zo 
snel gehandeld wordt!
Gelukkig is het verder heel rustig ge-
weest in onze wijken.

Tips van Buurtpreventie
Wij als Buurtpreventie willen jullie nog 
een aantal tips geven. De feestdagen 
komen er weer aan, ook een fijne week 
voor inbrekers. Brengt u bij familie de 
feestdagen door, sluit dan alles goed 
af. Zet containers niet in het zicht zo-
dat inbrekers ze als opstapje kunnen 
gebruiken om bij u binnen te komen. 
Als u goed met uw buren kunt op-
schieten en zij blijven wel thuis, vraag 
dan of zij een beetje op uw huis willen 
letten.

Zet met Oud en Nieuw uw container 
op tijd binnen. Er zijn  altijd mensen 
die het leuk vinden om uw container 
op te blazen zonder na te denken over 
de gevolgen die dat kan hebben.

Hoort of ziet u iets verdachts, twijfel 
dan geen moment bel 09008844 of bij 
hele dringende zaken alarmnummer 
112. U kunt beter een keer te veel bel-
len dan te laat.

Versterking gevraagd voor een 
veilige buurt
Het team Buurtpreventie bestaat mo-
menteel uit vijf personen. Wij kunnen 
versterking goed gebruiken. Lijkt dit u 
wat, dan kunt u contact opnemen via 
buurtpreventiekorvel@gmail.com.
Wij zouden er erg blij mee zijn als we 
nieuwe teamleden mogen verwelko-
men. Samen met de buurtbewoners 
en de hulpdiensten zoals politie en 
brandweer zorgen we dan ook in 2017 
voor een veilige buurt.

Wij, het team Buurtpreventie Korvel 
Westend St. Anna wensen iedereen 
fijne en veilige feestdagen en een ge-
zond en veilig 2017.

Tot volgend jaar!

Met Buurtpreventie 
het jaar 2016 door

zijn.
De leuke momenten op de basisschool 
de Zuidwester. Als je daar in uniform 
binnen loopt ligt alles stil en de lera-
ren en leraressen hebben veel moeite 
om de kinderen bij de les te houden. 
Ik loop dan regelmatig een klas bin-
nen en ga een gesprek aan met de 
kinderen. Dit gaat dan vaak over wat 
ik allemaal aan mijn riem heb hangen 
en of ik wel eens geschoten heb. Een 
opmerking die mij heel erg bij is ge-
bleven is dat een leerling roept: “mijn 
vader zit bij jullie.” Op mijn vraag op 
welk bureau hij dan werkt is de reac-
tie: ”Nee, hij zit bij jullie.” En dan sta je 
op zo’n moment even met de mond 
vol tanden.

2016 was voor de politie niet zo’n 
goed jaar.
Veel interne onrust. Wat betreft de 
misdaadcijfers in de wijk ging het wel 

goed. Er waren veel minder auto- en 
woninginbraken. Het veiligheidsge-
voel in de wijk is wèl minder geworden 
wat ertoe heeft geleid dat Korvel-St.
Anna een focuswijk is geworden. Sim-
pel gezegd betekend dit dat er meer 
financiële middelen beschikbaar zijn 
voor de veiligheid in de wijk. Hoe dit 
ingevuld gaat worden moet ik nog 
even afwachten, ik hoop dat ik daar 
ook een stem in kan gaan hebben.

Volgens de plannen voor 2017 gaat de 
wijkagent meer in de wijk zijn, hopen 
dat deze plannen ook gerealiseerd 
gaan worden en dat wij elkaar vaker 
gaan zien. Ik hoop dat wij samen een 
fijne en tolerante samenleving in de 
wijk kunnen creëren. Respect voor el-
kaar en voor elkaars tradities. 
Cor van Uden is Wijkagent Korvel- St. 
Anna   Bij spoed 112 of anders
0900-8844       cor.van.uden@politie.nl

foto: Kim Pattiruhu

De Rode Biet weet raad: 
hoe maak je je tuin 
winterklaar
Moestuinervaringsdeskundigen Jan, Lizet en Lonki van De Rode 
Biet helpen je om met je moestuin de winter door te komen 
zonder al te veel schade.

Als je een tuin hebt met uitsluitend vaste planten en perkgoed hoef je eigen-
lijk niet zo heel veel te doen. De uitgebloeide bloemstengels kun je gewoon 
laten staan en van het perkgoed knip je alle stengels met uitgebloeide bloe-
men weg.
Als er geen bomen in de buurt van je tuin staan kun je op straat wat blade-
ren halen en die tussen de planten strooien. Die laag mag best 5 cm dik zijn. 
Die bladeren houden de bodem bedekt en geven bescherming tegen strenge 
vorst. De stengels van de planten houden de bladeren op hun plaats. Eventu-
ele tulpen en narcissen groeien gewoon door het bladerdek heen.
In plaats van bladeren kun je ook stalmest die veel stro bevat tussen de plan-
ten strooien. Dat heeft hetzelfde effect als bladeren maar bevat wat meer voe-
ding voor de planten die ze in het voorjaar goed kunnen gebruiken.

Als je struiken hebt die gesnoeid moeten worden kun je best even op internet 
kijken wanneer je dat moet doen. Lang niet alle planten mogen nu gesnoeid 
omdat die met strenge vorst te veel “in vriezen” waardoor ze dood kunnen 
gaan. Heb je veel mos op je gazon, dan kun je de grasmat met een riek wat 
beluchten door er wat gaatjes in te prikken. Als de planten in het voorjaar weer 
gaan groeien kun je de bladeren weghalen en eventueel op de composthoop 
gooien maar de groencontainer is natuurlijk ook een prima plek.

Aardperen kunnen de hele winter in de grond blijven zitten. Vele andere plan-
ten zoals bietjes  kunnen gerooid worden. Dahlia’s haal je vast uit de grond 
voor de vorst zich aandient. Vaak wordt winterrogge of iets dergelijks gezaaid. 
Winterrogge houdt de voedingsstoffen in de bodem, en in het voorjaar kun 
je het gewoon omspitten en weer inzaaien.  Heb je vijgen staan, bescherm 
ze dan tegen de koude wind, anders geeft de winter je een oorvijg door je 
vijgenboom de dood in te jagen.
Voor tuingereedschap is de vakantie gekomen, tijd om even op adem komen. 
Kijk het gereedschap na, ruim het netjes op, maak het schoon en zet het in 
het vet. Dan kun je na de winter met goede moed weer aan de slag. Voor de 
broodnodige vitaminen en mineralen spreek je de voorraad jam aan die je in 
de zomer hebt gemaakt van de vruchten uit eigen tuin. Of misschien is dat 
een idee voor het komende jaar. En wil je de nieuwe lente met vrolijke kleuren 
beginnen, doe dan nog snel wat bloembollen in de grond, en je tuin wordt 
een oogstrelend kleurenfeest.

Heeft u een vraag over moestuinieren? Of wilt u wintertips voor uw eigen 
tuin?  Leg ze voor aan de redactie. In de volgende wijkkranten vragen we de 
experts om advies. 

foto: Kim Pattiruhu
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Nieuw 
mozaïeken voor 
wijkbewoners
Sinds kort is er een nieuwe wekelijkse 
activiteit in wijkcentrum de Nieuwe 
Stede gestart: mozaïeken voor wijkbe-
woners door Ineke Mozaïek! 

Het maakt niet uit welk niveau je hebt, 
iedereen is welkom.
Beginnende deelnemers starten met 
een beginnerscursus waarbij de basis-
technieken worden geleerd en je een 
eerste, afgerond kunstwerk maakt. 
Voor € 22,50 kun je deze beginnerscur-
sus volgen. Dit bedrag is inclusief cur-
susgeld en de benodigde materialen, 
exclusief consumpties. Bij het inschrij-
ven betaal je direct het inschrijfgeld 
voor de beginnerscursus.
Na de beginnerscursus kun je blijven 
deelnemen voor € 2,50 per keer aan 
cursusgeld, exclusief consumpties en 
benodigde materialen. De bijeenkom-
sten vinden plaats op vrijdagmiddag 
van 13.00 tot 15.30 uur in wijkcentrum 
de Nieuwe Stede, Capucijnenstraat 
156. Nieuwe deelnemers kunnen elk 
moment aansluiten; er is geen vast 
moment van starten met de begin-
nerscursus.

Lijkt het je leuk om mee te doen aan 
deze mozaïek activiteit of wil je meer 
informatie? Neem dan contact op met 
Ineke Mozaïek via 06-46168036. Bin-
nenlopen op vrijdagmiddag mag na-
tuurlijk ook. 

 www.cartridge-europe.com

druk|print|vakwerk

geboortekaartjes
trouwkaarten

jubileumkaarten
folders

handelsdrukwerk
Zilverlindestraat 2a  |  5038 pM tilburg

telefoon 013-5423735  |  telefax 013-5442878
info@drukkerijhabe.nl  |  www.drukkerijhabe.nl

in de buurt 
én op facebook!

    

    

ONTDEK DE VERSCHILLEN! 
De redactie van uw favoriete wijkkrant heeft in deze editie weer een mooie uitdaging verzonnen. 
Bovenstaande foto getuigt ervan dat het ook dit keer niet van een leien dakje ging. 

Je ziet hier twee gelijke foto’s. Helemaal gelijk? Nee, in het linker en rechter plaatje zitten 15 verschillen. 
Kan jij ze allemaal vinden?

WAT MOE T JE DOEN?
• Omcirkel in de rechterfoto de verschillen, vul je gegevens in, knip de puzzel uit en lever hem in bij 
Wijkcentrum de Nieuwe Stede, Capucijnenstraat 156 in Tilburg of 
• Maak een scherpe foto van jouw oplossing en mail hem naar puzzel@wijkkrantdekoppel o.v.v. 
Decemberpuzzel.

PRIJZEN
Met gepaste trots presenteren we hiernaast de prijzen die je kunt winnen. Onze dank gaat uit naar alle 
gulle bedrijven in en rond onze wijken die deze prijzen beschikbaar hebben gesteld.

naam
adres
leeftijd     m/v

EERSTE PRIJZEN:
DECENNIA DESIGN  Cadeaubon van maar liefst €50,- te besteden bij één van onze winkels
WILLEM II   3 x 2 tribunekaarten twv 3x €50,-  voor de wedstrijd Willem II tegen NEC op  
    zondag 15 jan = 1e wedstrijd na de winterstop
MALLE HEKS   Mooie grote hangende heks t.w.v.  €49,95
SPARRENHEUVEL INSTITUUT Cadeaubon t.w.v. €47,- voor een gezichtsbehandeling (40 min) Maria Galland
FRANS VAN AARLE  Verrekijker t.w.v.  €39,95
PEERKE MEUBELEN  Spiegel t.w.v.  €39,-     

TWEEDE PRIJZEN:
SPARRENHEUVEL INSTITUUT cadeaubon t.w.v. €31,-  cosmetische pedicure behandeling  (30 min) 
BURGER BUSINESS  ”Burger date” ! (2 menu’s en 2 desserts naar keuze) t.w.v. €30,-
DIGGERS RECORDSTORE Waardebon t.w.v. €25,-

DERDE PRIJZEN:
BLOEMSIERKUNST ARTISJOK  2 waardebonnen t.w.v. €10,-
SPARRENHEUVEL INSTITUUT Reis reinigingsset van Maria Galland t.w.v. €20,-

Let op! De laatste inleverdag is maandag 19 december! De winnaars krijgen dinsdag 20 december bericht.

creators since 1978

bloemsierkunst

artisjok

Korvelseweg 112, 5025 JK  Tilburg
T(013) 536 77 64   www.bruidsbouquet.nl 

Bestelt u vóór 11 februari 
dan bezorgen wij 

 GRATIS (binnen Tilburg) 
uw valentijnsbloemen 
zaterdag 14 februari.

www.boeketspecialist.nl
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Kromhoutpark
commissie
In oktober 2015 stond er een op-
roep in de Koppel waarin er com-
missie-leden gezocht werden voor 
een soort Kromhoutpark-werk-
groep.

Inmiddels bestaat er een commissie 
van 5 personen en zijn er al contacten 
met de wijkraad en de wijkregisseur 
van de gemeente (Kitty Marijnissen) 
geweest. De commissie komt regel-
matig bijeen in wijkcentrum de nieu-
we stede en wil zich met dit bericht 
richten tot de wijk.

Het is duidelijk dat de gemeente de 
uitvoering van de renovatie van de 
vijver en de oeverbeplanting gepland 
heeft voor 2019/2020.  Als er sug-
gesties zijn voor eventuele verdere 
verbeteringen dan zijn die van harte 
welkom via het emailadres: 
commissiekromhoutpark@kpnmail.nl 

Voor alle duidelijkheid: dit is niet het 
adres  voor klachten over gebruik en 
veiligheid in het park. Die kunnen via 
de buitenbeterapp, of 14013 of de 
website van de gemeente of natuurlijk 
bij de politie gemeld worden.
Graag zien we reacties voor het park 
tegemoet. 

OPRUIMING GEBRUIKTE MEUBELS
• EETHOEKEN ....................................... V.A. € 29,-
• KASTEN .............................................. V.A. € 39,-
• BANKSTELLEN ................................... V.A. € 79,-
• Losse 2-zits BANKEN ......................... V.A. € 19,-
• SALONTAFELS ................................... V.A. € 14,-
• TAFELS .............................................. V.A. € 17,-
• Losse STOELEN ..................................... V.A. € 1,-

Hét adres voor spotgoedkope 
meubels, woonaccessoires en 

vintage kleding

Winkel: Korvelseweg 159 - Tilburg 
di t/m za open

Magazijn: Kapelmeesterlaan 114
do t/m za open

T. 013-53 59 858  •  www.peerke.biz

Toen was geluk nog heel gewoon’ 
was de titel van de lezing die stadgids 
Gerard Otten 12 november jl. in café 
de Troubadour gaf. 

Aan de hand van oude foto’s en mu-
ziek nam Otten het publiek mee naar 
het Tilburg van de jaren dertig, veertig 
en vijftig. Niet direct jaren die meteen 
aan geluk doen denken, maar voor-
uit. Het was een boeiende, levendige 
en gezellige avond, niet in de laatste 
plaats door de kreten van herkenning 
uit het enthousiaste publiek. Onze fa-
voriete café-eigenaar zorgde voor een 
passende muzikale aankleding. 

De volgende lezing  van de stads-
gids gaat over de jaren vijftig, zes-
tig en zeventig en vindt plaats op 14 
januari in het Duvelhok aan de Sint 
Josephstraat. Warm aanbevolen 
voor iedereen die Tilburg kent.
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stadsgidslezing 
in buurtcafé de 
Troubadour

diggersrecordstore.nl
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WIJKNIEUWS    Berichten van de gemeente

BuitenBeter app
Als u een smartphone heeft kunt u snel en makkelijk een 
 melding maken met de BuitenBeter app. Download de gratis 
app op uw smartphone. Na eenmalige registratie komen uw 
meldingen rechtstreeks bij de gemeente binnen. Foto’s kunnen 
eenvoudig worden meegestuurd.

Tot slot
Contactpersonen bij de gemeente: Kitty Marijnissen: 06-538 978 44 en Ankie van de Sande:06-158 818 44. 

Mailen kan ook naar kitty.marijnissen@tilburg.nl en ankie.van.de.sande@tilburg.nl. 

Algemene klachten of meldingen: Centraal Meldpunt (14 013) of via Buiten Beter.

Spreekuur van
Erik de Ridder
Wijkwethouder Erik de Ridder heeft op donderdag 26 januari een 
spreekuur voor bewoners en ondernemers uit de wijk. Het spreek-
uur is tussen 17:00 uur en 18:00 uur in Wijkcentrum De Nieuwe 
Stede. Wilt u de wethouder graag spreken?  Aanmelden kan bij 
omgevingsmanager Ankie van de Sande, via 013-5429084 of 
ankie.van.de.sande@tilburg.nl.

Opknapbeurt St. Annahof
De St. Annahof wordt opgeknapt. De brand-
weerkazerne is verkocht en de eigenaar 
heeft Buro013 uit Tilburg opdracht gegeven 
een verbouwplan te maken. Dit plan is in 
concept klaar en tijdens de bewonersbij-
eenkomst van 8 oktober toegelicht. De 
brandweerkazerne blijft deels in gebruik als 
bedrijfsruimte, maar er komen ook wonin-
gen in het pand. De procedure voor het 
verkrijgen van de benodigde vergunningen 
wordt binnenkort gestart. Omwonenden 
krijgen hierover bericht. 

Behalve de kazerne krijgt ook het openbaar 
gebied een opknapbeurt. De bewoners-
werkgroep St. Annahof speelt hierin een 
belangrijke rol. 

Met behulp van enquêtes hebben zij geïn-
ventariseerd welke wensen de bewoners 
hebben en welke rol zij willen in de aanleg 
en het beheer van het gebied. 

De St. Annahof is eerder al genoemd als 
een mooi voorbeeldproject voor bewoners-
betrokkenheid: van meedenken over het 
ontwerp tot een vergaande rol in de aanleg 
en het beheer. Werkgroep en gemeente 
komen binnenkort weer bij elkaar om te 
bespreken hoe we dat verder aan gaan 
pakken. Wilt u een actieve rol of gewoon op 
de hoogte worden gehouden? Neem dan 
contact op met de werkgroep via 
sint.annahof@gmail.com. 

Nieuw parkeerbeleid
In de raadsvergadering van 18 april 2016 
heeft de gemeenteraad de Hoofdlijnen-
notitie Parkeren Tilburg 2016 vastgesteld. 
In deze notitie zijn afspraken gemaakt over 
parkeren in Tilburg. De notitie is terug te 
vinden via het Bestuurlijk Informatie 
Systeem van de gemeente 
(http://bis.tilburg.nl, zoekterm parkeren). 

De notitie behandelt verschillende onder-
werpen, zoals parkeren in de binnenstad en 
oude stad, parkeren bij nieuwe ontwikkelin-
gen en fietsparkeren. Een belangrijk onder-
werp voor de wijken rondom de binnenstad 
is de uitbreiding van gereguleerd (betaald) 
parkeren. De begrenzing van dit gebied is 
in de huidige situatie niet altijd duidelijk. 
Bewoners die net buiten het gebied wonen 
ervaren vaak overlast. Bijvoorbeeld omdat 
bewoners uit het gereguleerd gebied hun 
auto iets verder weg parkeren of door 

uitwijkgedrag van bezoekers en werkne-
mers uit de binnenstad. De uitbreiding van 
het reguleringsgebied heeft in het verleden 
tot veel onrust in de wijken geleid. In de 
Hoofdlijnennotitie staat dat er een uitbrei-
ding komt op basis van logische en duidelijk 
herkenbare deelgebieden. 

Over de exacte nieuwe begrenzing van het 
gebied vindt nog overleg plaats. Ook is 
besloten dat enquêtes onder bewoners niet 
meer bindend zijn in de besluitvorming. 
Ten slotte wordt de eerste parkeervergun-
ning voor bewoners in 2017 goedkoper. 
Het college komt begin volgend jaar met 
een Plan van Aanpak over de parkeerover-
last in Tilburg de komende jaren. Hierin 
wordt ook aandacht besteed aan het 
proces van bewonersconsultatie. 

Samen houden we de wijk schoon
Heeft u wel eens te weinig ruimte in uw 
afvalbak thuis? Gooi dit afval niet in de 
ondergrondse afvalcontainers, maar breng 
het naar de milieustraat. De ondergrondse 
afvalcontainers, zoals die aan de Generaal 
Smutslaan en op het Louis Bouwmeester-
plein, zijn voor de inwoners van de flats. 

Anderen mogen hier geen gebruik van 
maken. Dat is om te voorkomen dat de 
containers vol komen te zitten en er afval 
naast komt te staan. Zo zorgen we samen 
voor een schone wijk. 

“Fist veur ut huntje”

Op zondag 2 oktober was de tweede editie van het “Fist veur ut huntje”. Dit keer was het 
feest bij de hondenlosloopzone aan de Tarwehof/Koolzaadhof. Samen met dierenkliniek Den 
Herd, hondentrainers en het wijkbestuur KWA hebben we er voor onze trouwe viervoeters 
een leuke dag van kunnen maken. Ook voor de bewoners zonder hond was er wat te doen. 
Zo konden de kinderen voetballen bij Buurtsport of worden geschminkt door een vrijwilliger. 
Voor buurtbewoners was er een stand van de gemeente met informatie en ook de buurt-
preventie was aanwezig. 

“Fist veur ut huntje” is in het leven geroepen om problemen rond hondenoverlast op een 
positieve manier te bespreken. Hondenpoep in de wijk is één van de  grootste ergernissen 
onder buurtbewoners. Daarnaast willen we op deze manier buurtbewoners met elkaar 
kennis te laten maken. Als je je buren kent, is het makkelijker om een probleem te bespre-
ken. Wilt u een volgend ‘Fist’ bijwonen? Hou dan onze facebookpagina Tilburg Zuidwest in 
de gaten. Foto’s van 2 oktober zijn te vinden op de facebookpagina van ContourdeTwern 
Zuid West. 

Top 3 meerjarenprogramma
Ieder jaar wordt aan alle wijkraden gevraagd een top 3 aan te leveren van plekken in de 
openbare ruimte die ze graag aangepakt zien. Dit is voor het Meerjarenprogramma van de 
gemeente. Ook wijkbestuur KWA heeft een top 3 aangeleverd:

•  Laarveld West en Oost en Karel Doormanlaan
•   Gebied rondom De Nieuwe Stede
•   Haverhof parkeerterrein

Op www.tilburg.nl staat een digitale kaart met daarin de projecten van het Meerjaren-
programma en de fase waarin ze zich bevinden. Het is nog niet bekend of bovengenoemde 
top 3 wordt opgenomen in het programma. Alle inzendingen worden geïnventariseerd en 
daarna op haalbaarheid getoetst. 

Honden in het Kromhoutpark
Veel mensen laten hun hond uit in het 
Kromhoutpark. Dat mag, als de honden aan-
gelijnd zijn en de hondenpoep netjes wordt 
opgeruimd. Uit meldingen blijkt dat er ook 
veel honden loslopen in het park. Dat is ver-
boden. De afdeling Stadstoezicht zal hierop 
strenger gaan controleren en bekeuren. 
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Van ons eerste levensjaar hebben 
we geen herinneringen, laat staan 
van onze geboorte. Die donderdag  
is mijn moeder hoogzwanger, maar 
als er tegen elven zich nog geen 
kind aandient besluit mijn vader er 
nog even op uit te gaan. Later die 
nacht (om ongeveer 01.30u) op vrij-
dag 24 april 1953 ben ik geboren en 
is het me meteen ingeprent. Het al-
lerbelangrijkste in onze familie was 
de donderdag. Want: repetitie van 
de Koninklijke Harmonie L’Echo des 
Montagnes en dus was daar mijn va-
der even gaan groeten.

Mijn opa was bij de harmonie, mijn 
vader en de meeste van zijn broers, 
neven, nichten, mijn eigen broers, 
hun kinderen, ikzelf (wegens gebrek 
aan talent een blauwe maandag). Zo 
ging dat bij veel families op Korvel, 
de Berkdijk, Westend en Anna. De 
donderdag was heilig. De harmonie 
was heilig. Geen bruiloften, verjaar-
dagsfeestjes, t.v., radio of uitstapjes, 
etentjes of geboortes op donder-
dag.

“DE DONDERDAG WAS HEILIG, DE 
HARMONIE WAS HEILIG”

Een van de meer markante gebou-
wen van onze buurt, althans de 
voorgevel, wordt nog steeds ge-
markeerd door de mozaïekletters 
‘L’Echo des Montagnes’. Daar bivak-
keert vandaag de dag de bike-boer. 
Nadat de (concert)zaal achter het 
café in vlammen op ging wordt er 
geworsteld met de bestemming. 
Sinds in 2006 het plan om achter de 
gevel een gigantisch appartemen-
tencomplex te bouwen door bezwa-
ren uit de buurt wordt afgeblazen is 

‘buurt-ca-fé o (-s)
café in een woonwijk
COLUMN
Door: Pietjan Dusee

het stil. Ik ga naar de muziekschool en 
mijn ouders zeggen dat ik voor de es-
klarinet zal kiezen om als ik wat groter 
was over te stappen naar bes. 

DIE ‘EIGEN’KEUZE BLIJKT GEBASEERD 
OP DE NOOD AAN HOUTBLAZERS 

BINNEN DE HARMONIE” 

Tot een echte liefde met het riet komt 
het niet, zodat de ultieme droom, op 
donderdagavond aanschuiven bij de 
repetitie, nooit in vervulling is gegaan. 
Ik kwam er uiteindelijk alleen af en toe 
om te biljarten. Binnen de hiërarchie 
van de familie heeft me dat op zo’n 
lage positie gebracht dat ik dreigde te 
degraderen.

Het typische gebouw op Korvelplein 
208 wordt in 1905 door August Ma-
chen in opdracht van schoenenman 
van Arendonk ontworpen. Niet veel 
later zal de L’Echo er intrekken om 
uiteindelijk in 1996 de overstap naar 
het Willem II stadion te maken. Daar 
repeteert de harmonie nog steeds. Dit 
jaar bestaat zij 140 jaar een jubileum 
dat zij traditiegetrouw met 1 jaar ver-
traging zal vieren. Wie weet met ook 
een concert in de muziekkiosk op het 
Korvelplein. 

Met enige nostalgie denk ik aan de 
concerten in de door de textielindus-
triële familie van Dooren geschonken 
kiosk. Hoewel ik was 11 jaar toen die 
werd afgebroken. Maar herinnerin-
gen, niet misschien in je eerste levens-
jaar, maar in je elfde? Wie weet komt er 

na ruim vijftig jaar een nieuwe kiosk in 
de plaats. Die kans lijkt groot.

Mede door de letters op de monu-
mentale voorgevel wordt het pand 
met de harmonie vereenzelvigd, maar 
het is al die jaren ook gewoon een café 
geweest; een café met een zaal en een 
biljart; een café met veel verenigingen 
in huis, schutters met een doel, biljar-
ters, koorzangers en meer. In de zaal is 
nog een soos geweest (H20), volgens 
mijn broers echt stoer, maar ik was te 
jong. 

Legendarisch als kastelein was de in 
Tilburg wereldberoemde vrolijke Frans 
Verbunt, de Bourgondische tonprao-
tende vinoloog. Een café met een zaal 
en een biljart en een stamtafel. Een 
huisvriend zat er elke werkdag rond 
vijf uur aan die stamtafel om onder het 
genot van enkele jonge klares fanaat 
ten onder te gaan in de edele kunst 
van het toepen, ook wel snoepen ge-
noemd of proeven en dan bedoel ik 
niet de jonge klare. Op laatst heten het 
Café A. Antens Concertzaal L’Echo des 
Montagnes, in die volgorde.

Volgende editie: 
Er waren er zes en nu nog maar een. 
Op kroegentocht in de Capucijnen-
straat.    

foto: Kim Pattiruhu

Rommelmarkt Korvel aan de Churchilllaan: 
een succesverhaal!

Wij als buurtcomité van de Churchilllaan hebben een rommelmarkt georga-
niseerd op zondag 25 september tijdens Burendag. Wij hebben dat met veel 
plezier mogen organiseren! De opkomst was buitengewoon goed en daarbij 
hadden we uitstekend weer. De sfeer in de buurt was zo gemoedelijk, zeer 
harmonieus! Het was zeker een geslaagd evenement, mede mogelijk gemaakt 
door Verrijk je Wijk en het Oranje Fonds. Iedereen bedankt!

Meer dan 30 jaar 
vertrouwd geldadviseur

Korvelseweg 115  |  5025 JB Tilburg

Telefoon: 06 58 82 72 58

www.fal-advies.nl  |  info@fal-advies.nl

Ons advies, uw
 voordeel!

Doe de gratis- en vrijblijvende 

krediet/geldcheck en zie wat 

voor voordeel ook u kunt halen!

Ook advies aan huis!

•

•

Bent u op zoek naar een knusse kleinschalige opvang voor  
uw kind(eren) waar ze de juiste zorg en aandacht krijgen? 
Dan bent u bij kinderdagverblijf De Kleine Boom aan het juiste  
adres. Het kleine team van betrokken medewerkers zorgt voor een  
veilige en uitdagende omgeving. Van hieruit wordt de ontwikkeling 
van de kinderen gestimuleerd door ze enerzijds zelf te laten  
ontdekken en anderzijds door gericht thematische activiteiten aan  
te bieden. We zorgen er hierbij voor dat alle ontwikkelingsgebieden 
aan bod komen. 

Het leukste kleinschalige kinderdagverblijf van hartje Tilburg!

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Kdv De Kleine Boom • Boomstraat 81 • 5038 GP Tilburg • 06 - 275 165 68 
kdvdekleineboom@gmail.com • www.kdvdekleineboom.nl

ADV_DeKleineBoom_tbv_Koppel_157x73.indd   1 19-03-15   10:03

agenda Kbo st. anna 
december

KBO St. Anna organiseert wekelijks verschillende activiteiten in de Frater 
Mattheushof 1. Hieronder het overzicht wat er te doen is in december
Woensdagochtend 9.30-11.30: koersballen
Woensdagmiddag 14.00-17.00: rik concours
Donderdagochtend 9.30-11.30: handwerken
Donderdagavond 19.30-21.30: bingo, met vele leuke prijzen. 
Een blok van zeven rondes meedoen voor € 6,90, twee blokken voor slechts
 € 10,-. U krijgt bovendien een gratis lotje voor een leuk prijsje.
Informatie over deze activiteiten bij Gerrit Donders 013-5430936.

Alzheimer Café

Op dinsdag 3 december 2016 is te gast Susan Cox. 
Zij is geriater bij het TweeStedenziekenhuis. Het 
thema is dan Diagnose en behandeling
Wat is het belang van een tijdige diagnose? Hoe 
verloopt het onderzoek? Waaruit bestaat de medi-
sche zorg? Zijn er medicijnen tegen dementie? 
Welke behandeling is er mogelijk?

In het nieuwe jaar zal op dinsdag 10 januari 2017 Kelly de Bruijn te gast zijn. Zij 
is psycholoog bij GGzBreburg. Het thema van deze dag is;  Hoe ga je om met 
dementie thuis? Hoe kunnen we het beste omgaan met mensen met demen-
tie? Waar moeten we rekening mee houden? Wat kunnen we doen en wat 
kunnen we vooral beter niet doen? 

Locatie: Nelson Mandelahof Korvelplein 60 Tilburg
Aanmelden vooraf is niet nodig. Toegang is gratis
Iedere 2e dinsdag van de maand van 20.00 tot 21.30uur
De zaal gaat open om 19.30 uur
On de pauze is de geheugenwinkel geopend van 19.30 uur - 20.00 uur
Voor informatie: tel. nr.  013–544 94 66 (dementieconsulente)   
of  013–467 80 22  (coördinator AC) of mail: riafeiter@home.nl

Wendy Klaasen wil een wekelijks gratis 
beweeg-uurtje voor  peuters uit de wijk 
organiseren. Dit zal plaats vinden in uw 
wijkgebouw de Nieuwe Stede. Natuur-
lijk wil ze eerst van ouders horen of hier 
interesse voor is.
Wil jij dit graag voor jouw peuter?
Laat het ons weten. bel naar: 06-
57580687 of stuur een mail naar: 
noorvanwijck@contourdetwern.nl

PEUTER 

DANS
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