Nieuwjaarsreceptie in
uw wijkgebouw
Familie Reijnen in het
zonnetje gezet.
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Terugblik op WInter
in ZUId
Met sfeervolle foto’s van
een geslaagde dag.
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Terre des Hommes winkel feestelijk geopend!
door Stijn Oosterling

Buiten stortregent het, maar binnen schijnt de Filippijnse zon als
zaterdag 10 januari de nieuwe winkel van Terres des Hommes
(TdH) aan de Korvelseweg geopend wordt.
De heer van Tilborg, bestuurslid, trapt
af met een introductie van Terre des
Hommes, en noemt de winkel ‘de
Bijenkorf van de 2e hands winkels’.
Na hem prijst de hoogedelgestrenge
heer Noordanus, onze burgervader,
Tilburg terecht de hemel in als een
met de derde wereld solidaire stad.
Hij stelt alvast een ambtskostuum beschikbaar dat niet meer past, ‘omdat
hij in zijn ambt gegroeid is’, aldus zijn
vrouw. We hopen natuurlijk dat de opbrengst van de winkel gestaag met de
burgemeester meegroeit.
Het land zelf aan het woord.
Sarah, Filippijnse uit de regio Cebu,
maakt de aanwezigen wegwijs in haar
geboorteland en geeft enthousiast
uitleg over het project voor kindprostituées: o.a. wegwijs maken naar goede hulp, opvang en onderwijs. Terres
des Hommes hoopt het project in een
jaar te kunnen financieren. Hier geldt
dat de aanhouder wint. Daarom heeft
TdH als logo een druppel die uiteindelijk ook door de hardste steen gaat.
De ludieke openingsactie, een waslijn
van 1 km, moest helaas worden uitgesteld tot 21 maart wegens het weer.

foto: Stijn Oosterling
Aanwezige vrijwilligers geven aan
dat ze hier werken omdat ze het doel
graag steunen, maar ook graag willen
werken in een winkel, met artikelen
van goede kwaliteit.

Goed project
Het is duidelijk een goed project, dat
alle steun verdient, aldus verschillende aanwezigen. Het enthousiasme
is groot. Hopelijk kunnen zo snel veel
kinderen gered worden uit de prostiLoterij
Terre des Hommes kreeg een 2e hands tutie!
motorfiets (Yamaha) om te verloten.
Wees er snel bij, voor slechts € 25,- per Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving zonder kinlot, want er zijn maar 400 loten.
deruitbuiting. Helaas is de realiteit voor
Enthousiaste vrijwilligers gevraagd veel kinderen in ontwikkelingslanden
De winkel zoekt nog vrijwilligers, met vaak anders. Ze moeten hun lichaam
name handige mannen die eenvou- verkopen, worden verhandeld als koopwaar of worden uitgebuit als arbeider.
dige reparaties kunnen verrichten.
Korvelseweg 87
5025JB Tilburg
013-7620247
winkel.tilburg@tdh.nl

Buurtkoffie Nieuwe Stede
‘Een lekker bakske koffie!’

Het Laar bestaat
40 jaar
Groots jubileumfeest
gevierd.
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Traject op volle
kracht vooruit
Hoe presenteer ik
mezelf?

Tilbur in ban van
CARNAVAL 2015
Ruilwinkel Korvelseweg
is verhuisd.
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Uitbreiding Steunpunt Harriët van Sprang neemt met dubbele gevoelens
afscheid op bassisschool De Zuidwester
Vrijwilligerswerk bij
Ruilwinkel Tilburg
Zuid
Het Steunpunt voor vrijwilligerswerk
bemiddelt mensen die op zoek zijn
naar vrijwilligerswerk en organisaties
die vrijwilligers zoeken. Ook kun je
hier terecht met vragen over vrijwilligerswerk en burenhulpvragen.
Het Steunpunt voor vrijwilligerswerk
heeft vier ochtenden in de week een
inloop in MFA Zuiderkwartier (Wassenaerlaan 38): dinsdag t/m vrijdag van
9.00-12.30 uur. Vanaf 2015 kunt u voor
de inloop ook terecht bij de Ruilwinkel
Tilburg Zuid (Korvelseweg 150a).
De inloop vindt plaats in de oneven
weken van 13.30-15.30 uur.
Een mooie samenwerking tussen het
Steunpunt Vrijwilligerswerk en de
Ruilwinkel Tilburg Zuid. U bent vrij om
tijdens de inloop langs te komen, om
uw vraag te stellen of uw talent kenbaar te maken. De medewerkers van
het Steunpunt helpen u graag. Neem
voor meer informatie gerust contact
met ons op 013 535 32 55 of stuur een
mail naar vrijwilligerssteunpuntzuidwest@contourdetwern.nl

Muziek en filmaanbod bij Contour de
Twern
Kom naar de muziekmiddag! Blink je
uit als bescheiden meezinger, scoor
je hoog als samen-danser of voel je
je lekker thuis in een perkje sfeervolle
muurbloempjes? Dan mag je deze
trein niet voorbij laten gaan zonder
aan boord te springen en te genieten.
Luisteren, meezingen, dansen en rustig zittend genieten ... het kan en mag
allemaal!
Het repertoire is voornamelijk Nederlandstalig. De entree is maar € 2,50,
en dat is dan inclusief een kopje koffie
of thee. Voor een lekker hapje wordt
uiteraard ook gezorgd! De eerstvolgende muziekmiddag is op zondag
1 maart. Je bent vanaf 14.00 uur van
harte welkom. Om 16.30 uur is de
middag afgelopen. Waag je eens aan
een dansje of verblijdt je buur met je
mooie welluidende stem! Graag tot
dan!

Na bijna 10 jaar met heel veel liefde en
plezier op basisschool De Zuidwester
te hebben gewerkt, is het nu tijd voor
mij om een nieuwe uitdaging aan te
gaan. Een uitdaging die gepaard gaat
met dubbele gevoelens. Aan de ene
kant is het natuurlijk heel erg fijn om
een nieuwe start te gaan maken maar
aan de andere kant zal ik De Zuidwester zó gaan missen.
De Zuidwester... Die prachtige, kleurrijke school met al die prachtige, kleurrijke kinderen, leerkrachten en ouders.

Import wordt export
Het is wat. Is ze net ingevoerd in de
wereld van De Koppel, gaat ze zichzelf
weer uitvoeren! Alisa Lalicic, columnist
en hoofdredacteur, verruilt de knusse
Koppelkudde voor een schapenfarm
in Australië. Tenminste, voor een jaar.
We hoeven ons geen zorgen te maken,

Ik hoop dat u weet dat ik deze school
voor altijd in mijn hart met me mee zal
dragen! Graag wil ik u heel hartelijk
bedanken voor de fijne samenwerking
in de afgelopen jaren. Ik vertrouw er
op dat u, in het belang van onze kinderen, met de nieuwe directeur op net
zo’n fijne manier zult samenwerken.’
Aldus Harriët van Sprang.
Per februari 2015 zal Jacqueline
Verheggen in de voetsporen van
Harriët van Sprang treden.
want ze is een schaap met vijf poten.
Ze heeft met haar enthousiasme en
bekwaamheden de hele Koppelredactie naar een hoger niveau geleid.
Alisa, bedankt voor alles. We wensen
je een goed jaar in Australië. Kom
behouden terug naar Tilburg. En wie
weet, terug naar de Koppel!
Redactie van De Koppel

Nieuw

Kinderfeestjes bij OntwerpCirkel.
Door de samenwerking met FABlab013 hebben wij de mogelijkheid om je
eigen gemaakte ontwerp in de digitale werkplaats uit te voeren door middel
van de nieuwste technieken. Zo kunnen we lasersnijden, vinylsnijden of zelfs
3-d Printen. Wat dacht je van een plexiglas sleutelhanger, Lego-Ledlampje,
een rugzak bedrukken of t-shirt pimpen.

Hieronder een overzicht van de data
van de muziekmiddagen die voor de
zomervakantie plaats vinden:
Zondag 29 maart, Zondag 26 april
Zondag 31 mei, Zondag 28 juni

Filmclub

Bent u op zoek naar een leuke en
gastvrije plek om buurtbewoners te
ontmoeten? Dan kunt u op dinsdag
en donderdag tussen 10.00 - 13.00 uur
terecht bij Buurtkoffie Nieuwe Stede.
Er is tijd voor een goed gesprek, gezelligheid en het opdoen van nieuwe
contacten in uw buurt.
Heeft u vragen of wilt u (wijk)informatie? Er is altijd een vrijwilliger of sociaal
werker aanwezig die u kan helpen.

Iedere 1ste en 3de maandag van de
maand kunt u, in uw wijkgebouw, De
Neiuwe Stede, een film komen kijken
bij de Nieuwe Stede. Voor maar €1,50
inclusief een kopje koffie of thee.
Buurtkoffie is altijd in ruimte 5, een Aanvang is telkens om 14.00uur.
gezellige ruimte in huiskamersfeer. De
toegang is gratis, inclusief een lekker 16 februari:
bakje koffie of thee. U kunt er zonder Little Miss Sunshine (komedie)
afspraak terecht, dus kom gerust eens 09 maart:
binnen!
Seven Years in Tibet
23 maart:
Meer informatie
De Marathon (NL tragikomedie)
Wilt u meer weten over Buurtkoffie in 13 april:
de Nieuwe Stede? Neem dan contact Intouchables (Waargebeurd)
op met de sociaal werkers van
27 april:
ContourdeTwern via 013 543 66 64.
Lucia de B. (NL drama)

Voor meer informatie kijk op: www.ontwerpcirkel.nl

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Informatie van het AdvocatenCollectief

Wijkcentrum ‘De Nieuwe Stede’
Capucijnenstraat 156
5025 LK Tilburg 013-5436664
Openingstijden
Maandag
08.30 - 22.00
Dinsdag
08.30 - 23.00
Woensdag 08.30 - 23.00
Donderdag 08.30 - 23.00
Vrijdag
08.30 - 17.30

De Koppel is de wijkkrant voor Korvel,
Westend en Sint Anna. Zij verschijnt 5
keer per jaar in een oplage van 4000
exemplaren.
Redactie adres
Wijkcentrum de Nieuwe Stede
Capucijnenstraat 156,
5025 LK Tilburg,
013-543 66 64
redactie@wijkkrantdekoppel.nl
Redactie

Jongerenwerk 535 95 58 debbie@r-newt.nl

Alisa Lalicic, coördinatie
Odette Payens, opmaak/advertenties
Kim Pattiruhu, foto’s/advertenties
Stijn Oosterling, redactie
Niek van Hulten, redactie
Marc Reinieren, fotografie/website
Christina Pereira, website

Ouderenadviseur
spreekuur: Maandag 14.00-15.00 uur Het Laar
Dinsdag

09.00-10.00 uur De Nieuwe Stede

Dinsdag

13.30 - 14.30 uur Frater Mattheushof

Maatschappelijkwerk van het IMW
spreekuur: Maandag 13.00-14.00 uur
Donderdag 09.00-10.00 uur

Opmaak:
www.ontwerpcirkel.nl
Neem eens een kijkje op de
vernieuwde website
www.wijkkrantdekoppel.nl

Beheer / verhuur ruimtes 013 - 543 66 64
beheernieuwestede@contourdetwern.nl
Wijkbestuur KWA én Verrijk je Wijk
013 - 543 66 64 kwabestuur@gmail.com
Politiespreekuur in de oneven weken woensdag 10.00-11.00 uur
www.facebook.com/contourdetwern.zuidwest
www.contourdetwern.nl
infodenieuwestede@contourdetwern.nl

Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u naar de redactie mailen.

De Frater Matheushof
komt met een PC-cursus!

Wie Wat Waar in de Wijk
Brede School Akwamarijn
Contactpersoon: Marina Smits

013 - 535 32 55

Sportbedrijf Tilburg
(Buurtsport) Hall of fame Adres: ns plein 5
Marieke: marieke.van.der.linde@tilburg.nl
Dragan: dragan.kokotovic@tilburg.nl

013 - 582 18 25

Bond voor ouderen Westend
Mevr. Broeders
Seniorenwerk de Nieuwe Stede
Mayckel van de Ven

013 - 468 19 14

Kent u dat als u net een mail heeft
getypt en ie plotseling weg is? Of zou
u graag een brief willen typen op de
computer omdat schrijven niet meer
zo goed lukt? Zoveel knopjes op de
computer dat u gewoonweg niet meer
weet wat u ermee moet.

Vanaf maart 2015 starten we, bij voldoende belangstelling, een PC cursus.
Stap voor stap kennis maken met de
mogelijkheden van een computer.
Bond voor ouderen Sint Anna
013 - 543 09 36
Schroom niet en meld u aan!
Gerrit Donders
Aanmelden kan bij Sint Anna Frater
Matheushof 1
Bond voor ouderen Korvel
013 - 850 03 69
Mevr. R. Spijkers		

SCWOW
(st.comité welzijn ouderen Westend)
Mw E. van Dongen Claessens

06-41658854
06-51117781

013 - 536 27 91
013 - 590 26 52
14 013

Centraal Meldpunt gemeente Tilburg
(voor tips en klachten over buurt of straat)

14 013

Wijkagent
Cor van Uden en Marco van Raak
team-tilburg-binnenstad@mw-brabant.politie.nl

Thuiszorg Midden Brabant

Belangrijke wijzigingen voor
werknemers
mr. Pieter van der Meulen

Proeftijd
Per 1 januari is er het nodige veranderd in het arbeidsrecht. Zo is het
bijvoorbeeld niet meer mogelijk om
in tijdelijke arbeidscontracten van
maximaal zes maanden een proeftijd
op te nemen nemen. Voor arbeidscontracten langer dan zes maanden, maar
korter dan twee jaar kan een proeftijd
van één maand worden overeengekomen.
Aanzegtermijn
Als een werknemer een contract voor
bepaalde tijd van 6 maanden of langer heeft dat van rechtswege eindigt
dan moet de werkgever uiterlijk één
maand voor het einde van het contract schriftelijk aan de werknemer
laten weten of het contract wel of niet
wordt verlengd.

worden opgenomen. Als dit maar gelijktijdig met het overeenkomen van
het concurrentiebeding wordt opgesteld en getekend.
De wijziging is ingevoerd om de belangen van de tijdelijke werknemer
te beschermen. De werknemer heeft
al een contract waar gemakkelijk een
einde aan komt en elke beperking
om ergens anders een contract aan te
kunnen gaan, vindt de wetgever onwenselijk.

Het is (nog) niet duidelijk wanneer er
sprake is van zwaarwegende bedrijfsof dienstbelangen. De wetgever laat
de beoordeling hiervan aan de rechter
over. Hoe de rechter dit zal toetsen,
moet worden afgewacht. We wete wel
dat het bij het zwaarwegend bedrijfsof dienstbelang gaat om een werkneIndien de werkgever zich niet houdt mer die ‘specifieke werkzaamheden’
aan deze aanzegplicht dan heeft de verricht of in een ‘specifieke functie’
werknemer recht op een vergoeding. werkzaam is. Daarbij moet worden geDe hoogte van deze vergoeding be- dacht aan een werknemer die bijvoordraagt van het loon over de periode beeld veel contact heeft met klanten
of die inzicht heeft in concurrentiegevan de vertraging.
voelige bedrijfsinformatie.
Concurrentiebeding
In tijdelijke contracten mag nog Toekomstige veranderingen
slechts in bijzondere omstandighe- De bovenstaande wijzigingen zijn op
den een concurrentiebeding worden één januari 2015 ingegaan. Per 1 juli
opgenomen. De werkgever moet 2015 zal er ook nog een en ander voor
dan wel schriftelijk motiveren welke werknemers veranderen. Wij
‘zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbe- informeren u dan opnieuw.
langen’ het nodig maken om toch een
concurrentiebeding in de arbeidsover- Advocatencollectief
eenkomst op te nemen. De motivering www.Advocatencollectieftilburg.nl
mag in een apart document

Den Herd

Kliniek voor Gezelschapsdieren

Loket Z
Het gemeentelijk loket voor al uw zorgvragen.
Bel voor een afspraak

SOS Hulpdiensten
Altijd voor een gesprek.
7 dagen in de week 24 uur bereikbaar

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

0900 - 8844

013 - 544 15 44
0900 - 0767
0900 - 8122

Maaltijdenexpres Midden-Brabant

013 - 544 25 13

Centrum voor Jeugd en Gezin
Problemen met de opvoeding van uw kinderen

0800 3656565

De medewerkers van wijkcentrum de Nieuwe Stede maken deel uit van
ContourdeTwern team Zuid West.
Teammanager
		
Lenie Donkers
Secretariaatsmedewerker		
Lian Willemse
Zakelijk leider
			
Desiree van Iersel
Beheerders
			
Marcel van Esch
		
Jolanda Laros
Sociaal werk
			
Noor van Wijck
			
Jasper Adolfs
			
Mirjam Lambert
				Jenny Schram
Ouderenadviseur 			
Ingrid van den Hout
Jongerenwerk
		
Debbie Sondag

Honden- en kattenbeten; onschuldig
of niet?
door Alice Meijer
In Nederland leven bijna 4 miljoen katten en meer dan 2 miljoen honden in
harmonie samen met mensen. Soms
gaat het echter mis en wordt een
mens gebeten door een hond of kat.
Door een beet komen de bacteriën in
de wond en die kunnen voor een gevaarlijke ontsteking zorgen.
Een kattenbeet lijkt vaak niet ernstig.
Een kwart tot de helft van alle kattenbeten gaat ontsteken. De wond wordt
dan rood, dik, warm, is pijnlijk en soms
komt er pus uit de wond. Hondenbeten veroorzaken meestal grote, onregelmatige wonden. De wond zelf kan
erg bloeden en het weefsel rond de
wond is vaak gekneusd. De ernst van
een katten- of hondenbeet is soms
moeilijk zelf in te schatten. Een wond
kan dieper zijn dan het er van buiten
uitziet. Een snelle, en juiste, behandeling verkleint de kans op infecties en
versnelt de genezing (de wond gedurende 10 minuten onder lauw, stromend water schoonspoelen en afdekken met een natverband).

De huisarts zal de wond desinfecteren kattenbeet zo goed mogelijk: Bewaar
afstand ten opzichte van onbekende
en bedekken met een nat verband.
honden/katten. Stoor een hond/kat
Kattenkrabziekte en hondsdolheid niet bij het eten of slapen of als het
Krassen en beten van een kat (en speelt met een andere hond/kat. Kom
hond), kunnen de kattenkrabziekte niet tussenbeide als honden of katveroorzaken. Kattenkrabziekte wordt ten met elkaar vechten. Laat jonge
veroorzaakt door een bacterie. In prin- kinderen nooit alleen (spelen) met
cipe een onschuldige ziekte, geken- een hond/kat. Leer uw kinderen de limerkt door blaasjes in de buurt van de chaamstaal van de hond te lezen (zie
beet en opgezette en pijnlijke lymfklie- bijvoorbeeld www.blauwe-hond.nl)
ren. Bij koorts kan antibioticum wor- Wanneer uw immuunsysteem minder
den voorgeschreven. Een hond of kat functioneert of bij verminderde wondmet hondsdolheid (rabiës), kan deze genezing, dient u extra bedacht te zijn
dodelijke ziekte met een beet overdra- op beten en krabben.
gen. In Nederland komt rabiës vrijwel Bronnen: Rijksinstituut voor Volksgeniet voor, omdat honden en katten te- zondheid, www.licg.nl en www.minderhondenbeten.nl
gen deze ziekte gevaccineerd zijn.

Naar de huisarts
Kattenbeten ontsteken regelmatig,
maar er is antibioticum dat door de
huisarts uit voorzorg wordt voorgeschreven. Bij hondenbeten is het
meer afhankelijk van de plek waar u
gebeten bent. (Her)invaccinatie tegen
tetanus is nodig zodra kinderen niet
gevaccineerd zijn en bij volwassenen
wanneer de laatste vaccinatie langer
dan tien jaar geleden was. Bijtwonden
worden vaak niet gehecht om de kans
op ontsteking te voorkomen (de bac- Algemene adviezen:
teriën zitten in de wond opgesloten). Hiermee voorkomt u een honden- of

Den Herd, Capucijnenstraat 78
5025 LH Tilburg 013-5420274

www.wijkkrantdekoppel.nl

Oude tijden weer zichtbaar
De Bibliotheek Midden-Brabant is
met 16 vestigingen de grootste culturele instelling in haar werkgebied:
de gemeenten Tilburg, Loon op Zand,
Oisterwijk, Goirle, Hilvarenbeek en
Waalwijk. De Bibliotheek MiddenBrabant heeft circa 180 medewerkers
die per jaar 1,3 miljoen bezoekers Inloopspreekuur
ontvangen en 3 miljoen uitleningen realiseren. Als openbare biblio- e-books downloaden
theek voorzien wij 344.000 mensen
van informatie, educatie en cultuur. TILBURG – Voor iedereen die vragen
over het downloaden en lezen
Bladeren door Tilburg heeft
van e-books op tablet en e-reader, zijn
van toen
er de inloopspreekuren. In de BiblioIn de Bibliotheek Tilburg Centrum theek legt onze expert uit hoe deze
kunnen bezoekers op ontdekkings- apparaten werken en op welke manier
tocht door de historie van Tilburg de e-books te lezen zijn.
via een speciale multitouch-tafel. Op
zondag 8 februari van 14.00 tot 16.00 Inloopspreekuur
uur laten Jace van de Ven en Rob van De Bibliotheek Midden-Brabant biedt
Putten foto’s zien van het Tilburg van haar leden toegang tot e-books die zij
toen op de multitouch-tafel. Hier- kunnen lezen op diverse apparaten.
bij vertellen zij hun eigen verhalen. Tijdens het inloopspreekuur krijgt iedereen gratis uitleg en advies hierover.
Beeldmateriaal
Ideaal voor wie een tablet of e-reader
Op de multitouch-tafel kunnen bezoe- heeft en er meer over wil weten.
kers gratis door ruim 88.000 oude foto’s,
video’s en prentenkaarten bladeren en Op www.bibliotheek.nl/ebooks staat
op die manier digitaal wandelen door het uitgebreide aanbod van e-books.
oude straten. Men hoeft geen lid te Van titels als ‘De man zonder hond’ van
zijn van de bibliotheek om de applica- Hakan Nesser tot ‘Nieuwe buren’ van
tie te gebruiken. Het hebben van een Saskia Noort.
bibliotheekpas heeft wel voordelen.
Zo weet de pas waar iemand woont Wanneer?
en zoekt de browser de beelden er bij. Datum en tijd: zondag 8 februari van
14.00 tot 15.00 uur
Tilburgse verhalen
Locatie: de Bibliotheek Tilburg CenOp zondag 8 februari van 14.00 trum. Toegang: gratis
tot 16.00 uur komen Rob van Putten (Regionaal Archief Tilburg) en Liever op een ander moment? Een anJace van de Ven (dichter, journalist der inloopspreekuur wordt gehouden
en fietscoureur) in de Bibliotheek op zaterdag 21 februari van 12.00 tot
Tilburg Centrum verhalen vertellen 13.00 in de Bibliotheek Goirle.
bij de foto’s die op de multitouch- Kijk op www.bibliotheekmb.nl voor
tafel te zien zijn. Toegang is gratis. meer informatie.

HULP BIJ AANGIFTE BELASTING 65-PLUSSERS

Nieuwjaarsreceptie
door: Alisa Lalicic

code, de jaaropgave(n) van het inkomen, bankafschriften, bonnen van
medicijnen en toekenningen van
zorg- en huurtoeslag. Dan kan de aanvraag meteen verstuurd worden. Ook
is dan duidelijk of de Belastingdienst
geld terugbetaalt.

De Belastingservice is bedoeld voor
gepensioneerden die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben, waarbij als inkomensgrens geldt € 35.000,- voor een
alleenstaande en € 50.000,—voor gehuwden/samenwonenden. Aangifte
doen en eventueel geld terugvragen
kan ook voor de vier jaren voor 2014.

Het belastingspreekuur kost 5 euro
per aangifte, als bijdrage in de kosten
voor de vrijwilligers. Als iemand aan
huis gebonden is en geen mogelijkheid heeft naar het wijkcentrum te
komen, kan eventueel een huisbezoek
gepland worden. Dat kost 10 euro.

Aanmelden voor de Belastinghulp
hulp kan door te bellen naar het Afsprakenbureau Zuid in de periode van
2 februari tot en met 31 maart van
maandag tot en met vrijdag van 9.00
tot 12.00 uur.
06 28 68 08 26 en 06 28 6809 67
U spreekt dan ook af of u naar een van
Neem bij de afspraak alle benodigde de spreekuurlocaties komt, of dat de
papieren mee, zoals de machtigingsvrijwilliger naar u thuis komt.
65-plussers die al eerder van de Belastinghulp gebruikmaakten, krijgen in
de periode tot half februari opnieuw
een uitnodiging. Nieuwe cliënten zijn
ook welkom via onderstaande telefoonnummer.

Word jij ons nieuwe
bestuurslid?
Het wijkbestuur van Korvel, Westend,
St. Anna bestaat momenteel uit vier leden. Dit bestuur roept buurtbewoners
van Korvel, Westend en St. Anna op
om zich in te zetten voor een leefbare
buurt, het beheren van bewonersbudgetten Verrijk je Wijk en als wijkafgevaardigde contacten onderhouden
met de gemeente.
Op dit moment zijn wij op zoek naar
meerdere bestuursleden uit de wijk
Korvel, Westend en St. Anna die de
rollen van voorzitter of algemeen bestuurslid willen vervullen.

Familie Reijnen. Foto Odette Payens
Op zaterdag 17 januari ’15 organiseerde Contour de Twern Zuid en wijkbestuur Korvel Westend en Sint Anna een
nieuwjaarsreceptie voor de bewoners
van deze wijk. Wijkkrant De Koppel
was ook aanwezig. Een kort verslag
van deze gezellige nieuwjaarsreceptie.

boodschappenpakket. Mevrouw Jansen heeft mevrouw Reijnen opgegeven. In haar verhaal vertelde ze dat
mevrouw Reijnen een mooi gezin
heeft, maar in deze tijd wel wat extra’s
kan gebruiken. Mevrouw Jansen zou
graag zien dat dit gezin een keer in
plaats van tegenvallers een meevaller
krijgt. Een mooi initiatief van het wijkbestuur om op deze manier aandacht
te geven aan hen die een beetje geluk
wel kunnen gebruiken.

Bij binnenkomst werden wij verwelkomt door een muzikaal intermezzo.
De solovioliste vulde de ruimte met
klassieke muziek terwijl de bewoners
genoten van een kopje koffie en een
gezellig gesprek.
Een middag als deze laat zien dat de
wijk er voor elkaar is. Iedereen vindt
Tijdens deze middag waren er ver- het leuk om een gezellige middag te
schillende workshops te volgen zoals hebben. De Nieuwe Stede heeft ook in
Flamenco, Salsa en Moderne dans. 2015 weer activiteiten waar u aan kunt
Sommige waagden zich aan de work- deelnemen. Soms tegen een kleine
shop Flamenco. Na geoefend te heb- vergoeding. U komt toch ook?
ben in de spiegelzaal werden hun prille Flamencokunsten gedemonstreerd Wijkcentrum de Nieuwe Stede
aan de toeschouwers. Even waanden Capucijnenstraat 156, 5025 LK Tilburg,
Tel. 013 543 66 64
wij ons in Spaanse sferen, olé!
Een ander bijzonder moment was
de uitreiking van het boodschappenpakket. Via de facebook (https://
www.facebook.com/korwesta)
van
het wijkbestuur konden bewoners
doorgeven wie ze als wijkbewoner
van Korvel, Westend en Sint Anna een
boodschappenpakket gunde (t.w.v.
€75,-). Uiteindelijk is familie Reijnen de
terechte eigenaar geworden van dit flamencoworkshop foto : Odette Payens

“Positief denken”
Door: Alisa Lalicic
Waarom jij weer wordt afgewezen
voor die baan. Waarom jij voor de zoveelste keer zakt voor het rijbewijs.
Waarom jouw ouders zijn gescheiden.
Waarom jij altijd de verkeerde vriendjes hebt. Waarom zoveel mensen jou in
de steek laten. En jij de enige bent die
zich zo verdomd alleen voelt. Het zou
zogenaamd zo oneerlijk zijn, het leven
dat je leidt. Of beter gezegd lijdt. Het
is vooral de omgeving die een (ogenschijnlijk) perfect leven heeft. Want als
jij voor de zoveelste keer weer in die
metersdiepe put zit vraag jij je af, net
zoals Marco Borsato ooit zong: ‘Waarom nou jij?’.
Risico’s nemen of niet, pessimist of optimist, groots in denken of doemdenker, bijgelovig of atheïst. Wat of wie je
ook bent, je leven is er altijd. De clou
is om te ontdekken in hoeverre het leven te beïnvloeden valt en of dat überhaupt kan. Ik denk dat het een combinatie is van je pad en de persoonlijke
keuzes die daaraan ten grondslag liggen.
Wat betreft de persoonlijke keuzes.
Welk tijdschrift ik ook open sla, positief denken is het hedendaagse toverwoord voor hen die een poging willen
wagen om het leven te beïnvloeden.
Visualiseren, mediteren, het op je laten afkomen en natuurlijk loslaten.
Zeker is dat zij die positief denken eerder de mooie dingen in het leven

Heeft u eventueel bestuurlijke ervaring en bent u geïnteresseerd, dan
kunt u zich aanmelden bij het wijkbestuur Korvel, Westend en St. Anna. Dit
kunt u doen door een e-mail te sturen
naar kwabestuur@gmail.com. U wordt
dan uitgenodigd voor een informatieavond. Tijdens deze avond wordt
u geïnformeerd wat het werk van het
wijkbestuur is.
Wilt u meer informatie over de rol van
voorzitter of algemeen bestuurslid,
kijk dan op onze website
www.korwesta.nl

Wijkrestaurant
de Nieuwe Stede
Elke woensdag 3-gangendiner
voor maar € 6,90
Aanmelden: 013-5436664
(vóór dinsdag 10:00 uur)

WOENSDAG 11 FEBRUARI
In verband met het kruikenconcert
begint de maaltijd om 17.30 uur

Champignonsoep, stokbrood
Gehaktbal in roomsaus
Gebakken aardappelen
met boontjes
WOENSDAG 18 FEBRUARI

COLUMN
Vorig jaar bijna 1600 65-plussers geholpen met invullen belastingaangifte. De Belastinghulp van de ouderenbonden en ContourdeTwern is al jaren
een groot succes. Ook de komende
maanden staan de vrijwilligers weer
klaar.
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zien. De een noemt het een geluksmomentje, de ander een teken, een
antwoord.
Ik ben geen rasoptimist, al denk ik
graag in kleuren. Ergens het goede
in van kunnen zien, weinig vooroordelend en dicht bij mezelf staan. Het
gaat me aardig goed af, ik kan het beïnvloeden. Totdat ik een kuil op mijn
pad tegenkom. Huilend vol zelfmedelijden zit ik op de bank. Niks geen
positief denken en al helemaal niks
loslaten behalve tranen. Overrompeld
worden door eenzaamheid of figuurlijk niet vooruit komen. Daar kies ik
zelf weinig aan. Echter, door positief
te denken mag het gevoel er gewoon
zijn. Kwestie van accepteren, meer
niet. Simpel toch?
Verrassend, het leven. Ik hou ervan
enerzijds. Complete verwarring anderzijds. De dingen die gebeuren, personen die je tegenkomt. Het onbegrip
waarom juist zij op míjn pad komen.
Daar heb ik geen invloed op, signed
sealed dileverd door het universum
dat ik niet ken. Gelukkig is er de persoonlijke keuze die een handje helpt.
Wat er gebeurt of wie je tegenkomt,
ze willen je iets vertellen en jij luistert
wel of niet. Dat is zoals het leven is,
niet meer en niet minder.
Waarom nou jij het leven hebt dat
je leidt? Omdat jij ervoor kiest. Denk
daar maar eens over na, positief.

Groentesoep met stokbrood
Hachee met hutspot
Tropisch fruit met slagroom
WOENSDAG 25 FEBRUARI
Tomatensoep, stokbrood
Bami met saté,
een gebakken ei en atjar
IJs met Aardbeien saus
en slagroom

www.wijkkrantdekoppel.nl

Thuis met Het Laar. U leeft graag uw eigen
leven zoals u dat zelf wilt
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Winter in Zuid ligt alweer even

Een terugblik op een geslaagd en m

foto: Odette Payens
In uw eigen omgeving, met de mensen bij wie u zich thuis voelt. Ook als u
ouder wordt en het misschien minder
makkelijk wordt om vast te houden
aan uw zelfstandigheid en leefstijl.
Leeftijd en fysieke conditie doen niets
af aan uw behoefte om zelfstandig
te zijn. En dat kan ook makkelijk, met
Het Laar. Wilt u zelfstandig blijven wonen in uw eigen woning, maar heeft u
daarvoor wat hulp of zorg nodig? In
dat geval biedt Het Laar Thuiszorg u
precies de ondersteuning die u nodig
heeft. Zo kunt u zich thuis blijven voelen in uw vertrouwde omgeving.
Daarnaast is er Het Laar Wonen met
Zorg waarbij u in een comfortabel appartement van Het Laar woont, inclusief meer of minder ondersteuning,
zorg of verpleging. Zo kunt u ook als
echtpaar bij elkaar blijven wonen,
wanneer een van u afhankelijk wordt
van verpleeghulp.
Tot slot is er Het Laar Huren met een
Woonarrangement. Bij deze woonvorm huurt u een aantrekkelijk appartement van Het Laar, inclusief een aantal handige voorzieningen waardoor u
veilig en verantwoord uw thuisgevoel
kunt voortzetten in een comfortabele
omgeving. Zodat u onbekommerd
van het leven kunt blijven genieten.
Het Laar heeft een breed pakket aan
producten, diensten en faciliteiten
waarvan u naar eigen voorkeur en
behoefte gebruik kunt maken, waar
u ook woont. Kijkt u op onze website
voor meer informatie www.hetlaar.nl

1.

Het Laar Culinair

2.

Het Laar Cultureel

3.

Het Laar Vitaal

4.

Het Laar Wonen

Alles wat in het teken staat van ontmoeting en culinaire beleving. Van het
genieten van een kopje koffie of een
gezellige borrel tot smaakvol tafelen
in het grand café of het restaurant. Het
Laar Culinair is ook bij u thuis in de wijk
te ontvangen.

Een bruisend aanbod van activiteiten
op het gebied van film, theater, concerten, expositie voor de Laarbewoner, maar ook voor u in de wijk.

Vele faciliteiten om gezond, fit en
actief te blijven. Van een gevarieerd
sportaanbod tot moderne fitnessfaciliteiten, onder deskundige en stimulerende begeleiding, voor de Laarbewoner, maar ook voor u in de wijk.

Het zonnetje lachte ons de hele dag
toe. Helaas kwam de sneeuw twee weken te laat. Dat deed echter niet af aan
de sfeer. De Korvelseweg bevond zich
ook zonder sneeuw in winterse sferen.
Het straattheater dat over de straat
paradeerde, mensen die zich opwarmden aan het kampvuur met warme
chocomel of glühwein en de gezellig
5.
Het Laar Zorg
Een zeer uitgebreid aanbod aan dien- ingerichte kerstkraampjes maakten
sten en faciliteiten op het gebied van het geheel compleet.
verzorging. Van thuiszorg en lichte onOpvallend waren dit jaar de vele goedersteuning tot en met verpleegzorg de doelen en stichtingen die met hun
en behandeling.
kraam tentoongesteld stonden. Niet
Alles wat u wenst om prettig en veilig
te kunnen wonen. In uw eigen huis of
in een appartement van Het Laar. Met
diensten als alarmering en domotica
tot huishoudelijke ondersteuning, logeerfaciliteiten en vervoer.

zomaar een wijk, maar een wijk die
zich graag inzet voor een ander zo
blijkt. Winter in Zuid laat de wijk een
kijkje nemen in dat wat op bedrijvengebied speelt in de wijk.
De avond viel en de Korvelseweg werd
gevuld met lichtjes en de parade. Deze

trok door de straat op weg naar het
uiteindelijke middelpunt, of wel de
grande finale van Winter in Zuid. Opzwepende muziek als aankondiging
op dat wat komen zou. Want wie
kwam daar tot leven, te midden van
de Korvelseweg? Corpus Korvel. Een
mooie afsluiting voor een geslaagde
Winter in Zuid.
Ook wij stonden met onze stand op de
Korvelseweg. Onze prijsvraag was een
groot succes.
Inmiddels hebben de winnaars hun
prijs in ontvangst mogen nemen.
Familie Bruneaux, Els Wierda, Yvonne
en C. Evers ontvingen een bloemenbon die werd aangeboden door
Bloemsierkunst Artisjok.
Rowin, Yukling en Larissa kregen een
trendy schrijfsetje. Wij wensen hen
veel plezier hiermee!

Het Laar

40 jaar
40 Jaar ‘Thuis met Het Laar’
Het Laar biedt mensen al 40 jaar de mogelijkheid om hun
leven te leven zoals zij dat zelf willen. Ook als u wat ouder
wordt en het misschien wat minder makkelijk is om vast te
houden aan uw zelfstandigheid en leefstijl. Belangrijk is dat u
zich altijd thuis voelt, waar u ook woont. Thuis met Het Laar.
Het Laar biedt u hiertoe een breed pakket aan producten,
diensten en faciliteiten zoals thuiszorg, het huren van een
appartement met woonarrangement, verzorging en verpleging.

Voor meer informatie, kijk op onze nieuwe website:
www.hetlaar.nl of bel: 013 465 77 00

Het leukste kleinschalige kinderdagverbl

Bent u op zoek naar een knusse kleinschalige opvang voor uw kind(eren) waar z
Dan bent u bij kinderdagverblijf De Kleine Boom aan het juiste adres. Het kleine
voor een veilige en uitdagende omgeving. Van hieruit wordt de ontwikkeling va
enerzijds zelf te laten ontdekken en anderzijds door gericht thematische activite
voor dat alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen.
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Kdv De Kleine Boom • Boo
06 - 275 165 68 • kdvdekleineboom@gmail.com • www.kdvdekleineboo

www.wijkkrantdekoppel.nl

n achter ons

mooi evenement.

door: Alisa Lalicic
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Voornemens van Wijkkrant de Koppel Een kijkje in de tuin van ... Bas van de Wouw
door Alisa Lalicic

Terug in de toekomst
door: Alisa Lalicic
Het is minder dan twee maanden
geleden dat we met z’n allen aan het
kerstdiner zaten. En vervolgens knallend het nieuwe jaar in gingen.
Nieuwe voornemens werden gemaakt
voor 2015.
‘Dit keer ga ik (nog) meer van het
leven genieten’ beloof ik mezelf.
De een doet een poging om te stoppen met roken of om een paar kilootjes af te vallen. De ander zet een
eigen bedrijfje op. Zo heeft iedereen
z’n eigen wensen/vermoeden/doelen
voor 2015. Een nieuw hoofdstuk is
voor ons opengegaan. Wat gaat 2015
u bieden?
Ook de wijkkrant De Koppel heeft
voornemens. Kijkend naar en editie
uit de jaren 80 (zie pag. 7), heeft de
wijkkrant een flinke vooruitgang geboekt. Er komen mensen bij, gaan
mensen weg. Ieder met een verhaal
en een eigen visie. ‘Voor de wijk, door
de wijk’, dat is ons motto.
Maar het is en blijft een wijkkrant die
wordt gerund door vrijwilligers en die
op eigen poten moet kunnen staan.
We merken dat De Koppel meer gezien en gelezen wordt. Een wijk zonder wijkkrant is natuurlijk geen echte
wijk.

Zoals u wellicht is opgevallen, heeft
u een nieuwe krant in handen. Ietwat
dikker papier, een nieuwe lay-out. De
maatschappij verandert razendsnel,
De Koppel verandert schaamteloos
mee. Geen paniek, kwaliteit staat bij
ons hoog in het vaandel. Rubrieken als
‘Een kijkje in de tuin van’, ‘Onderneem
het maar…’, ‘Kind en de straat’ zullen
iedere editie terugkomen.
Heeft u een bedrijf(je)? Dan biedt
Wijkkrant de Koppel u een plek (tegen
een kleine vergoeding) om te adverteren in de krant. Heeft u een idee voor
de wijkkrant? Wilt u een verhaal van
vroeger over de wijk vertellen of zou u
graag iets anders willen delen met de
krant (foto’s bijv.)?
We maken graag plek
voor uw verhaal.
Op de achterkant vind u de carnavalspagina met handige informatie over
de carnavalsdagen. De eerst volgende
editie van Wijkkrant de Koppel komt
rond Pasen uit. Voor meer informatie
over de aanleverdata kijkt u op onze
website www.wijkkrantdekoppel.nl
Voor nu wenst Wijkkrant de Koppel u
een goede carnaval toe. Alaaf!
De redactie

Onderneem het maar...
Pedicure praktijk Kiki geopend!
Elke voet is anders
door: Stijn Oosterling
Maandagmiddag 19 januari worden
verwelkomd door Kiki Steenhorst,
Capucijnenstraat 71. Kiki heeft een
stralende lach en is gehuld in smetteloos witte beroepskleding. We praten
bij de ingang van de praktijkruimte,
een professionele behandelstoel de
staat gereed. Afgelopen vrijdag is
Pedicure praktijk Kiki ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel. Het
lidmaatschap van vakorganisatie Pro
Voet is ook bijna binnen.
Dat gaat lekker, Kiki. Je heb de vaart er
goed in.
“Ja, ik ben erg blij dat ik
aan de slag kan.”
De voor bereiding voor het opzetten
van mijn bedrijf was leuk om te doen,
maar uiteindelijk gaat het toch om het
werk zelf.”

lijf van hartje Tilburg!

ze de juiste zorg en aandacht krijgen?
e team van betrokken medewerkers zorgt
an de kinderen gestimuleerd door ze
eiten aan te bieden. We zorgen er hierbij

omstraat 81 • 5038 GP Tilburg
m.nl

Wat vindt je zo leuk aan dit werk?
“De afwisseling, elke voet is anders, en
ieder mens is anders. Als een klant blij
naar huis gaat, word ik daar zelf ook
blij van. Ik kan lastige problemen verhelpen, zoals te dik eelt, likdoorns en
ingegroeide nagels.

Een tuin weerspiegelt je persoonlijkheid. Feit of fabel? Het is de tuin van
buurman Bas van de Wouw die mogelijk antwoord geeft op deze stelling.
Als bovenbuurvrouw ken ik zijn tuin
beter dan hemzelf. Tijd dus om maar
eens kennis te maken met de buurman en het verhaal achter zijn tuin.

Praktisch, dat moest de tuin worden.
Bas wilde er graag ruimte hebben om
te kunnen klussen en ook een terras
om te kunnen relaxen. Zegt dat iets
over zijn persoonlijkheid, praktisch
zijn? ‘Als er een probleem is zoek ik zelf
graag naar oplossingen en voer uit ze
graag zelf uit.’ Ja dus. Zelfs de planten
zijn gekozen (en geïnspireerd door de
Hoe is jouw tuin tot stand gekomen?
expertise van Intratuin) vanuit prak‘In september 2013 ben ik hier komen tisch perspectief. Onderhoudsvrije
wonen. Toen ik het huis kocht vond bodembedekkers. Daar heb je geen
ik het mooi meegenomen dat er een groene vingers voor nodig.
tuin bij zat’.
Bas werkt als groepsbegeleider bij
Overigens ben ik geen tuin man,
Amarant. ‘Rust, duidelijkheid en strucsterker nog vroeger zat ik nooit in tuur is belangrijk in mijn werk; ik ben
de tuin.
er dagelijks mee bezig.
‘Nu ik er zelf een heb vond ik dat ik
‘Ook in mijn eigen leven
er iets leuks van moest maken. ’ Bas
hou ik van structuur’.
vertelt hoe hij al het puin uit zijn tuin
heeft verwijderd en via een gleuf Bij mij zul je niet snel een rommelige
stroom naar zijn tuinhuisje wist te leg- tuin zien. Ik kom er graag tot rust. In de
gen. ‘Dat was nog een hele klus!’
zomer is de tuin een tweede woonkamer. Een ideale plek om met collega’s
Nadat de tuin enigszins vrij was van of vrienden een borreltje te doen. De
al het groffe puin, kon het echte werk tuin van Bas laat zien dat een tuin wel
beginnen. ‘Hiervoor schakelde ik een enigszins een weerspiegeling is van je
kennis in die hovenier is. Hij gaf me ad- persoonlijkheid. Een tuintje om trots
vies over hoe ik de tuin kon inrichten. op te zijn!
Uiteindelijk heb ik bijna alles alleen
gedaan: tegels leggen, afdakje maken, Heb jij ook een tuintje dat een tuinde beplanting. Ik vond het leuk om te portret in de Koppel waard is? Meld
doen. Niet dat ik nu hovenier wil wor- het ons en laat je wijkbewoners meeden. Maar een tuin houd je gewoon genieten. Schrijf of mail naar
bezig.’
redactie@wijkkrantdekoppel.nl

“Ik vind alleen het beste
goed genoeg.”
Ik ben ook erg streng als het gaat om
hygiëne, ik desinfecteer een voet voordat ik begin”.
Kun je het goed vinden met je klanten?
“Ja hoor, tijdens de behandeling ontstaan ook gesprekken. Vaak over
koetjes en kalfjes, maar soms storten
mensen hun hart ook uit. Dat maakt
het werk nog leuker.”

Hoe ben je bij pedicure uitgekomen?
“Ik ging met mijn oma mee naar haar
pedicure en toen ik die aan het werk Hoe bereken je de prijs? Per minuut of
zag was ik meteen verkocht. Dat wilde per centimeter nagel?
ik gaan doen!”
“Ik vind het belangrijk de tijd te
Dan moest je dus weer naar school ...
nemen, dus ik reken de prijs per
“Ja, ik heb een goede tweejarige vakbehandeling”.
opleiding gedaan met een stage, aanEen op dat moment aanwezige klant is
het Summa college in Eindhoven. Ik
bereid om voetmodel te zijn voor de
foto’s. Kiki gaat aan de gang met een
tangetje, en met steriele handschoenen aan. ( Het maakt een professionele
Gordijnen - Tapijt - Laminaat - PVC - Accessoires
indruk.)

Herwaarden

VAN

foto’s : Marce Reinieren & Christina Pereira

heb al veel ervaring. En binnenkort
wil ik ook de vervolgopleiding tot medisch pedicure gaan volgen.”

foto: Alisa Lalicic

Voordelig in
Gordijnen, PVC,
Laminaat en Tapijt
Van Herwaarden
Korvelplein 211
5025 JX Tilburg
Tel. 013 - 4683097

Wil je nog iets toevoegen Kiki?
“Ja, ik maak ook gellak-nagels. Die harden onder uv-licht. Ze zijn erg degelijk en
mooi. Het oog wil ook wat toch?”
Capucijnenstraat 71
06-57304830
pedicurekiki@outlook.com
www.pedicurekiki.com
www.facebook.com/pedicurebijkiki

foto: Marc Reinieren

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Berichten van de gemeente

Extra controles op fout geparkeerde auto’s
St. Anna
Aanpak parkeeroverlast om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te verbeteren

De gemeente ontvangt regelmatig klachten van bewoners uit de wijk St. Anna over verkeerd geparkeerde
auto’s. Dit wordt soms als hinderlijk ervaren, maar er kunnen ook gevaarlijke situaties ontstaan. Een verkeerd
geparkeerde auto kan de bereikbaarheid voor de politie, brandweer en ambulance belemmeren. Ook komt het
regelmatig voor dat het BAT niet alle straten kan bereiken, waardoor containers niet worden geleegd. Daarom
gaan de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente vanaf dit jaar extra controleren op fout
geparkeerde auto’s. Een boete voor fout parkeren kost 90 euro. Op het parkeren op een invalideparkeerplaats
zonder een invalideparkeerkaart staat een boete van 370 euro. Naast het boetebedrag betaalt u ook nog 7 euro
administratiekosten. Attendeer ook uw bezoek hierop om vervelende verrassingen te voorkomen.

Zorg, werk en
jeugdhulp
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente
verantwoordelijk voor al deze
taken; zij organiseert dit samen met
vertrouwde partijen, zoals de GGD
en MEE, die u hieronder ziet staan.
Deze organisaties, herkenbaar aan
het label
werken voortaan
slimmer en eenvoudiger samen,
vanuit de wijk en volgens dezelfde
aanpak; waar nodig komt er één
plan voor één gezin. De professionals
van deze partners bieden zelf
ondersteuning of regelen dat er
intensieve hulp komt. U krijgt één
contactpersoon en wordt niet van het
kastje naar de muur gestuurd.
Waar kan ik terecht?
U kunt met uw vraag over hulp
en ondersteuning gewoon terecht
bij de vertrouwde adressen
zoals (school)maatschappelijk
werk, het consultatiebureau,
de jeugdverpleegkundige,
MEE, Loket Z, sociaal werk,
ouderen- en jongerenwerk, de
wijkverpleegkundige of uw huisarts.

UW ZORG
IN 2015?
IN TILBURG
PAKKEN WE HET
SAMEN AAN.
Zij helpen u bij het vinden van
een oplossing of van het juiste
aanspreekpunt. Met vragen over
werk gaat u naar de afdeling Werk &
Inkomen van de gemeente.
Dat wat voor ú nodig is
Als u om ondersteuning vraagt,
krijgt u één contactpersoon. Hij of
zij bekijkt samen met u wat precies
het probleem is en wat u zelf of
met hulp uit uw omgeving kunt
oplossen. En is er extra ondersteuning
nodig, dan komt die er. Geen
standaardoplossingen, maar dat
wat u of uw kind nodig heeft. Dat
betekent soms dat de één iets wel
krijgt en de ander niet: namelijk

Actieplan Korvel
Een terugkerend item op deze gemeentepagina is het Actieplan
Korvel. Een van de aandachtspunten in dit actieplan is “aandacht
voor jeugd”. Het is van belang dat kinderen en jongeren zich prettig
voelen in hun wijk en voldoende mee kunnen doen aan activiteiten
die vanuit school, Bredeschool, R-newt en Buurtsport worden
georganiseerd. Daarnaast willen we met de kinderen en jongeren
in gesprek om van hen te horen waar zij behoefte aan hebben. De
kinderen worden daarom uitgenodigd om mee te denken over de
invulling van de speeltuin op het Rooseveltplein (zoals u eerder op
deze pagina heeft kunnen lezen).
Verder gaan de Brede Scholen Oud Zuid en aKWAmarijn starten met
een groenproject waarin de hele wijk betrokken wordt. Als eerste
gaan de basisscholen De Zuidwester en De Triangel samen met
kinderen en ouders/wijkbewoners aan de slag om meer groen aan
te brengen aan de speelpleinen, zodat
kinderen worden aangespoord om te
spelen in een natuurlijke omgeving.
Daarnaast willen de scholen dat de
groene plekken in de buurt meer
bezocht gaan worden tijdens schooltijd.
Wilt u meer weten over dit project of
iets aan dit project bijdragen? Neem
dan contact op met de Bredeschool
coördinator Marina Smits (via MFA
Zuiderkwartier).

alleen dát wat nodig is. Juist dat
is gelijkheid. Zo zoeken we steeds
naar de meest logische en passende
oplossing.
Dichtbij, bij u in de wijk
We bieden ondersteuning dicht
bij u in de buurt. In uw wijk waar
u de mensen kent, of misschien
juist graag wilt léren kennen.
In uw wijk zijn professionals
aanwezig die de buurt door en
door kennen: in het wijkgebouw,
op school, bij de huisartsenpraktijk.
Al deze professionals gaan beter
samenwerken.

Spelende kinderen gezocht
Op twee locaties in de wijk komen nieuwe speelvoorzieningen. Voor het Rooseveltplein is door het wijkbestuur
Korvel, Westend en St. Anna een mooi bedrag gereserveerd vanuit ‘Verrijk je Wijk’, waardoor de speeltuin op het
Rooseveltplein kan worden uitgebreid. Het wijkbestuur en de gemeente willen graag van de kinderen uit de wijk
weten welke speeltoestellen zij het leukst vinden.
Ook op de Tarwehof/Koolzaadhof wordt de speeltuin uitgebreid. De gemeente heeft hiervoor al een ontwerp
gemaakt. In dit ontwerp is een pannaveldje en een extra speeltoestel opgenomen. De gemeente wil ook graag van de
kinderen uit deze buurt weten wat zij vinden van het nieuwe ontwerp.
Omwonenden van het Rooseveltplein en de Tarwehof/Koolzaadhof krijgen een bewonersbrief waarin de kinderen
worden uitgenodigd voor een bijeenkomst op woensdagmiddag 25 februari in wijkcentrum De Nieuwe Stede. Tussen
14:00 - 16:00 uur kunnen de kinderen vrij binnenlopen en aangeven wat zij leuk of niet leuk vinden.

Op de hoogte

Tot slot

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de wijk?
Vrienden worden op Facebook kan via Tilburg Zuidwest.

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.

Op de hoogte blijven zonder zelf gevolgd te kunnen
worden?
Like de
gelijknamige
facebookpagina Tilburg
Op de hoogte
blijven
van ontwikkelingen
Zuidwest.
in uw wijk? “Like” dan de facebookpagina
Twitter:
Twitter @tilburgzuidwest
Tilburg Zuidwest
of volg ons op Twitter
@tilburgzuidwest.

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

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Feniks Tilburg

Buurtbemiddeling Tilburg helpt!

Stedelijk centrum voor
emancipatie
N.S. Plein 17
5014 DA, Tilburg
Telefoon 013-5421896

Trajecten van Feniks

“Op volle Kracht vooruit!”
Het traject “Op volle Kracht vooruit!”
is voor vrouwen uit Tilburg - met óf
zonder uitkering - die moeten óf willen participeren. Door middel van aansprekende thema’s (wat is jouw talent?,
hoe presenteer ik mezelf?, netwerk in
beeld, vrijwilligersvaardigheden etc.)
doorloop je in 6 maanden de fase “wie
ben ik?”, “wat wil ik? ”, “wat kan ik?” en
“welke stappen ga ik zetten?”
Doordat gebruik wordt gemaakt van
de Dromenvangmethode krijg je beter zicht op jouw leven en de stappen
die je wilt zetten. Het traject duurt
maximaal 6 maanden en bestaat uit
1 groepstraining per week. Tijdens de
individuele gesprekken is extra aandacht voor de zaken waar jij in je leven
tegen aan loopt en extra hulp bij kunt
gebruiken. Deelname is GRATIS.

“Op eigen Kracht”
In samenwerking met de gemeente
Tilburg start bij Feniks in het voorjaar
van 2015 weer de groepstraining “Op
eigen Kracht”. Dit traject is bedoeld
voor laaggeschoolde vrouwen-zonder
uitkering- die (weer) aan het werk willen en daar wat hulp bij kunnen gebruiken.
Stap voor stap, maar doelgericht zet
je in zes groepbijeenkomsten stappen
richting betaald werk. Door de training
kom je erachter wat jij wil en kan én
welk soort werk bij jou past. Hierdoor
maak je eerder kans op een betaalde
baan. Met behulp van de individuele
loopbaancoach van de gemeente Tilburg ga je op zoek naar werk.
De groepstraining wordt gegeven bij
Feniks aan het NS Plein 17 in Tilburg,
de individuele loopbaangesprekken
vinden plaats bij de gemeente afdeling Werk en Inkomen aan de Burg.
Brokxlaan 1680 in Tilburg.
Deelname is GRATIS. Interesse?
Geef je op bij Kristel Doorakkers via
kristel.doorakkers@fenikstilburg.nl
Bellen kan ook: 013-5421896 Meer
informatie op www.fenikstilburg.nl
.

www.fenikstilburg.nl

Record aantal voordrachten Tilburgse
Emancipatieprijs 2015
De gemeente reikt de Emancipatieprijs uit. Tilburgers konden daarvoor
tot 15 januari kandidaten voordragen.
Er zijn 37 inzendingen binnengekomen. De winnaar wordt tijdens de Internationale Vrouwendag op 8 maart
bekendgemaakt.

Diverse bedrijven, organisaties en personen hebben bijgedragen aan verbetering van de positie van vrouwen en
mannen in de stad. Tilburg wil één van
hen onderscheiden met de emancipatieprijs. De tweejaarlijkse prijs bestaat
onder meer uit een geldbedrag van
1000 euro. Het is de derde keer dat de
De Emancipatieprijs is voor organisa- prijs wordt uitgereikt.
Ruzie met de buren?
Het CCV-certificaat geeft de coördinaties, bedrijven of personen die hebBuurtbemiddeling helpt!
toren van Buurtbemiddeling Tilburg,
ben bijgedragen aan verbetering van De jury komt binnenkort bij elkaar Veel mensen wonen tegenwoordig Caroline de Clerck en Janneke Quirijnde positie van vrouwen en mannen in om uit alle voordrachten drie geno- dicht op elkaar. Dat is gezellig maar en een goed gevoel: “Dit is een erkenTilburg. De voorgedragen personen mineerden te kiezen. Die worden 4 fe- kan ook irritaties opleveren. Vaak be- ning dat we goed bezig zijn.” Een CCVen organisaties komen uit het bedrijfs- bruari bekendgemaakt, onder andere gint het met een kleinigheid. Meestal certificaat wordt uitgereikt wanneer
komt u daar samen met uw buren uit,
leven, het maatschappelijk veld, zorg via de site en via social media.
de buurtbemiddeling voldoet aan een
soms lukt dat niet. Als u dan nergens
& welzijn, onderwijs, vrouwenopvang,
terecht kunt, loopt zo’n kleinigheid al aantal criteria. Omgaan met vertroubedrijfsleven, politiek en kunst/cul- De prijsuitreiking op 8 maart is in de
snel uit de hand. Buurtbemiddeling welijke informatie, nazorg, training en
tuur. Alle unieke voordrachten staan Nieuwe Vorst. Wethouder Marcelle
Tilburg kan u helpen met het zoeken begeleiding vrijwilligers, werken volop de website emancipatieprijs.nl. Hendrickx: “Ik wil graag dat iedereen
gens de methode, kosteloos aanbod
naar een oplossing.
Hier is ook informatie te vinden over in Tilburg gelijke kansen heeft. Helaas
en bekendmaking dienstverlening.
de criteria en over de jury waarvan is dat nog niet overal zo. Zo is de poOnlangs heeft Buurtbemiddeling Til- Buurtbemiddeling voldoet aan deze
wethouder Marcelle Hendrickx de sitie van vrouwen uit zowel financieel
burg de CCV-erkenning gekregen. eisen. Zo kunt u met een goed gevoel
voorzitter is. In de jury zitten verte- als sociaal oogpunt bekeken nog niet
CCV staat voor Centrum voor Crimi- altijd terecht bij Buurtbemiddeling Tilgenwoordigers van Fontys, het Elisa- zo gelijkwaardig als die hoort te zijn.
naliteitspreventie en Veiligheid. De burg. Kijk op de website
beth TweeSteden Ziekenhuis, Willem De emancipatieprijs vind ik een mooi
kracht van Buurtbemiddeling is de www.Buurtbemiddelingtilburg.nl.
II, Women’s Healthclub, Wissenraet initiatief om op die gelijkheid de aanpreventieve aanpak van de vrijwil- Meer informatie over het CCV
Van Spaendonk en het Feniks, stedelijk dacht te blijven vestigen.”
lige bemiddelaars. Niet wachten tot www.hetccv.nl
centrum voor emancipatie.
er hooglopende ruzie is maar aan tafel
met beide partijen en afspraken maken die haalbaar zijn. Aangetoond is
dat Buurtbemiddeling bijdraagt aan
“Kinderen willen buiten spelen”
de veiligheid in de wijk en in de straat.
Het aantal kinderen dat aan Scouting “Ze willen weer activiteiten samen
doet, zit in de lift. In Nederland steeg doen. Maar steden bieden steeds
het aantal jeugdleden van 105.000 in minder plekken waar kinderen buiten
2012 naar 108.000 in 2014. Vooral on- kunnen spelen, ze worden bijna verder kinderen tussen de 7-11 jaar wordt bannen.” De vrijwilligers van PVG kenScouting steeds populairder. Ook de nen de omgeving rondom Tilburg op
Tilburgs Scouting vereniging PVG ziet hun duimpje. Zij weten precies waar je
het ledenaantal geleidelijk aan stijgen. het beste kunt abseilen, vlot varen of Dit keer interviewen we...
En daarmee neemt ook de behoefte in het wild kamperen. Voor de kinde- Indy (10jaar) uit de Generaal Winkelmanstraat.
aan vrijwilligers die kinderen kunnen ren uit de buurt is dat ontzettend leuk.
Indy woont al zowat haar hele leven
begeleiden toe.
Zij maken op een andere manier kenlang in de Generaal Winkelmanstraat.
nis met hun leefomgeving.
“Ik ben hier niet geboren, maar toen ik
Fikkie stoken, hiken, wormen eten,
2 maanden oud was zijn we hier naarnaar diersporen in het bos zoeken, De toegenomen belangstelling biedt
toe verhuisd”. Ze woont hier nu samen
vlotten bouwen en kamperen in de ook nieuwe uitdagingen. Om alle kinmet haar vader en moeder, broer, en
open lucht. Kinderen gaan steeds va- deren goed te kunnen begeleiden, is
de hond en de parkiet.
ker liever naar buiten om de natuur te er steeds meer avontuurlijk aangelegontdekken. In het Scoutinggebouw de begeleiding nodig. Alle nieuwe
"Ik vind het heel fijn hier. Er zijn veel
aan de Generaal de Wetstraat melden vrijwilligers krijgen een gerichte opleuke mensen en iedereen is aardig. Ik
zich geregeld aspirant bevers en wel- leiding zodat zij in staat zijn kinderen
vind het gewoon een leuke buurt. Ik
pen via enthousiaste ervaringen van de basisbeginselen van Scouting bij te
speel vaak binnen, omdat mama me
een vriendje of vriendinnetje. Kinde- brengen. Kijk eens op onze website:
het liefst dichtbij heeft zodat ze kan
ren zijn bij PVG altijd welkom om een www.scouting-pvg.nl of kom gewoon
zien dat alles goed gaat. Er wonen wel
keer mee te draaien om er zo achter te een kijkje nemen in de Generaal de
veel kinderen in de buurt maar daar
komen of Scouting bij hen past.
Wetstraat 68.
speel ik niet zo vaak mee. Mijn school
is in de Blaak en daar wonen ook mijn
vriendinnen. De Blaak is wel ver weg
maar dat is niet erg hoor, want ik vind
het heel leuk op school.
Binnenkort starten wij van R-newt
jongerenwerk met het zakgeldproject.
foto: Odette Payens
Het zakgeldproject is een project Het fijnste is dat mijn oma twee deuren
verder
woont
en
dat
is
super
leuk.
waarbij jongeren 6 weken lang, één
Winkelman werd een nationale figuur
uurtje per week zwerfafval gaan op- En ook erg handig natuurlijk”.
door zijn openlijke steun aan het koruimen. Daar krijgen ze € 2,50 per uur
ninklijk huis. Dat leidde tot zijn arresWie was Generaal Winkelman?
voor.
tatie in de nacht van 1 op 2 juli 1940,
Henri Gerard Winkelman (Maastricht,
waarna hij vijf jaar krijgsgevangen
Zo worden jongeren bewust van het 17 augustus 1876 - Soesterberg, 27 bleef.
zwerfafval wat in hun wijk ligt. Ook december 1952) was de Nederlandse bron: www.wikipedia.nl
ervaren ze hoe het is om een bijbaan- opperbevelhebber vanaf 1 november
tje te hebben, om zelf geld te verdie- 1939 en ten tijde van de Duitse invasie Wil jij ook een keertje in de krant
nen waardoor ze de waarde van het in 1940. Hij droeg vanaf 13 mei 1940 iets vertellen over de straat waarin jij
geld gaan waarderen. Ze kunnen het de hoogste regeringsmacht in Neder- woont? Stuur dan een mailtje naar :
geld dat ze verdienen sparen of juist land na de vlucht van de koningin en redactie@wijkkrantdekoppel.nl
iets kopen wat ze al heel lang willen de regering naar Londen.
hebben. Dit allemaal doen ze in een
groepje van ongeveer 6 jongeren, het
is dus mogelijk om dit samen met een
grafische
Ben of ken je een van deze mensen? vriend of vriendin te gaan doen.
vormgeving
Schrijf dan een mailtje naar onze redactie en vertel hoe het krantje ruim Dus ben jij 11 jaar of ouder en wil je
websites
25 jaar geleden werd gemaakt. Kunt u een zakcentje verdienen?
niet mailen? Geen probleem, een brief Meld je dan snel aan bij Charles :
en
afgeven bij de Nieuwe Stede kan ook. charles@r-newt.nl of bel 013-535 95 58
fotografie
In de volgende editie van deze wijkkrant plaatsen we wederom een foto
uit ons archief met een nieuwe vraag.
vormbehoud.nl
redactie@wijkkrantdekoppel.nl.

Scouting steeds populairder

Waar komt de straatnaam vandaan?

Korvel – Westend heeft een Verdien je eigen geld
nieuwe buurtkrant!

Zo kopte de Koppel in 1989, de zeventallige redactie bestond uit 7 vrijwilligers waaronder 2 studentes van de
school voor journalistiek, een maatschappelijk werkster, een docente
Nederlands en een stagiaire van het
Moller Instituut. De namen zijn: Marian Lelie, Carolien van der Mijle, Joop
Ruck, Renata van Rijsoort, Carin Turi,
Carla van Wersch, Marielouise van de
Broek en Desiré Lück.

104x50.indd 1
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Het carnavals woordenbuukske
AMSKETTING
Ketting die de Hoogheid draagt

Carnavalsagenda
07 feb.

Proefblaoze

11 feb.

Irste Kruikenconcert

12 feb.

Twidde Kruikenconcert

13 feb.

Kroegendweiltocht

DOKMARDEUR
Donateur van de Carnavalsstichting

14 feb.

Kruikenloop
D’n Inhaol

DWÈÈLE
Tijdens de carnavalsdagen diverse kroegen langsgaan

15 feb.

D’n Opstoet

16 feb.

Kruikenmis
Kruikenstad in Koor
Kaajbaandefestival

17 feb.

Kenderstoet
Snertmiddag
Boeliekroeliefist
Slotfist FOR U

BOELIEKROELIEFIST
Evenement op de dinsdag van carnaval, voor de doelgroep 12-16 jaar
CHEF DU PAP
Lid van het gevolg van de Prins, dat zorgdraagt voor alle maaltijden

GROTSTEN BOUT
Attribuut dat wordt uitgereikt aan een persoon of instelling die op een lachwekkende manier in de publiciteit is geweest
HERRINGHAPPE
Bijeenkomst op de woensdag na carnaval, waarbij wordt nagepraat en haring
wordt gegeten, om het zoutgehalte in het lichaam weer op niveau te brengen
INHAOL
Evenement op de zaterdag van carnaval, waarop de Hoogheid met zijn
Gevolg op het station onthaald wordt en bij het stadhuis de stadssleutel van
de burgemeester krijgt. Op de Heuvel onthult de Hoogheid de Kruikenzeiker.

We gòn wir bombezjoere! Maor
houzòh?

Voor alle activiteiten van de
carnavalsstiching Tilburg kijkt u op
www.kruikenstad.com

We gòn wir bombezjoere!

Carnavalsartikelen in Ruilwinkel Waogeslouwe
11 januari 2015
Tilburg - Zuid
door : Marc Reinieren

Ook in de Ruilwinkel Tilburg Zuid aan
de Korvelseweg kun je tijdens de carnavalsperiode terecht voor carnavalsartikelen! Deze carnavalsartikelen kun
je, net als de overige artikelen, niet
kopen met geld maar alleen krijgen
door te ruilen. Het ruilen gaat via een
puntensysteem. Om deel te kunnen
nemen aan de Ruilwinkel word je als
lid ingeschreven. Punten bouw je op
door kleding en spullen te brengen.
De punten krijg je op het moment
dat een andere klant de spullen meeneemt, dus ruilt.

Wat staat er zoal in de winkel? Boeken,
cd’s, tassen, (winter)kleding, schoenen, huishoudelijke artikelen, speelgoed, sieraden, gadgets en nog veel
meer. De winkel is een groot succes.
Sinds de opening op 9 juli 2014 vonden al meer dan 550 leden de weg
naar de Ruilwinkel. De klanten zijn tevreden, dit blijkt wel uit de reacties in
het gastenboek en uit de reacties op
facebook.

Op facebook
facebook.com/ruilwinkel.tilburgzuid
staat ook het reglement van de winDe kleding en artikelen moeten wel in kel. Hierin kun je lezen hoe de winkel
goede staat, schoon en heel zijn. Hier werkt en wat de huishoudelijke regels
wordt in de winkel heel kritisch op ge- zijn.
let! De spullen moeten door klanten
op de fiets te vervoeren zijn. Grotere Sinds kort worden er ook diensten geartikelen zoals meubels vind je dus ruild via de Ruilwinkel. Daarvoor hebben ContourdeTwern en de Ruilwinkel
niet in de winkel.
Tilburg Zuid de handen in elkaar geslagen.
Kom gerust langs voor verdere informatie. De koffie en thee staat altijd
klaar. Iedereen is welkom. Klanten komen uit alle wijken van Tilburg en ook
van buiten Tilburg. Je hoeft dus niet in
Korvel te wonen om te kunnen ruilen
in de Ruilwinkel!

Oftewel carnavalswagens bekijken
voor de import. Een jaarlijks terugkerende traditie waarbij Carnaval-minded Tilburg alvast een voorproefje kan
nemen van de wagens die tijdens d’n
opstoet op zondag 15 februari te bewonderen zijn. Nog een dikke maand
hebben de bouwers om de wagens
gereed te krijgen, of dat allemaal gaat
lukken is ieder jaar een uitdaging. Nu
zie je overal nog stukken die maagdelijk wit zijn of losse onderdelen die
wachten op montage.
Het was een gezellige drukte op deze
druilerige zondag waarbij de kinderen
werden getrakteerd op een springkussen en konden ze geschminkt worden
of mochten ze een schilderij maken.
Ook de inwendige mens werd bediend middels een heerlijke kop erwtensoep. Pilsje of frisje erbij en de dag
kon niet meer stuk. Op naar het serieuze werk dat vanaf 14 februari pas
echt los gaat!

Carnavals ruilwinkel

Korvelseweg verhuisd
naar een nieuwe
locatie

Ruilwinkel TIlburg-Zuid
Korvelseweg 150a Tilburg
De winkel is open op woensdag,
donderdag en zaterdag van 11.00 tot
16.00 uur.

!
L
A
v
A
n
Ar

C

uitgebreid assortiment
voor feestprijzen!
Ook voor de originele groen-oranje
Kruikenstadattributen.
WinKelcentrum De rOOi Pannen
Dr. ahausstraat 1, 5042 eK tilburg,
tel.: 013 - 595 58 55
te bereiken via de reitse Hoevenstraat.
Gratis parkeren voor de deur.

Er zijn van die momenten in het jaar
dat we de dagelijkse sleur moeten
doorbreken. Dan gaan we weer stappen en de bloemetjes buiten zetten.
We gaan er weer eens lekker tegenaan! Maar waarom eigenlijk en hoe is
dan carnaval ontstaan? De redactie
zocht het voor u uit.
Religieuze achtergrond
Carnaval is het feest dat gevierd werd
op vastenavond, de avond voor de
veertigdaagse vasten voor Pasen. De
rooms-katholieken aten tijdens de
vasten geen vlees, snoep en lekkernijen. Kinderen hadden een vastentrommeltje, waarin ze hun snoep bewaarden. Alleen op zondag mochten ze
daar een snoepje uit halen. De rest van
het snoepgoed bewaarden de kinderen tot na de vasten. Op Aswoensdag
begon de vasten. De gelovigen gingen
naar de kerk en kregen het traditionele askruisje op het voorhoofd. Daarbij
sprak de priester de tekst uit: 'Gedenk
mens, dat gij stof zijt en tot stof zult
wederkeren.' Vastenavond (dinsdag) is
dus de avond vóór de vasten. Om die
reden gingen de mensen zich op die
avond flink te buiten aan drank en lekkernijen.
Tegenwoordig is de periode van carnaval uitgebreid tot vier à vijf dagen.
Het feest begint meestal al op vrijdag-

foto: Marc Reinieren
avond en duurt tot dinsdag middernacht. De datum waarop het carnavalsfeest gevierd wordt, houdt verband met de dag waarop Pasen valt.
Het is Pasen op de eerste zondag na
de eerste volle maan na 21 maart. De
vastenperiode duurt veertig dagen,
carnaval begint dus ongeveer zes weken voor Pasen.
Geschiedenis van het
carnavalsfeest
De oorsprong van het woord carnaval
is onzeker. Er zijn verschillende theorieën. De meest waarschijnlijke is dat
het woord is afgeleid van ‘carne levare’,
dat ‘opruimen of wegnemen van het
vlees’ betekent. Dit heeft betrekking
op de vastenperiode waarin de roomskatholieken geen vlees eten. Het feest
is van Italiaanse oorsprong en waarschijnlijk een vermenging van een
Romeins lentefeest en een Germaans
offerfeest. Bij deze feesten vierde men
de komst van de lente, als symbool
van de wedergeboorte van de natuur.
Het was de gewoonte om tijdens het
carnavalsfeest de maatschappelijke
orde te bespotten met gebruik van
maskers en vermommingen. Maskers
werden in de oudheid al gebruikt als
middel om boze geesten te verjagen.
Bron: http://www.kruikenstad.com/
kinder-carnaval/basisonderwijs

Nieuw
Hoe ga jij dit jaar verkleed? Als mooie
prinses, stoere cowboy, of toch liever
als astronaut. Kom jouw kostuum uitzoeken in de carnavalswinkel. Van 29
januari t/m 13 februari 2015 kun je je
oude kostuum ruilen voor een nieuwe.
Let op ! Wij zijn verhuisd naar een
nieuwe locatie: Bouwplaats Galjoenstraat 35-37 in Tilburg. De winkel is
dinsdag t/m zaterdag open van 12.00
tot 17.00 uur.
Kom met je ouders kijken! Misschien
zit er iets leuks voor jou en je ouders
bij en vier samen een keigaaf carnaval!
Meer informatie;
corinegoesten@ziggo.nl

op de
Korvelseweg 58

bloemsierkunst

artisjok
creators since 1978
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

Moderne betaalbare kunst

Herwaarden

VAN

door: Saskia Gerards en Mary Biancospino

Gordijnen - Tapijt - Laminaat - PVC - Accessoires

Vitrage

va

€19,95 pm

Van Herwaarden
Korvelplein 211
5025 JX Tilburg
Tel. 013 - 4683097

Gemaakt,
gemeten en
gehangen

