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KBO St. Anna 60 jaar: spetterend NIEUWJAARS CHRISTMAS
BORREL IN CAROL
feest in De Nieuwe Stede!
UW WIJK
CONTEST
door Stijn Oosterling

Beste
inwoners van
de wijken Korvel,
West-End en St. Anna
Het bestuur van Korvel, West-End en
St. Anna, nodigt jullie graag uit voor
een nieuwjaarsborrel op:
Donderdag 7 januari 2016 van
16.00 tot 19.30 uur.
Iedereen is welkom van jong tot oud.
Wij zorgen voor een natje en een
droogje.
Dit is meteen een mooie gelegenheid
om kennis te maken met het bestuur
van uw wijk en de besturen van de
medeorganisators van deze middag.
Dit zijn Biljartvereniging Zuid - West,
SeniorenWerk de Nieuwe Stede en
Stichting Contour de Twern.

KORVEL

Voor de vierde keer op een rij zullen
muzikanten met elkaar de strijd aan
gaan in de Christmas Carol Contest
Korvel. Doe mee en schrijf het mooiste, meest ontroerende, liefste of
meest sfeervolle winterliedje. Schrijf
je voor 6 december in en laat anderen
horen hoe jij de winter bezingt. Meer
info vind je op de middenpagina van
deze krant.
Kerst kondigt zich al aan
Onze wijkkrantfotografe Kim Pattiruhu liep een rondje door de wijk en
legde vroege kerstindrukken vast. Op
pagina 4 en 5 ziet u enkele sfeervolle
beelden van kerstverlichting, engeltjes en meer die ons al doen verlangen
naar de gezellige en intieme kerstdagen. Inspiratie? Laat dan nu de feestdagen maar komen!

Deze middag wordt mede mogelijk
Foto: Wil Smulders gemaakt door Verrijk je Wijk.
KBO St. Anna vierde 26 september Diverse mensen waagden een dansje
haar 60-jarig bestaan met een groot op de schone klanken uit hun jeugd.
feest in De Nieuwe Stede.
En zo ging het gestaag naar het diner,
een heerlijk koud en warm buffet van
Het duo Toe Maar zorgde voor live catering van Roessel.
muziek uit de jaren vijftig en zestig. De
Nieuwe Stede zorgde voor koffie met Voorzitter Gerrit Donders kijkt terug
gebak, en al snel werden de dorstige op een geslaagd feest. Graag wil hij
kelen gelaafd met frisdrank, pilsjes en ook vermelden dat door de bijdrage
abdijbieren. Ook hadden de serveren- van Verrijk je Wijk het zo’n goed verde dames en heren voor eenieder een zorgd feest heeft kunnen worden.
vriendelijk woordje. Hulde!
Een aantal liedjes later gaf de heer Ad
Toe Maar werd tweemaal een pauze Schenkels zijn historische terugblik op
gegund. Eenmaal toen Jenny Schram 60 jaar KBO St. Anna ten beste. Ad is
namens ContourdeTwern de jarige op het podium als een vis in het water.
KBO feliciteerde en het bestuur prees Hij wist zijn publiek steeds te boeien
om de vele arbeid die zij had verricht met weetjes en anekdotes. Het biertje
voor het feest. Toe Maar pakte toen de dat hem na het luide applaus wachtte,
draad weer op.
had hij dik verdiend!

Pop-up store Tilburg opgepupt?
Het fenomeen van de laatste jaren de pop-up store is ook in
Tilburg upgepopt of opgepupt.
Na enkele maanden in het voorjaar is het gelukt om een nieuwe tijdelijke huisvesting te vinden. Het voormalige Miss Etam pand in de Emmapassage werd
opgepimpt en opgepept etaleren en verkopen nu in deze tweede fase zo’n 40
ontwerpers hun kunstwerken. Systeemplafonds en laminaatvloer zijn verdwenen en daardoor zie ja alle leidingen lopen als je naar boven kijkt en kijk je naar
beneden dan zie je een ruwe betonnen vloer. Dit alles zorgt voor een industriële
look dat precies past bij de spullen die tentoongesteld staan, liggen of hangen. Van hippe leren tas tot eigenzinnige hanglamp, van genaaid portret tot
eigentijdse sierraden, je kunt het zo gek niet verzinnen of het is er te koop. De
nadruk ligt er vaak op duurzaamheid en er worden veelal natuurlijke materialen
gebruikt.

50 + dansen
dansen, zwieren, zwaaien, zwingen,
foxtrot, wals, tango of rumba
alleenstaand, getrouwd, weduwe of
weduwnaar, stelletje of overtuigd
vrijwgezel het maakt niet uit,
iedereen is welkom.
Vrijdag 18 december
van 20:00 - 23:30 uur
Entree € 3,MFA Zuiderkwartier,
Wassenaerlaan 38,
5021 VS Tilburg

UITNODIGING
Vrijdag 18 december is het
kerst bij De Rooi Pannen
Sax-0-13 speelt vanaf 14:30 uur
kerstliedjes in het winkelcentrum

bloemsierkunst

artisjok

Kom gezellig meezingen of kijken onder het genot van een hapje en drankje.
Winkelcentrum De Rooi Pannen ingang Reitse Hoevenstraat

creators since 1978

Het concept is simpel, zoek je als kunstenaar een podium en een marktplaats
dan kun je je aanmelden. Als je past in het concept en je bent bereid af en toe
de winkel te bemannen dan kun je tegen een kleine vergoeding jouw kunstwerkjes verkopen.
Ben je geïnteresseerd als koper kom dan snel een kijkje nemen want de store
is er nog tot 31 december van dit jaar. Althans dat is de bedoeling, maar wie
weet popt er ergens anders weer wel wat op, houd dus de facebookpagina in
de gaten: Facebook.com/popuptilburg. Ook de openingstijden staan op deze
pagina, maar voor de zekerheid hier nog een keer: De pop-up store is geopend
tot 31 december 2015 en wel van dinsdag t/m vrijdag van 11.00u tot 18.00u, op
zaterdag van 11.00u tot 17.00u en op zondag van 12.00u tot 17.00u.
Wij zien u graag!

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

Bestelt u vóór 11 februari
dan bezorgen wij
Gordijnen - Tapijt - Laminaat - PVC - Accessoires
GRATIS (binnen Tilburg)
uw valentijnsbloemen
zaterdag 14 februari.

Herwaarden

VAN

foto; Marc Reinieren

Vitrage

va

€19,95 pm

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

Gemaakt,
gemeten en
gehangen

www.wijkkrantdekoppel.nl
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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

door mr. Fanny Donders
De afgelopen jaren is er veel veranderd
als het gaat om het berekenen van kinderalimentatie. Het doel was om het er
voor iedereen makkelijker en duidelijker te maken, maar voor veel mensen
is juist het tegendeel waar.
Op 9 oktober 2015 heeft de Hoge
Raad uiteengezet hoe we dat vanaf nu
moeten doen. Omdat er veel is veranderd, zullen we in het kort uitleggen
hoe de kinderalimentatie nu berekend
moet worden.

Ouderenadviseur
spreekuur: Maandag 14.00-15.00 uur Het Laar
Dinsdag

09.00-10.00 uur De Nieuwe Stede
13.30 - 14.30 uur Frater Mattheushof

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

Kinderalimentatie; hoe zit
het tegenwoordig?

Jongerenwerk 535 95 58 debbie@r-newt.nl

Dinsdag

Informatie van het AdvocatenCollectief

Maatschappelijkwerk van het IMW
spreekuur: Woensdag 10.00-11.00 uur
Vrijdag
14.00-15.00 uur
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

Behoefte
Allereerst moet er gekeken worden
naar wat de financiële behoefte van
kinderen is. De gedachte hierachter is:
wat was een kind (financieel gezien)
gewend en hoe zal het kind er dan het
minst op achteruit gaan?
De behoefte van kinderen waarbij de
ouders op bijstandsniveau leven zal
dus ook lager zijn dan die van kinderen waarbij de ouders een (meer dan)
modaal inkomen hebben. Ook speelt

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
06-41658854
06-51117781

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,
Bond voor ouderen Korvel
013 - 850 03 69
013-543 66 64
Mevr. R. Spijkers		
redactie@wijkkrantdekoppel.nl
Bond voor ouderen Sint Anna
Gerrit Donders

013 - 543 09 36

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

013 - 468 19 14

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

013 - 536 27 91
013 - 590 26 52

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

14 013

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

14 013

Thuiszorg Midden Brabant

Stijn Oosterling, redactie
Niek van Hulten, redactie
Marc Reinieren, fotografie/website
Odette Payens, opmaak/advertenties
Kim Pattiruhu, foto’s/advertenties
Boudewijn Aerts, redactie
Christina Pereira, website
Opmaak:
www.ontwerpcirkel.nl

Wijkagent
Cor van Uden en Marco van Raak
team-tilburg-binnenstad@mw-brabant.politie.nl
SOS Hulpdiensten
Altijd voor een gesprek.
7 dagen in de week 24 uur bereikbaar

Redactie

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

Neem eens een kijkje op de
vernieuwde website
www.wijkkrantdekoppel.nl
Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u naar de redactie mailen.
De eerst volgende Koppel komt uit
op ± 4 februari 2016. Leuke artikelen,
stukjes en advertenties kunt u mailen
naar redactie@wijkrantdekoppel.nl
Kopijsluiting is 15 januari

de leeftijd van een kind hierbij mee.
Er zijn zogenaamde behoeftetabellen ontwikkeld om zo de behoefte
van een kind te kunnen berekenen op
basis van het inkomen van de ouders
toen ze nog bij elkaar waren.
Kindgebonden budget
De alleenstaande ouder bij wie tenminste één minderjarig kind staat
ingeschreven kan vaak aanspraak maken op kindgebonden budget met de
alleenstaande ouderkop. Als u gaat
samenwonen met een nieuwe partner
dan vervalt de alleenstaande ouderkop. Als een ouder de alleenstaande
ouderkop ontvangt, moet deze worden opgeteld bij het inkomen van de
ontvangende ouder.
Verdeling van de kosten van de
kinderen
Vervolgens moet berekend worden
hoeveel elke ouder kan bijdragen in
de behoefte van het kind.

In principe (uitzonderingen daargelaten) spelen dan de daadwerkelijke
lasten die de ouders hebben niet meer
mee. Er wordt namelijk gerekend met
een standaard percentage voor de
noodzakelijke lasten. Bij de berekening van de kinderalimentatie wordt
tevens rekening gehouden met de
kosten van de omgangsregeling.
De ouder die kinderalimentatie moet
betalen ontvangt sinds 1 januari 2015
geen fiscaal voordeel meer hierover.
Dit is in grote lijnen uitgelegd hoe
het berekenen van kinderalimentatie
op dit moment werkt. Het is en blijft
maatwerk en is afhankelijk van verschillende factoren. Laat u dus altijd
adviseren door iemand die er verstand
van heeft en ga niet meteen af op een
willekeurige berekening op het internet.
Advocatencollectief
www.Advocatencollectieftilburg.nl

Den Herd Kliniek voor gezeldschapsdieren
Capucijnenstraat 78 013-542 02 74
www.dierenkliniekdenherd.nl

Een stinkende bek
is erger dan u denkt
Al vaker schreven wij over het belang
van een gezonde bek voor huisdieren
Dieren kunnen niet poetsen en zijn afhankelijk van de zorg van hun baasje.
De tandheelkundige zorg bij dieren
neemt toe en wij vinden dat heel belangrijk. Daarom heeft Den Herd de
afgelopen tien jaar veel geïnvesteerd
in kennis en apparatuur op dit gebied. Onze dierenartsen hebben al
vele jaren ervaring met tandheelkundige ingrepen. Wij behandelen van
grote Bouvier kiezen tot de Chihuahua
melktanden.
Er zijn honden en katten die tot op
hoge leeftijd een prachtig schoon gebit houden en waarbij poetsen niet
eens nodig is. Maar er zijn ook honden en katten die vanaf jonge leeftijd
tandvleesontsteking ontwikkelen als
gevolg van tandplaque en tandsteen.
Het heeft zeker te maken met een genetische gevoeligheid en de voeding
die de dieren krijgen.
Wanneer er al jong problemen ontstaan met het gebit en het tandvlees is
het enorm belangrijk om een ”tandendokter” te laten kijken naar het gebit
en te weten wat het beste is voor de
“mond” van uw dier.
Ontstekingen en wortelpuntabcessen
zorgen voor stank uit de bek, maar
kunnen ook ontzettend pijnlijk zijn en
dieren kunnen het ons niet vertellen.
Vaak is het enige symptoom de stank
uit de bek, want veel dieren eten gewoon door de pijn heen. Soms is het

ook nog eens lastig om de mondholte
goed te kunnen inspecteren omdat
niet alle dieren “ zeg eens ahhhhh” beheersen. Dan is een sedatie/narcose
nodig om alles goed te bekijken. Soms
maken wij digitale röntgenfoto’s van
een tand of kies om de wortels te beoordelen en de juiste behandeling te
kunnen uitvoeren.
Vorige week hebben wij bij een twaalfjarig hondje dertien kiezen en tanden
getrokken. Het dier had veel pijn en alles was ontstoken, waardoor ze enorm
stonk uit haar bek. Losse tanden
groeien niet meer vast en doen het
dier alleen maar pijn. Maar zelfs zonder tanden kunnen dieren goed eten
dus deze ‘pijn-makers’ kunnen er maar
beter uit gehaald worden.

verwijderen van een kies
Bij een kat was ook een rigoureuze
aanpak nodig om weer een gezonde
mond te krijgen zonder pijn en zonder
ontsteking en een chihuahua hebben
we verlost van 4 melkhoektanden die
niet wilden wisselen.
De dieren waarbij veel elementen
(tanden/kiezen) getrokken moeten
worden, zijn vaak na een dag of twee
weer opgeknapt en kauwen weer
goed op hun eten alsof er niets is gebeurd. Wij hopen dat door een betere
zorg voor gebit en mondholte ook de
problemen aan hartkleppen en nieren
bij de hond en kat zullen afnemen.
Voorkomen is beter dan genezen.
Ieder jaar is februari bij ons gebitsmaand. Houdt deze maand in de gaten voor nieuwtjes en interessante
kortingen.

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Wereldmuziek in De Nieuwe Stede:
de Turkse saz
door Stijn Oosterling
Zondagmiddag 8 november bezoek ik op de eerste verdieping van De Nieuwe
Stede de lessen in het spelen van de Turkse saz door de heer Nahim Avci. De saz
is een soort luit met een lange smalle hals. Er zijn drie lessen: beginners, gevorderden en kinderen tot ongeveer 12 jaar. In totaal zijn er nu twintig leerlingen.
Van klein tot groot
De eerste les begint vandaag met onder anderen Malik en Erkan. Zij spelen
vaardig de melodieën die docent Avci
hen aanreikt. Even zit ook gitaardocent Özcan erbij. Hij geeft les in Turkse
muziek op gitaar. Özcan legt uit dat
met de saz vooral melodielijnen worden gespeeld. De gitaar biedt juist de
mogelijkheid om akkoorden te spelen
en kan daarom de saz mooi aanvullen.
Gitaarleerling Cem (Djem) speelt saz
omdat de muziek hem diep raakt en
hij verwoordt daarmee wat de meeste
leerlingen motiveert.
In de tweede les spelen de gevorderden baglama, een van de muziekstijlen voor de saz. Het is heel ritmische
en melodieuze muziek.
De derde les van de middag is voor
de kinderen tot 12 jaar. Ze zijn erg enthousiast. Het is heel leuk om te zien
hoe Nahim hen lesgeeft: speels en
vooral praktisch. Ze hebben er duidelijk plezier in. Een binnenlopende vader geniet zichtbaar van het spel van
zijn dochtertje. Het klinkt heel mooi
en exotisch, Kortjakje en Vader Jacob
op de saz, maar ook Turkse melodieën.
Enthousiast en vaardig
Nahim Avci is een enthousiaste en
vaardige docent. Hij is musicoloog en
docent aan Hogeschool Rotterdam, en
een bekende autoriteit in de wereldmuziek en de saz. Hij is ook een van
de oprichters van SKRV Wereldmuziek
Rotterdam. Daar wordt in een aantal
verschillende niet-Westerse soorten
muziek les gegeven, zoals Indiase
zang, Turkse saz of Latin- en Caribbean
grooves. Dat willen Nahim en Özcan
ook in Tilburg realiseren. Zij hebben
ervoor gekozen om dat in buurthuizen
te doen. Die zijn laag-

drempelig en maken goede lessen
voor weinig geld mogelijk. Een buurthuismuziekschool dus en dat liefst
op diverse locaties. Het doel is om zo
de muziek uit diverse culturen in de
buurthuizen te onderwijzen en samen
te brengen. Saz en djembe met gitaar
en Indiase zang bijvoorbeeld zijn vast
een mooie combinatie. Doel is om
tweemaal per jaar dan een presentatie
te geven in een workshop of concert.

Malik de geconcentreerde virtuoos
foto: Stijn Oosterling
Lessen
Nahim heeft diverse instrumenten die
leerlingen kunnen gebruiken, maar
kopen kan ook. Bij 4 à 5 aanmeldingen kan al een nieuwe klas worden
gevormd, op elk moment in het jaar.
Ook van harte aanbevolen voor niet
-Turkse gegadigden die een prachtig
instrument willen leren spelen!
Informatie:
www.wereldmuziekonderwijs.nl
info@wereldmuziekonderwijs.nl

IS UW TUIN AL WINTERKLAAR?
Sneeuw, ijs en temperaturen onder het vriespunt: de winter komt er weer aan.
Je kunt je tuin winterklaar maken, zodat hij zo goed mogelijk de koude maanden doorkomt. Hoe kouder het wordt, hoe meer maatregelen je moet nemen.
Planten Steunen
Stevige grassen met een opgaande
groeiwijze hebben steun nodig als het
vriest. De stelen worden dan strogeel
en kurkdroog. Komt er een laag rijp of
sneeuw op, dan worden ze topzwaar
en knappen. Zet er als voorzorg een
plantensteun omheen. Ruim alle plan- – Maai het gazon als u ziet dat het gras
tensteunen die je niet meer nodig nog groeit, meestal tot eind oktober.
hebt op voor het komende voorjaar.
Stel de maaihoogte in op 4 cm.
– Laat bladeren liggen als u nog gaat
Planten beschermen
maaien, zodat u ze tijdens het maaien
Vorstgevoelige planten moeten be- versnippert. Deze worden in het comschermd worden tegen vorst. Doe je postvat sneller omgezet in compost.
dat niet dan kunnen ze sterven - bij – Laat sneeuw op het gazon liggen en
welke temperatuur dat is, verschilt per loop zo min mogelijk over een bevroplant. Ga je je tuin winterklaar maken, ren gazon.
zoek dan uit bij welke temperaturen
jouw planten bescherming nodig Bollen planten
hebben. Je kunt de meeste planten Tot de eerste week van december is
beschermen door ze in te pakken met het nog mogelijk om voorjaarsbloeibijvoorbeeld jute en daartussen wat ende bollen te planten.
stro en droog blad.
Vijver
De meeste vijverplanten sterven in de
Wintergazon
Wil je dat je gazon zo goed mogelijk late herfst af. Door het rottingsproces
de winter doorkomt, dan moet je het ontstaan er giftige gassen. Zet een ijsvolgende doen. Je gazon kun je win- vrijhouder met luchtpomp in de vijver.
terklaar maken met de volgende stap- Door zo’n wak kunnen de gassen ontsnappen en kan er zuurstof bij de vispen.
sen en andere vijverbewoners komen.
Buitenkraan
Heb je een buitenkraan en een tuin- Vogels
slang? Sluit de kraan af en haal de Maak drinkbakken voor vogels leeg of
slang weg. Tap de kraan met een vorst- leg er gaas overheen. De vogels moventiel af en blaas daarmee de tuin- gen er wel uit drinken, maar er niet
slang leeg. Vorstschade aan (zinken) in badderen, omdat hun vleugels dan
gieters en bakken voorkom je door ze kunnen bevriezen. Maak vogelhuisjes
schoon en hang ze op een veilige plek:
leeg te gieten.
– Hark alle bladeren van het gazon zo- vogels brengen er graag koude nachdat het gras licht vangt en groen blijft. ten door.

Dag van de mantelzorg
door Jenny Schramm

Zaterdag 7 november konden mantelzorgers op uitnodiging van ContourdeTwern en
Wijkraad Korvel, Westend, Sint
Anna mantelzorgers tijdens
een muzikale verwenmiddag
in De Nieuwe Stede even de
dagelijkse zorgen van zich afzetten.
Erkenning
Deze middag werd georganiseerd in
het kader van de Landelijke Dag van
de Mantelzorg om mantelzorgers de
erkenning te geven die ze verdienen.
Vaak gaat het om “stille zorgers”, die
in de besloten familiekring zware
zorgtaken verrichten. De aanwezigen
werden onder andere getrakteerd op
een mooi optreden van Troost & Zo.
Dit koor wist met haar liedjes menig
gevoelige snaar te raken. Een optreden met een lach en hier en daar
een traantje. Tijdens de persoonlijke
gesprekken werd weer duidelijk hoe
zwaar sommige mantelzorgers worden belast. De zorg is betekenisvol en
veel mantelzorgers zouden ook niet
anders willen, maar het kan ook een
forse belasting op iemands persoonlijke leven en ontwikkeling betekenen.

optreden van Troost en Zo

Mantelzorgplant cadeau
Aan het eind van de middag kregen
alle mantelzorgers een mooie anthurium cadeau. Dit is een initiatief van
MEZZO, de Landelijke belangenorganisatie voor Mantelzorgers.
De anthurium staat voor sprankelend,
flexibel en weet door weer en wind de
balans te houden. Een sterk bloeiende
plant welke symbool staat voor het
Ellen Willemse van het Expertisecen- onbetaalde werk, dat mantelzorgers
trum Familiezorg Tilburg ging met uit liefde doen voor een ander.
haar lezing “ik mag ook nee zeggen”
hier kort op in. Willeke Sloot, mantel- Vervolg
zorgconsulent van ContourdeTwern, Deze middag is door de aanwezige
liet weten dat mantelzorgers bij haar mantelzorgers goed ontvangen. Het
terecht kunnen met vragen over man- aanwezige wijkbestuur KWA heeft
haar medewerking verleend aan deze
telzorg.

Veteranen en (oud)
militairen welkom op
Nieuwjaarsreceptie

Een kijkje in de
tuin van ...
Staat jouw tuin(tje), balkon of
bloempot hier in de eerst volgende
Koppel?
Je hebt een tuin(tje) met een bijzonder verhaal, een groen balkon waar
je trots op bent, een gevelbak waar
je veel zorg aan besteedt, een mooie
(gerecyclede) plantenbak waar je bij
wegdroomt, binnen of buiten.
Wat is nou leuker dan jouw trots
met je buurt te delen. Als je dat leuk
vindt, laat het ons weten. We komen
dan naar je toe en plaatsen een
mooie foto met jouw persoonlijke
verhaal in een volgende editie.
Wijkkrant De Koppel,
013-543 66 64 of stuur een mail;
redactie@wijkkrantdekoppel.nl

Op zaterdag 9 januari 2016 zijn alle veteranen en (oud) militairen uit Tilburg
en omgeving van harte welkom op de
Nieuwjaarsbijeenkomst van de Bond
van Wapenbroeders.
Deze bijeenkomst wordt gehouden
in gebouw Levensbouw aan de Melis
Stokestraat 40 in Tilburg en begint om
14.00 uur. Kom gerust even binnen om
met gelijkgestemden het glas te heffen op het nieuwe jaar.

middag. Ook zij vinden het belangrijk
mantelzorgers in de wijk een hart onder de riem te steken en de erkenning
te geven die zij verdienen.
Een punt van zorg is dat ondanks alle
bekendmakingen, bij lange na niet
alle mantelzorgers uit de wijk op deze
middag aanwezig waren. Een verklaring zou kunnen zijn dat niet iedereen
zich herkent in de term mantelzorg,
wellicht niet van huis kan omdat de
zorgvrager niet alleen thuis kan zijn,
of omdat men het gewoon te druk
heeft. Bij een eventueel vervolg zal
daar zeker rekening mee moeten worden gehouden.

Inspiratie gezocht!
De Draad is een magazine voor Tilburgse burgers. Ze komt 5 keer per
jaar uit en wordt dan bezorgd bij alle
Tilburgse 60-plussers en ligt op centrale plekken in de stad en de dorpen
voor wie geïnteresseerd is.
In de wijk Zuid zoekt redactieraadslid
Tanja Raams mensen die mee willen
denken over te behandelen onderwerpen voor de Draad. Alleen zo kan
de Draad een magazine worden voor
en door Tilburgers. Dus heb je goede
ideeën en weet je wat er gebeurt in je
wijk, kom dan voor de Draad ermee!

Verder kunt u kennismaken met de
afdeling Midden-Brabant van de Bond
van Wapenbroeders. Kijk voor meer
informatie over de wapenbroeders op:
www.wapenbroederszuid.nl en klik op
Midden-Brabant. Iedereen is welkom,
de koffie en een consumptie zijn deze Bel 013-5436664 of mail
middag gratis.
tanjaraams@contourdetwern.nl

Onvergetelijke innovatieve en creatieve
workshops en technische getinte
verjaardagsfeestjes
Omdat OntwerpCirkel
samenwerkt met FABlab013
kunnen we jouw ontwerp
met de nieuwste technieken
uitvoeren. Lasergraveren,
vinylsnijden en zelfs
3D printen.
3D pen tekenen

www.ontwerpcirkel.nl

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Christmas Carol Contest Korvel

Het is weer zover! Voor maar liefst de vierde keer op rij
zal op zondag 13 december de Christmas Carol Contest
Korvel plaatsvinden. Muzikanten uit Tilburg en omstreken gaan wederom de strijd met elkaar aan en proberen
het beste winterliedje te schrijven.
To Twelve, Anne van Damme en vorig
jaar Dear Adam wonnen de wedstrijd al.
Zij wisten de harten van de jury te verwarmen en speelden hun nummers live
op Omroep Brabant. Het evenement
vindt dit jaar plaats in de meubelwinkel van initiatiefnemer Peerke aan de
Korvelseweg. Rondom het muziekprogramma biedt Berlijn Café een speciaal
menu aan en daar kan je naderhand
nog een hapje en een drankje doen bij
het kampvuur. Meedoen met de Christmas Carol Contest Korvel is simpel: je
kan je tot 6 december inschrijven door
een mailtje te sturen naar ccckorvel@
gmail.com. Vertel ons wie je bent en
stuur een linkje mee naar jouw muziek.
Dit hoeft nog niet het winternummer te
zijn, dat horen we graag als verrassing op de dag zelf!

Vroeg
kerstinspi
in uw wi

Stuur de volgende gegevens naar ccckorvel@gmail.com o.v.v. “Aanmelding
Naam act / Totale bezetting (naam + instrument) / Naam / Telefoonnummer /
Korte beschrijving act/nummer (max. 100 woorden) / Link naar opname (youtube, soundcloud, etc.) van een compositie (Let op: dit hoeft nog niet het winternummer te zijn, het gaat erom dat we een algemeen beeld kunnen vormen):
+ een persfoto als bijlage.
Door je in te schrijven ga je akkoord met de ALGEMENE VOORWAARDEN:
- De deelnemer zal op zondag 13 december op een vooraf overeengekomen
tijdstip zijn/haar winternummer live ten gehore brengen tijdens het evenement.
Het winternummer is een eigen en oorspronkelijke compositie. CCCK heeft toestemming de persfoto van de act en de link naar een opname te gebruiken voor
promotionele doeleinden. Bij een onvoorziene hoeveelheid aanmeldingen zal
er een voorselectie plaatsvinden waarover niet kan worden gecorrespondeerd.
Over de einduitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Hulp bij u thuis van Het Laar
Wilt u zelfstandig blijven wonen in uw woning, maar heeft
u daarvoor wat hulp en/of zorg nodig? In dat geval biedt
Het Laar Thuiszorg precies de ondersteuning die u nodig
heeft. Zo kunt u zich thuis blijven voelen in uw eigen
vertrouwde omgeving.

Puzzelcorner


Adres: Gen. Winkelmanstraat 175, 5025 XG Tilburg
Telefoon: (013) 465 77 00 E-mail: info@hetlaar.nl
Website: www.hetlaar.nl

Schilderclub het Laar
Expositie tot en met 15 dcember in de expositiegang naar de afdeling Laarhoven. Verschillende bewoners van Het laar exposeren. De
schildersclucb is onder leiding van de vrijwilligers: Jose Oldenkotte,
Leni van Poppel en Hetty Izaack
Op vrijdag 4 december om 15:00 uur is er in het restaurant een gezellige informele sinterklaasmiddag. Dit onder andere met Fons van
den Hout die een vertelling houdt over TIlburg. Komt u gezellig langs
deze middag.






Betaalbare puzzels
voor magazine,
krant, clubblad
Themawoordzoeker
Commerciële puzze
Puzzelposters
Gratis online puzzel
op Puzzelcorner.nl

Decemberaanbieding
Kerstpuzzel vanaf € 9,95!

info@puzzelcorner.nl

www.wijkkrantdekoppel.nl
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FEESTDAGEN 2015
Het is ongeveer het jaar nul. Het doordringende gehuil van een baby doorsnijdt
de stille nacht. Zijn moeder, Maria, verschoont Kindeke Jezus (KJ), want hij mag
dan wel de ‘Zoon van’ zijn, niets menselijks is hem vreemd. De herdertjes verkiezen de frisse avondlucht boven de poepluiers van KJ en leggen zich bij nacht in
het veld. Vuurkorfje erbij, een paar Trappistjes, speltbroodjes en een flink stuk
geitenkaas …. wie maakt ze wat!

ge
iratie
ijk.

foto Kim Pattiruhu
Een Turkse saz en een Indiase zangeres zorgen al snel voor een echte feeststemming. Wat verderop passeren net
drie koningen het tafereel. Normaal
zouden ze hun goud, wierook en mirre
proberen te slijten, dronken klanten
zijn goede klanten!, maar nu zijn ze
met enkele tienduizenden lieve trouwe onderdanen hoopvol op weg naar
betere oorden daar ver vandaan. Het
gezang van de herders horend vragen
de koningen zich ernstig af of die de
voorronden van ‘Bethlehem’s got
talent’ zullen overleven.

Jozef is, zoals een echte man betaamt,
de drukte allang ontvlucht en drukt in
zijn timmerschuurtje zijn snor. Alles
verandert, denkt hij, ook òns verhaal.
Hij geeft Maria een stevige zoen en
aait KJ over zijn bolletje. Alles verandert en alles komt goed, denkt ook
buurman Mo, terwijl hij vertederd naar
zijn buren kijkt.
Een traan van ontroering valt uit de
De engelen met hun verfijnde gezan- hemel als een vallende ster. Een nieuw
gen hebben dan de moed al opgege- begin, da’s mooi toch, hè!
ven en lallen samen met de herders
schunnige liederen. Maria kan er nog De redactie van wijkkrant De Koppel
net bovenuit komen: ‘Hé, kan het wat wenst alle lezers Warme Kerstdagen,
minder? KJ moet slapen, hij is wel even een Open Uiteinde en een Hoopvol
mooi jullie Hoopvolle Nieuwe Begin Nieuw Begin!
hoor!’.

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

foto’s: Kim Pattiruhu

Kindercrèche Zuid. De betaalbare familiecrèche van Tilburg Zuid

OLIEBOLLENACTIE
Scouting PVG bakt voor u de lekkerste oliebollen

60 cent per stuk (met rozijnen 70 cent per stuk)

rs
els

ls

Zij wiegt KJ dan zachtjes in slaap en
loopt ondertussen naar Jozef, van wie
men denkt dat hij de vader wel eens
zou kunnen zijn.

Mail uw bestelling naar: oliebollen@scouting-pvg.nl
Of vul deze advertentie in en breng naar de Generaal de Wetstraat 68, Tilburg

Wij bieden:
0 p.u.)
n Tilburg (1e jaar: € 5,6
Het laagste uurtarief va
ven
Óók lage flexibele tarie
gen
Wisselende en halve da

·
·
· en van 7u-19u
· Op

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

Naam: _________________________________________________________
Adres: _________________________________________________________
Telefoon:________________________________________________________
Aantal oliebollen		
Aantal met rozijnen

________
________

(bestellen per 5 stuks)
(bestellen per 5 stuks)

Gelieve alle gegevens in te vullen en te bestellen vóór 20 december.
Op 31 december tussen 10:00-12:00 uur af te halen

www.wijkkrantdekoppel.nl
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WIJKNIEUWS

Berichten van de gemeente

Opening Rooseveltplein

Op zondag 25 oktober was de feestelijke opening van de vernieuwde speeltuin aan het Rooseveltplein. Mevrouw
Corry Laurijssen verrichtte de officiële openingshandeling door het lintje door te knippen. Daarna konden de
kinderen de nieuwe speeltoestellen in de speeltuin uitproberen. Irene, één van de bewoonsters, had de middag
samen met wat andere bewoners georganiseerd en zij hadden flink uitgepakt. Kinderen konden verschillende
spelletjes doen en worden geschminkt, er was muziek en natuurlijk allerlei lekkere versnaperingen. Een geslaagde
middag!

Jeu-de-boules-baan Fr. Mattheushof
Tarwehof/Koolzaadhof
Omwonenden zijn inmiddels met een
bewonersbrief geïnformeerd over
de voortgang van de herinrichting
openbare ruimte Tarwehof/

Koolzaadhof. Het definitief ontwerp
voor de locatie is inmiddels gereed.
De verwachting is dat eind dit jaar
bekend is welke aannemer de

werkzaamheden uit gaat voeren.
Begin 2016 gaat de aanleg van start.
Weersomstandigheden kunnen
leiden tot wijziging van de planning.

In het Frater Mattheushof wordt een nieuwe jeu-de-boules-baan
aangelegd. Leden van de jeu-de-boules-club hebben hierom gevraagd,
omdat de huidige locatie van de baan niet geschikt is. Deze baan is vorig
jaar door de gemeente gereinigd, maar door de ligging onder de bomen
blijft de baan erg vochtig en vatbaar voor mos. Samen met omwonenden
is een nieuwe locatie gevonden nabij het prieeltje. De baan wordt
aangelegd met een bijdrage vanuit het wijkbestuur KWA.

WhatsApp tegen criminaliteit

TSAPP-gR
OE
WHA

..
P..

............ ...............HIE
R

ET

Enkele weken geleden heeft u misschien op het nieuws gehoord over het succes van de WhatsApp-groepen in Tilburg. Dit initiatief van een bewoner uit de Reeshof krijgt veel navolging. Ook in Tilburg-Zuidwest zijn nu WhatsAppgroepen in oprichting. De Buurt-WhatsApp biedt bewoners de mogelijkheid om verdachte
PREVENTIE
M
URT
omstandigheden, in de eigen woonomgeving, met elkaar te delen. Door korte lijntjes tussen
BU
buurtbewoners en politie wordt het daders moeilijk gemaakt en neemt de veiligheid en leefbaarheid in de stad toe. Voor deelname aan de Buurt-WhatsApp moet u minimaal 18 jaar oud
zijn en in het bezit van een smartphone.

Wilt u meedoen? Stuur dan een e-mail aan Adryo Toorians (adryo.toorians@tilburg.nl),
adviseur veiligheid van de gemeente Tilburg, met uw naam, adres, e-mailadres en mobiele
telefoonnummer. U kunt zich ook aanmelden voor de Facebookpagina “Buurtpreventie Tilburg Binnenstad” en zo op
de hoogte blijven van de veiligheid in uw wijk.
. . .. . .

............... ...........

Naast de WhatsApp-groepen en de Facebookpagina zetten ook de vrijwilligers van Buurtpreventie Korvel/Westend/
St. Anna zich nog steeds actief in tegen criminaliteit in de wijk. Ook deze groep zoekt nog versterking. Wilt u hier
meer over weten, mail dan naar buurtpreventiekorvel@gmail.com.

Een hulp in huis voor maar
10 euro per uur?

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 de Buiten Beter App.

WWW.HUISHOUdcHEqUETIlBURg.Nl

Hou uw straatje schoon: gratis zwerfafvalgrijper
Steeds meer mensen zijn zwerfafval
aan het opruimen en eigenlijk is dat
ook heel normaal. Helaas ruimt nu
nog niet iedereen zijn eigen troep
op. Er zijn vrijwilligers die veel
zwerfafval in de natuur opruimen
en er zijn ook mensen die één keer

Hou het bij!
Tilburg Zuidwest

per week het speelplekje voor hun
deur schoonmaken, omdat ze willen
dat hun kinderen een fijne speelplek
hebben. Het maakt niet uit wat u
doet of hoeveel u doet, elke bijdrage
helpt. Helpt u ook mee om de
wijk schoon te houden? Vraag bij de

Via social media blijf je makkelijk op de hoogte
van ontwikkelingen in de wijk.
@tilburgzuidwest

gemeente een gratis zwerfafvalgrijper
aan. Diamant groep bezorgt deze
dan bij u thuis. Stuur een mail naar
groen@diamant-groep.nl of bel 0134641700 en het wordt geregeld.

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.

www.wijkkrantdekoppel.nl

Geef de inbreker geen kans!!!
door: uw wijkangent Cor van Uden
Ieder jaar neemt het aantal inbraken weer toe
als de nachten langer worden. Personen die
niet van andermans spullen af kunnen blijven,
maken gebruik van de donkere dagen en het
feit dat mensen meer binnen blijven.
De politie speelt hier natuurlijk op in door tijdens de donkere dagen extra te gaan surveilleren in de avond- en nachtelijke uren. Opvallend
maar vaak ook onopvallend. Helaas kunnen
wij niet overal tegelijk zijn en zijn wij voor een
groot deel afhankelijk van de mensen die in de
wijk wonen. Ziet u bijvoorbeeld iets vreemds
tijdens de laatste avondwandeling met uw
hond. Komt u ‘s avonds thuis en staat er een
vreemde auto of iets dergelijks in uw straat? Waarschuw de politie, die kijkt dan
in de omgeving en controleert eventueel verdachte auto’s of personen.

DRIEKONINGEN ZINGEN IS...

Verkleed als koning en met een lampion gaan zingen voor snoep, geld voor het goede doel
of voor in de eigen spaarpot. Het is het plezier van het samen verkleden en het samen gezellig op pad zijn. Veel personen en organisaties werken in de periode van 10 december 2015
tot en met 6 januari 2016
samen met de Driekoningen
Werkgroep Midden Brabant
om Driekoningen en de
traditie van het zingen mee
levend te houden.
Driekoningenzingen op 6 januari

Op 6 januari is het de dag van het
Driekoningenzingen! Gezellig om
driekoningenliedjes te zingen, naar de
liedjes te luisteren of mee te zingen in
diverse zanglocaties die je onder de
knop vindt bij de rubriek DriekoninOok kunt u het een inbreker zo moeilijk mogelijk maken, 80% van de inbrekers gen op de website van www.heemmaken gebruik van de gelegenheid. Hieronder staan een aantal tips die U kun- kundekringtilburg.nl
nen helpen om een woninginbraak te voorkomen.
Uitverkoren zangers en kinderen met
een winnende kleurplaat worden zelfs
op 13 januari 2016 door de koningen
TIEN TIPS OM DIEFSTAL TE VOORKOMEN
in het Paleis Raadhuis uitgenodigd.
1. Zorg voor goed hang- en sluitwerk op uw ramen en deuren. Kijk op de website van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® www.politiekeurmerk.nl
Doe mee met deze gezellige
2. Doe uw voordeur en uw achterdeur altijd op slot. Draai de sleutel minimaal Driekoningenmiddag !
één keer om. Zo kunnen inbrekers uw deur niet met een stukje plastic openmaken. Haal de sleutel altijd uit het slot. Hiermee voorkomt u dat een inbreker met Op zondagmiddag 3 januari 2016 is er
een handigheidje de sleutel aan de binnenkant kan bedienen.
van 13.00 tot 17.00 uur een speciale
3. Zorg dat inbrekers zich bij uw huis niet kunnen verstoppen. Snoei struiken of Driekoningenmiddag voor jong en
haal ze weg. Plaats buitenlampen.
oud in Wijkcentrum ’t Sant, Benelux4. Laat geen ladders in de tuin liggen. En ook geen andere dingen die een inbre- laan 74, Tilburg.
ker als opstap kan gebruiken.
5. Hang geen adres aan uw sleutelbos. Want als u een sleutelbos met uw adres De middag start met een muzikale ververliest, kan iedereen uw huis in.
rassing door Kinderkoorschool ZI-ZO.
6. Leg uw huissleutel nooit op een geheime plek buiten uw huis. Bijvoorbeeld Je kunt meedoen met verschillende
onder een bloempot. Inbrekers kunnen gemakkelijk bedenken waar u uw sleu- workshops waarin je kronen en lamtel verstopt.
pionnen maakt, platen kleurt, liedjes
7. Zorg dat je geld, sieraden of andere dure spullen vanaf buiten niet kunt zien. leert en je uitdost als een koning. Er is
Leg ze het liefst in een kluis.
de spraakmakende, ontroerende film
8. Heeft u waardevolle spullen in huis of woont u afgelegen? Denk dan eens aan “Waar de sterre bleef stille staan..”
een alarmsysteem of een kluis.
9. Komt u een paar dagen niet thuis, of langer? Vraag dan uw buren, uw familie Heb je nog een Centenpotje of een
of vrienden om de post op te ruimen. Zorg dat uw huis eruitziet alsof er iemand Zingzak nodig? In de creatieve workthuis is. Gebruik een tijdschakelaar voor uw verlichting.
shop leer je die te maken.
10. Zeg niet op uw voicemail dat u niet thuis bent. En schrijf niet op facebook
dat u bijvoorbeeld met vakantie bent. En natuurlijk ook niet op twitter of andere sociale media.
Cor van Uden Wijkagent Korvel- St.Anna
Cor.van.Uden@politie.nl 0900-8844 Bij spoed 112

STEUNPUNT
VRIJWILLIGERSWERK
ZUID-WEST
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk brengt mensen die op
zoek zijn naar vrijwilligerswerk
en organisaties die vrijwilligers
zoeken samen. Ook kun je
hier terecht met vragen over
vrijwilligerswerk en burenhulpvragen.
Het steunpunt heeft vier ochtenden
in de week een inloop in MFA Zuiderkwartier adres: Wassenaerlaan 38.
Dat is op dinsdag t/m vrijdag van 9.0012.30 uur. U kunt tegenwoordig ook
terecht bij Ruilwinkel Tilburg Zuid op
de Korvelsweg 150a. De inloop vindt
plaats in de oneven weken van 13.3015.30 uur.
Heeft u tijd over?
U kunt er een ander mee helpen!
Vindt u het niet erg om een extra
boodschap mee te nemen voor een
buurvrouw die slecht ter been is?
Helpt u graag mee bij activiteiten in de
wijk, zoals een wijkfeest of een sportdag? Bent u betrokken bij de buurt
waar u woont en praat u graag mee
over de leefbaarheid en veiligheid?
Kom dan eens langs bij het Steunpunt
Vrijwilligerswerk en hoor wat de
mogelijkheden zijn.
Wij helpen u graag! Neem voor meer
informatie gerust contact met ons op:
Telefoonnummer 013 535 32 55 of
mail naar: vrijwilligerssteunpuntzuidwest@contourdetwern.nl

Carnaval 2016
door Frans van de Ven
Carnaval 2016 staat al voor de deur, in
buurtcentrum De Nieuwe Stede wordt
er geen carnaval voor de jeugd meer
gevierd. C.V. de Kappesientjes bestaat
nog steeds en het lijkt ons een goed
idee om de kinderen van de wijk toch
in de gelegenheid te stellen om carnaval te vieren samen met C.V. de Kappesientjes.
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Foto Paul Spapens
Wist je dat er ontzettend veel verschil Kom naar de Tentoonstelling
lende briefkaarten zijn over de konin
In de binnenstad van Tilburg organigen? We laten je ze zien.
seert De Bibliotheek Tilburg Centrum,
Jong en oud kunnen Iconen schilde- Koningsplein van 10 december 2015
ren. Na vanmiddag weet je hoe dat tot en met 6 januari 2016 een tentoonstelling met allerlei leuke, mooie
gaat.
en gekke spulletjes en vertellen de leWeet je hoe ze in België driekoningen vensgrote beelden het verhaal van de
vieren? Onze Belgische gast weet daar koningen.
Je kunt er je eigen driekoningenfoto
alles van.
inleveren die een mooi plaatsje krijgt
Natuurlijk wordt er ook voorgelezen in de tentoonstelling. Kinderen kunvoor de jongsten en voor kinderen die nen aanschuiven bij de kleurtafel,
boekentafel en nemen het speciale
al een beetje ouder zijn.
3K-boekje mee naar huis.
Kom van 4 tot 5 uur luisteren naar de Er is nog meer ! Kijk voor alle DriekoElckerlyc Speellieden die de middag ningenactiviteiten in de stad :
www.heemkundekringtilburg.nl
muzikaal met ons afsluiten.

FEESTELIJKE OPENING VAN DE

VERNIEUWDE SPEELTUIN OP HET ROOSEVELTPLEIN
Zondagmiddag 25 oktober was het dan eindelijk zo ver. Tussen 13 en 17 uur konden de
kinderen naar de vernieuwde speeltuin op het Rooseveltplein.
Jeroen, 11 jaar had van zijn moeder
gehoord dat er iets leuks te doen was
op het plein en ging ook een kijkje nemen.

‘Er waren 3 nieuwe toestellen, er was
een leuke auto waar ik mee heb gespeeld. Een ijzeren stang met treetjes
waar je overheen moest om je evenwicht te houden. Heel moeilijk maar ik
De Kappesientjes vieren hun carna- heb het wel gedaan’.
val bij Partycentrum van Opstal in de
Koestraat in Tilburg. Om de kinderen En heb je de draaimolen ook al geprodat hele stuk niet op de fiets of te voet beerd Jeroen?
naar de Koestraat te laten komen, wil- “Ja die is voor wel 3 personen en gaat
len we een busje laten rijden, tussen heel snel. Tof maar je wordt er wel duihet buurtcentrum de Nieuwe Stede en zelig van.
Party centrum van Opstal. Dit vervoer “We kregen ook een smulkaart en
is gratis, maar je moet je wel inschrij- toen konden we allemaal lekkere dinven, zodat wij weten wie er meegaat gen gaan halen. Dit werd dan afgemet de bus. Wij willen de kinderen on- streept. Drinken, snoepzak, popcorn,
der de 12 jaar graag meenemen, maar chips, frietjes, en een ijsje.’
dan wel onder begeleiding van een
van ouders. De kinderen van 12 jaar En vind je het druk vandaag?
tot 16 jaar kunnen gewoon mee met “Ja joh wel 40 kinderen die hier rond
het busje. Er bestaat ook een mogelijk- lopen, en zo veel ouders heb ik hier
heid om ‘s avonds mee te gaan, geef nog nooit gezien?’
dit aan bij je inschrijving.
‘Er is een kwis voor de iets kleinere
kinderen. En een springkussen en je
Wij starten de middag om 14.00 uur en kunt je laten schminken maar dat vind
eindigen om 17.00 uur. Het Party cen- ik meer voor de kleintjes. Niet zo cool’
trum blijft gewoon open en er wordt “Toen ik naar huis ging was ik moe en
ook nog wel carnaval gevierd. Het had geen honger meer.”
avondprogramma start om 20.00 uur
tot in de late uurtjes. De tijden van op- Met dank aan de wijkbewoners die
halen/wegbrengen gebeurt in overleg zorgden voor een grote opkomst maar
met de chauffeur. Je kunt je inschrij- ook de sponsoren die deze middag tot
ven op de website www.Korwesta.nl. een succes maakte. Wijkbestuur KWA,
Deze service wordt mede mogelijk ge- Verrijk je Wijk, Tiwos, TBV en natuurlijk
maakt door Verrijk je Wijk.
Bakker Kriellaars.

De jeugd was voltallig aanwezig. “uhhh meneer komen wij op de televisie? ‘ “Nee
hoor, ik ben van de wijkkrant” zegt ons redactielid
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT:

De Koppel Kerstwoodzoeker
ACTIE
BOOM
BOS
BREDASEWEG
BRIEVEN
BUURT
CAFE
CHINEES
C U LT U U R
CVT
EENDJES
FACEBOOK
FITNESS
HANDEL
HELPEN
HET LAAR
INFORMATIE
INFORMEREN
INSPIREREN
INTERVIEW
IRRITATIES
KATTEN
KINDEREN
KORVEL
KORVELPLEIN
KRANT
LEUK
MARC REINIEREN
MUZIEK
NIEUWS
NIEUWSGARING
O N T S PA N N I N G
OOSTERLING
OPBOUW
OPMAAK
PA R K
PA R K E E R P R O B L E E M
PA R T N E R
PEERKE MEUBELS
SAMEN
SCHOOL
SPORTEN
STEUN
STICHTING
STRAAT
T BELS VOSKE
TERRE DES HOMMES
TILBURG
TOKO
VARKEN
VERFKAMPIOEN
VOEDSEL
WEBSITE
WESTEND
WONEN

'Als je alle woorden hebt weggestreept (horizontaal en verticaal), dan verschijnt er een verborgen boodschap. Stuur de oplossing in vóór 19
december en maak kans op één van onderstaande schitterende prijzen' Mail je oplossing naar puzzel@wijkkrantdekoppel.nl of lever de
oplossing in bij het de Nieuwe Stede Capucijnenstraat 156 Tilburg onder vermelding van KoppelPuzzel. Vermeld ook duidelijk je naam en adres.

Woonzorgcentrum Mater Misericordiae kijkt aan de voorkant uit op de
Stadsschouwburg en iets verder ligt
het hart van Tilburg, de winkels en
de bedrijvigheid. Aan de achterdeur
grenst een prachtige kloostertuin, die
voor alle bewoners van HMM vrij toegankelijk is. De paradox van levendigheid aan de voorkant en de rust aan de
achterkant maakt Mater Misericordiae
uniek!
De Zusters van Liefde
Deze oorspronkelijke bewoonsters
van HMM hebben grote betekenis
gehad voor de zorg en het onderwijs
in Tilburg. Veel Zusters van Liefde van
de Oude Dijk komen op hoge leeftijd
terug naar het moederhuis. Wij bezorgen hen een onbezorgde laatste
levensfase. Sinds januari 2009 zijn ook
niet-religieuzen van harte welkom.
De zusters willen ook aan andere ouderen, die vaak een leven van hard
werken achter de rug hebben, goede
zorg in een prettige woonomgeving
bieden.
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers met
affiniteit voor ouderen en die hen samen met ons een prettige dagbesteding willen bieden. Het gaat om de
volgende activiteiten:
Het begeleiden van een ontbijtclubje
op onze PG-afdeling; gezellig ontbijten met 4 dementerende bewoners.
U kunt koffie drinken en wandelen met
de bewoners of ondersteuning bieden
bij activiteiten, zoals bv handwerken,
knutselactiviteiten, gezelschapsspelen, muziek, helpen bij de maaltijden,
werken als gastvrouw/gastheer in
onze ontmoetingsruimte of als begeleiding meegaan met gezellige uitjes.
Ondersteunende werkzaamheden uitvoeren voor de technische dienst
Ondersteuning bieden bij grote activiteiten, zoals een barbecue, kermismiddag, Sinterklaas en carnaval.
Wilt u uw steentje bijdragen, dan kunt
u contact opnemen met Marcella van
Gurchom 013-5492111 of via mail

EERSTE PRIJS:
Berkdijk bloemen • Een kerststuk t.w.v. €30,00
TWEEDE PRIJS:
Sparrenheuvel Instituut voor Huidverzorging • kadobon rug-nek-schouder massage t.w.v. €30,00
DERDE PRIJS:
Fuji Printshop Frans van Aarle • Boek over Digitale Fotograﬁe van Scott Kelby t.w.v. €19,95
VIERDE PRIJS:
Tijgerprint • Eigen ontwerp of foto op T-shirt t.w.v. €18,00
VIJFDE PRIJS:
Berkdijk bloemen • Bloemenbon t.w.v. €15,00
ZESDE PRIJS:
Friettent de Pan • Friet, 2 snacks en een milkshake naar keuze
ZEVENDE PRIJS:
The Readshop • Abeltje spel

Preeige Feestdagen
Het leukste kleinschalige kinderdagverblijf van hartje Tilburg!
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.

Like uw wijkkrant op Facebook
www.facebook.com/wijkkrantdekoppel

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
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