
jaargang 28 - nummer 1  januari 2017

stank bij een hond komt 
vaak voor

dierenkliniek Den Herd 
vertelt wat u er aan 
kunt doen.

parochieactiviteit
play + pray

is een gezellige en creatieve 
peutergroep op de 
woensdagmiddag 

goed ingezipt is half 
geschoore

wij vonden voor u enkele 
leuke carnavaltips 
in uw wijk

prijswinnaars
kerstpuzzel 2016

de foto met uitslag 
vind u ook op onze 
websiteP2 P7P4 P11

WijKKranT  Korvel - WesTend - sinT anna

Gratis vervoer naar
kindercarnaval 
In Wijkcentrum de Nieuwe Stede wordt geen carnaval voor de 
jeugd meer gevierd. 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.

onvergetelijke innovatieve,  creatieve workshops 
en technisch getinte verjaardagsfeestjes !

Digitale workshoplokaal FABlab013
Groenstraat 139 (hal 553) Tilburg
www.ontwerpcirkel.nl
odette@ontwerpcirkel.nl   06-28335589

 www.cartridge-europe.com

Door weer en wind
Het lijkt zo vanzelfsprekend. Vijfmaal per jaar valt er een verse wijk-
krant de Koppel bij u in de bus. Vele handen hebben er dan al aan 
gewerkt. Het resultaat is zichtbaar in de artikelen, de interviews, 
foto’s, advertenties en nog veel meer. Een creatieve en kleurrijke 
wijkkrant om trots op te zijn.

De waardering is er ook naar. Regel-
matig mogen wij, de redactie, com-
plimenten in ontvangst nemen: ’het 
ziet er weer mooi uit’, ‘leuke artikelen’, 
‘zo leer je je buurt echt beter kennen’. 
Veel wijkbewoners vinden het leuk 
om er ook eens in te staan, en even 
beroemd te zijn in eigen omgeving. 

In ieder nummer ontdekken we weer 
nieuwe dingen in onze mooie wijk.
Maar waar we allemaal wat minder 
oog voor hebben, dat is hoe de krant 
ons bereikt. De Koppel wordt door de 
drukker bezorgd bij De Nieuwe Stede. 
Wij leggen de krantjes dan klaar, voor 
elke bezorger apart gestapeld, elk 

met de bezorglijst erbij. Steevast zijn 
de krantjes uiterlijk de volgende dag 
opgehaald. Dan begint het echte werk 
van ons bezorgteam. Regen, sneeuw, 
zomerhitte, benauwde warmte, ha-
gelbuien, alles komen ze tegen. En 
altijd slagen ze er weer in om op tijd 
de Koppel in de hele wijk te bezorgen.

Wij vinden dat een compliment 
waard. We weten hoe belangrijk het is 
dat we goede en betrouwbare bezor-
gers hebben. In deze Koppel zetten 
we ze daarom in het zonnetje.
Beste familie van de Ven, beste Wil, 
en beste Klaas, graag zetten we jullie 
nu eens in de schijnwerpers. We dan-
ken jullie hartelijk voor alle moeite en 
werklust, jullie goede zorgen en de 
degelijkheid waarmee jullie steeds 
weer de Koppel in de wijk versprei-
den. We hebben voor jullie een waar-
debon van Bol.com gekocht en geven 
dat in de volle overtuiging dat jullie 
een compliment en deze verrassing 
dubbel en dwars verdiend hebben. 
We wensen jullie een goed 2017. We 
hopen nog vele jaren van jullie dien-
sten gebruik te mogen maken. 
Namens de redactie en de lezers van 
wijkkrant de Koppel: BEDANKT!!!

foto puntuit.nl

C.V. de Kappesientjes vieren hun car-
naval bij Partycentrum van Opstal in 
de Koestraat 28 in Tilburg. Om de kin-
deren dat hele stuk niet op de fiets of 
te voet naar de koestraat te laten ko-
men, willen we een busje laten rijden, 
tussen het buurtcentrum de Nieuwe 
Stede en Party centrum van Opstal.  Er 
zijn geen kosten aanverbonden maar 
je moet je wel inschrijven, zodat wij 
weten wie er meegaat met het busje. 
Je kunt ook ten aller tijden terug naar 

het buurtcentrum in overleg met de 
chauffeur.
Wij willen de kinderen onder de 12 jaar 
graag meenemen, maar dan wel  on-
der begeleiding van een van ouders. 
De kinderen van 12 jaar tot 16 jaar 
kunnen gewoon mee met het busje.  
Er bestaat ook ‘n mogelijkheid om 
s ’avonds mee te gaan, geef dit aan bij 
je inschrijving. Wij starten de middag 
om 14.00 uur en eindigen om 17.00 
uur. Het Party centrum blijft daarna 
gewoon open om carnaval te vieren. 
Het avond programma start om 20.00 
uur tot in de late uurtjes. De tijden 
van ophalen en wegbrengen, gebeurt 
in overleg met de chauffeur van het 
busje. 
Inschrijven via info@korwesta.nl  of 
kappesientjes@gmail.com 
Geef je naam en telefoonnummer op 
een van beide emailadressen. Deze 
service wordt mede mogelijk gemaakt 
door Verrijk je Wijk.

foto; siris.nl
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Redactie
Stijn Oosterling: redactie
Boudewijn Aerts: redactie
Marc Reinieren: fotografie
               website
Odette Payens: opmaak
               advertenties
Kim Pattiruhu:  fotografie
              advertenties

Opmaak:  
www.ontwerpcirkel.nl

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

De eerst volgende Koppel 
komt uit op 12 april 2017.  
 
Eerstvolgende kopijsluiting 
is 24 maart 2017.

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

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

Wie wat waar in de wijk

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

Den Herd 
Kliniek voor gezeldschapsdieren

Capucijnenstraat 78 
013-542 02 74

www.dierenkliniekdenherd.nl

Help mijn hond stinkt
Door Marloes Leuris

Groot is dan ook het ongemak als die 
trouwe compagnon een uur in de 
wind stinkt. Dus stank is een veel ge-
hoorde klacht tijdens onze consulten. 
Vaak melden de eigenaars het ter-
loops tijdens een algemene controle. 
Soms is het de enige reden waarom de 
baasjes ons bezoeken.
(Oude ) honden hoeven niet te stin-
ken. Veel oorzaken van stank kunnen 
goed verholpen worden. Tijdens het 
consult moeten we eerst achterhalen 
of de hond continu stinkt of in episo-
des. Daarnaast “snuffelen “we letter-
lijk de hond af om de oorzaak van de 
stank te achterhalen.
In dit verhaal willen wij de meest voor-
komende redenen ordenen naar de 
plaats van oorzaak en frequentie van
voorkomen :

Stank

Uitgaande stank aan de voorkant van 
de hond. Onze honden kunnen last 
hebben van ontstoken oren. Alle hon-
den kunnen oorontstekingen ontwik-
kelen. Deze kunnen heel verschillende 
oorzaken hebben. Allergieën spelen er 
vaak een rol bij . Daarnaast komt het 
vaker voor bij honden met hangende 
oren en veel oorsmeer en/of enthou-
siaste zwemmers. De behandeling 
bestaat uit een geschikte oorzalf en 
het reinigen van de gehoorgang met 
een veilige oorreiniger met de juiste 
pH. Verschillende bacteriën met een 
verschillende gevoeligheid voor an-
tibiotica kunnen de oorontsteking 
veroorzaken. Daarom bestaat er geen 
standaard oorzalf. Er moet altijd ge-
checkt worden of de hond niet bij-
voorbeeld een grasaar in zijn oor heeft 
en het trommelvlies intact is. Het toe-
dienen van oorzalf in een oor met een
geperforeerd trommelvlies kan voor 
irreversibele hersenschade zorgen. 

Ontstekingen 

Honden; hebben ook vaak last van 
uitgebreide ontstekingen in hun bek 
door tandplak en tandsteen. Onbe-
handeld zorgt dit naast stank voor 
veel pijn en loszittende tanden wat 
dan weer in een slechte eetlust en een 
teneergeslagen vriend resulteert. De 
behandeling bestaat uit het reinigen 
en polijsten van het hele gebit onder 
sedatie. Aangetaste kiezen of tanden 
worden getrokken. Een regelmatige 
poetsbeurt, goede brokken en vol-
doende kauwmogelijkheid houden 
het hondengebit in een goede 
conditie. 

Hangende lippen

Ten laatste wordt vaak vergeten dat 
honden met hangende lippen ook een 
lipplooidermatitis ( ontsteking van de 

huid) kunnen hebben. Hierbij treedt 
er een fors stinkende ontsteking op 
in de huidplooi van de onderste lip. 
Deze dient geschoren te worden en 
regelmatig ontsmet. Een cosmetische 
ingreep waarbij het ontstoken weefsel 
chirurgisch verwijderd wordt, zorgt 
ook voor een hele verbetering.

Vacht

Stank uitgaande van de vacht van de 
hond. De hele vacht kan ruiken om-
wille van huidontstekingen (derma-
titis). Deze kunnen over het hele lijf 
verdeeld zijn. Hierbij is er vaak een al-
gemeen probleem zoals bijvoorbeeld 
een te slecht werkende schildklier, 
bepaalde parasieten (onder andere 
demodex), allergieën of een hor-
moonproducerend tumoraal proces. 
De behandeling bestaat uit wassen 
met aangepaste shampoo, eventueel 
algemene medicatie en het opzoeken 
en aanpakken van de onderliggende 
oorzaak. De huidontsteking kan ook 
lokaal zijn: de zogenaamde hotspot. 
Dit is een erg jeukende stinkende pijn-
lijke plek op het lichaam van de hond. 
Deze moet lokaal aangepakt worden 
door het scheren van de plek. De kale 
huid kan beter gewassen en gezalfd 
worden.

De achterkant

Stank uitgaande van de achterkant 
van de hond. Een van de meest voor-
komende oorzaken van stank zijn de 
anaalklieren. Dit zijn 2 klieren die zich 
links en rechts van de anus van de 
hond bevinden. Ze produceren een 

erg stinkend goedje dat wolven (de 
voorouders van onze huishonden) ge-
bruiken om hun territorium mee af te 
bakenen. Bij de hond hebben ze geen 
functie meer maar ze kunnen ontste-
ken of overvuld raken. In alle gevallen 
leidt dit tot jeuk en een erg typische 
penetrante vislucht. Het uitknijpen 
(enkel bij klachten, niet ter preventie 
ervan) al of niet gecombineerd met 
het spoelen ervan zorgt voor een fikse 
stank vermindering.

Winderigheid

Stank die zich wisselend presenteert.
Winderigheid, boeren en wisselende 
stank uit de bek zijn klachten die we 
vaak zien bij honden die een dieet 
krijgen waar ze overgevoelig voor zijn. 
Vaak gaat dat gepaard met wisselende 
buikpijn en rommelende darmen.
Daarnaast kunnen verschillende para-
sieten maag en darm ellende veroor-
zaken. Een passend voer en een regel-
matige ontworming kunnen deze
klachten sterk reduceren.

Samengevat: stank bij onze beste 
vriend is een veel voorkomende klacht 
die sociaal sterk remmend kan werken
maar waar gelukkig veel aan te doen 
is. Wanneer u merkt dat uw hond 
merkbaar meer gaat stinken, maak 
dan een afspraak bij uw dierenarts. 
Vaak kan er nog heel veel aan gedaan 
worden. Daarnaast gaat de stank ook
dikwijls gepaard met jeuk of pijn bij 
het dier, een reden te meer om er iets 
aan te doen.

Honden zijn onze metgezellen, onze vrienden, onze knuffels en 
stress verlagers bij uitstek. Daarnaast zijn honden zonder uitzon-
dering erg gesteld op aanraking, aaien en fysiek contact. Hierdoor 
bevinden onze beste vrienden zich erg dicht in onze omgeving, iets 
wat we maar al te graag hebben. 

Op de foto; Hond Rosa

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

KBO St. Anna met 
stevige kost de 
winter door!

KBO St. Anna weet als geen ander wat ouderen nodig hebben voor de winter: 
een stevige voedzame maaltijd, en wel in de vorm van ouderwetse gezonde 
stamppot. Daarom organiseerde de afdeling 15 november een heuse stamp-
pottenmiddag. Dat wekte de eetlust op van maar liefst achtenzestig hongerige 
ouderen. Die eetlust werd bij binnenkomst eerst geprikkeld met koffie/thee 
met gebak, frisdrank en lekkere hapjes. Uiteindelijk gingen de dames en heren 
aan de zuurkoolstamppot met spek en hutspot met hachee. Dankzij een flinke 
bijdrage van Verrijk Je Wijk kon dat allemaal voor een geringe entreeprijs (€ 5,-). 
Verzadigd en gesterkt konden de deelnemers aan deze maaltijd vol vertrouwen 
de winter in.

Kerstmis
Voor de liefhebbers was er 20 december een gezellige kerstviering in de sfeer-
vol versierde Matteushof. Zangeres José Sep, bekend tot ver buiten de lands-
grenzen, verzorgde een uitstekend en aanstekelijk muzikaal optreden. Natuur-
lijk ook hier de koffie en thee en de hapjes. Aan het eind van de middag lieten 
de KBO-leden zich het heerlijke Chinese buffet zeer goed smaken. 

diggersrecordstore.nl
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Informatie van het 
AdvocatenCollectief  

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

Grenzen aan bevoegdheden bij 
opsporen bijstandsfraude
Door:  mr. Anna Macharoblishvili

De Centrale Raad van Beroep 
(de Centrale Raad) heeft in een 
recente uitspraak de Neder-
landse gemeentes duidelijk ge-
maakt dat zij bij het opsporen 
van bijstandsfraude geen ge-
bruik mogen maken van (ver-
borgen) camera’s. Doet een ge-
meente dat toch, dan wordt er 
in strijd met de wet gehandeld. 
Voor bijstandsgerechtigden 
is deze uitspraak van de Cen-
trale Raad goed nieuws. Met 
deze uitspraak blijft het recht 
op respect voor het privé leven 
van bijstandsgerechtigden ge-
waarborgd. 

Gemeentes maken vaak gebruik van 
diverse opsporingsmethodes om uit-
keringsfraude tegen te gaan. Door 
de uitspraak van de Centrale Raad 
is het gebruik van (verborgen) ca-
mera’s hierbij niet meer toegestaan. 
Wel kunnen gemeentes nog steeds 
gebruik maken van de waarnemin-
gen die de sociale opsporingsambte-
naren rapporteren, aangezien deze 
waarnemingen volgens de Centrale 
Raad niet in strijd zijn met de wet. 

In het geval dat in een onderzoek 
door een gemeente gebruik is ge-
maakt van een (verborgen) camera 
en dit onderzoek ertoe leidt dat een 
bijstandsuitkering wordt ingetrok-
ken, dan loont het om tegen deze 
beslissing bezwaar aan te tekenen. 
In de bezwaarprocedure kan de fout 
van de gemeente worden hersteld, 
zodat de intrekking van de bijstands-
uitkering ongedaan kan worden ge-
maakt. 

Erfafscheidingen

Voor woningeigenaren geldt dat bu-
ren van elkaar kunnen eisen dat op de 
erfgrens een erfafscheiding komt tus-
sen de tuinen. Een erfafscheiding kan 
een haag, schutting of muur zijn. De 
buren zijn verplicht om de helft mee te 
betalen in de kosten van de aanschaf, 
bouw en onderhoud. 

Het is van belang dat u het als buren 
samen eens wordt over de aanschaf, 
bouw en onderhoud van de erfaf-
scheiding en dat u hierover afspraken 
maakt. Komt u samen niet tot een op-
lossing? In het uiterste geval kunt u 
een rechter verzoeken om de buren 
te veroordelen mee te werken aan het 
plaatsen van een erfafscheiding tot 
een maximale hoogte van twee meter 
op de erfgrens en voor beider kosten. 

Om conflicten te voorkomen, kunt u 
er ook voor kiezen om een erfafschei-
ding op uw eigen grond te zetten. In 
dat geval bent u zelf financieel verant-
woordelijk voor de aanschaf, de bouw 
en het onderhoud.

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

Mijn oom dronk vieux, met mate. Hij 
was in alles doodnormaal, hoewel, zijn 
lievelingskostje was zuurkoolstamp 
die hij lardeerde met een bakje zure 
zult dat hij over zijn stamppot heen 
liet smelten. Dat kan ook in die tijd niet 
doodnormaal geweest zijn. Blijkbaar 
was hij qua eten niet zo visueel inge-
steld. Deze afwijking liet hij overigens 
binnenkamers. Niets op aan te merken. 
Hij bewoog zich voort op een solex, 
zo’n oom. ’s Avonds na het eten placht 
hij een ommetje te maken om de door-
bloeding te stimuleren en er al dan niet 

Hij woonde in buurt. In West-end. Hij was familie van de koude kant 
maar we noemden hem toch oom. Familie blijft familie immers. Het 
was een heel gewone man. Hij werkte in de wollen stoffen industrie 
en dat kwam vaker voor in die tijd. Het is al een tijd geleden. Het is 
in de tijd dat er nog vieux gedronken werd. 

Voor het oude cafe Brekelmans Voorheen cafe van BergVoor de vroegere Texas bar

Op de plek van cafe osstelbos en de Mascottebar

met hond even uit te zijn. Hij liep dan 
vanaf het plein de Korvelseweg op om 
via de overkant terug te keren. 

Eind jaren zestig in een jolige bui liep 
hij echter via de Diepenstraat de Ca-
pucijnenstraat in. En een alternatieve 
route was geboren. Nu kon hij voort-
aan kiezen. Oom ontdekte ook een 
toegevoegde waarde. Hij kon zonder 
noemenswaardig tijdverlies even 
aanleggen om wat te kwatsen en een 
vieuxtje te drinken en hij was gewoon 
op tijd weer thuis. En hij kon volop kie-

zen. Dan ging hij naar Café Oostelbos 
en een andere keer naar Brekelmans of 
de Texasbar.  Op doordeweekse dagen 
op café je hebt al snel de naam en die 
wilde hij niet hebben. Hij bliefde hem 
met mate en ook bij de Mascottebar, 
Café van Berg of Oppermans liep het 
nooit uit de hand en het gebeurde ook 
zeker niet elke dag en nooit op de pof. 
Zo hield alles toch een mooie regel-
maat, die hij tot op hoge leeftijd heeft 
volgehouden, langer als de meeste 
etablissementen in de straat. 

Bij zijn overlijden in 1989 was er al-
leen Café de Troubadour (voorheen 
Brekelmans) nog maar, net als nu. Dus 
waarschijnlijk heeft hij nog ergens een 
alternatieve route gevonden.
Eén keer zo beweerde oom had hij 
een heuse kroegentocht gedaan rond 
carnaval. Hij zou alle zes de kroegen 
bezocht hebben, hoewel hij niet zeker 
was of hij Café van Berg nog gehaald 
had. Hij was zonder hond thuis ge-
komen maar zo dronken dat hij niet 
meer wist of hij wel met hond van huis 
vertrokken was. Wij beschouwden dit 
als een broodje aap verhaal want daar 
was hij helemaal de man niet naar, 
hoewel we hem op een feestje wel 
eens dronken hebben gezien.
Dat is lang geleden. Toen de moderne 
industriestad nog textielstad was, de 
Sint Anna kerk nog overeind stond en 
de mensen nog vieux dronken. Oom 
dronk vieux, met mate. Maar een kroe-
gentocht zagen we hem niet maken 
hoewel het had gekund, jawel, dat kon 
toen nog in de Capucijnenstraat.

De Margarita-Mariakerk aan de Ringbaan-West in Tilburg heeft nog geen 
nieuwe bestemming, maar wordt al wel volledig gestript. Alle banken, hek-
jes en doeken zijn verwijderd. Het orgel wordt ontmanteld; het gehele pijp-
werk van het orgel wordt gedemonteerd en ligt op de kerkvloer. Het kerke-
lijk erfgoed gaat naar een nieuwe kerk in Polen, een initiatief van Jan van Riel.

foto Kim Pattiruhu

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

Kindercrèche Zuid. De betaalbare familiecrèche van Tilburg Zuid

Wij bieden:

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

· Óók lage flexibele tarieven

· Wisselende en halve dagen

· Open van 7u-19u
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Een verklaring van erfrecht; 
wat is dat eigenlijk?
Door mevrouw mr. IJvonne de Jong

Wanneer iemand is overleden, kan voor de afwikkeling van een 
nalatenschap een zogenoemde verklaring van erfrecht worden 
gevraagd. Wat is een verklaring van erfrecht eigenlijk, wat staat er 
in een verklaring van erfrecht, door wie wordt een verklaring van 
erfrecht gevraagd en is een verklaring van erfrecht altijd nodig? In 
dit artikel wordt een antwoord gegeven op deze vragen. 

Wat is een verklaring van erfrecht en 
wat staat er in een verklaring van erf-
recht?
Een verklaring van erfrecht is een door 
de notaris opgemaakte akte, waarin 
belangrijke gegevens ten aanzien van 
de overledene en de nalatenschap zijn 
opgenomen. In de verklaring zijn in 
ieder geval opgenomen de persona-
lia en burgerlijke staat van de overle-
dene, of de overledene een testament 
had opgemaakt en of de overledene 
kinderen had. 
De notaris zal bij het Centraal Testa-
mentenregister nagaan of de overle-
dene een testament heeft opgemaakt. 
Om te achterhalen of de overledene 
kinderen heeft achtergelaten, zal de 
notaris een erfgenamenonderzoek in-
stellen bij de gemeente. Een dergelijk 
onderzoek is wettelijk verplicht.

Naast voormelde gegevens is tevens 
in de verklaring van erfrecht opgeno-
men wie de erfgenamen van de over-
ledene zijn. 
De notaris zal alle erfgenamen een 
verklaring sturen, waarop zij kun-
nen aangeven of zij de nalatenschap 
aanvaarden of verwerpen. Nadat de 
notaris alle verklaringen van de erfge-
namen en het erfgenamenonderzoek 
van de gemeente heeft ontvangen, 
kan de verklaring van erfrecht worden 
opgesteld.

Wie vraagt om een verklaring van 
erfrecht?

Wie de erfgenamen zijn, is van belang 
voor instanties/derden die het geld 
van de overledene onder zich hebben. 
Zij willen -in verband met hun aan-
sprakelijkheidsstelling- met zekerheid 
weten dat zij het geld dat zij onder 
zich hebben aan de juiste persoon/
personen doen toekomen of uitkeren, 
vandaar dat zij om een verklaring van 
erfrecht vragen. 

Praktijkvoorbeeld

Wanneer de bank verneemt dat een 
rekenighouder is overleden, blokkeert 
zij de bankrekening. Pas nadat de erf-
genamen of een bevoegd persoon 
(denk hierbij aan een executeur of ge-
volmachtigde) de verklaring van erf-
recht aan de bank kunnen overleggen, 
zal de bank de blokkering opheffen. 

Is een verklaring altijd nodig? 

Een verklaring is niet altijd nodig. Het 
is dus zaak om goed na te vragen bij 
de betreffende instanties/derden of 
een verklaring wel echt nodig is. 

Inschrijving Kadaster

In sommige gevallen kan het interes-
sant zijn om de verklaring van erfrecht 
in te schrijven bij het Kadaster. Dit zal 
met name aan de orde zijn als in de 
nalatenschap een onroerende zaak 
zit. De onroerende zaak kan dan door 
middel van de inschrijving van de ver-
klaring van erfrecht op naam van de 
erfgenamen worden gezet.
 
Afwikkeling nalatenschap

Is meer dan alleen verklaring van erf-
recht. Als iemand is overleden, zal de 
nalatenschap afgewikkeld moeten 
worden. In het kader van de afwik-
keling zal naast een verklaring van 
erfrecht (indien deze nodig is) ook 
gedacht moeten worden aan de op-
maak van een boedelbeschrijving, de 
verdeling van de goederen en de aan-
gifte voor de (laatste) inkomenstenbe-
lasting en de erfbelasting. Laat u goed 
voorlichten over de afwikkeling van 
een nalatenschap. 

Voor meer informatie over een 
verklaring van erfrecht of de afwikke-
ling van een nalatenschap kunt u 
contact opnemen met 
mevrouw mr. IJvonne de Jong, 
kandidaat-notaris bij De Kerf & Van 
Sprang notarissen in Tilburg, 
telefoonnummer: 013 - 532 11 55. 

Pray + play
Door Odette Payens

Het is koud vandaag en Kim en ik hebben afgesproken bij de kerk aan de Ringbaan West. 
Deze staat in de stijgers en is voortaan gesloten. We lopen achterom door een wintertuin 
langs een bouwkeet. De Akker is er ook gevestigd. Daar werd voorheen vergaderd en 
repeteerde het kerkkoor, nu is het een speelzaal die uitdaagt om met elkaar te spelen in 
een fijne bijeenkomstzaal.

Door Boudewijn Aerts

Het was weer raak op mijn Facebook-tijdlijn afgelopen maand: ver-
schillende mensen posten  foto’s van illegaal gedumpt afval, overvolle 
containers en ander straatvuil op verschillenden locaties. Of het toeval 
was of dat het misschien met de jaarwisseling te maken had weet ik niet, 
maar met al drie verschillende klachten in mijn vriendenkring lijkt het 
een actueel probleem.

Wij lopen naar boven  naar de sacris-
tie, waar we warm worden onthaald 
door Ellen Zijlmans Chaves, Eugenie 
van Rinsum Wolfs en pastoor Harm 
Schilder zelf. We zijn hier omdat we 
meer wilden weten over de Pray + 
Play groep. 
Het is een parochieactiviteit en ini-
tiatief van leken. De ruimte is ter 
beschikking gesteld door het kerk-
bestuur, vertelt Eugenie. De samen-
gevoegde parochie De Goede Herder 
is bezig met verjonging en daar past 
de peutergroep natuurlijk goed bij. 
Ellen komt uit Brazilië en  is aan het 
studeren voor peuterspeelzaaljuf. 
Eugenie, 30 jaar kleuterjuf geweest, 
vertelt enthousiast over het ontstaan 
een jaar geleden. Het is bijna aanste-
kelijk: ‘Pray + Play is Montesori ge-
richt. Al het speelgoed is toegankelijk 

door openstaande kasten, en er is veel 
kleur en voelt gezellig aan. Er hangen 
cijfers en aan het touwtje het aantal 
wasknijpers. Zo kun je niet alleen kij-
ken maar ook voelen. Er is een gezellig 
minikeukentje voor de kinderen, veel 
leesboekjes, muziekinstrumentjes’. Eu-
genie vertelt ook hoe ze aan alle spul-
len is gekomen. Alles tweedehands. 
Gesnuffeld op marktjes en gedoneerd 
door wijkbewoners. Het geeft een hui-
selijke en warme sfeer.

De groep is vorig jaar begonnen met 
2-3 kinderen en groeide al snel uit tot 
8. Bijna allemaal een andere natio-
naliteit. De groep start nu in 2017 op 
woensdagmiddag en er is plek voor 
10 kinderen. Het maakt niet uit welke 
nationaliteit ze hebben en ze hoeven 
ook niet perse katholiek te zijn. Het is 

van 13:30-16:00 uur. Broertjes en zus-
jes mogen ook mee. De moeders mo-
gen erbij blijven, maar dat hoeft niet. 
Kosten voor deze middag zijn voor het 
eerste kind 3 euro, tweede 2 euro en 
een derde broertje of zusje mag mee 
voor één euro.
Eugenie laat mooie geverfde tekenin-
gen van de kinderen zien. Kleurrijke 
kunstwerkjes zijn het. Deze worden 
opgestuurd naar zieke mensen in de 
directe omgeving.

We nemen een sluiproute en staan in-
eens in de kerk. Het is er koud en leeg 
maar de karakteristieke glas in lood ra-
men komen nu erg mooi uit. Alle ban-
ken zijn weg naar Polen. En op dit mo-
ment zijn werklieden het hele orgel 
aan het demonteren. Allerlei stukken, 
buizen en balken liggen mooi op een 
rijtje door heel de hele kerk. Ook het 
orgel is gedoneerd aan Polen en krijgt 
een mooi plekje. 
Pastoor Schilder vertelt dat de kerk 
zelf nog geen invulling heeft, er zijn 
wel enkele partijen waarover het kerk-
bestuur en het Bisdom nog een besluit 
moet nemen. Wij als redactie houden 
u natuurlijk graag op de hoogte. In 
april is er een maand lang een mooie 
artistieke invulling voor de kerk, in de 
volgende uitgave vertellen wij u meer.

Elke woensdagmiddag, 
van 13.30 tot 16.00 uur
Thomas van Kempenstraat 
(groene poort naast de kerk)
Info: Wolfs.jem@outlook.com
Eugenie van Rinsum, 06-81981297

Meldt je probleem aan de gemeente met 
de buiten beter-app

Wat me opviel was dat los van de 
ergernis die de vervuiling oplevert, 
mensen vaak niet echt weten waar 
ze terecht kunnen om te klagen, en 
vooral, om de boel op te laten rui-
men. Klagen op Facebook tegen ie-
dereen die het maar wil horen, wet-
houders noemen in de hoop dat ze 
meelezen is vast goed voor het hart, 
maar heel effectief is het natuurlijk 
niet. Althans, niet als je wilt dat de 
rommel snel opgeruimd wordt. Ter-
wijl het zo makkelijk is. En beter nog: 
het werkt écht: de Buiten Beter-app. 

Een tijdje geleden was het een enor-
me puinhoop naast de Jumbo aan de 
Zomerstraat. Vroeger maakte je dan 
misschien een foto en ging naar huis 
om eens op internet te zoeken waar 
precies bij de gemeente je dat moest 
melden. Nu loop je erlangs, opent de 
app, maakt een foto en geeft het met-
een door aan de gemeente. Zoals onze 
redacteur deed. Opgeruimd staat net-
jes: de gemeente houdt de meldingen 
bij en reageert echt.
Zie je een probleem buiten op straat 
of in de buurt? Die lantaarnpaal nog 

steeds niet gerepareerd? Een vies bus-
hokje, vuilniszakken ergens gedumpt 
of een fietspad met enorme gaten? 
Laat het snel en simpel weten met 
BuitenBeter. Deze app helpt je om 
gemakkelijk problemen, irritaties en 
verbeteringen bekend te maken bij je 
gemeente. Gemeenten willen name-
lijk graag een schone, veilige en goe-
de leefomgeving realiseren, voor jou. 
Daarvoor is jouw opmerkzaamheid en 
feedback zeer waardevol.

Voorheen was het behoorlijk ingewik-
keld om iets door te geven, maar daar 
is nu verandering in gekomen. Bui-
tenBeter! Waar eerst alleen de echte 
volharder het meldpunt van de ge-
meente wist te vinden, ben jij nu aan 
zet. Binnen vier stappen en tellen heb 
je locatie, probleem en foto gemeld. 
Hoef jij je er geen zorgen meer over 
te maken. Als het nodig is vraagt de 
gemeente je extra duidelijkheid en 
natuurlijk, indien mogelijk wordt het 
opgelost. Zo kan het dus ook: snel, 
makkelijk en meteen melden op de 
plek en het moment dat jij iets ziet wat 
niet deugt of beter kan. 
De Buiten Beter app is te downloaden 
via www.buitenbeter.nl of volg de QR-
code die hier boven staat. 

foto: Kim Pattiruhu
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WINKELCENTRUM DE ROOI PANNEN
BIEDT JONG TALENT KANSEN

Winkelcentrum De Rooi Pannen, dat in november haar deuren na een grondige  
verbouwing heropende, biedt volop kansen aan leerlingen van de gelijknamige VMBO-  
en MBO-scholen gemeenschap. Sinds de heropening worden alle winkels volledig gerund 
door leerlingen onder begeleiding van ervaren onderwijs assistenten en instructeurs.  
Daardoor staan de onderwijsdoelstellingen in het winkelcentrum nog nadrukkelijker  
dan in het verleden centraal. Wekelijks tonen zo’n 75 leerlingen hier hun capaciteiten.  
 
Voor de klanten van het winkelcentrum betekent dit dat zij met regelmaat jonge medewerkers in diverse 
functies zullen aantreffen. Leerlingen van De Rooi Pannen krijgen de kans om niet alleen eenvoudigere 
taken als vakkenvullen op zich te nemen, maar ook verantwoordelijkheden te dragen. Zo moeten de 
leerlingen onder begeleiding producten bestellen voor onder andere PLUS, Primera en drogisterij D.I.O., 
de kassen opmaken, balansen, acties bedenken en etalages inrichten. Kortom: de leerlingen van De Rooi 
Pannen worden bij de complete bedrijfsvoering betrokken, waarbij alle vaardigheden aan bod komen.
 
Deze intensieve manier van praktijkgericht onderwijs is uniek, maar voor de Tilburgse school niet nieuw.  
De Rooi Pannen hecht al tientallen jaren een groot belang aan praktijkgericht onderwijs. Onder meer  
de hotels, de restaurants en de winkels van De Rooi Pannen zijn bij veel mensen bekend. Rob Hendriks  
(directeur MBO Handel op De Rooi Pannen) is verantwoordelijk voor het winkelcentrum. Hij licht toe:  
“Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen op een goede manier worden voorbereid op hun externe 
stages en straks zonder zorgen als vakman in het bedrijfsleven kunnen starten. Het leerrendement is  
vele malen hoger als leerlingen in de praktijk leren. Het is mooi dat het winkelcentrum ons de kans  
geeft onze onderwijsdoelstellingen, waarbij de praktijk centraal staat, na te streven.”

Samen Sterk
Samen Sterk is een steunpunt waar volwassenen en senioren 
steun en hulp kunnen vinden bij elkaar. Er wordt gelachen en af 
en toe een traan gelaten. Iedereen heeft zijn eigen moeilijkheden, 
zijn eigen successen. Het is erg fijn is om dit met elkaar te kunnen 
delen.  “Veel vrienden heb ik niet, meestal zit ik alleen op bank 
tv te kijken. Hierdoor voel ik mezelf soms echt eenzaam”,vertelde 
iemand tijdens een bijeenkomst. 

Er is kracht en moed voor nodig om 
dit met iemand anders te delen. 
Maar als je die stap gezet hebt, ge-
beurt er iets heel moois. Een vrouw 
merkte dat zij niet alleen eenzaam 
is, iemand in dezelfde straat kent 
het gevoel ook. Nu kijken ze samen 
een paar keer in de week tv, eten 
een hapje samen en gaan samen 
naar de Ruilwinkel toe.  

Tijdens de financiële APK ochtend 
kwamen heel onverwacht diepere 
emoties naar boven. “Door alle ver-
anderingen met betrekking tot de 
regelingen voor mijn kind, weet 
ik soms niet meer hoe ik voor mijn 
kind moet zorgen. Ik word er onze-
ker van, dat ik niet precies weet hoe 
het zit en dat ze mij geen duidelijk-
heid kunnen geven”. Die onzeker-
heid is bij veel mensen aan de tafel 
herkenbaar. Mensen die de regels 
bedenken hebben hier geen idee 
van. Werkgroep Samen Sterk gaat 
dit bespreken met Gemeente Til-
burg. Uiteraard blijft ieder anoniem. 
Alles wat je bij het steunpunt ver-
telt, blijft geheim, je privacy wordt 
gegarandeerd.

Met elkaar delen lost het probleem 
misschien niet op, maar maakt de 
druk die je voelt wel veel lichter. 
Maar het is niet allemaal kommer en 
kwel. We lachen en we delen onze 

kennis en krachten met elkaar. De 
woorden “Mama, wat doe jij nu?” , zal 
onder de deelnemers nooit vergeten 
worden. 

Wil jij ook lekker lachen, ontspannen, 
delen met een ander, kom dan ge-
woon naar het steunpunt toe. Je hoeft 
je niet aan te melden en alles wat er 
wordt georganiseerd is gratis. 

Iedere donderdag van 09:00 – 11:00 in 
de disco van het MFA Zuiderkwartier 
(Wassenaerlaan 38, Tilburg). 

Wil je graag op de hoogte blijven van 
het allerlaatste nieuws over Samen 
Sterk? Like de Facebookpagina: Sa-
men Sterk Zuiderkwartier. Hier komt 
alle nieuws over het Steunpunt op te 
staan. Of stuur een e-mail naar: sa-
mensterkzuiderkwartier@gmail.com

Zonnebloem in 2017 te 
gast bij KBO St. Anna
in de Mattheushof
De Zonnebloem zal dit jaar geen gebruik maken van de pastorie van de Korvel-
kerk. De zaal van de pastorie wordt gerenoveerd. Een ander onderkomen werd 
gelukkig snel gevonden in de Mattheushof bij KBO St. Anna, dat zeer gastvrij de 
deuren opende voor de leden van de Zonnebloem. 
De volgende vijf activiteiten zullen dit jaar daarom plaatsvinden in de Matt-
heushof:  14 februari gezellige middag samen, 4 april paasviering, 
5 september ziekenmiddag, 10 november bingo, 12 december kerstviering.

‘Het is voor ons geen probleem, we geven de Zonnebloem graag de gelegen-
heid hun activiteiten voort te zetten’, aldus Gerrit Donders. ‘Bovendien is een 
aantal leden van de Zonnebloem ook lid bij ons’, voegt hij met een olijke twinke-
ling in zijn ogen toe.

GEZELLIGE  MUZIEKMIDDAG 
met DJ Bram

Op zondagmiddag 19 februari en zondagmiddag 26 maart, 
aanvang 14:00 uur   |   einde 17:30
Entree € 2,50 dit is inclusief een kopje koffie of thee. 
Voor een lekker hapje wordt gezorgd. 
U bent van harte welkom in  Wijkcentrum De Nieuwe Stede. 

Waar je ook begint. Zet de woorden behorend bij de afbeeldingen aan-
sluitend in de vakjes, (3) = aantal letters, en er ontstaat een woordreeks 
waarbij het laatste woorddeel steeds het begin is van een volgend woord. 
Zo ontstaan weer nieuwe woorden. Een ervan is het onderwerp van een 
stukje elders.

WOORDKETEN
Jongeren 
Hang-Out

Ben jij 8 jaar of ouder en heb je even 
geen zijn om thuis op de bank te han-
gen? Kom naar de jongerenavonden 
in Wijkcentrum De Nieuwe Stede van 
19:00 tot 23:00 uur.

De entreekosten bedragen € 2,00 per 
persoon. Een drankje kost € 1,00 en 
een versnapering vragen wij € 0,50.
Deze avonden zijn geheel alcoholvrij.

Onderstaand de data van de volgen-
de jongerenavonden:

18 februari 2017 (Carnaval)
25 maart 2017
22 april 2017
20 mei 2017

24 juni 2017 (Thema?)

De jongerenavonden zijn mede mo-
gelijk gemaakt door Verrijk je wijk.
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Bingo

Maandelijks organiseert carnavals-
vereniging de Capucientjes een 
bingo. De opbrengsten hiervan 
worden gebruikt voor de kinder-
middagen tijdens de carnaval. 

De bingoavonden worden gehouden 
in uw wijkcentrum. De zaal gaat open 
om 19:30 uur en we beginnen om 
20:00 uur. De prijzen van de boekjes 
beginnen vanaf  €  7,00. De eerst-
volgende bingoavonden zijn op:

18 februari 2017
25 maart 2017
22 april 2017
20 mei 2017
24 juni 2017

Wijkcentrum De Nieuwe Stede 
Capucijnenstraat 156 te Tilburg

Motto van carnaval 
in Kruikenstad 2017 

 ‘Goed ingezipt is half geschoore’

Een goed begin is het halve werk. Pak de zaken meteen voortvarend 
aan. Een  goede voorbereiding zorgt ervoor dat de uitvoering op 
rolletjes loopt en dat  je geniet van het eindresultaat. 

GROOTSTE KINDERCARNAVALSLIED VAN NEDERLAND IS ONLINE
 ‘Dansen in Kruikenstad’ is een nieuw nummer dat tijdens carnaval 2017 een primeur beleeft. De 
clip werd geproduceerd door Rob Janssen, aka Lamme Frans en is te vinden op www.tjeuke.nl en 
www.kruikenstad.nl .
Op vrijdag 24 februari om 11.11 uur trappen de Tilburgse kinderen van 22 basisscholen het car-
navalsseizoen af met ‘Dansen in Kruikenstad’. Gelijktijdig zingen én dansen de basisschoolleerlin-
gen mee met een nieuw carnavalsnummer. De Prins, Raad van XI, de dansgroep en Tjeuke zullen 
hierbij aanwezig zijn.  Om zich goed voor te bereiden op het grootste Kindercarnavalslied van 
Nederland is vanaf maandag 30 januari 18:11u de clip te bekijken op www.tjeuke.nl . Ook is er een 
handige instructievideo gemaakt, waardoor iedereen zich goed kan voorbereiden. 

Rob Janssen, aka Lamme Frans, produceerde de clip in Tilburg. ‘Dansen in Kruikenstad’ werd ge-
schreven door Dennis van der Vleuten. Zijn vriendin Ariste Alosery bedacht de bijbehorende dans 
en studeerde deze met de Tilburgse dansgroep Show’m Dance in. Twee Tilburgse kinderen, Eva 
Groenen (14) en Thijme Staps (11), zingen en rappen in het nummer. 

foto. carnavalstichting Tilburg

ACTIE
ACTIEF
ARMHOEF
ARRIVA
BESTE WENSEN
BINNENTUIN
BOSUIL
BUZZING
DE REIT
DE STADSHEER
DONGE
EXPERIMENT
FAMILIE
FESTIVALS
FIETSROUTE
FLOW
GROESEIND
HASSELT
HOUTLOODS
INZET
KOEPELHAL
KREZIP
LEEUWERIK
MEDIA

Woordzoeker
Alle onderstaande woorden zitten horizontaal, verticaal of diagonaal verstopt in de puzzel.
Streep ze door en maak van de overgebleven letters een Loesje spreuk.

Winnen
Lever uw oplossing in bij Wijkcentrum de Nieuwe Stede [Capucijnenstraat 156, 5025 LK, Tilburg] of mail hem 
naar puzzel@wijkkrantdekoppel o.v.v. Nieuwjaarspuzzel. Vergeet uw naam en uw telefoonnummer en/of 
mailadres niet te vermelden! 

Prijs
U maakt kans op een cadeaukaart van Bol.com t.w.v. €25,- aangeboden door 
de redactie van uw favoriete wijkkrant.

Let op! De laatste inleverdag is dinsdag 28 februari 2017. De winnaar krijgt 1 maart bericht.

MUTSAERTS
MUZENTUIN
MUZIEK
NIAF
NOORDERBOS
ORIGINEEL
PATHE
PIUSPLEIN
PLEZIER
RECREATIE
SFEER
SHOPPEN
SPERWER
SPORTIEF
STAD
STAPPEGOOR
STERRENBOS
STUKAFEST
THEBE
TILBURGSE KOERIER
TIVOLIPARK
UNIEK
VINTAGE
WERKEN
          

WOORDzoeker

KOEPELHAL
KREZIP
LEEUWERIK
MEDIA

Woordzoeker
Alle onderstaande woorden zitten horizontaal, verticaal of diagonaal verstopt in de puzzel.
Streep ze door en maak van de overgebleven letters een Loesje spreuk.

Winnen
Lever uw oplossing in bij Wijkcentrum de Nieuwe Stede [Capucijnenstraat 156, 5025 LK, Tilburg] of mail hem 
naar puzzel@wijkkrantdekoppel o.v.v. Nieuwjaarspuzzel. Vergeet uw naam en uw telefoonnummer en/of 
mailadres niet te vermelden! 

Prijs
U maakt kans op een cadeaukaart van Bol.com t.w.v. €25,- aangeboden door 
de redactie van uw favoriete wijkkrant.

Let op! De laatste inleverdag is dinsdag 28 februari 2017. De winnaar krijgt 1 maart bericht.

TILBURGSE KOERIER
TIVOLIPARK
UNIEK
VINTAGE
WERKEN
          

De laatste inleverdag is dinsdag 28 februari 2017. De winnaar krijgt 1 maart bericht.

Winaar etalagewedstrijd 
Korvelseweg is Eye Candy
Heeft u de versierde etalages van de ondernemers aan de Korvelseweg ook gezien? En 
heeft u ook gestemd? De redactie van uw favoriete wijkkrant kreeg de grote eer als vak-
jury op te treden bij de Etalagewedstrijd. We hebben gewikt en gewogen, we hebben 
gekeken en beoordeeld en we hebben gestemd en gekozen. 

De winnaar volgens de vakjury is: Candy Shop! Op de voet gevolgd door ZsaZsa's 
Vintage Shop. Op nummer 3 staat Foto Frans van Aarle. 

foto; Marc Reinieren
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KRUIKENPAAR 2017
C.V. de Kappesientjes mogen van de Carnavalsstichting Tilburg samen met 
blaaskapel Dikke Mik, Het kruikenpaar van 2017 leveren. De bekendmaking 
van het kruikenpaar op 11-11-2016 werd gedaan in een flashmob. Daar werd 
bekent gemaakt dat het kruikenpaar bestaat uit Sientje Kappesien en Mighty 
Mik.

De verloving van het kruikenpaar werd op 9 december 2016 gehouden in cafe 
de Componist. De in onecht verbinding zal plaats vinden na de kruikenviering 
in de heuvelse kerk op de korte heuvel voor het kaaibandenfestival. Dit zal ge-
beuren door Stads Prins Robèrt d’n Irste op het podium. Waarna de felicitaties 
kunnen gegeven worden aan het kruikenpaar.

De ontbinding van het kruikenpaar vind plaats om 21.00 uur in de residentie 
van de Kappesientjes, Dit is bij Party Centrum van Opstal aan de Koestraat 28 
te Tilburg door Stads Prins Robért d’n Irste.

Vanaf 2017 heeft FABlab013 ook een Jeugdlab. 
Elke laatste woensdag van de maand kun je hieraan 
deelnemen. Twee of drie uur lang staat techniek  
centraal en gebruik je onder begeleiding ook 
verschillende machines bij FABLlab013. 
Start is telkens om14:00 uur, kosten zijn 15 euro
p.p per keer. Dit is inclusief alle materialen, 
machinegebruik en iets lekkers. Wil je weten wat er 
elke maand te doen is? kijk op www.fablab013.nl 
voor het jaaroverzicht. of stuur een mailtje naar 
odette@fablab013.nl

Techniek voor kids 
van 8 tot 18 jaar

CARNAVAL
Door Cor van Uden

Het is weer bijna zo ver, eind fe-
bruari barst een van de grootste 
feesten van het zuiden weer los. 
Voor veel mensen een feest  waar 
ze het hele jaar naar uitkijken en 
ze zich 4 dagen helemaal kunnen 
laten gaan.

Zelf ben ik niet zo een carnavals-
vierder en met mijn beroep komt 
dat eigenlijk wel goed uit. Voor de 
politie is de carnaval elk jaar weer 
een drukke tijd. Tijdens de carna-
valsdagen is er 24 uur per dag veel 
inzet van politie. De grootste inzet 
bestaat uit het bewaken van de 
openbare orde in het centrum van 
de steden, oftewel aanwezig zijn in 
de horeca en ervoor zorgen dat ie-
dereen een leuk feestje heeft.

Maar ook buiten het feestgedruis 
is er meer politie inzet. Veel men-
sen zijn van huis weg en dat geeft 
het inbrekersgilde weer een extra 
gelegenheid om hun slag te slaan. 
Zorg er dus voor dat de woning 
goed achterblijft, sluit alles goed af 
en probeer het de inbreker zo moei-
lijk mogelijk te maken. De politie is 
zichtbaar en onzichtbaar aanwezig 
in de wijken maar kan helaas niet 
overal tegelijk zijn.
Ook let de politie extra op de uit-
stroom van de feestgangers na het 
sluiten van de kroegen. Carnaval 
gaat meestal gepaard met een con-
sumptie van een grote hoeveelheid 
alcohol waardoor men makkelijker 
het slachtoffer wordt van een straat-
roof. Loop daarom niet al bellend 
met je smartphone te koop, deze is 
zo uit je hand getrokken. 

Een andere uitdaging die de grote 
consumptie van alcohol voortbrengt 
zijn de mensen die onder invloed 
achter het stuur kruipen. Zij brengen 
niet alleen zich zelf in gevaar maar 
nog veel erger, de andere wegge-
bruikers. Elk jaar weer gebeuren er 
ernstige ongelukken die voorkomen 
hadden kunnen worden als men 
gewoon een taxi had genomen. Na-
tuurlijk is het beter om op de fiets te 
stappen maar als jij gevaar veroor-
zaakt op de fiets omdat je onder in-
vloed bent gelden dezelfde regels als 
het rijden onder invloed in een auto. 
Dan kan zelfs een rijbewijs afgepakt 
worden omdat je teveel gedronken 
hebt.

Zelf mag ik de 4 dagen werken in 
het centrum van Tilburg. Daar is het 
altijd gezellig druk en over het alge-
meen hangt er een goede sfeer. Het 
is leuk om te zien dat er mensen zijn 
die echt veel moeite hebben gedaan 
om zo origineel mogelijk verkleed 
te gaan.  Voor de mensen die deze 
dagen in het centrum van Tilburg 
carnaval gaan vieren heb ik een klein 
doch dringend verzoek; Zeg niet 
tegen elke agent dat hij/zij leuk ver-
kleed is, je bent niet de eerste en het 
is niet grappig!
VEILIGE CARNAVAL

Uw wijkagent Cor van Uden

CV de Kappesientjes 
heeft leuke activiteiten 
voor carnaval 

Door voorzitter Frans van de Ven

C.V. de Kappesientjes bestaan sinds 13 maart 
1989. Wij vieren carnaval in Party Centrum van 
Opstal, Koestraat 28 Tilburg. 
Het carnavalsprogramma 2017 ziet er als volgt uit,

Zaterdag 25 februari

Vanaf 14:00 uur kindercarnaval met medewerking van de Clown Ricardo
Hij brengt ook zijn papagaaien mee, waarmee je op de foto kunt.
Er staat ook een springkussen wat alle dagen blijft staan. Er is tegen betaling 
ook een snoepkaart te koop, wat krijg je daarop, 3x ranja, 1 snoepzak, 1 zakje-
chips, 1 zakje popcorn en suikerspin. Deze kaart kost 5 euro.
Het Party centrum blijft gewoon open, maar de raad en jeugdraad nemen even 
pauze. Om 20:00 uur gaan we verder met ons programma en ontvangen wij 
onze opper Bjorn den Eerste en zijn adjudant Ilona en de raad van Elf. Er komen 
diverse bevriende verenigingen voorbij op onze kapellenavond. Tussen door 
vieren wij met veel plezier carnaval. Deze avond duurt tot 2:00 uur

Zondag 26 februari

Vanaf 14:00 uur zijn we weer aanwezig om met de jeugd een spellenmiddag te 
doen. Onder genot van muziek, gaan we oud Hollandse spelletjes doen.
Tevens doet een gedeelte van onze vereniging mee aan de optocht, wij heb-
ben voor de 22 keer  een wagen gebouwd waarmee we mee doen. Het Party 
centrum blijft gewoon open, maar de raad en jeugdraad nemen even pauze. 
Om 20:00 uur gaan we verder met de avond, deze staat in het tekenen van de 
senioren. Er wordt af en toe carnavalsmuziek gedraaid uit de oude doos. Deze 
avond loopt ook weer te eind om 2:00 uur

Maandag 27 februari

Vanaf 14.00 uur zijn we weer open en gaan we er weer een gezellige middag 
van maken. Een gedeelte van de vereniging gaat naar de kruikenviering en naar 
het in het trouwen in de onecht van het kruikenpaar, dat door stadsprins Robért 
den 1ste  wordt uitgevoerd op de korte heuvel. Na het feliciteren komen de raad 
van elf weer terug naar de residentie. Het Party centrum blijft gewoon open, 
maar de raad en jeugdraad nemen even pauze. Om 20:00 uur gaan we weer ver-
der met het programma, we ontvangen diverse bevriende verenigingen. Om 
21.00 uur komt stads Prins Robért den 1ste naar de residentie om het kruiken-
paar te ontbinden. De avond duurt weer tot 2.00 uur

Dinsdag 28 februari

De middag start vandaag om 13.00 uur, dan ontvangen we diverse verenigin-
gen die aan de dweil zijn. ‘s Avonds starten we weer om 20:00 uur met een 
gezellige avond. Om 23:11 uur gaan we afscheid nemen van opper Bjorn den 
eerste en zijn gevolg, daarna gaan we nog even rustig door tot 2:00 uur. Ik hoop 
op een leuke carnaval en zie jullie graag in onze residentie. Maar denk er om 
glaasje op laat je rijden.

Motto van carnaval 
in Kruikenstad 2017 

 ‘Goed ingezipt is half geschoore’

Een goed begin is het halve werk. Pak de zaken meteen voortvarend 
aan. Een  goede voorbereiding zorgt ervoor dat de uitvoering op 
rolletjes loopt en dat  je geniet van het eindresultaat. 

GROOTSTE KINDERCARNAVALSLIED VAN NEDERLAND IS ONLINE
 ‘Dansen in Kruikenstad’ is een nieuw nummer dat tijdens carnaval 2017 een primeur beleeft. De 
clip werd geproduceerd door Rob Janssen, aka Lamme Frans en is te vinden op www.tjeuke.nl en 
www.kruikenstad.nl .
Op vrijdag 24 februari om 11.11 uur trappen de Tilburgse kinderen van 22 basisscholen het car-
navalsseizoen af met ‘Dansen in Kruikenstad’. Gelijktijdig zingen én dansen de basisschoolleerlin-
gen mee met een nieuw carnavalsnummer. De Prins, Raad van XI, de dansgroep en Tjeuke zullen 
hierbij aanwezig zijn.  Om zich goed voor te bereiden op het grootste Kindercarnavalslied van 
Nederland is vanaf maandag 30 januari 18:11u de clip te bekijken op www.tjeuke.nl . Ook is er een 
handige instructievideo gemaakt, waardoor iedereen zich goed kan voorbereiden. 

Rob Janssen, aka Lamme Frans, produceerde de clip in Tilburg. ‘Dansen in Kruikenstad’ werd ge-
schreven door Dennis van der Vleuten. Zijn vriendin Ariste Alosery bedacht de bijbehorende dans 
en studeerde deze met de Tilburgse dansgroep Show’m Dance in. Twee Tilburgse kinderen, Eva 
Groenen (14) en Thijme Staps (11), zingen en rappen in het nummer. 

foto. carnavalstichting Tilburg
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Contactpersonen bij de gemeente: Kitty Marijnissen: 06-538 978 44 en Ankie van de Sande:06-158 818 44. 

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

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

Wethouder Erik de Ridder heeft donder-
dag 26 januari een wandeling gemaakt 
door het Kromhoutpark. Dat deed hij 
samen met bewoners van de commissie 
Kromhoutpark, andere omwonenden 
van het park, wijkagent, Stadstoezicht, 
Wijkbestuur Korvel Westend Sint Anna, 
ContourdeTwern en medewerkers van 
de afd. Ruimtelijke Uitvoering en Team 
Wijken. 

Bewoners konden vertellen en vooral 
laten zien hoe mooi het park is. 

Zij hebben wensen uitgesproken over 
wijzigingen in het park. Ook hebben zij 
hun verhaal kunnen doen over overlast 
die zij van jeugd ervaren. De gemeente 
gaat bekijken in hoeverre de ideeën over 
aanpassingen haalbaar zijn. 

Met betrekking tot overlast van jeugd 
komt in het voorjaar een preventiebijeen-
komst voor omwonenden van het park. 
Meer informatie daarover kunt u opvra-
gen bij Kitty Marijnissen, wijkregisseur 
Team Wijken via email: 
kitty.marijnissen@tilburg.nl

Wandeling door het Kromhoutpark Handhavingsweek Korvelseweg
Eind 2016 hebben de gemeente, politie en Belastingdienst gezamenlijk een handhavings
actie gehouden op de Korvelseweg. De actie kwam tot stand na klachten van ondernemers 
en bewoners over overlast, asociaal gedrag en vermoedens van criminele activiteiten. 

Op dinsdag en vrijdag is een verkeerscontrole opgezet door de politie en de Belastingdienst. 
De politie schreef bijna 30 bekeuringen uit en de Belastingdienst inde zo’n 17.000 euro. Op 
woensdag en donderdag zijn meerdere panden bezocht en gecontroleerd. Bij deze controle 
bleek dat verschillende panden niet voldeden aan wetgeving. Zo was de brandveiligheid 
vaak niet op orde, is een niet goed sluitende vuurwerkbunker aangetroffen en was in som-
mige gevallen sprake van illegale verbouwingen. Er werden een restaurant en kansspelauto-
maten aangetroffen zonder vergunning en er zijn spullen voor hennepkweek gevonden. Op 
verschillende plekken was sprake van illegale kamerverhuur.   

De BuurTent was meerdere dagen aanwezig om buurtbewoners te informeren over in-
braakpreventie, informatie over de buurtpreventie en andere middelen om samen de wijk 
zo veilig mogelijk te maken. 

Heeft u het gevoel dat er ‘iets niet klopt’ in uw buurt? Meld dit dan altijd!  

Verdachte situatie? Spoed?
Bel 112

Geen spoed, wél politie
Bel 0900 - 8844 of www.politie.nl/melden

Wilt u anoniem een melding doen? 
Meld Misdaad Anoniem, 0800 - 7000 (melders blijven altijd 
anoniem) www.meldmisdaadanoniem.nl

Inloopavond St. Annaplein

Op initiatief van ondernemer Maarten Teijen van LaScala is er een herinrichtingsplan 
gemaakt voor het St. Annapleintje. Zoals buurtbewoners misschien weten, heeft Vincent 
van Gogh hier in zijn jeugd gewoond. Ondernemers en bewoners vinden het jammer dat 
daar, behalve een plaquette en een ‘benkske’ niet veel van te merken is in de inrichting 
van het pleintje. Bovendien laat de huidige inrichting ook wel te wensen over. 

Buro013 heeft voor het St. Annapleintje een ontwerp gemaakt. Dit ontwerp wil de 
gemeente graag presenteren aan de buurt. Daarom is er op 14 februari een inloopavond 
in Vincent’s Tekenlokaal (Stadhuisplein 128). Omwonenden zijn hierover geïnformeerd 
door middel van een bewonersbrief. Wilt u meer weten? Kom dan ook op 14 februari 
tussen 19:00 en 20:00 uur langs of neem contact op met Ankie van de Sande. 

Op het Rubensplein staan in het voorjaar van 2017 werkzaamheden gepland. Het groen op 
het plein wordt aangepast en de speeltuin krijgt een nieuwe ondergrond. Samen met de 
kinderen in de wijk is er een vervanger gekozen voor een oud speeltoestel. Op 25 januari 
was er in Cafetaria De Prins een inloopmiddag waar kinderen uit de buurt konden aange-
ven welk speeltoestel zij het liefst wilden hebben. Het was een geslaagde middag. 
Welk nieuw toestel het is geworden, blijft nog even een verrassing!

Rubensplein

Tip of melding over uw buurt

Straatverlichting kapot? Ophalen (grof) huisvuil? 
Losliggende tegels? Verstopte riolering? Overlast?
www.tilburg.nl/melden of download de gratis 
BuitenBeter app via www.buitenbeter.nl.
Of bel 14013 (maandag t/m vrijdag tussen 8 en 18 uur)

WIJKNIEUWS    Berichten van de gemeente
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De Meedoenregeling: een budget 
om sociaal actief te zijn
Meedoen aan leuke, leerzame of gezonde activiteiten is niet voor iedereen vanzelfsprekend. 
Daarom krijgen Tilburgers met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum ieder jaar 
€ 100 per persoon om mee te kunnen doen. Het budget van € 100 is een kalenderjaar geldig. 
Veel inwoners krijgen de regeling automatisch. Heeft u 9 januari 2017 geen toekenningsbrief 
ontvangen, dan kunt u de regeling aanvragen via 
www.tilburg.nl/meedoenregeling.  

Ruim aanbod
Op www.meedoentilburg.nl kunt u zien wat u met de Meedoen-
regeling kunt doen. Het aanbod bestaat uit ruim 1200 verschil-
lende activiteiten op het gebied van sport, uitgaan, cursussen 
en cultuur. Elke maand sluiten nieuwe aanbieders zich aan bij de 
Meedoenregeling. Wie vragen heeft over één van de activiteiten, 
kan contact op-
nemen met de aanbieder van die activiteit. De contactgegevens 
staan op de website.

Nieuwe werkwijze: neem het klantnummer mee!
De werkwijze is dit jaar iets veranderd. Naast een geldig paspoort, rijbewijs of identiteits-
kaart heeft de aanbieder voortaan ook een klantnummer nodig. Met het klantnummer 
controleert de aanbieder de persoonlijke gegevens en het budget. 
Wie geld overhoudt, kan dat nog ergens anders voor gebruiken. Wie meer gebruikt dan € 
100 betaalt de rest zelf. 
Let op! Het klantnummer staat op de toekenningsbrief. De aanbieder kan het klantnummer 
niet voor u opzoeken. Vergeet daarom niet het nummer (of dat van gezins-
leden) mee te nemen.

Meer informatie
Ga voor meer informatie over de Meedoenregeling naar 
www.tilburg.nl/meedoenregeling.

€100 EXTRA,
OOK VOOR U?”

“

www.tilburg.nl/meedoenregeling

 

 Overige inkomensondersteunende 
 regelingen

Behalve de Meedoenregeling, het T-Kindpakket en de cursus ‘Uitkomen met 
inkomen’ biedt de gemeente Tilburg nog meer inkomensondersteunende 
maatregelen. 
Ga voor meer informatie naar: 
www.tilburg.nl/inwoners/laag-inkomen

Ruilwinkel Zuid

Aan de Korvelseweg 150a zit de Ruilwinkel Zuid. 
Deze ruilwinkel is een initiatief van bewoners en bestaat al meer dan twee jaar. Zoals de 
naam doet vermoeden, is er in de winkel geen geld nodig. Vrijwilligers staan voor u klaar 
met een kopje koffie of thee. Behalve allerlei spullen worden er ook diensten aangeboden 
en gevraagd. Zeker de moeite waard om een kijkje te gaan nemen. De winkel is open op 
woensdag, donderdag en zaterdag van 11:00 tot 16:00 uur. Kijk op de facebookpagina 
Ruilwinkel Tilburg Zuid voor meer informatie. 

HULP MET RONDKOMEN

Vraag het T-Kindpakket aan

REGELINGEN VOOR KINDEREN

KIND
PAKKET

Voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen is er het T-Kindpakket. Dit is een verza-
meling regelingen en bijdragen waardoor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen mee 
kunnen doen op school en in hun vrije tijd:

•  De Meedoenregeling, een bijdrage van 
100 euro voor leuke, leerzame of gezonde 
activiteiten.

•  De Tjippas, waarmee kinderen allerlei 
kortingen en voordelen kunnen krijgen.  
De pas kost 10 euro per jaar, die kosten 
zijn via de Meedoenregeling te  
verrekenen.

• Een gratis bibliotheekpas voor kinderen  
 tot 18 jaar.
•  Een financiële bijdrage van stichting 

Leergeld voor binnen- en buitenschoolse 
activiteiten. Daarnaast zijn er via Stichting 
leergeld mogelijkheden voor het volgen 
van zwemlessen tot diploma A. 

• Bijzondere bijstand waar nodig.

Gratis cursus
‘Uitkomen met inkomen’

Heeft u moeite om rond te komen van uw inkomen, of wilt u weten hoeveel geld u 
iedere maand ontvangt en uitgeeft? Geef u dan op voor de cursus ‘Uitkomen met 
inkomen’. Deze cursus is voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in zijn of haar 
finan-
ciële situatie. In zes bijeenkomsten is er aandacht voor: 
• administratie
• inkomsten/uitgaven
• kwijtschelding 
• belastingen
• bezuinigen
• schulden/schuldeisers

Er is een nieuwe cursus van donderdag 9 maart
 t/m 13 april van 18.30 - 20.30 uur.

Aanmelden
Aanmelden kan via www.tilburg.nl/budgetcursus. Bent u sinds kort zelfstandig on-
dernemer, of start u binnenkort uw eigen onderneming? Dan kunt u ook een cursus 
volgen voor ZZP’ers. Heeft u nog vragen over de cursus? Neem dan contact op met 
Schuldhulpverlening via e-mail: 
budgetcursus@tilburg.nl.  

WIJKNIEUWS    Berichten van de gemeente
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Nieuwe website voor Linten Korvel Besterd

Wisselende afbeelding 
met ernaast wisselende 
knoppen.

Extra aandacht voor 
o.a. de aanstaande  Ko-
ningsdag op de Korvel

Knoppen naar winkels op 
de Besterd en op Korvel, 
info voor ondernemers 
en pandeigenaren

Nieuwsberichten

Statistieken

Inschrijven op de 
nieuwsbrief

De footer met onder 
meer de mogelijkheid om 
de website te ‘liken‘ op 
Facebook, een archief 
voor nieuwsbrieven, 
nieuwsberichten en 
handige links.      

De Stichting Tilburgse Linten 
heeft een nieuwe website laten 
bouwen.  De oude website be-
vatte functionaliteiten die relatief 
weinig werden gebruikt maar wel 
kosten met zich meebrachten. De 
oude website was door zijn op-

bouw ook weinig flexibel qua vormge-
ving en presentatie.

Daarom is aan drie Tilburgse bureaus 
gevraagd om offerte uit te brengen 
voor een nieuwe website. De offer-
tes zijn beoordeeld op inhoud en 

prijs.  De keuze is uiteindelijk geval-
len op Marc Reinieren van Vormbe-
houd. Vormbehoud heeft een nieuwe 
website gebouwd in Wordpress. Dit 
is een cms-systeem dat makkelijk te 
onderhouden en uit te breiden is. In-
houdelijk zal ieder bedrijf zich kunnen 

presenteren, is er ruimte voor nieuws, 
evenementen, ondernemersinforma-
tie, informatie voor pandeigenaren en 
wordt onze Facebook-pagina automa-
tisch gekoppeld aan de website.

De bedrijven die nieuw zijn op de Lin-

ten worden apart benaderd om 
bedrijfsinformatie aan te leveren 
zodat ook zij op de nieuwe site 
staan. Voor vragen over de oude 
site of de reeds gerealiseerde 
nieuwe website, neemt u contact 
op met lintenmanager@tilburgse-
linten.nl. 

Op de afbeelding hiernaast zie je 
slechts de homepage, kijk snel 
op www.korvel-besterd.nl om de 
complete website te bekijken
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In de wintermaanden 
is er niet zoveel te 
doen in de tuin
Door Jan Schellekens 

KINDERTUINPLANNING

Ik zag ooit in een oude Western hoe een mooie jonge vrouw van een aard-
appelzak, bij gebrek aan beter, een hip jurkje maakte. Ik kende de term 
‘aardappelzak’ wel als grap voor kennelijk slechte kleding, maar hier dacht 
iemand “waarom niet?”. En ik kende ook de foto van Marilyn Monroe die er 
zelfs gehuld in een aardappelzak nog mooi uitzag. Maar nog steeds dacht 
ik dat dat toespelingen waren op de grap van een jurk die er uitziet als een 
aardappelzak. 
Tot ik onlangs in het textielmuseum de beroemde aardappelzak jurk van 
Marilyn Monroe zag hangen. Er lagen ook grote aardappel en meelzakken 
bij. Die waren bedrukt met versieringen, omdat arme mensen in de V.S. 
er inderdaad kleding van maakten. Niet enkel tijdens de grote depressie, 
maar ook daarvoor, daarna, en misschien nu nog. 

Tja... dat is ook een vorm van armoede bestrijding. Maar of het zo comfor-
tabel zit als het postzakken broekpak van Jan Taminiau?

MARIlYN MONROE
prijswinnaars 
kerstpuzzel 
vorige editie

Als het een keer hard gewaaid heeft 
kun je de winterafdekking van de plan-
ten herstellen (de bladeren weer te-
rug rond de planten harken.) Ook het 
tuingereedschap kan schoon gemaakt 
worden en de schoffel kan geslepen 
worden. De spade kun je met een staal-
borstel schoonmaken. Wist je trou-
wens dat je tijdens het spitten in het 
voorjaar je spade heel erg goed zuiver 
kunt houden met een stuk zachte rode 
steen. Je hoeft daarvoor je huis niet te 
slopen want in de meeste tuinen ach-
ter de oudere huizen in onze wijk vind 
je genoeg stenen die geschikt zijn. Als 
je dat regelmatig doet zul je merken 
dat er steeds minder zand aan je spade 
blijf hangen waardoor het spitten veel 
gemakkelijker gaat.
Je kunt ook een tuinplan gaan ma-
ken voor je tuin. Hiertoe maak je een 
tekening van je tuin met daarin aan-
gegeven waar de planten staan die je 
wilt behouden. Als je een paar planten 
een andere plaats wilt geven dan is 
het daar nu de tijd voor mits het niet 
vriest of erg snel gaat vriezen. Hier-
naast vind je de planning van de kin-
dertuin van afgelopen tuinier jaar. De 
planten komen elk jaar op een andere 
plaats te staan omdat het niet goed 
voor de grond is dat eenjarige planten 
jaren achtereen op de zelfde plaats te 
planten of zaaien. Dat wisselen van de 
plaats voor die planten wordt vrucht-
wisseling  genoemd.

Als je een tuinplan gemaakt hebt kun 
je op zoek gaan naar zaden en / of 

foto Kim Pattiruhu

planten die je graag in je tuin wilt heb-
ben. Op internet zijn voldoende leve-
ranciers te vinden die bovenstaande 
planten verkopen. Je kunt meestal 
ook kiezen uit biologisch geteelde za-
den. Kijk maar eens op de site van Velt, 
de bolster en vreekens zaden. Ook 
veel bijzondere planten vind je op 
bakker-hillegom.
Het is natuurlijk ook erg leuk om heel 
dat internet te vergeten en lekker op 
je gemakkie door een katalogus te 
bladeren.

Ontzettend bedankt voor 
het inzenden van uw 
antwoord van de prijs-
puzzel. Helaas heeft er 
niemand alle 15 verschil-
len gevonden. Hij was dan 
ook een tikkeltje moeilijk. 
De foto met de uitslag 
vind u op de website. 
Hieronder de prijswin-
naars. 

1.  M. van Gorp: Waardebon €50 
Decennia Design, Meelstraat 82

2.  Mauritz: 2x tribunekaarten 
WillemII-NEC

3.  A. van Schoubroek: 2x tribune-
kaarten WillemII-NEC 

4.  T. van Laarhoven: 2x tribune-
kaarten WillemII-NEC 

5.  Mevr. vd Hoek: Gezichtsbehande-
ling, Sparrenheuvel Instituut,  
Bredaseweg 202

6.  H. Kerkhof: Grote hangende heks 
Malle Heks, Korvelseweg 108a

7.  J. Segers:  Verrekijker , Frans van 
Aarle, Korvelseweg 255

8.  S. Schuuring:  Spiegel, Peerke 
Meubelen, Korvelseweg 159

9.  J . Dankers, Burgerdate voor 2 ,  
Burger Business, Lieve Vrouwepl. 13

10.  M. Vromans, Pedicure behande-
ling, Sparrenheuvel Instituut, 
Bredaseweg 202

11.  M. Steenhorst: Waardebon €25,- 
Diggers Records, Korvelseweg 15

12.  B. Smeets: Reisreinigingsset, 
Sparrenheuvel Instituut,   
Bredaseweg 202

13.  F. de Kok: Bloemenbon €10,- 
Artisjok,  Korvelseweg 112

Reacties van enkele winnaars:

Jan Dankers heeft gesmuld van 
zijn burgerdate:  ‘echt top wat ze 
hebben geleverd’ 
Bianka Smeets heeft zó genoten 
van haar behandeling:  ‘ze hebben 
er een  nieuwe klant bij’.
Tamara van Laarhoven stuurde 
ons onderstaande foto van ‘twee 
blije kids die naar de wedstrijd 
mochten’,

Foto; Tamara van Laarhoven

druk|print|vakwerk

geboortekaartjes
trouwkaarten

jubileumkaarten
folders

handelsdrukwerk
Zilverlindestraat 2a  |  5038 pM tilburg

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

in de buurt 
én op facebook!
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