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Van het Korvelplein tot aan het Sint 
Annaplein is het op diverse podia 
genieten van diverse optredens, 
culturele activiteiten en prachtig 
gedecoreerde kramen en winkels. 
Maar er is ook straattheater en 
oude ambachten worden op 
straat uitgeoefend. Neem een 
kijkje bij de levende kerststal en 
maak een ritje op de kameel. Het 
programma wordt toegelicht door 
stadsomroepers. 

Nieuw dit jaar is de gratis 
toegankelijke nostalgische 
winterkermis. Aan de 
allerkleinsten is gedacht met 
vermaak, bijvoorbeeld door 
Kingo die de Willem II fans 
opzoekt en de voorstelling van 
Eefje wentelteefje. Natuurlijk 
wordt de voorleeswedstrijd ook 
weer gehouden. Dit is nog maar 
een kleine greep uit het volle 
programma van Winter in Zuid. 
Bekijk de website
8:www.winterinzuid.nl voor 
het volledige programma en alle 
activiteiten. 
Kom op zondag 14 december 
helemaal in kerstsfeer en vergeet 
niet dat we deze winterse dag 

Oproepje van bezorgde buurtbewoners!

Fietsen op het trottoir

Het is NIET toegestaan om over het trottoir te fietsen, te brommen of 
met scooter te rijden. Het trottoir is voor voetgangers, mensen met een 
kinderwagen, rolstoelers en mensen met een rollator.
Houdt u zich a.u.b. aan de daarvoor geldende regels. U brengt dan 
tenminste geen mensen in gevaar!

De inloop op dinsdag voor 
jongeren bij MFA Zuiderkwartier 
maakt plaats voor een verbeterde 
avondinvulling.
De locatie en tijden blijven hetzelfde, 
maar waar voorheen vooral een vrije 
invulling, zoals een potje pool of 
darten de boventoon voerde, wordt 
er nu meer aandacht besteed aan 
alternatieve keuzes en suggesties 
van de jongeren zelf. Middels 
een ideeënbus wordt er besloten 
wat er, naast de oude vertrouwde 
spelelementen, op de avond zal 
gaan plaatsvinden. Ook gaan er 
thema- en voorlichtingsavonden 
georganiseerd worden. Bij dit soort 
avonden wordt het Zuiderkwartier 
mogelijkerwijs vervangen door een 
omgeving die beter aansluit bij het 
thema of de vraag van de jongeren. 
Denk hierbij aan een bezoek aan een 
theater, sportclub of inspirerende 
werkinstelling. 

Kom kijken en luisteren 
naar VoorleesPieck 2014.
Na het succes van vorig 
jaar, ook dit jaar weer 
tijdens Winter in Zuid 
op zondag 14 december: 
VoorleesPieck! Onze 
VoorleesVossen en hun 
publiek wacht weer 
een warm welkom 
in de Kapucijnenkerk aan de 
Korvelseweg. Op deze schitterende 
locatie krijgen de kinderen uit de 
basisschoolleeftijd tussen 13.00 uur 
en 15.00 uur de gelegenheid om hun 
voorleeskunsten te laten horen en 
zien.
Laat je verbazen door deze mooie 
kerk en geniet van de talenten van 
de kinderen. De jury, bestaande 
uit BT’ers (Bekende Tilburgers) en 
buurtgenoten, heeft de zware taak 
om de winnaars te kiezen uit alle 
VoorleesVossen. Op een ware troon 

 

Winter in Zuid op zondag 
14 december 2014

Haal uw handschoenen en sjaal alvast uit de kast want op 
zondag 14 december 2014 is de Korvelseweg in winterse sferen. 
Winter in Zuid is hét grootste gratis (buiten) kerstevenement 
van regio Tilburg. Tussen 12.00 uur en 19.00 uur warmen 
ingepakte Tilburgers zich op met warme chocomel en 
glühwein. Het thema van 2014 is net als voorgaande edities 
Anton Pieck. 

afsluiten met een lichtjesparade 
en de Kerstman in de arrenslee 
waar iedereen aan deel kan 
nemen. Inschrijven kan via 
8: www.winterinzuid.nl Dit 
jaar wordt er voor het eerst een 
combinatie gemaakt met de reeds 
bekende buurtparade. Een unieke 
samenwerking die voor een 
prachtige afsluiter van deze dag 
zorgt. 
Natuurlijk zijn er ook verspreid 
over de straat ondernemers met 
koopwaren vertegenwoordigd 
vanuit winterse kramen. Er wordt 
tevens gratis ruimte gegeven aan 
verenigingen, stichtingen en goede 
doelen om zichzelf te presenteren. 
Wenst u als ondernemer, vereniging, 
stichting of goed doel deel te 
nemen? Ga naar de vernieuwde 
website 8: www.winterinzuid.nl en 
meld u aan.  
 
Volg Winter in Zuid ook op 
Facebook en Twitter en blijf op de 
hoogte van het laatste nieuws.
We ontmoeten u graag op zondag 
14 december aanstaande vanaf 
12.00 uur! 

Stichting Krachtig Zuid

Nieuwe 
jongerenavond 

R-newt FreeZone
Niet alleen is er ruimte voor allerlei 
activiteiten, ook kunnen jongeren 
en hun verzorgers met hun vragen 
of problemen, die zij ondervinden 
in het dagelijks leven, terecht bij de 
aanwezige jongerenwerkers. Er kan 
een luisterend oor geboden worden 
en er kan, op een respectvolle en 
discrete manier, samen gekeken 
worden naar een eventuele 
oplossing.

R-newt is het jongerenwerk van 
ContourdeTwern. Een professioneel 
en breed netwerk dat voortdurend 
in beweging is. Wat wil jij doen? 
Kom langs en laat het ons weten!
R-newt FreeZone voor jongeren 
vanaf 12 jaar.

Dinsdag van 
19.00 uur tot ± 21.30 uur
MFA Zuiderkwartier 
Wassenaerlaan 38   5021 VS Tilburg

8: www.facebook.com/
RnewtFreeZone

Vragen? Neem contact op met
*: debbie@r-newt.nl

gezeten, zullen de deelnemers 
kort de tijd krijgen om een 
stuk voor te lezen uit hun 
favoriete boek. Om de harten                                              

van het publiek en de jury te 
veroveren.

Wil je ook VoorleesVos 
worden? En ben je tussen 
de 7 en de 12 jaar oud? 
Inschrijven kun je doen via 

ons e-mailadres: 
*: voorleespieck@outlook.com
Volg ons op Facebook: Voorlees 
Pieck of check
8: www.winterinzuid.nl 

Wie wordt VoorleesVos 2014 ?
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ContourdeTwern is dit najaar in 
Tilburg gestart met twee nieuwe 
diensten voor mantelzorgers 
van mensen met een psychische 
aandoening zoals een depressie, 
borderline of autisme: bezoekdienst 
en contactgroep ‘Onder Ons’.  

Bezoekdienst Onder Ons
Bij de bezoekdienst komt een 
vaste vrijwilliger gedurende een 
jaar één keer per maand bij u 
thuis om met u te praten over de 
vaak moeilijke thuissituatie. Deze 
vrijwilligers zorgen zelf (of hebben 
zelf gezorgd) voor iemand met een 
psychische aandoening. Ze weten 
dus wat u doormaakt en kennen de 
situatie uit eigen ervaring. Onder 
mantelzorgers is veel behoefte 
om ‘onder ons’ te kunnen praten 
met mensen die hetzelfde ervaren 
(hebben). De vrijwilliger is een 
luisterend oor en door ervaringen 
uit te wisselen krijgt u handvatten 
en zelfvertrouwen om met de 
ander om te gaan. Hierdoor 
krijgt u meer grip op uw situatie. 
ContourdeTwern is de bezoekdienst 
samen met Indigo gestart.

Contactgroep Onder Ons
Hebt u liever vaker contact met 
deelgenoten die u begrijpen? 
Dan kunt u om de week op 
donderdag om 19.30 uur 
terecht in MFA Zuiderkwartier 
aan de Wassenaerlaan 38 in 
Tilburg-Zuid. Op initiatief van 
een wijkbewoonster en met 

Nieuwe diensten voor mantelzorgers van 
mensen met een psychische aandoening

ondersteuning van ContourdeTwern 
start dan de gelijknamige 
contactgroep. Deze contactgroep 
is bedoeld voor ontmoeting, 
het delen van ervaringen en het 
vragen/krijgen van informatie. 
Mantelzorgers van alle leeftijden zijn 
welkom.

Aanmelden
Als u gebruik wilt maken van de 
bezoekdienst en/of de contactgroep, 
dan kunt u contact opnemen met de 
bureaudienst van ContourdeTwern, 
via (:013 - 549 86 46 of 
*: frontoffice-tilburg@
contourdetwern.nl. Na aanmelding 
volgt een kennismakingsgesprek 
om verwachtingen en ideeën te 
bespreken. 

Aan de slag als vrijwilliger
Hebt u zelf ervaren hoe het is om 
voor iemand met bijvoorbeeld een 
depressie, borderline of autisme 
te zorgen en wilt u deze ervaring 
graag overdragen als vrijwilliger 
bij de bezoekdienst? Ook dan 
kunt u contact opnemen met de 
bureaudienst. Ter voorbereiding 
op de huisbezoeken volgt u een 
korte cursus en eenmaal per 
kwartaal deelt u uw ervaringen 
met de andere vrijwilligers, onder 
begeleiding van een medewerker van 
ContourdeTwern of Indigo. 

People Planet Profit  
Peerke : Meubels gebruikt 
vintage en design

TILBURG - Wist je dat het 

kopen van tweedehands 

meubels niet alleen maar 

leuk is, maar ook nog eens 

meehelpt aan het behoud van 

de planeet? 

Door gebruikte meubels te kopen, 
belast je het milieu niet. Het is 
hergebruik van de grondstoffen, de 
bomen zijn bij wijze van spreken 
toch al omgezaagd, de meubels 
hoeven niet van verre landen te 
worden aangevoerd en bij transport 
worden ze verpakt in dekens die 
telkens hergebruikt worden. Peerke 
het Meubelmeneerke in Tilburg 
heeft een groot assortiment aan 
tweedehands meubels, van modern, 
klassiek, design tot vintage, eigenlijk 
zijn alle stijlen te vinden in de 
winkel.

Meubels pimpen 
Heb je net een nieuw huis of wil je 
jouw interieur een metamorfose 
geven, maar niet te veel geld 
uitgeven? Kom dan eens langs bij 
Peerke voor mooie tweedehands 
meubels. Bij gebruikte meubels 
kun je rekenen op kwaliteit. Je kunt 
immers zien hoe ze een periode 
van gebruik hebben doorstaan . 
Niet alleen de kwaliteit en de prijs 
zijn een voordeel van tweedehands 
meubels. Het is ook leuk om 
tweedehands meubels te pimpen. 
Met wat handigheid en creativiteit 
tover je een leuk modelletje om 
in een schitterend meubelstuk 
Zo creëer je een uniek interieur 
volledig naar je eigen smaak dat 
jouw persoonlijkheid uitstraalt. Een 
leuke manier van hergebruik van 
spullen waarbij je niet alleen jezelf 
een plezier doet maar ook bijdraagt 
aan het behoud van onze planeet. 

Hoge kwaliteit 
Je moet natuurlijk ook wel een 
beetje geluk hebben als je op zoek 

bent naar specifieke tweedehands 
meubels. Het aanbod wisselt bijna 
dagelijks dus het is altijd leuk om 
even rond te kijken in de winkel. 
Peerke het Meubelmeneerke koopt 
zelf de meubels op, daardoor 
kunnen ze meubels aanbieden 
van hoge kwaliteit. Dat is nou net 
het verschil tussen Peerke en een 
kringloopwinkel. Bij Peerke het 
Meubelmeneerke kun je rekenen op 
meer kwaliteit voor dezelfde prijs. 
Het allergrootste voordeel is 
natuurlijk dat gebruikte meubels 
goed zijn voor jou als mens , 
de planeet en je portemonnee. 
En meubels van Peerke het 
Meubelmeneerke hoef je niet eens 
zelf in elkaar te zetten!
Je bent van harte welkom bij 
Peerke in- en verkoop gebruikte 
meubels, vintage en design aan 
de Korvelseweg 159 te Tilburg, op 
dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 
18.00 uur en op zaterdag van 09.00 
tot 17.00 uur. Op donderdag is het 
koopavond en is de winkel geopend 
tot 21.00 uur.

Het magazijn van Peerke aan de 
Kapelmeesterlaan 114 te Tilburg is 
op donderdag, vrijdag en zaterdag 
geopend voor publiek. Op de 
website8: www.peerke.biz vind je 
een selectie uit de enorme voorraad.
Heb je zelf overtollige meubels die 
nog goed te gebruiken zijn dan 
heeft opkoper Peerke misschien wel 
interesse. Biedt ze gerust aan per 
mail of telefoon. 
Peerke het Meubelmeneerke
Korvelseweg 159
5025 JD Tilburg
(: 013-535 98 58
*: info@peerke.biz
8: http://www.peerke.biz

Werkgroep ouderen Oud - Zuid 2014
Gezellig bloemschikken is nog 
mogelijk op maandag 8 december 
van 13.30 uur – 16.00 uur. 
Kosten: € 3,20.
Extra bloemschikken op maandag 
15 december van: 13.30 uur – 16.00 
uur. Kosten: € 3,20.

Werkgroep ouderen Oud - Zuid 2015
Gezellige wintermiddag spelletjes 
op maandag 2 februari.
Inclusief koffie/thee en iets lekkers. 
Tijd: 13.30 uur – 16.00 uur. 
Kosten € 2,00.
Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 
donderdag voor de aangegeven 
datum bij de balie van het 
Zuiderkwartier.

Gezellige sjoelmiddagen
De Werkgroep Trefpunt ouderen 
organiseert de laatste maandag van 
de maand de activiteit sjoelen. De 

Gezelligheid bij de werkgroep 
ouderen Oud-Zuid

data zijn:
26 januari, 23 februari, 30 maart, 20 
april 18 mei en 22 juni.
Inclusief koffie/thee en iets lekkers. 
Tijd: 13.30 uur – 16.00 uur.
Kosten: € 2,00.
Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 
donderdag voor de aangegeven 
datum bij de balie van het 
Zuiderkwartier.

Gezellige middagen bloemschikken 
De Werkgroep Trefpunt ouderen 
organiseert weer enkele middagen 
bloemschikken op de volgende 
maandagen:
9 februari, 9 maart, 13 april, 11 mei 
en 8 juni.
Tijd: 13.30 uur – 16.00 uur. 
Kosten: € 3,20.
Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 
donderdag voor de aangegeven 
datum bij de balie van het 
Zuiderkwartier.

OPROEP!!!!!!!
Heeft u een onderwerp dat ook de aandacht van andere 

wijkbewoners verdient? Bijvoorbeeld winkelopening, bedrijfsjubileum, 
gouden of diamanten bruiloft enz. enz. Laat het ons weten! 

U kunt ons bereiken via:
(: 013 – 535 32 55

* : oudzuidkoerier@gmail.com
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Vanaf 0,5 % courtage 
 

1.    Aankoop- en verkoopbegeleiding 
2.    Waardebepaling en strategiebespreking 
3.    Plaatsing woning op internet en etalage 
4.    Te koop bord plaatsen 
5.    Woningfolders en Open Huis presentatie 
6.    Advertentiecoördinatie 
7.    Onderhandelingen met koper 
8.    Opmaak koopakte 
9.    Contact met notaris 
10. Zonder zorgen naar optimaal resultaat! 

 

Bel voor een GRATIS waardebepaling  
Jef Huijsmans  013- 2112 888 

WITTE WONING MAKELAARS TILBURG BERKDIJK 
Begeleiding bij aankoop - verkoop - verhuur  

Berkdijksestraat 1 - 5025 VC Tilburg – Mob: 06 - 221 700 29 
jefhuijsmans@wittewoningmakelaars.nl 

 

Ilayda: Hoelang heeft u dit beroep 
al?
Rosa: Ik heb dit beroep al 15 jaar .

Neesa: Waarom koos u voor dit 
beroep?
Rosa: Ik ben graag met mijn handen 
bezig en ik ben creatief.

Rima: Hoelang heeft u deze winkel 
al?
Rosa: Bijna 6 jaar. 

 Colofon
De Oud - Zuid Koerier is de wijkkrant voor 
Trouwlaan, Uitvindersbuurt en Oerle. 
Verschijnt 5 keer per jaar.
Redactieadres: 
Zuiderkwartier 
Wijkkrant Oud - Zuid Koerier 
Wassenaerlaan 38 
5021 VS Tilburg 
(: 013 - 535 32 55 
*: oudzuidkoerier@gmail.com
Redactieleden:
Peter van Erve
Jef Huijsmans
Nelly de Beule
Claudia van der Waal
Jasper Adolfs, ContourdeTwern

Advertenties:
Jef Huijsmans: 06 - 221 700 29

 De volgende Oud-Zuid Koerier
verschijnt uiterlijk: 

zondag 8 februari 2015
Kopijsluiting: 

woensdag 14 januari 2015
 Wijkinformatie:
Adres Zuiderkwartier: 
Wassenaerlaan 38 5021 VS Tilburg 
(: 013 - 535 32 55 
*: infozuiderkwartier@contourdetwern.nl 
Openingstijden:  
Iedere doordeweekse dag geopend van 07.30 
uur tot 24.00 uur (op dinsdag en donderdag 
tot 23.00 uur)en elke zaterdag van 08.30 uur 
tot 16.30 uur.
ContourdeTwern medewerkers: 
Manager team Zuid West: Lenie Donkers 
Management assistent: Lian Willemse 
Zakelijk leider: Dionne Rijnen
Sociaal werk: 
Petra Schreuder, Pascalle de Groot, Jasper 
Adolfs, Edith Herculeijns, Yolanda Huijsmans, 
Rien van Breda, Nisrine Khanchouf 
Ouderenwerk(Sociaal werk): Şule Kaplan
Jongerenwerk: 
Charles v/d Smissen, Debbie Sondag 
Boerderij Paulusse (: 013 – 535 95 58
Ouderenadviseur:  Piet Brokke 
(: 06 - 33 30 81 37
Huiskamer: Rina van Ierland
Maatschappelijk werk IMW: 
Carla van Es en Jacqueline Daal 
Spreekuur: 
ma. di. en do. van 08.30 uur tot 10.00 uur 
wo. van 08.30 uur tot 09.30 uur of op afspraak
Bewonersgroepen: 
Stichting Wijkraad Zuiderkwartier, Buurtraad 
Oerle, Werkgroep Ouderen Trefpunt 
 
Basisschool de Triangel: 
Zuiderkwartier Wassenaerlaan 38 
(: 013 - 542 41 43 
Brede School Tilburg Oud-Zuid: 
Zuiderkwartier Wassenaerlaan 38 
Contactpersoon: Marina Smits 
(: 013 - 535 32 55
Wijkagenten: 
Sander van Assouw, Dennis van Gorp en Lin-
da Robben voor Trouwlaan, Uitvindersbuurt 
en Oerle. (: 0900 - 88 44  
8 : www.dewijkagent.nl
Peuterspeelzalen in de wijk: 
Peuterspeelzaal Zuiderkwartier: 
Wassenaerlaan 38 (: 013 -  544 69 70 
Kindercentrum Zuid: 
Tafelbergstraat 133 (: 013 - 543 64 89
Scouting Pastoor Vroomans Groep: 
Gen. de Wetstraat 68 (: 013 – 542 12 80

Op bezoek bij: Nails bij Rosa
We zijn met kinderen van de Schoolloopbaanbegeleiding (SLB) van groep 
8 naar Nails bij Rosa geweest aan de Korvelseweg, omdat we bezig zijn met 
het onderwerp talenten en beroepen. 
Enkele meiden vonden het leuk om naar een nagelstyliste te gaan. De man 
van Rosa is tatoeëerder, maar was er niet. Rosa vertelde dat ze goed samen 
kunnen werken.
Er lagen wel Tattooboekjes en we kregen een rondleiding. Er was ook een 
massageruimte om jezelf even te laten masseren en we gingen ook naar een 
ruilwinkel en we hebben Rosa geïnterviewd.  
Rosa heeft het een en ander verteld over zichzelf en er zijn enkele vragen 
aan haar gesteld:

Luna: Wat vindt u zelf leuk om op 
nagels van klanten te doen?
Rosa: Aparte creaties maken.

Ilayda: Wat vindt u leuker: 
nepnagels maken of uw eigen nagels 
lakken?
Rosa: Kunstnagels maken.

Neesa: Wat is uw lievelingskleur?
Rosa: Zwart.
 
Rima: Welke nagels kiezen de 
klanten het meest?
Rosa: Acryl met gel lak.

Luna: Kunt u ook hele professionele 
versiersels op nagels maken? 
Rosa: Ja, bijvoorbeeld tekeningen 
namaken.

Ilayda: Op welke leeftijd vond u dit 
leuk om te doen?
Rosa: Vanaf 6 jaar oud.

Neesa: Waar komt uw inspiratie 
vandaan? 
Rosa: Iets inbeelden bijvoorbeeld.

Rosa, bedankt voor het interview en 
de rondleiding! 

Groetjes van Rima en Giovanni uit 
groep 8.
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WIJKNIEUWS  Berichten van de gemeente

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw wijk? “Like” dan de face
bookpagina Tilburg Zuidwest of volg ons op  Twitter: 
@tilburgzuidwest

Op dinsdag 28 oktober heeft in Koningsvoorde een informatieavond 
over de buurtpreventie plaatsgevonden. Gemeente en politie hopen in 
de wijk Oerle voldoende enthousiaste mensen te vinden om een team 
te starten. Linda Robben, één van de wijkagenten, was aanwezig en licht 
toe: "Oerle is helemaal geen onveilige wijk, maar alle oplettendheid 
van burgers is welkom. Bewoners denken vaak dat aangifte doen 
geen zin heeft,  maar toch zijn wij blij met alle informatie. Met een 
buurtpreventieteam hebben we meer ogen en oren in de wijk". 
Buurtpreventie wordt in andere wijken goed door bewoners ontvangen. 
De vrijwilligers zelf zijn ook erg enthousiast, omdat het contact in de 
buurt verbetert. Op de informatieavond hebben al enkele bewoners 
aangegeven interesse te hebben. Wanneer de aanmeldformulieren zijn 
ingevuld, wordt er met een klein team van start gegaan. Extra mensen 
zijn altijd welkom. 

Heeft u interesse of wilt u meer weten? Mail dan naar buurtpreventie@
tilburg.nl of vraag ernaar bij één van de wijkagenten van Oerle. 

Aanpak Armoede, ruimte om mee te doen
Goede ideeën om armoede tegen te gaan of mensen met geld
problemen te helpen? Maar extra geld nodig om het idee uit te 
voeren? Sinds kort is het mogelijk om een subsidie aan te vragen voor 
bewonersinitiatieven om armoede tegen te gaan: "Aanpak armoede, 
ruimte om mee te doen". Meer informatie op www.tilburg.nl/
subsidiewijzer onder het kopje 'zorg en ondersteuning'. 

Het is ook mogelijk om contact op te nemen met Ankie van de Sande 
van de gemeente (gegevens onderaan de pagina) of met de sociaal 
werker in de wijk (bereikbaar via MFA Zuiderkwartier). 

Ideeën welkom
Heeft u nog ideeën of tips rond het thema armoede? Neem dan 
contact op met Ankie van de Sande van de gemeente (contactgegevens 
onderaan de pagina) of bij de sociaal werker van ContourdeTwern 
(bereikbaar via MFA Zuiderkwartier).

Buurtpreventie Oerle

Contact met de gemeente
Contactpersonen bij de gemeente: Kitty Marijnissen: 06538 978 44 en Ankie 
van de Sande: 06158 818 44. 
Mailen kan ook naar kitty.marijnissen@tilburg.nl en ankie.van.de.sande@
tilburg.nl. 
Algemene klachten of meldingen: via de Buiten Beter App of Centraal 
Meldpunt (tel. 14 013).

Collectieve Zorgverzekering gemeente voor minima

De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve 
zorgverzekering afgesloten bij CZ en VGZ. Hiermee zijn mensen goed verzekerd 
tegen een lagere prijs. U kunt voor 2015 kiezen uit drie verschillende polissen 
per verzekeraar. Nieuw is de speciale polis voor mensen met hoge ziektekosten 
waarvan verwacht wordt dat zij het gehele eigen risico verbruiken. Op www.
gezondverzekerd.nl kunt u de polissen van 2014 bekijken en half november zijn 
de nieuwe polissen van CZ en VGZ bekend. 

In december organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor bewoners 
over de collectieve ziektekostenverzekering. Meer informatie over exacte datum 
en locatie vindt u op www.tilburg.nl.

Actieplannen Korvelsehofjes/Trouwlaan en Oerle
In de vorige edities van de wijkkrant is verteld over de actieplannen die zijn gemaakt voor de 
aandachtswijken Korvelsehofjes/Trouwlaan en Oerle. Eén van de onderdelen die in beide actieplannen 
is terug te vinden is de aanpak van de armoede in deze wijken. Het percentage armoedehuishoudens 
is zowel in Oerle als in de Korvelsehofjes/Trouwlaan hoger dan gemiddeld in Tilburg. Met de armoede
aanpak wordt er ingezet op het voorkomen van financiële problemen. Voorbeelden van acties: zijn: een 
geldwijzer met duidelijkheid over de regelingen en sneller huisbezoek bij huurachterstand. Daarnaast 
dragen de lopende initiatieven van bewoners bij aan dit thema, zoals de Ruilwinkel op de Korvelseweg en 
de werkgroep Samen Sterk die in de wijk actief is. 

Tijdens de burendag op 27 september hebben de bewoners van het Transvaalplein de handen uit de 
mouwen gestoken. Op initiatief van enkele bewoners is op het Transvaalplein een hekwerk neergezet wat 
mensen ervan bewust moet maken dat het plein wordt gebruikt als speel en verblijfsruimte. Hondenpoep 
zorgt al een tijd voor overlast. Door het hekwerk worden hondenbezitters er op gewezen dat de poep moet 
worden opgeruimd. Dat geldt natuurlijk ook voor het gebied buiten het hekwerk. 

De burendag was een groot succes. Er is hard gewerkt, maar er was genoeg ruimte voor gezelligheid. De dag 
werd gevuld met informatie over het groen op het plein, er waren zelfgemaakte hapjes en er was een jeu
debouleswedstrijd. 

Ruilwinkel Zuid 
is iedere woensdag, donderdag 

en zaterdag geopend 
van 11 tot 16 uur. 

Kijk voor meer informatie 
op de Facebookpagina: 

Ruilwinkel Zuid.

Transvaalplein

Zorg in 2015
Zoals u misschien al weet kunt u 
vanaf 1 januari 2015 met vragen 
over zorg, werk en jeugd terecht bij 
uw gemeente. In Tilburg openen 
we daarvoor geen nieuw loket. 
We gaan slimmer en eenvoudiger 
samenwerken met deskundige, 
vertrouwde partijen in de stad; GGD 
Hart voor Brabant, IMW Tilburg, MEE 
regio Tilburg, Loket Z en de afdeling 
Werk & Inkomen van de gemeente. 
Zodat er voor u zo min mogelijk 
verandert. Wij vinden het belangrijk 
dat u dicht bij huis ondersteuning 
kunt vinden. Daarom werken deze 
professionals in teams vanuit de 
elf wijken. Daarnaast is er een 12+ 

jeugdteam. Zij zijn bekend met en 
in uw wijk, waar zij al jaren goed 
samenwerken met onder anderen de 
huisarts, sociaal werk, jongerenwerk, 
wijkagent, woonconsulenten en 
leerkrachten. Natuurlijk kunt u ook 
bij hen nog steeds met uw vragen 
terecht.

Cliënten die op dit moment zorg 
krijgen, ontvangen persoonlijk 
informatie van de gemeente en/
of de zorgverleners over wat de 
veranderingen betekenen voor 
hun situatie. Meer informatie 
is ook te vinden op www.
hoeverandertmijnzorg.nl. 
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Kennen en gekend worden, 
daar draait het om. De 
talentenbank in onze wijk 
brengt mensen samen die 
van elkaars talenten gebruik 
willen maken. 

De één helpt met het opknappen 
van een tuin, terwijl een ander 
weer heerlijke hapjes maakt voor 
een feestje van iemand een straat 
verderop.

Er zijn al een aantal matches 
gemaakt (met gesloten beurs) en 
dat worden er alleen maar meer! 
Ook de eerste match in Oerle is 
een feit. Op dit moment voeren 
we met alle nieuwe inschrijvingen 
intakegesprekken en ontdekken we 
weer nieuwe talenten. 
De afgelopen maanden is gebleken 
dat er ontzettend veel talent in onze 
wijk woont en dat zoveel mensen 
graag hun talent aanbieden om 
een ander te helpen. Maar het is 
blijkbaar een stuk lastiger om van 
andermans talent gebruik te maken, 
dus om een beroep te doen op een 
ander. 

Secretaris voor de wijkraad: 
12 uur per maand.

Bestuurslid (pr en website):
16 uur per maand.

Bestuurslid algemeen:
10 uur per maand.

Notulist tegen een 
vrijwilligersvergoeding: 

5 uur per maand.

Er zijn verschillende optredens in 
de grote zaal en u bent daar als 
buurtbewoner voor uitgenodigd.
U kunt zich inschrijven bij de 
receptie van het Zuiderkwartier 
om deze geweldige optredens bij te 
wonen. De kaartjes kosten 
€ 2,00 per stuk. Hiervoor krijgt u 

Illustratie: Rob de Meester 8: www.robdemeester.nl

Maar… ondanks dat het lastig is 
om je vraag te stellen zijn er al leuke 
matches gemaakt: een bewoner met 
groene vingers die een echtpaar op 
leeftijd helpt met het winterklaar 
maken van de tuin, twee moeders 
die elkaar hebben leren kennen 
en kunnen benaderen wanneer 
ze een oppas nodig hebben, het 
ontwerpen van een flyer voor een 
buurtactiviteit.
 
Kortom, durf te vragen! Misschien 
is je computer erg traag geworden 
en kun je de hulp inroepen van een 
ander talent in de wijk. Iemand die 
jou met plezier met jouw computer 
helpt. 

Heb je vragen of wil je je inschrijven 
voor de talentenbank of je opgeven 
voor deelname aan Ondernemend 
Zuiderkwartier (waar ondernemers 
elkaar ontmoeten), loop dan eens 
binnen op het spreekuur bij:

MFA Zuiderkwartier 
op dinsdag van 

13.00 uur tot 14.00 uur.

Accent op ieders talent: 
Durf te vragen! 

NIEU
W

NIEUW

 

 
enkele consumptiebonnen en wordt 
gezorgd voor een hapje. Dus voor de 
prijs hoeft u het niet te laten!!! 
Schrijf u nu alvast in voor het 
ZUIDERCONCERT op zaterdag 
24 januari 2015!! U hoeft alleen uw 
naam en adres op te geven. Betalen 
gebeurt later.

We hopen 
dat u van de 
partij zult 
zijn!!!

Wilt u 
optreden tijdens het Zuiderconcert 
of kent u iemand die dit zou 
willen?? Neem contact op met John 
Clemminck 
*: j.clemminck@telfort.nl

Wijkraad 
Zuiderkwartier is 
op zoek naar jou.

Fietsen stallen

Heel veel vervelende situaties ontstaan doordat er overal plompverloren 
fietsen worden neergezet. Het blokkeert de doorgang voor mensen die b.v. 

met een rollator lopen, in een rolstoel zitten of gewoon lopen.
Houd a.u.b. ook rekening met andere mensen, zodat die ongestoord en 
zonder obstakels gebruik kunnen maken van het trottoir, waarvoor het 

ook bedoeld is.

Oproepje van bezorgde buurtbewoners!

Op zaterdag 24 januari 2015 

van 20.00 uur tot 23.30 uur 

wordt in het Zuiderkwartier 

het eerste echte Zuiderconcert 

gegeven voor en door 

buurtbewoners.

f
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Gedicht op Oud Zuid

Transvaalpleintransformatie

Het poepveld is niet echt ’n 
poepveld meer

De plek beoogt iets anders uit te 
stralen

Dus staan er nu voortaan 
begrenzingspalen
Voor ’t schijtende 

vierpotigenverkeer

Ooit zag de buurt het slechts als ’n 
lap gras

Maar nu hangt men een ander soort 
gevoel aan

Het is begonnen met 
’n jeu-de-boules-baan

Zodat ’t al wat minder poepstrook 
was

Soms werd het reeds als 
picknickveld gebruikt

Door giebelende, argeloze meiden
(Door kennis niet gehinderd of 

gefnuikt)

Nu wordt het steeds meer een 
ontmoetingsweide

Waar langzaamaan een nieuwe 
sfeer ontluikt

Waarbij het vast niet gauw tot 
stront zal leiden 

*: info@kodelaat.nl
8: www.kodelaat.nl

Administratie & 
Advies

Leo Hexspoor

: 06 51 19 79 33
: info@leohexspoor.nl
: www.leohexspoor.nl

•	 Boekhouding
•	 Jaaropgaven
•	 Belasting aangiften  

(ook particulier)

De redactie van uw wijkkrant wil u graag ook in de toekomst 
van al het wijknieuws op de hoogte houden. Inmiddels zijn er 
een aantal extra bezorgers gevonden, wat heel erg fijn is. Wij 
zoeken echter nog naar extra man/vrouwkracht!
Op dit moment zijn er nog vrijwilligersvacatures voor de volgende 
functies:

Schrijver(s):
Vind je het leuk om verhalen uit de wijk op te halen? Om met mensen 
in gesprek te gaan? Om het verhaal achter het verhaal te ‘onderzoeken’? 
Vind je het bovendien leuk om teksten te schrijven? Dan zijn we op zoek 
naar jou! Je hoeft niet alle wijkontwikkelingen te kennen, maar je bent 
wel nieuwsgierig naar wat er zich allemaal in jouw wijk afspeelt.

Acquisitie:
Vind je het leuk om bij bedrijven, winkels of zzp’ers een advertentie in de 
wijkkrant aan te bieden? Dan zoeken wij jou! De krant is afhankelijk van 
voldoende adverteerders om het voortbestaan te garanderen.

Algemeen redactielid
Heb je interesse om iets voor de wijkkrant te betekenen, maar weet je 
nog niet precies wat? Je kunt uiteraard ook als algemeen redactielid aan 
de slag om te kijken of het werken als vrijwilliger voor de wijkkrant iets 
voor jou is.
 
Lijkt een van deze functies je leuk of wil je meer informatie??  
Neem dan gerust contact op met de huidige coördinator: 
Jasper Adolfs, sociaal werker ContourdeTwern: 
(: 06-57 58 06 36 
*: jasperadolfs@contourdetwern.nl

Redactie Oud-Zuid Koerier

Enthousiaste redactie zoekt 
redactieleden en schrijver(s)!

Steunpunt voor 
vrijwilligerswerk 
heeft nieuwe 
openingstijden
Het Steunpunt voor vrijwilli-
gerswerk bemiddelt mensen die 
op zoek zijn naar vrijwilligers-
werk en organisaties die vrijwil-
ligers zoeken. Ook kun je hier 
terecht met vragen over vrijwil-
ligerswerk en burenhulpvragen. 

Vindt u het leuk om vrijwilligers-
werk te doen bij een organisatie?
U kunt op een vaste dag vrijwilli-
gerswerk doen bij een organisatie 
zowel in uw wijk, als daar buiten. In 
onze vacaturebank hebben wij een 
divers aanbod van vrijwilligersva-
catures die mogelijk aansluiten bij 
uw persoonlijke voorkeur. Neem 
eens telefonisch contact met ons 
op of loop eens gezellig binnen 
bij het Steunpunt om de verschil-
lende mogelijkheden te bespreken. 

Vindt u het leuk om iets voor 
een wijkbewoner te doen?
Bijvoorbeeld af en toe een buurt-
genoot helpen, een klein klusje uit-
voeren, samen fietsen, helpen met 
computergebruik, een boodschap 
doen, kennis uitwisselen over uw 
hobby, een helpende hand bie-
den bij een buurtevenement enz. 
U bent van groot belang voor uw 
eigen omgeving. Iedereen kan iets 
betekenen voor iemand, ook u! 
Natuurlijk houden wij daarbij reke-
ning met uw mogelijkheden en uw 
agenda. U bent tot niets verplicht. 
U geeft zelf aan of u wel of niet 
wilt ingaat op een specifieke vraag 
van iemand uit uw omgeving. 

Heeft u zelf af en toe hulp nodig?
Heeft u eenmalige of kortdurende 
hulp nodig, maar kunt u geen 
beroep doen op uw eigen net-
werk? Dan kijken de medewerkers 
van het Steunpunt voor vrijwilli-
gerswerk samen met u hoe deze 
hulp voor u kan worden geregeld. 
 
Hebt u als organisatie 
een vraag op het gebied 
van vrijwillige inzet?
Dan staat het Steunpunt voor vrij-
willigerswerk voor u klaar! Wij 
nodigen u van harte uit con-
tact met ons op te nemen.
 
De nieuwe openingstijden
van het Steunpunt voor 
vrijwilligerswerk zijn:

Dinsdag t/m vrijdag van: 
09.00 uur – 12.30 uur

Wijkcentrum  Zuiderkwartier, 
Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg,
(: 013-535 32 55  *: 
vrijwilligerssteunpuntzuidwest@
contourdetwern.nl

Graag wil ik me even voorstellen. 
Mijn naam is Denise en 
met veel plezier geef ik  op 
donderdagochtend yogales aan 
ouderen bij het Zuiderkwartier, 
Wassenaerlaan 38, 
Tilburg (: 013-535 32 55.

Een les waarin we simpele 
yogaoefeningen doen die erop 
gericht zijn zowel de kwaliteit van 
leven als de vitaliteit te verbeteren. 

De les bestaat uit 
gewrichtsoefeningen, 
vloeroefeningen, houdingen, 
adem- en ontspanningsoefeningen. 
Oefeningen die het lichaam meer 
balans, flexibiliteit en kracht geven 

Yoga voor ouderen in 
Het Zuiderkwartier

en helpen kwalen te verlichten. 
Graag nodig ik u uit om gebruik te 
maken van de mogelijkheid om een 
gratis yogales bij mij te volgen en 
het zelf te ervaren.

De yogales wordt elke 
donderdagochtend verzorgd, met 
uitzondering van de schoolvakanties 
van 09.30 uur tot 10.30 uur en van 
11.00 uur tot 12.00 uur. 
Kosten € 3,50 euro per les met gratis 
koffie of thee.

Graag hoop ik u te mogen 
ontmoeten! 

Vriendelijke yogagroet, 
Denise Rombouts.

30 km-zone: Hoe zit het eigenlijk?
Met verbazing heb ik geconstateerd 
dat veel mensen niet weten dat in 
heel de wijk maar 30 km gereden 
mag worden (behalve op het 
Korvelplein en de Korvelseweg). 

Bij een discussie daarover hoorde 
ik vaak: “ja maar bij ons in de 
straat staat nergens een 30 km 
bord”. Maar het is zo dat als je een 
woonwijk inrijdt en er 30 km wordt 
aangegeven, dit pas weer vervalt als 
het aangegeven wordt.
Er hoeft dus niet in elke straat een 
bord te staan. De Oerlesestraat 

bijvoorbeeld is 30 
km gebied, maar 
de snelheidsmeter 
geeft maar zelden 
onder de 30 km aan. 
Tot slot: de Trouwlaan is een 
fietsstraat. Daar mogen auto’s wel 
rijden, maar fietsers hebben altijd 
voorrang.
Hopelijk maakt deze uitleg het 
allemaal weer wat duidelijker! 
               
Deen,
Werkgroeplid Leefbaarheid 
Korvelse Hofjes & Uitvindersbuurt
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Drukkerij Hultermans bv

Calandhof 4
5025DP Tilburg
Tel. 013-5422587
www.drukkerijhultermans.nl

Druk- & Printwerk 

van geboortekaartje
tot

bedrijfsbrochure

Waar is dit? Ken je wijk!
In de wijkkrant van september stond weer een opgave met het 

item:  
‘Waar is dit? Ken je wijk!’.  

In elke editie van de wijkkrant ziet u 1 of meerdere foto’s van een locatie in 
de wijk. De antwoorden van de twee locaties in de vorige wijkkrant waren:

1. Natalstraat 2 (aan de zijkant van het huis)
2. Kaapkoloniestraat 33

De winnaar van een prachtig boeket van bloemisterij Den Blompot is de 
heer Ansems uit de Oerlesestraat. Er wordt contact met u opgenomen, van 
harte gefeliciteerd!
Hieronder vindt u de nieuwe opgave:

 De volgende Oud-Zuid 

Koerier verschijnt uiterlijk 

zondag 8 februari 2015

 Kopijsluiting: 

woensdag 14 januari

Brief van ons Wies

Biste meense

Ut gao wir naor ut kouwe weer. Dè 
zat d,r aon te kome. We hebben 
alles bij elkaar unne schoon nojaor 
gehad. Dus ut wordt ok alwir 
Sinterklaos. En daor maok ik men 
éége zo kwaod over. Ze hebbe ut 
allemaol mar over zwarte Piet. 
Dè is hier al zolang ik lééf. En naa 
maag dè un één keer nimmer. Wè 
is dè na vur flauwe kul. Zwarte Piet 
is zwart. En nie wit of weet ik vur 
aandere kleur. Sinterklaos is onze 
traditie. En ze hebbe d’r éége mar 
aon te zö moeilijk doen. Dóen wij 
òk nie. En die kender, die meuge 
heus wel un bietje spanning hebbe. 
Alleen nie bang maoke. Dè is nie 
goed. En zwarte piet is zò zwart. Dè 
komt om dettie dur de schoorsteen 
krööpt. Dè is hil ut eieren eten. Ik 
hoop en veule méé men. Dè ze daor 
allemaol nie naor  löösteren. En 
gewoon meedoen. Ut is gewoon un 
leuk kenderfist. En houw ut zo. Un 
gezellige dag vur die klèn jong. 
Zò dè moest ik effe kwéét. Want 
aachter de Sint maoke wij ons op 
vur de Kerst. Dan moet er weer 
vrede zijn. Want bööte onze grenze 
is ut allemaol ver te zuuke. Wij 
wone hier nog goed. Al moete wij 
wel uns mauwe. Mar dè hurt erbij. 
We hebbe allemaol genoeg ete en 
drinke. Sommige moete wel un 
bietje ööt kéke. Mar honger lijie we 
nie. Denk daor mar us aon as ge 
mee de kerst aon un gedekte taofel 
zit. En doe us iets goeds. Vur de 
aandere 
Veul groete van julliie Wies
Houwdoe war. 
En ik zeg mar zòò ;Zeg nie alles wè 
gè wit, mar wit aaltaai wel wè ge 
zegt.

LUNCH-DINER-BORREL 

Weet u op welke locatie(s) 
deze foto’s zijn genomen? 
Mail dan uw oplossing naar 
*:
oudzuidkoerier@gmail.com 
of stuur uw antwoord op 
vóór vrijdag 2 januari 2015 
naar: 
MFA Zuiderkwartier
t.a.v. redactie Oud-Zuid 
Koerier
Wassenaerlaan 38
5021 VS Tilburg 

Lever in ieder geval 
onderstaande informatie 
aan bij het insturen van uw 
antwoord:
Naam, adres en postcode, 
telefoonnummers 013
en �of 06
Ja, ik weet de locatie waar 
de foto’s zijn genomen, 
namelijk:
Locatie 1 en Locatie 2

Onder de mensen die het juiste antwoord geven, wordt weer een prachtig 
boeket van bloemisterij Den Blompot verloot! Daarnaast valt er dit 
keer ook een bon voor een pedicurebehandeling of voetreflexmassage van 
Herma Werkhoven, praktijk voor pedicure en voetreflexmassage te 
winnen!  

U krijgt bericht wanneer u deze prijs heeft gewonnen. In de eerstvolgende 
wijkkrant worden het antwoord en de winnaar gepubliceerd. 
Bovendien volgt er dan weer een nieuwe opgave!

Wilt u de foto’s in kleur bekijken? Ga naar de Facebookwebsite van 
ContourdeTwern team Zuid West,
 : www.facebook.com/contourdetwern.zuidwest en zoek naar dit item!

Veel succes!

Lijkt het u als ondernemer/bedrijf uit de wijk leuk om een prijsje beschik-
baar te stellen? Neem dan contact op met de redactie.
*: oudzuidkoerier@gmail.com of via (: 013-535 32 55.

Koningsmarkt 
in Koningsvoorde 

Op woensdag 17 december 2014
 wordt er een koningsmarkt gehouden. 

Die duurt van 09.30 uur tot 12.00 uur 
op het Willem Alexanderplein binnen Koningsvoorde. 

Generaal Smutslaan 208 in Tilburg.

Er zijn verschillende artikelen te koop, zoals:
bloemen, groenten, fruit, kaas, nachtkleding, enz.

In het restaurant kunt u koffie en gebak kopen.

Het wordt een gezellige middag. U komt toch ook?

De redactie wenst u
 prettige feestdagen
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Zaterdag 4 oktober jl. was er een 
open dag bij Scouting PVG. Het 
motto was: “Laat je uitdagen”.
Nou, dat was zeker mogelijk! De 
hele dag kon jong en oud zich 
laten uitdagen om de 6 meter hoge 
klimwand te bedwingen. Dit bleek 
een groot succes, zowel leden als 
bezoekers konden er geen genoeg 
van krijgen!
Daarnaast was het natuurlijk voor 
alle kinderen en ouders mogelijk 
om te zien wat er bij Scouting PVG 
op zaterdag zoal aan activiteiten 
wordt georganiseerd.
Wil je ook ’s komen kijken? Je bent 
altijd van harte welkom! Meedoen 
kan ook, zelfs 4 keer gratis, zonder 
meteen lid te worden. Al vanaf 4 
jaar ben je welkom bij de Scouting 
aan de Generaal de Wetstraat 68.

Kijk ook eens op
8: www.scouting-pvg.nl en op 
onze facebook pagina:
facebook.com/scoutingpvg

Samen met andere 
buurtbewoners worden ideeën 
en dromen tot leven gewekt en 
meegebouwd aan een project, 
waarin alles draait om de buurt. 

Open dag bij Scouting PVG zeer succesvol!

Buurtparade 
Corpus 
Korvel: Gratis 
spektakel voor 
jong en oud!

Als eindresultaat een geweldige 
en betoverende Buurtparade. 
Verschillende parade onderdelen 
komen vanuit diverse kanten samen 
op de Korvelseweg en versmelten 
uiteindelijk tot één spektakel.

Buurtparade Corpus Korvel vindt 
plaats tijdens Winter in Zuid op 
zondag 14 december 2014 en is 
van, voor en door alle bewoners 
van St Anna, Westend, Korvel en 
Trouwlaan (e.o.)

In aanloop tot de parade zal het 
team, begeleid door professionals, 
vooral brainstormen en beelden 

vormen, waarna lekker aan de 
slag wordt gegaan met bouwen, 
schilderen, kostuums maken, 
dansen, muziek maken, zingen, 
spelen en repeteren! 

Geinteresseerden zijn nog altijd van 
harte welkom om hierbij aan 
te sluiten. 

Iedere woensdag- en 
donderdagavond vanaf 19.00 uur, 

en vanaf 13 november ook de 
donderdagmiddag vanaf 13.00 uur 

in de Nieuwe Stede, 
Capucijnenstraat 156

 

Weet je nog mensen die hier ook 
aan bij zouden willen of kunnen 
dragen: speel het door!

Vragen of meer informatie? Kijk op 
8: www.art-fact.nl/buurtparade of 
stuur een mail naar
*: buurtparade@art-fact.nl

Het Buurtparadeteam:
Miranda Winter
 Eef van Eerdewijk
Paul van de Waterlaat
Kim Pattiruhu

Lijkt het u leuk om wekelijks met 
een groepje bewoners gezellig te 
dammen in het Zuiderkwartier?

Binnenkort wil ik gaan starten met 
een nieuw op te richten damclub 
in de wijk. Het tijdstip en dagdeel 
(overdag of in de avond) staat nog 
niet vast, dit zal in onderling overleg 
met geïnteresseerden bepaald 
worden. 
De contributie voor leden zal 
ongeveer € 2,50 per maand 
bedragen.

Lijkt het u leuk om deel te nemen 
aan deze nieuwe damclub? Neem 
dan contact op met de balie van het 
Zuiderkwartier via
(: 013 - 535 32 55 en laat uw 
gegevens achter. Geef hierbij ook 
aan welk tijdstip en dagdeel u 

Gezocht: 
leden voor 
een nieuwe 
damclub!

beschikbaar bent of uw voorkeur 
heeft. U kunt ook langskomen bij 
het Zuiderkwartier aan de 
Wassenaerlaan 38.

Bij voldoende interesse wordt er 
contact met u opgenomen om een 
start te maken met de club.

Hopelijk tot dams!

Sjef Schenkels
Wijkbewoner 
Trouwlaan-Uitvindersbuurt

Adverteren in deze krant?
Ondernemers die in deze krant willen 

adverteren kunnen contact opnemen met 
onze contactpersoon Jef Huijsmans:

 06-221 700 29
Wijkkrant 

 Oud-Zuid Koerier 
verschijnt 5x per jaar. 

Adverteren 
mogelijk vanaf € 15,00


