THUIS IN
ZORGVLIED
Wijkkrant van, voor en door de inwoners van de wijk Zorgvlied

DECEMBER 2020
Wijkkrant komt met
de grote Zorgvlied
Kerstpuzzel 2020
Snel naar de pagina’s 7 en 8. Daar
staat de grote Zorgvlied Kerstpuzzel
2020. Die bestaat uit vijftig vragen over
de wijk Zorgvlied, de wijk waarin zoveel
mensen zich thuisvoelen. De puzzel heeft
vijf onderdelen van steeds tien vragen:
zoek de ontbrekende tekst op deze
panden in Zorgvlied, wie zijn de volgende
tien bekende Zorgvlieders, zoek tien
adverteerders in de wijkkrant, Zorgvlied
in cijfers, welk antwoord (A B C) is goed
en waar bevinden zich deze tien objecten
in Zorgvlied?
Voor een aantal vragen zul je de wijk in
moeten gaan. De redactie wenst je heel
veel plezier en succes met de puzzel.

IN DIT NUMMER
Twee leerlingen onthulden de nieuwe naam van het Tiny Forest.

Foto: IVN

Christoffelbosje: mooi
kerstkado voor de jeugd
Een passender kerstkado is juist in
deze sombere tijd waarschijnlijk niet
mogelijk, De jeugd van Zorgvlied heeft de
afgelopen weken massaal bezit genomen
van het nieuwe Tiny Forest en het
naastgelegen sportveld.
In samenwerking met de gemeente
Tilburg en IVN Natuureducatie werd het
tweede Tiny Forest aangeplant. Een Tiny
Forest is een dichtbegroeid, inheems bos
ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is
niet alleen een prettige plek voor vlinders,
vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar
ook voor mensen. Kinderen leren in het
buitenlokaal over de Nederlandse natuur
en buurtbewoners ontmoeten elkaar op
een prettige en gezonde plek.
Bijna 150 leerlingen van Kindcentrum
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Christoffel hebben ruim 900 bomen en
struiken geplant. Tijdens de aanleg spatte
hun enthousiasme er vanaf. Drie reacties:
wij hebben al acht bomen geplant, dit is
veel leuker dan de normale lessen en we
hebben zeker tien wormen opgepakt.
Het mini-bos kreeg op 17 november
de naam ‘t Christoffelbosje. Schrijfster
en zangeres Marie-Cécile Moerdijk (92
jaar) die in Mariëngaarde woont, droeg
de naam aan aan de Kinderraad van
Kindcentrum Christoffel. Unaniem is
de naam gekozen. Zo is het echt een
mini-bos geworden door jong en oud.
‘t Christoffelbosje is onderdeel van
het totaal herontwikkelde plein aan de
Burgemeester Rauppstraat.
Tekst: IVN, Ruud Erich
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RECEPT

COLOFON

Kleine of grote kerstmis-salade

Een salade. Op eerste kerstdag een
kleine versie als voorgerecht of op
tweede kerstdag een grotere versie als
lunchgerecht.
Wat heb je nodig? Hoeveelheden zijn
afhankelijk van de versie die je kiest.
Blokjes kipfilet, kippenbouillonblok,
kruiden naar keuze afbakbroodje, olijfolie,
grof zeezout, knoflook, krop Romaine
sla, pitloze rode druiven, friszure appel,
walnoten en lente-ui
Verwarm de oven voor op 185 graden,
scheur een afbakbroodje klein, meng de
stukjes met een klein beetje olie, grof
zeezout en geperste knoflook op een
met bakpapier beklede ovenplaat. Zet 20
minuten in de oven en laat afkoelen. Laat
een plekje vrij voor een flinke handvol
walnoten die je er na tien minuten bijlegt.
Zet de blokjes kipfilet op met minstens
een halve liter koud water. Doe er een
kippenbouillonblok bij en bijvoorbeeld
tijm, foelie, laurierblad, een kleine ui met
schil, teentje knoflook doorgesneden,
peterselie. Je houdt dan een heerlijk
pannetje geurige bouillon over. Laat acht
minuten koken en laat vervolgens de
kipfiletblokjes afkoelen in de bouillon.
Zeef alles boven een ander pannetje of

F I J N E

THUIS IN
ZORGVLIED
Wijkkrant van, voor en door alle
bewoners van de wijk Zorgvlied in
Tilburg. Thuis in Zorgvlied is een uitgave
van Wijkvereniging Zorgvlied.

kom en haal de blokjes eruit en zet apart.
Bestrooi met zout en peper.
Bij gebruik als voorgerecht neem je per
persoon een klein bordje, bij gebruik als
lunch een grote schaal. Scheur stukken
Romaine sla, drapeer die op het bord.
Erop gaan de blokjes kip, doorgesneden
druiven, in dunne schijfjes gesneden
appel. Vervolgens gaat er de dressing
over. Daarna de croutons, stukjes
walnoot ringetjes lente-ui.
Dressing: Klop door elkaar: eetlepel
honing, halve theelepel mosterd,
theelepel kerriepoeder, flinke eetlepel
citroensap of witte wijnazijn en drie
eetlepels olijf- of andere olie.
Tekst: Kristel Stoffels

Coördinatie en eindredactie: Ruud Erich.
Redactie: Frits Bressers, Ad Mols, Hans
van Roosmalen, Bart Stenders, Kristel
Stoffels en Myriam Tacke.
Fotografen: Judith Hultermans en Helma
Verhagen.
Lay-out: Rendier Produkties.
Druk: Drukkerij Groels Tilburg.
Email: redactie@zorgvliedtilburg.nl
De volgende wijkkrant verschijnt op
19 februari 2021. Kopij voor die krant
insturen vóór 10 februari 2021.
Adverteren? Graag! Een mailtje naar de
redactie en je ontvangt alle informatie.
Mis niks. Kijk ook regelmatig op de site
https://www.zorgvliedtilburg.nl

U i t va a r t b e g e l e i d i n g

F E E S T D A G E N

Harriet van der Vleuten

Iedere uitvaart
bijzonder

BESTEL UW BOEKET,
KERSTSTUK OF CADEAU OP
TIJD ONLINE OF IN DE WINKEL
OM WACHTTIJD TE
MINIMALISEREN KUNT U OP
DRUKKE DAGEN GEBRUIK
MAKEN VAN ONZE
SNELKASSA

Kijk op onze website voor ideeën voor een persoonlijke invulling
van een afscheid en informatie over kosten.
Of neem contact op voor een kosteloos en vrijblijvend voorgesprek
of een wensenboekje.

www.harrietvandervleuten.nl

VERRAS ELKAAR MET BLOEMEN

Henriette Ronnerstraat 19, 5038 KH Tilburg

T 013 592 00 48
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IK VOEL ME THUIS IN ZORGVLIED

Echtpaar Jansen gaat 100 meter verhuizen

Links de huidige woning, midden het echtpaar Jansen en rechts het nieuwe appartementencomplex.
De redactiecoördinator belt. Ad, je moet
eens gaan praten met mevrouw en meneer Jansen, Van Oldenbarneveltstraat
nummer 16. Prima, lijkt me leuk. Gebeld,
afspraak gemaakt en op tijd aanwezig.
Riet en Ad maken samen de deur open,
nodigen vriendelijk binnen op gepaste
afstand vanwege het virus. Meteen vanaf
de eerste minuut is er een klik. Je bent
welkom.
Riet is 83 jaar. Ze is geboren in Ulicoten
op een boerderij. Ze is een van de jongsten in een echt Brabants groter gezin.
Daarmee zeg je in een paar korte zinnetjes al heel veel. Ze heeft als jong meisje
de oorlog meegemaakt. Heel gewoon
ging ze na de lagere school naar de
huishoudschool en daarna nog naar de
naaischool. Ze was voorbereid op haar
toekomstige taak van moeder en beheerder van het huishouden. Aan scholing
werd, vooral voor meisjes, veel minder
belang gehecht. Immers, een meisje
hoefde later de kost niet te verdienen.
Thuis was altijd werk. Vanaf haar jeugd
werd verwacht, dat ze buiten schooltijd
meehielp op het bedrijf. Kleine klussen,
maar ook best wel belastend door weinig
vrije tijd. Ze is ook nooit in loondienst
geweest.
Bovenverdieping
Met haar 25 is ze getrouwd met Ad. Hij is
twee jaar jonger, was dus bij hun huwelijk
in 1962 nog vrij jong. Hij woonde toen
nog thuis, in de Van Oldenbarneveltstraat. Er was in 1962 een groot tekort
aan woningen, zeker in de sociale sector. Het jonge paar kreeg dan ook niet
zomaar woonruimte, maar de gemeente
Tilburg schoot te hulp. De Gemeentelijke
Woningdienst verbouwde de bovenverdieping en er was ruimte voor de jongelui. Toen de ouders een aantal jaren later
gingen verhuizen zorgde PvdA-wethouder J.C. Baggermans, dat Riet en Ad de

officiële nieuwe huurders werden. Nu, per
1 december, gaan ze na 58 jaar verhuizen, 100 meter verderop.
Maar nu weet u nog niets van Ad. Tot
1957 woonde hij in de schildersbuurt. Dit
is de wijk achter de kerk aan de Ringbaan West. Ad vertelde daar meer over,
en in het Gedenkboek der Parochie H.
Margarita Maria, dat ik van Riet en Ad
te leen kreeg. Staat op pagina 11 een
buitengewoon intrigerende zin: ,,De kerk
zou het middelpunt vormen van het gehele complex met het Villapark in ’t front,
de middenstandswoningen op zij en de
werkmanshuizen aan de achterzijde.” Ad
kwam dus ‘van achter de kerk’. Bij die
kerk werd in 1924 een jongensschool
gebouwd, de Sint-Thomasschool, geleid
door de Broeders van Liefde. Daar zaten
de jongens uit de hele parochie. Het was
sociaal gezien een bont gezelschap. Ad
herinnert zich nog een aantal namen van
medeleerlingen uit het villa-gedeelte.
Later werd de parochie weer gesplitst en
kwam de Petrus en Paulus Kerk erbij en
een nieuwe lagere school, de Sint Christoffelschool. Dat was in 1957.
Na de lagere school ging Ad naar de
Leo-Mulo in de Leo XIII straat. Het zou
overigens opvallend zijn geweest als hij
op de HBS terecht was gekomen, want
dat was bijna niet weggelegd voor het
kind van een werkman. Voor wie deze
vorm van onderwijs niet kent, even wat
uitleg. We kenden naast scholen voor
beroepsvorming in die tijd de ulo (uitgebreid lager onderwijs) en een extra jaar
mulo voor meer extra uitgebreid lager
onderwijs. Later is dit schooltype vervangen door de mavo. Dat was Ad in die tijd
helemaal geen zorg. Na de mulo ging
hij kort werken als behanger/stoffeerder,
kwam al snel terecht als hulp bij een gerechtsdeurwaarder en solliciteerde met
succes voor een betrekking in overheidsdienst (de gemeente). Daar werkte hij tot

Foto’s: Ad Mols

zijn 56e jaar en ging toen (na 40 jaar!)
met pensioen. Daar genieten ze dus al
25 jaar van.
Naast de zorg voor drie kinderen deed
Riet ook vrijwilligerswerk voor de parochie en voor De Zonnebloem. Beiden
zijn altijd heel reislustig geweest. Na een
korte periode met een campertje zijn ze
nu caravanrijders. De fietsen gaan mee
en ook het buitenland.
Caravanrijders
Bij zo’n vief echtpaar kan de vraag natuurlijk niet uitblijven, waarom ze na
kerstmis gaan verhuizen naar de nieuwbouw aan het Burgemeester Van de
Mortelplein. Dan blijkt, dat de leeftijd hen
toch langzaam parten begint te spelen.
Voordat ze echt problemen gaan krijgen
willen ze kleiner gaan wonen en alles gelijkvloers hebben. Deze nieuwbouw komt
nu toevallig op hun pad, zodat ze in de
wijk kunnen blijven wonen. Hier immers
kennen ze heel veel mensen. Belangrijk
voor de keuze naar deze flat is, dat er
een aantal bekenden uit de buurt gebruik
maakten van de voorrangsregeling, zodat
ze toch tussen bekenden blijven.
Natuurlijk is de wijk sterk veranderd. De
samenstelling van de gezinnen is totaal
anders geworden. Naast alle mensen uit
de verschillende landen zijn er ook veel
jonge gezinnen met kinderen komen
wonen. Daardoor is een deel van de aansluiting weggevallen. Dat is geen reden
om uit de buurt weg te gaan. Ze staan
ingeschreven bij ’t Laar, maar ze horen
berichten dat de huurprijs enorm gestegen zou zijn. Als dat zo is, dan is er een
goede kans, dat ze in Zorgvlied blijven.
Boodschappen doen is geen probleem,
Ad en Riet bestellen de grote boodschappen via internet bij de Jumbo en de dagelijkse zaken halen ze bij de winkels in
de buurt.
Tekst: Ad Mols

3
Wijkkrant December 2020.indd 3

10-12-2020 15:25:17

COLUMN
Maakt leeftijd
je mooier?
Mijn schoonmoeder, een prachtmens, is
103 jaar oud geworden. Dat was haar
niet aan te zien. Ik zie vaak jongere
mensen, die veel ouder lijken. Natuurlijk
begonnen er ook bij haar allerlei kwaaltjes op te treden. Zo kon ze met haar
95 niet zo goed meer horen, maar een
hoorapparaat was niets voor haar. Ze
kon er niet meer aan wennen. Wel werd
ze nog geholpen aan staar toen ze over
de 90 was. Op die leeftijd maakte ze nog
een cruise op de Middellandse Zee en
een safaritochtje door Tunesië. Jammer,
dat na de 95 het geheugenplafond lager
werd. Werd haar 100ste verjaardag nog
in het vertrouwde verzorgingshuis gevierd, kort daarna werd het hoog tijd voor
een verpleegafdeling. De aftakeling was
niet direct zichtbaar, maar was voor wie
nader met haar omging duidelijk te merken. Ik houd me er aan vast, dat ze een
gelukkige, rustige dood gestorven is. Nog
altijd mooi en geliefd, maar haar leven
was duidelijk ten einde.

Misschien vindt u de volgende vergelijking ongepast, maar ik moest er aan
denken bij alle commotie over het huis
van Guus. Er zijn, naast de leeftijd, een
aantal parallellen met Oma Toos. Wie de
villa nauwelijks kende en er soms aan
voorbij reed, zei na de sloop, dat het zo’n
verlies was. De Bredaseweg met al zijn
schitterende landhuizen miste ineens een
van haar parels. Toevallig zei iemand me
deze week, dat hij niet meer wist hoe het

huis er eigenlijk uitzag! Maar Guus zag
de problemen van binnenuit. En zonder
dat, weet je al, dat een huis van 103 jaar
oud wel erg gedateerd zal zijn. Hij besloot
om op zijn eigen stuk grond iets te laten
bouwen waar hij en zijn gezin zich happy
konden voelen. Mogelijk, dat daarbij de
gedachte speelde, dat alles wat ouder
wordt niet meteen ook mooier en praktischer is. Er is tegenwoordig een reclame
over een architect, die een modern huis
wil bouwen, waarbij de nieuwe eigenaar
zich afvraagt of het wel gezellig is. Hij
raakte de kern: voel je thuis in je woning.
Niet die toevallige passant is bepalend,
maar jij in je eigen cocon, waarin je je
terug kunt trekken na weer een hectische
dag.
Mooi, och, daar wil ik hier geen oordeel
over vellen. Iedereen heeft daarbij zijn eigen normen. Is Westpoint mooier dan de
Stadsheer? Zijn bij dat laatste gebouw de
zogenaamde vogelkooitjes een verrijking
of juist niet? U mag daar zelf over oordelen. Maar waarom zou u Guus lastig
vallen met zijn toekomstig home. Ik wens
hem daar met zijn gezin veel geluk.

Tekst: Ad Mols

INGEZONDEN BRIEVEN

Gehoorapparaat

Ik lees altijd met heel veel plezier de
wijkkrant Thuis in Zorgvlied. Als assistente van dokter Noordveld heb ik op
woensdag 7 oktober griepprikken gegeven en op het eind van die middag vond
mijn collega een gehoorapparaat in de
wachtkamer.
Ik heb navraag gedaan bij de andere
praktijken in het gebouw, maar daar is
geen melding binnengekomen dat iemand een gehoorapparaat kwijt is.
Wellicht dat jullie iets in de wijkkrant kunnen zetten.
Het gaat dus om een gehoorapparaat,
dat aangetroffen is op 7 oktober in de
wachtkamer van het Medisch centrum
Zorgvlied.
Trudy Hooijen, assistente van
dokter Noordveld

Meterhuisje
Beste wijkraad. Door het lezen van ons
mooie wijkblad ben ik op een idee gekomen. Een en een is twee.
Het tere veldje is mooi opgeknapt, er is

Paul Watty en de specifieke kosten bij
hem na kunnen vragen. Ik regel dat
graag. Mits jullie het plan natuurlijk ondersteunen en er vanuit Verrijk je Wijk
aan bij willen dragen. Als dat zo is, ga ik
het een en ander navragen en in gang
zetten. Met specificatie van kosten uiteraard. Ik hoor het graag.
Stefan Jansen, Frankenlaan

Compliment

geld over in de Verrijk je wijk pot en het
interview met Paul Watty was mooi. Dat
deed mij op het volgende idee komen.
Op de hoek van het pleintje staat een
meterhuisje. Dit staat vol graffititags.
Onze wijkgenoot Paul Watty kan hier
voor een paar honderd euro vast iets
moois van maken wat past bij het nieuwe
mooie plein. Een ontwerp dat aansluit en
dan mooi uitvoeren.
Ik zou dan toestemming kunnen vragen
aan Enexis of een andere eigenaar van
het huisje en dit plan afstemmen met

Geachte redactieleden. Ik heb de wijkkrant hoog zitten en lees haar dan ook
altijd. Deze keer was het een echt feestje, voor ieder wat wils en zeer informatief. Extra dik, goed idee. Kortom: een
groot compliment!
Denise Schraven, Bredaseweg

Secretariaat
In de vorige wijkkrant stond een verkeerd
mailadres bij het verhaal over de mogelijkheden om een Verrijk je Wijk subsidie
aan te vragen bij de wijkvereniging. Mailtjes voor de wijkvereniging kun je sturen
naar secretariaat@zorgvliedtilburg.nl
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Ineke voelt zich vaak alleen en zoekt maatjes
Twaalf jaar geleden kwam Ineke Krooswijk, inmiddels 57 jaar, in onze wijk
wonen. In haar eentje, helemaal alleen,
haar zoons waren ondertussen al het
huis uit. Alleen, vaak erg eenzaam, voelt
ze zich eigenlijk nog steeds. De drempel
om in haar uppie dingen te gaan doen is
voor haar enorm hoog.
Voor veel mensen die samen van alles
ondernemen misschien moeilijk voor te
stellen. Ergens een kopje koffie, glas
wijn of een biertje drinken, naar de bioscoop gaan, een urenlange wandeling of
een uitstapje maken is voor haar al jaren
niet meer heel gewoon. Maar Ineke zit
niet bij de pakken neer, ideeën heeft ze
genoeg.
Ondersteund door Pascalle de Groot,
buurtondersteuner Zorgvlied Zuid, trekt
ze de stoute schoenen aan. Ze weet
namelijk heel zeker dat ze echt niet de
enige persoon in de wijk kan zijn die met
dit probleem kampt, eigenlijk een beetje
vereenzaamt. Dat zullen vrouwen, mannen, oudere en jongere mensen zijn.
Zoiets is niet aan sekse of leeftijd gebonden. Ook voor hen zal de drempel,
net als het in feite nog steeds ook voor
Ineke is, enorm hoog, misschien wel
onoverkomelijk zijn.
Berichtje sturen
Daarom heeft ze iets bedacht waardoor
mensen elkaar stapje voor stapje, in
eerste instantie tamelijk anoniem, kunnen gaan leren kennen. Zij kunnen een
whatsapp-berichtje sturen naar Ineke.
Zo gauw meer mensen dat hebben
gedaan, maakt ze een groeps-app aan
waardoor mensen als groep in gesprek
kunnen, maar ook met elkaar. Gewoon,
laagdrempelig en vrijblijvend. Het zou
heerlijk zijn wanneer mensen straks
samen plannen maken om iets te ondernemen, elkaar eens op te zoeken. De
Back zou daarin ook een functie kunnen
hebben. Ook daar is namelijk voor veel
mensen de drempel erg hoog, net als
voor haar. Maar toch wil ze ervoor
zorgen dat zo’n groepje zich daar, mocht
zoiets er van komen, op zijn gemak

Ineke Krooswijk zoekt maatjes.
voelt, ze gaat gewoon voor de deur
staan om iedereen vriendelijk welkom te
heten. Kortom, Ineke is een betrokken
bewoner die graag haar ideeën over het
te lijf gaan van de eenzaamheid voor
sommige mensen in de wijk, wil delen
met de Stichting.
Ook voor hen is onderstaand telefoonnummer bedoeld. Maar........ voor de
mensen die zij in eerste instantie graag
benadert, die ze met elkaar en haar in
contact wil brengen, is dat voorlopig
uiteraard totaal niet belangrijk. Er zijn
voor elkaar, het gevoel hebben dat er

Foto: Privé-collectie
ergens in de wijk, iemand is die je appje
leest en beantwoordt, iemand die weet
wie je bent, dat is voor deze mensen
het belangrijkste doel van Ineke. Een
geweldig initiatief van een fijn mens dat
ongelofelijk veel respect verdient voor
de manier waarop ze haar nek uitsteekt
met haar eerlijkheid en die het verdient,
net als vermoedelijk een aantal anderen
in de wijk om met andere fijne mensen in
contact te komen. Het telefoonnummer
van Ineke Krooswijk is 0646168036. Bel
haar, stuur haar een appje.
Tekst: Kristel Stoffels

Driekoningen weer welkom in Petrus en Pauluskerk
De Petrus en Paulus Kerk opent op
woensdag 6 januari van 16.00 tot
18.30 uur (als het past binnen de dan
geldende maatregelen) weer de deuren
om zingende koningen te ontvangen.
Graag verwelkomen de organisatoren
alle koningen. Het is al jaren een traditie
in Tilburg en er komen ieder jaar heel
veel kleine en grote koningen naarhet
kerkgebouw.

Een deskundige jury beoordeelt de
gezongen liederen op zangkwaliteit en
originaliteit. Voor iedere koning is er iets
te drinken en een eierkoek. En dan volt
het spannende moment: wie van de
koningen vindt de verstopte koffieboon
in zijn eierkoek. Voor alle zangers en
zangertjes ligt er tenslotte iets lekkers
klaar om mee te nemen. Ook dit hoort bij
de traditie van het driekoningen zingen.
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KERSTPUZZEL ZORGVLIED 2020
ZOEK DE TEKST

1. ...............................................................

2. ...............................................................

3. ...............................................................

4. ...............................................................

BEKENDE ZORGVLIEDERS
11. Oprichter South Jazzband - Jazz
Meeting Tilburg - Trompet
....................................................................
12. Beetje kaal – Joviaal - Rijmt allemaal
.....................................................................
13. Kdeng Kdeng - Statige villa - Crematorium
......................................................................
14. Nu even met mondkapje - Mortelplern - Een man die goed knippen kan
.....................................................................
15. Eigenaar slagerij - Vlees van Limousin-runderen - Westermarkt
....................................................................
16. Houdt zich aan de wet – Speciale
aandacht voor Zorgvlied - D66
....................................................................
17. Politicus - Bestuurder - IJzergieterij
....................................................................
18. Burgemeester - Oorlogsjaren Fraaie buste
......................................................................
19. Zangeres - Schrijfster - 24 mei 1929
......................................................................
20. Vleugelverdediger – Tricolores - 393
wedstrijden
....................................................................
ZOEK DE ADVERTEERDER

5. ...............................................................
21. ...............................................................
6. ...............................................................
22. ...............................................................

7. ...............................................................

8. ...............................................................

23. ...............................................................

24. ...............................................................

25. ...............................................................

9. ...............................................................

10. ..............................................................

26. ...............................................................

27. ...............................................................

28. ...............................................................

29. ...............................................................

30. ...............................................................
ZORGVLIED IN CIJFERS
31. Op een landkaart lijkt Zorgvlied op
een taartpunt. Wat is de oppervlakte van
die taartpunt?
A. 104 hectare of circa 146 voetbalvelden
B. 86 hectare of circa 171 hockeyvelden
C. 56 hectare of circa 215 tennisvelden
32. Hoeveel woonhuizen staan er in
Zorgvlied?
A. 1710
B. 1840
C. 2618
33. Hoeveel adressen telt de wijk Zorgvlied?
A. 2029
B. 2514
C. 1710
34. Hoe is de verdeling tussen mannen
en vrouwen in Zorgvlied?
A. Precies evenveel mannen als vrouwen
B. Meer mannen als vrouwen
C. Meer vrouwen als mannen
35. Parkeren in de wijk Zorgvlied is soms
lastig. Hoeveel auto’s zijn er in Zorgvlied?
A. 1524
B. 2313
C. 1835
36. Hoeveel Zorgvlieders zijn er in 2019
geboren?
A. 100
B. 30
C. 45
37. De wijk Zorgvlied bestaat uit drie
buurten. Welke van de buurten hieronder
ligt in Zorgvlied?
A. Staatsliedenbuurt West
B. Oude Volkerenbuurt
C. Het Villa Park
38. De Gezondheidsmonitor kent een
aantal groepen van leefstijlen. Welke
groep was volgens een onderzoek uit
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KERSTPUZZEL ZORGVLIED 2020
2016 de grootste?
A. De sporters
B. De drinkers
C. De mantelzorgers
39. Met al die grote huizen zal de gemiddelde woningprijs ook wel hoog zijn. Is
wonen in Zorgvlied duurder of goedkoper
dan bij onze zuiderburen in de Blaak?
A. Even goedkoop
B. Goedkoper
C. Duurder
40. Zorgvlied oud en grijs? Hoeveel
jongeren onder de 25 jaar zijn er in Zorgvlied?
A. 1205
B. 806
C. 2014

43.................................................................

48.................................................................

44.................................................................

49..................................................................

45.................................................................

50..................................................................

WAAR STAAT DIT OBJECT?

41.................................................................

42..................................................................

46.................................................................

43..................................................................

47..................................................................

SPELREGELS
- Vul de antwoorden in op de stippellijen
onder de vragen of foto’s. Streep bij 31
t/m 40 de twee foute antwoorden door.
- Vul hier je naam,leeftijd, emailadres en
eventueel telefoonnummer in.
Naam:...........................................................
Leeftijd:.........................................................
Emailadres:..................................................
Telefoonnummer:........................................
- Haal deze dubbele pagina uit de wijkkrant en deponeer die in de brievenbus
van wijkcentrum de Back of stuur op naar
Redactie Thuis in Zorgvlied, Gotenpark
42, 5037SP Tilburg. Je kunt ook een lijst
met de vijftig antwoorden doormailen
naar redactie@zorgvliedtilburg.nl. Vergeet niet je gegevens te vermelden.
-Inzenden kan tot en met 15 januari
2021. De uitslag staat in de wijkkrant die
op 19 februari verschijnt.
- De inzenders met de hoogste scores
maken kans op een van de drie prijzen.
- Veel succes!
Samenstelling Zorgvlied Kerstpuzzel
2020: Frits Bressers, Ruud Erich, Ad
Mols, Bart Stenders en Helma Verhagen (foto’s objecten).
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GEMEENTENIEUWS
“Let op elkaar”

Onderhoud Burgemeestersbuurt

Als gemeente hebben we graag
een vaste plek in deze wijkkrant:
zo kunnen we onze informatie
direct met u delen. Het is fijn om
op deze manier op de hoogte te
worden gehouden van het wel
en wee in de directe omgeving.
Zo houden we de verbinding
met elkaar. In een tijd als deze
is dat toch best moeilijk, omdat
we niet meer zo makkelijk bij
elkaar op de koffie gaan, of even
een praatje maken als we elkaar
tegenkomen in de supermarkt.

In de Burgemeestersbuurt zijn onderhoudswerkzaamheden gepland
aan gasleidingen en rioolaansluitingen. De gemeente combineert
dit met onderhoud aan het trottoir, de verlichting en het groen.

Uw wijk is ook mijn wijk, en net
als velen van u werk ik hoofdzakelijk thuis. Eenzaamheid ligt op
de loer in deze tijden van corona,
dus we moeten een beetje op
elkaar letten. Bijvoorbeeld als we
elkaar tegenkomen in een van de
winkels op het Burgemeester van
de Mortelplein. Ik ben blij met
de ondernemers daar: dat is iets
waar we als buurt zuinig op moeten zijn. Ook voor onze oudere
buren is het fijn dat ze winkels in
de buurt hebben en houden.
Ik hoop snel weer op bezoek te
kunnen komen, zodat we elkaar
in de ogen kunnen kijken en
elkaar ‘live’ kunnen spreken.
Bijvoorbeeld over de wijkagenda, die we samen met elke wijk
willen opstellen. In zo’n wijkagenda werken we met elkaar
aan de wijk en zoeken we naar
concrete oplossingen. Daarmee
voorkomen we dat problemen
echt groot worden. Het is goed
om te merken dat de inwoners
van ‘mijn’ wijk zich daar ook verantwoordelijk voor voelen. Velen
van jullie willen meedenken en
-werken aan oplossingen. Dat
blijkt bijvoorbeeld uit de plannen
om de openbare ruimte aan te
pakken. De gemeente gaat aan
de slag met het meerjarig

De gemeente wil de plannen graag vooraf bespreken met de bewoners en heeft daarom een klankbordgroep opgericht. Hiervoor
hadden 78 bewoners zich aangemeld. Er is een selectie gemaakt
om ervoor te zorgen dat bewoners van verschillende leeftijden uit
verschillende straten vertegenwoordigd zijn. De volgende bewoners
zitten in klankbordgroep:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marcelle Hendrickx
onderhoud aan onder meer
riolering, trottoirs en verlichting.
Hiervoor is een klankbordgroep in het leven geroepen,
die de wensen van de hele wijk
beoordeelt en weegt. De leden
zijn inmiddels ook al bij elkaar
gekomen, begreep ik. Mooi dat
dit gebeurt en ik ben benieuwd
wat daar uit is gekomen.

Kick Heeregrave (Drossaard van Wesepstraat 5)
Peter Paul Langejan (Drossaard van der Willingenhof 2)
Nienke Nouws-Boeren
Frans Smits (Burgemeester Vissersstraat 5)
Meike Stolzenbach-Eikenaar (Schout Backstraat 32)
Monique van Tartwijk (Drossaard Bernagiestraat 9)
Robert-Jan Willems (Burgemeester Suijsstraat 49)
Hugo Wolfs (Burgemeester Damstraat 35)
Hugo van Casteren (Schout Crillaertstraat 5)
Guido Heerink (Burgemeester Janssenstraat 30)
Hans Houtepen (Burgemeester van de Mortelplein 121)
Jeroen Beijsens (Burgemeester Rauppstraat 8)
Barbara Reijseger (Schout de Roijstraat 21)

De klankbordgroep heeft in november de eerste sessie bijgewoond.
Er zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen, zoals parkeren,
de voetgangersveiligheid rondom school, vergroening en de huidige
bomen. Tijdens de volgende bijeenkomst wordt het schetsontwerp
besproken. Later wordt het voorlopig ontwerp aan alle bewoners
gepresenteerd. Hebt u vragen of ideeën dan kunt u deze via één van
de leden inbrengen. Of stuur een mail naar de klankbordgroep via
burgemeestersbuurt@gmail.com.

Samen moeten we zorgen voor
een stad waarin iedereen gezond
en gelukkig is. Dan is er werk aan
de winkel, en dat kan alleen als
we dat samen doen. Wij zijn er
als gemeente voor iedereen. Daar
zetten we ons voor in. Maar ook
jullie zijn onderdeel van de stad
en doen dus mee. In deze wijk is
dat besef heel duidelijk aanwezig.
En dat maakt mij een blije en
trotse wijkwethouder.

Kijk voor de presentatie van de eerste klankbordbijeenkomst en
meer actuele informatie over het project en de planning op
www.tilburg.nl/burgemeestersbuurt.
Voor vragen over dit project kunt u terecht bij projectleider
Maarten Beije van de gemeente via het e-mailadres:
maarten.beije@tilburg.nl.

Ik wens jullie allemaal, ook
namens het hele gemeentebestuur en alle ambtenaren,
hele fijne feestdagen. En een
gelukkig, maar vooral heel
gezond 2021!

Iets melden?
Gebruik vanaf 28 december
de Fixi App

Marcelle Hendrickx,
wijkwethouder Zorgvlied

Iedereen wil graag in een
schone, groene en goed
onderhouden stad wonen.
Daar zorgt de gemeente voor,
sámen met inwoners. Dus
zie je een kapotte lantaarnpaal, losliggende stoeptegel
of zwerfafval? Dan kun je dit
vanaf maandag 28 december
2020 melden via de Fixi App.

Contact
Uw contactpersoon bij de gemeente is:
Diny Maas: diny.maas@tilburg.nl / 06 15 47 93 94
Algemene klachten of meldingen: via 14 013 of de gratis
BuitenBeter app (vanaf 28 december de Fixi App).

Ook overlast en sociaal onveilige situaties kun je melden
met de app. Het is makkelijk

Volg @gemeentetilburg

om een foto mee te sturen en
je kunt zien of iemand anders
dezelfde melding al heeft
doorgegeven. Je krijgt snel een
terugkoppeling zodat je weet
wat ermee is gedaan. Samen
zorgen we zo voor een schoon
en leefbaar Tilburg.
Tot maandag 28 december
gebruik je de BuitenBeter App
om een melding te doen bij de
gemeente.
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Service Point trekt 300 klanten per dag

Het enthousiaste team van Service Point Mortelplein: Bianca, Gerrie, Jolanda en Simon.
Niet voor niets heet de zaak van Simon
en Jolanda, Service Point Mortelplein.
Want service en vriendelijkheid, dat is
wat je daar vindt, waar je ook voor komt.
Voor rookwaar, om er een pakketje af te
halen of te brengen, schoolspullen, een
tijdschrift of krant, postzegels, opwaardeerkaarten voor je mobiel, een klein
cadeautje of goed boek, kantoorartikelen,
knutselspullen, het afleveren van stomerijgoed of artikelen voor de schoenmaker,
je gaat voldaan de zaak weer uit.
Simon noemt hun zaak weleens gekscherend, De winkel van Sinkel. Ze wilden
perse geen Bruna of Primera zijn maar
hun eigen stempel op de zaak drukken.
Door corona hebben ze nu helaas wat
minder tijd om uitgebreid een praatje
te maken met klanten, die dat gelukkig
goed begrijpen, voorkomen moet worden
dat er een enorme rij ontstaat terwijl ze
iedereen een voor een helpen, met zo’n
driehonderd klanten op een dag is dat
flink aanpoten. Ze hopen straks weer
meer gelegenheid te krijgen om ook wat
dat betreft wat meer voor hun klanten te
kunnen betekenen.
Formulier invullen
Ze zijn gewend om zo nu en dan mensen
te helpen met hun telefoonkaart, een
kopietje, het invullen van een moeilijk formulier of te verwijzen naar waar de mensen het beste terecht kunnen voor een
probleem. Dat stempel drukken ze ook

met name op de zaak door hun duidelijke
liefde voor het fenomeen prentbriefkaart
wenskaarten. De collectie bestaat uit zo’n
drie-en-een-half duizend exemplaren.
Mensen komen van heinde en ver om bij
hen kaarten te kopen. Ze blijven daar ook
heel actief mee bezig, steeds wordt bekeken of een aangeschafte kaartenmolen in
trek blijft, is dat niet het geval dan wordt
die vervangen. Dat kan door goede contacten met de leveranciers. Omdat een
aantal molens buiten staat staan zijn veel
kaarten in plastic verpakt zodat ze mooi
blijven. Vanaf december 2012 is en wordt
er hard gewerkt om de zaak levendig
te houden en om er hun eigen draai en
schwung aan te geven. Hij is daarom ook
een half jaar dicht geweest.
Textielwereld
Eigenlijk komt Simon uit de textielwereld. Hij is geboren in de Burgemeester
Visserstraat, heeft ook gewoond aan de
Ringbaan West en met zijn ouders is hij
op zijn zestiende verhuisd naar België.
Zijn vader runde met zijn broers Canadian Stocks aan de Emmastraat en daarna
heeft hij verschillende Levi’s Stores in
Nederland geopend. Zijn oma woonde
naast die zaak.
Met een van zijn twee broers heeft Simon vervolgens het Replay-concept
uitgerold in Nederland. Ze runden tien
zaken door heel Nederland, hadden 70
mensen in dienst, hielden kantoor aan de

Foto: Ruud Erich

Zouavenlaan 33 in het pand waar nu de
makelaar zit. Simon wilde kleinschaliger
aan de gang en raakte in gesprek met
Cor de Vries. Cor was de tweede eigenaar van de zaak aan het Mortelplein, na
de familie van Schayk. Hij wilde ermee
stoppen en voor Simon was toen een en
een heel duidelijk twee. Hij ontmoette
tegelijkertijd Jolanda en samen gingen
ze het avontuur aan. Vanuit België waar
ze met hun samengestelde gezin wonen,
beide hebben ze twee kinderen, runnen
ze beurtelings de zaak want het thuisfront heeft natuurlijk ook zorg nodig. Dat
runnen doen ze met Bianca die part-time
in vaste dienst is en met Gerrie. Gerrie is
een begrip op het Mortelplein. Inmiddels
zeventig plus, werkt ze volop mee achter
de schermen en soms ervoor. Ze werkte
er toen de familie van Schayk de eigenaar was, hun zoon het overnam en de
zaak vervolgens door Cor de Vries werd
overgenomen.
Kerstartikelen
Kerst is aanstaande, allerlei artikelen,
kerstpostzegels en natuurlijk hun paradepaardje, kerstkaarten in alle soorten
en maten nemen de plaats in van andere
vaste kaartenmolens. Aan de buitenkant
wordt de boel samen met de andere winkeliers aangekleed met kerstverlichting
en versiering. We gaan er met zijn allen
ook dit jaar weer van genieten.
Tekst: Kristel Stoffels
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Kostelijk nieuw boek van Frank van Pamelen

ZORGVLIED NATUURLIJK

De wijze uil, een
winterverhaal
Het was zomer toen de bosmuizen besloten hadden in het haardhok te gaan
wonen. De mensen hadden er grote
houtblokken in opgetast. Geen betere
beschutting tegen weer en wind! Hier
zouden ze het ook in de winter prima
uithouden. Zo leek het toen.
De winter was gekomen. Twee bosmuizen keken door een spleet tussen blokken door naar buiten. Het was guur. Natte
sneeuw kleefde aan hun snorharen, valse trek kroop onder hun vacht. Ze keken
naar de mezen die aan vetbollen bungelden, luisterden naar hun contente gefluit.
Die werden verwend. Zij wel! Een paar
weken geleden was het begonnen. Houtblokken verdwenen, een voor een. Er
kwamen enorme tochtgaten. Uitgerekend
nu het kouder werd. De muizen begrepen
er niets van.
Een bosuil landde in de lindeboom.
Zonder te bewegen luisterde hij naar
het lamenteren van de muizen. Hij wilde
precies weten waar het vandaan kwam.
Tot hij vier muizenoogjes zag. ‘Kom

eens naar buiten, dan heb ik voor jullie
een levensles’, kraste hij ze toe met zijn
vriendelijkste deuntje. ‘We zullen wel
wijzer wezen’, riepen de muizen terug.
‘Jullie zijn niet van lotje, dat moet ik jullie nageven’, antwoordde de uil. ‘Van
de dierenwereld hebben jullie verstand,
maar de mensenwereld zit toch heel
anders in elkaar. Rare kronkels hebben

die. De merel die een worm doormidden
knipt laten ze zijn gang gaan, maar een
ekster die een mees grijpt, die draaien ze
het liefste de nek om. Hun huiskat, toch
bepaald geen lieverdje, dat weten jullie
wel, die kan geen kwaad doen. Zelfs niet
als hij een lief vogeltje grijpt – laat staan
een van jullie soort. Het is maar goed dat
ze niet weten wat ik ‘s nachts allemaal
uitspook. De mensen willen alleen gezellige dieren om zich heen. De andere
zitten in de hoek waar de klappen vallen.
Zoals jullie.’
De uil ging verder, hij kwam op dreef.
‘Wij dieren doen gewoon ons ding. Maar
mensen, die denken in goed en slecht.
Die duwen je in het goede kamp of in het
slechte. Ik begrijp niet waarom ze het zo
hoog in de bol hebben. Ze doen alsof ze
boven ons staan. Wist je dat de ze slecht
gedrag ‘beestachtig’ noemen? Wat een
dédain. Wat een onwetendheid.
‘Ik zou er niet mee zitten, hoor’, zei de
uil, terwijl hij geruisloos wegvloog de
avondschemer in. ‘Daar is het leven te
kort voor’, riep hij nog over zijn schouder.
Maar dat vonden de muizen een slechte
grap.

Tekst en foto: Piet J. van den Hout

THUIS IN
ZORGVLIED

Lieve klanten,
Bedankt dat jullie in deze
moeilijke tijd onze winkel
blijven bezoeken.

Wijkkrant van, voor en door inwoners van Zorgvlied

Heb je tips of suggesties? Wil je reageren op artikelen in de
wijkkrant of een Ingezonden Brief schrijven over zaken in
Zorgvlied? Of wil je in de wijkkrant adverteren?
Dat kan. Mail naar redactie@zorgvliedtilburg.nl

Het Service Point Team

Burgemeester van de Mortelpein 59
7037PK Tilburg tel. 0137114773
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Brigadiers moeten kruising veiliger maken
Kindcentrum Christoffel is op zoek naar
vrijwilligers die als verkeersbrigadiers
de kruising over de Zouavenlaan bij
de school veiliger moeten maken. ,,Wij
zoeken niet alleen ouders van leerlingen
maar ook andere mensen in de wijk die in
hun vrije tijd willen brigadieren zodat de
kinderen als ze naar school gaan veilig
kunnen oversteken”, vertelt Laila Hammoudi, die op verzoek van Kindcentrum
Christoffel als aanspreekpunt optreedt. Zij
weet waar ze over praat. Haar dochtertje
Hind werd eind oktober vlak bij school
bij het oversteken van de straat aange-

reden. ,,Zij had een gekneusde hand en
een gekneusd been. Nu gaat het gelukkig weer goed. Maar er moet echt iets
gebeuren. Daarom zijn we op zoek naar
vrijwilligers.’’ Laila wordt daarbij ondersteund door contourdetwern.
Volgends Laila wordt er veel te hard
gereden in de omgeving van de school.
,,Hier in de wijk geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, maar veel
mensen racen hier als gekken door de
straten. Er zijn op diverse plekken verkeersdrempels aangelegd maar die hebben niet echt resultaat. Sommige mensen

rijden hier regelmatig echt onverantwoord
hard’’.
Wijkregisseur Diny Maas laat weten dat
de gemeente Tilburg de kosten van alle
benodigde materiële zaken voor haar
rekening zal nemen. ,,Maar de ouders
en buurtbewoners moeten de zaak coördineren en uitvoeren. De leerkachten op
school kunnen dat er momenteel niet bij
hebben. Verder willen we in de omgeving
van de school gaan we werken met opvallende waarschuwingsborden, smiley’s
en misschien ook met extra snelheidscontroles’’.
Tekst: Ruud Erich

Fatima El Abassi vertrekt na 18 jaar bij team Zuid
Ruim 18 jaar ben ik werkzaam geweest
in Team zuid en ik ben enorm dankbaar
voor mijn tijd hier en de ervaring die ik
voor altijd met mij mee zal nemen. Ik sluit
mijn tijd bij team Zuid af met dubbele
gevoelens. Het is een belangrijke periode uit mijn leven geweest en afscheid
nemen vind ik nooit echt makkelijk, maar
ik kijk ook uit naar de nieuwe kansen
die ik heb gekregen. Ik vind het eng om

in het diepe te springen en tegelijkertijd
is dit voor mij een geweldige uitdaging
die ik met beide handen aangrijp. Op 15
november ben ik met mijn nieuwe werkzaamheden begonnen bij team Noord.
Het is tijd voor een nieuw begin, een
nieuwe uitdaging en een stap verder in
mijn leven en persoonlijke ontwikkeling.
Mijn werkzaamheden in Zorgvlied neemt
mijn collega Pascalle de Groot over.

Ledeboerstraat 22
5048 AD Tilburg
 + 31 (0) 13 467 05 26
 info@nouwens-verhuizingen.nl
www.nouwens-verhuizingen.nl
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Huiswerkbegeleiding voor
middelbare scholieren
Wij bieden ondersteuning bij het maken / leren van je huiswerk.
Wij bieden wellicht datgene waarnaar je op zoek bent!
Een prettige leeromgeving waarin vooral rust, structuur, hulp bij plannen
en aanpak en eventueel bijles in een bepaald vak geboden wordt.

Verhuizen en meer……..
Specialist in het betaalbaar en zorgeloos
verhuizen van senioren, alleenstaande
en hulpbehoevende mensen.

Wij verzorgen uw complete verhuizing!

Locatie:

gebouw kindcentrum Christoffelbasisschool
Schout Backstraat 41 Tilburg

Tijd:

maandag-, dinsdag- en donderdagavond
van 18.30 tot 20.30

Informatie:

Sylvie Willekens
0613457772
Ad van den Elshout
0639489094
www.scorenkunjeleren.nl
info@scorenkunjeleren.nl
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Eerste inloopochtend
op dinsdag 12 januari

Nieuwe (gezonde) maaltijdservice in Tilburg

MAAL5 in Zorgvlied
gestart met klanten
van Joost aan Tafel

MAAL5. Dat is de naam van een
nieuwe maaltijdvoorziening in Tilburg.
Initiatiefnemer Nick Klaassen is gestart
met een aantal klanten van Joost aan
Tafel. ,,Het idee is ontstaan in coronatijd.
Joost van Wijnen is gestopt met
Joost aan Tafel en inmiddels verhuist
naar Frankrijk. Wij konden met zijn
klantenbestand starten. Vanuit Zorgvlied
willen we onze voorziening over heel
Tilburg gaan uitbreiden”.
Klaassen heeft ruime ervaring in de
horeca. Hij werkte twaalf jaar bij golfbaan
Prise d’Eau en ook een tijdje bij een
hockeyclub. MAAL5 heeft hij opgezet in
samenwerking met Steffan Oerlemans
van het bekende culinaire bedrijf
Cookaholics. Klaassen: ,,Cookaholics
levert de maaltijden en ik ga me vooral
bezighouden met het werven van nieuwe
klanten”.
Wat kunnen die klanten verwachten?

,,Gezonde, verse maaltijden die je
zelf nog even in de oven moet zetten
voor een schappelijke prijs. Een
normale maaltijd kost 9,50 euro, een
kindermaaltijd 4,95 euro. Sommige
senioren hebben genoeg aan een
halve maaltijd en kunnen dan kiezen
voor de kindermaaltijd. Wij leveren
voedzaam en gezond eten zonder
conserveringsmiddelen. Ook gebruiken
wij geen zout en suiker maar alleen verse
natuurlijke produkten en wij gaan zo min
mogelijk plastic gebruiken”.
Op de website info@maal5.nl
kunnen klanten een maaltijd kiezen
en bestellen. Die maaltijd kunnen zij
afhalen bij een oppikpunt in de stad
of thuis laten bezorgen. Voorlopig zijn
er vier oppikpunten maar dat worden
er acht. MAAL5 wil zich niet alleen op
particulieren richten maar ook op de
zakelijke markt.
Tekst: Ruud Erich

In wijkcentrum de Back vindt dinsdag
12 januari van 10.00 tot 12.00 uur de
eerste tweewekelijkse inloopochtend
plaats. Wijkbewoners kunnen dan terecht
met vragen, opmerkingen en ideeën
of gewoon voor een kopje koffie. Deze
inloopochtend is een gezamelijk initiatief
van de gemeente Tilburg en contourde
twern. De gemeentelijke wijkregisseur
Diny Maas en buurtondersteuner
Pascalle de Groot van contourdetwern
zijn tijdens de inloopochtend aanwezig.

Kerstvieringen in de
Petrus en Paulus kerk
In de Petrus en Paulus kerk aan de
Vierwindenlaan worden rond kerstmis
vier vieringen gehouden. Op kerstavond
donderdag 24 december is er een
gezinsviering van19.00 tot 20.00 uur en
daarna een kerstviering van 21.00 tot
22.00 uur. Op eerste kerstdag vrijdag
25 december is er een dienst van 9.30
tot 10.30 en op tweede kerstdag 26
december eveneens een dienst van 9.30
tot 10.00 uur. Alle diensten zijn ook te
volgen via You Tube.

Wij zijn maal5
wij koken 5 dagen per week een vers ovenmaal.
Deze fietsen wij zo bij jou binnen
of kun je afhalen bij jou in de buurt.
lekker, makkelijk en ook nog eens gezond!

Samen • Vertrouwen • Authentiek • Kwaliteit

• Kinderdagverblijf
• Peuteropvang
• Buitenschoolse opvang

A

B

Bel voor een
vrijblijvende
kennismaking:

MA T/M VR EEN OVENKLARE MAALTIJD

013 - 208 65 00

BESTEL OP ONZE WEBSITE: MAAL5.NL
AFHALEN: VOOR 14:30 BESTELLEN IS NA 15:30 AFHALEN
BEZORGEN: TUSSEN 16:00 EN 19:30 UUR BIJ JOU IN DE
BUURT!

Schout Crillaert 40 / 5037MS Tilburg
www.kinderstadtilburg.nl/locaties/christoffel

www.maal5.nl - 06-47892276
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