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Nieuwe zakelijk leider wordt
centrumcoördinator...
Vanaf 1 juni krijgt Desiree van Iersel een andere functie binnen ContourdeTwern en sluit haar periode als zakelijk leider in de Nieuwe Stede daarmee na
ruim 5 jaar af. Vanaf 1 juni zal Daphne Linsen haar opvolgen en zal de functie
van zakelijk leider omgevormd worden naar centrumcoördinator. In juni zal Desiree nog geregeld in de Nieuwe Stede te vinden zijn om zaken over te dragen
en af te ronden. Daphne zal vanaf 1 juli de taken van Desiree overnemen. Heb
je dus vragen of ideeën, zoek Daphne dan op!
Desiree zal op 1 juli afscheid nemen in de Nieuwe Stede.

te koop bij de buren
creatief ondernemersschap
in uw wijk

Weer een klus
geklaard
door de klusklup
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hET VERHAAL ACHTER...
De Dogmatische Unie
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DE GEZICHTEN VAN KORVEL WINT
ONTWERPWEDSTRIJD KORVELKIOSK
Door middel van een prijsvraag heeft de Stichting bewonerscomité Korvelseweg de kiosk
laten ontwerpen door jonge architecten en het te laten bouwen door jeugdige bouwvakkers middels de 100% bouwopleiding. Uit deze prijsvraag zijn drie ontwerpen genomineerd
waarop de wijkbewoners van de Korvel de afgelopen twee maanden konden stemmen.

foto links Desiree, rechts Daphne

T’is feest tralala! Proud Mommy
Café de Troubadour bestaat honderd
jaar en dat moet natuurlijk gevierd Even bijkletsen, Tips & Trucs, gezelligheid of gewoon ideeën uitwisselen
worden!
In het jubileumjaar wordt er elke
maand iets georganiseerd in het kader
van het honderdjarig bestaan van de
kroeg aan de Capucijnenstraat.
Eerstvolgende activiteit is de jaarlijkse
fietstocht op 4 juli en het belooft weer
een zeer memorabele editie te worden. Inschrijven voor deze bijzondere
en overigens gratis fietstocht door de
omgeving van Tilburg kan in het café
of via de website www.troubadourtilburg.wordpress.com, waar je ook alle
andere activiteiten vindt die worden
georganiseerd.

foto www.hetnieuwecollectief.eu

Elke woensdagochtend vrije inloop
voor alle moeders die de behoefte
hebben om samen met andere moeders ervaringen uit te wisselen. Onder
het genot van koffie/thee en wat lekkers erbij. Kom gezellig langs!
Elke woensdagochtend van 10:0011:30 uur, De Nieuwe Stede
Capucijnenstraat 156, 06-21997152

‘De Gezichten van de Korvel‘ is een
ontwerp van ‘Het Nieuwe Collectief‘,
een samenwerkingsverband van drie
jonge architecten. Het ontwerp is een
gelijkbenige, driehoekige ontmoetingsplek. De hoofdvorm van de kiosk
refereert naar de vorm van het plein.

Met behulp van crowdfunding komt
de KorvelKiosk tot stand. Maar liefst
675 driehoeken die in het plafond
verwerkt zijn, vormen gezichten die
uit een wit gecoate staalplaat zijn
gelaserd. Deze gezichten zijn van de
mensen die een driehoek ‘gekocht’
hebben.
Overdag geven de openingen die de
gezichten vormen een contrast, waardoor zij zichtbaar worden. In de avond
gaat de verlichting achter de platen
aan en lichten de gezichten de KorvelKiosk op. Het ontwerp is zogemaakt
dat de schuine hoek van ‘de gezichten’
het geluid richting het publiek weerkaatst.

Speciale aanbieding:

Blijkt wel dat De Troubadour met zijn
honderd jaar nog springlevend en vol
energie is!
Ondertussen wordt er hard gewerkt
om te maken dat deze gezellige
buurtkroeg ook de komende eeuw
vrolijk door kan. Van buiten wordt er
stevig gerenoveerd en ook van binnen
worden kleine veranderingen doorgevoerd. Maar geen zorgen, na de
werkzaamheden zullen de gasten de
zelfde warme huiskamersfeer mogen
ervaren, die Café de Troubadour al die
jaren gekenmerkt heeft.
Volgen via Facebook kan natuurlijk
ook: facebook.com/troubadourtilburg

vaderdag palingdag!
Bij aankoop van
een halve kilo paling €17,50
OF

4 Hollandse nieuwe
vers van het mes

1 GRATIS HARING

tegen inlevering van deze advertentie

Door een juiste prijs te koppelen aan
de driehoeken kan de Kiosk gefinancierd worden evenals de opwaardering en inrichting van het Korvelplein.
De Kiosk is op een dusdanige manier
uitgewerkt zodat studenten het grotendeels onder begeleiding kunnen
realiseren. De eenvoud in het ontwerp
is ontstaan uit de ambachten waarmee de studenten moeten kunnen
werken. Daarnaast is nagedacht om
via een hedendaagse ambacht deze
kiosk te vervaardigen. Hierin wordt
een antwoord gevonden in de digitale
ambachtswereld. Een voorbeeld van
zo’n digitale ambacht, welke gecombineerd wordt met een hedendaagse
uitvoeringstechniek, is door een foto
digitaal te bewerken tot een puntencontrast om deze vervolgens uit een
staalplaat te laseren.
‘De Gezichten van de Korvel’ wordt
hèt gezicht aan het Korvelplein. Het
komt tot stand door de mensen uit de
Korvel, bestaat uit de gezichten van
de mensen uit de Korvel en wordt gemaakt door de opleiding liggend bij
de Korvel.
Diverse organisaties en ondernemers
steunen het initiatief, waaronder de
Ambachtsschool, woningcorporatie
Tiwos en Bouwbedrijf Doevendans.

Herwaarden

VAN

Op zondagmiddag 7 juni is tijdens
het eerste Korvel Festival het winnende ontwerp bekend gemaakt: ‘De
Gezichten van de Korvel’. Het was dan
ook een zeer geslaagde dag. Een paar
honderd bezoekers zijn komen kijken
en luisteren naar optredens van locale
bands. Ook vele fietsers stopten even
om te luisteren en een ijsje te nuttigen.

Gordijnen - Tapijt - Laminaat - PVC - Accessoires

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

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

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

Jongerenwerk 535 95 58 debbie@r-newt.nl

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

Ouderenadviseur
spreekuur: Maandag 14.00-15.00 uur Het Laar
Dinsdag

09.00-10.00 uur De Nieuwe Stede

Dinsdag

13.30 - 14.30 uur Frater Mattheushof

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

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

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

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

www.facebook.com/contourdetwern.zuidwest
www.contourdetwern.nl
infodenieuwestede@contourdetwern.nl

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

013 - 535 32 55

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

013 - 582 18 25

Op zoek naar werk?

Vrouwen die langer dan 2 jaar
werkloos zijn en weer op zoek zijn
naar werk worden geholpen. Met
Bond voor ouderen Sint Anna
013 - 543 09 36
het project op eigen kracht zet je
Gerrit Donders
doelgericht stappen betaald werk.
Dat kan in groepsverband samen
Bond voor ouderen Korvel
013 - 850 03 69
met andere vrouwen, aleen of in
Mevr. R. Spijkers		
combinatie van beiden.
Bond voor ouderen Westend
Mevr. Broeders
Seniorenwerk de Nieuwe Stede
Mayckel van de Ven

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

06-41658854
06-51117781

013 - 468 19 14
013 - 536 27 91

013 - 590 26 52

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

14 013

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

14 013

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

0900 - 8844

013 - 544 15 44
0900 - 0767
0900 - 8122

Maaltijdenexpres Midden-Brabant

013 - 544 25 13

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

0800 3656565

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

Met de individuele geprekken kan
je op ieder moment starten. De
cursus wordt 2x per jaar gegeven
en bestaat uit 6 groepsbijeenkomsten. Deelname is gratis

Op www.advocatencollectief.nl
kun je gemakkelijk offertes
aanvragen voor bijstand in
juridische kwesties en juridische
adviezen bij uw proces.
De Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG)
mr. Pieter van der Meulen

met daarin een toelichting op de voorgenomen afwijzing. U kunt hierop reageren door binnen twee weken uw
zienswijze in te dienen. Vervolgens
wordt er een definitieve beslissing op
uw aanvraag genomen. Tegen deze
beslissing kunt u binnen zes weken
bezwaar maken. In spoedeisende gevallen kunt u een voorlopige voorzieDe VOG is een verklaring waaruit blijkt ning vragen.
dat uw gedrag in het verleden geen
bezwaar vormt voor het vervullen van Overigens kan een werkgever, ook
een specifieke taak of functie in de al bent u aangenomen en al een tijd
samenleving. De VOG vraagt u aan in werkzaam, aan u vragen (opnieuw)
uw gemeente en de procedure duurt een VOG te overleggen. In het onderzo’n vier tot acht weken. De kosten wijs is dit al gebruikelijk. U moet wel
bedragen ongeveer € 25,- De feitelijke een redelijke termijn worden gegund
beoordeling wordt uitgevoerd door om aan het verzoek gehoor te kunnen
een onderdeel van het Ministerie van geven.
Veiligheid en Justitie.
U krijgt de VOG als u geen strafbaar Ook al hoeft u bij uw werkgever geen
feit heeft gepleegd dat relevant is VOG te overleggen dan kan uw evenvoor de betreffende functie. Er wordt tuele verleden toch een rol spelen. Als
in principe tot vier jaar vóór de datum u weet of behoort te weten dat het
van de aanvraag teruggekeken. Voor (strafrechtelijk) verleden u ongeschikt
bepaalde functies kan dat langer zijn. maakt voor de functie waarnaar u solOm tot een beoordeling te komen, liciteert dan moet u dit melden. Uw
wordt het Justitieel Documentatiesys- werkgever mag echter alleen aan u
teem (‘JDS’) geraadpleegd. In het JDS vragen stellen over uw (strafrechtelijk)
worden misdrijven, (ernstige) overtre- verleden als dat voor de uitoefening
dingen en bepaalde rapportages van van de functie ook echt relevant is.
de Raad voor de Kinderbescherming
Meer weten over de VOG of andere
en de Reclassering geregistreerd.
vragen kom naar ons gratis spreekuur.
Als blijkt dat er grond is voor afwijzing Advocatencollectief
van uw aanvraag, ontvangt u een brief www.Advocatencollectieftilburg.nl
Een werkgever wil, voordat hij u aanneemt, graag weten of u geen belastend verleden heeft om de functie te
kunnen uitvoeren. Dit kan hij bijvoorbeeld doen door op Google, Facebook
en LinkedIn naar u te zoeken. In veel
gevallen moet u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen.

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

Juni is de
Chipmaand

Omdat er jaarlijks zo veel verdwaalde
dieren op straat worden gevonden en
Startbijeenkomst is op maandag
de asielen overvol zitten, heeft de Die14 september 9:15-12:00 uur
renbescherming de maand juni uitgeroepen tot chipmaand. In juni krijgt u
We vinden het wel belangrijk
€ 10,- korting op het chippen van uw
dat je gemotiveerd bent. Er zijn
kat! Den Herd heeft zich direct aangenog een aantal plekjes vrij Heb je sloten bij deze actie.
Het is sinds 2014 wettelijk verplicht
interesse?
honden vanaf de leeftijd van 6 weken
te chippen. Normaal gesproken regelt
Meld je aan op
de fokker dit, maar u zult dat zelf moewww.fenikstilburg.nl of mail naar
ten doen als u een nestje verwacht of
kristel.doorakkers@fenikstilburg.nl als u een dier uit het buitenland mee013-5421896
neemt. Als uw hond niet gechipt is,
bent u volgens de wet strafbaar.
Feniks, -Emancipatie expertise
Voor katten is chippen (nog) niet vercentrum tilburg
plicht (tenzij uw kat meegaat naar het
NS plein 17
buitenland), maar wij raden het u ten
5014 DA TIlburg
zeerste aan. Helaas krijgen wij met
enige regelmaat aangereden of dood
gevonden katten in onze kliniek aangeboden, waarvan de eigenaar niet
te achterhalen is. Daarnaast komt het
ook voor dat een kat die buiten komt,
of ontsnapt is, door een ander in huis
wordt opgenomen uit goede bedoelingen omdat ze denken dat het een
zwerver is. Dit kan ook een binnenkat
overkomen die op een onbewaakt
moment door een open deur of raam
naar buiten glipt. Als uw dier gechipt

is, kan de dierenbescherming of de
dierenarts u snel herenigen met uw
geliefde dier.
De chip is kleiner dan een rijstkorrel
en wordt met een naald onder de huid
geplaatst. Dit hoeft maar 1 keer te
gebeuren en de chip gaat levenslang
mee. Vergeet niet online de gegevens
te wijzigen wanneer u verhuist of een
nieuw telefoonnummer heeft. Een
chip is voor katten veiliger dan een
halsbandje omdat een chip in het lijf
zit en het helaas nog wel eens voorkomt dat een katje met de halsband
ergens aan blijft hangen. Ook kan een
bandje kwijtraken en een chip niet.
Gevaarlijke hondentrouw
Hondentrouw kan onvoorwaardelijk
zijn en er zijn honden die voor hun
baas door het vuur gaan. En zelfs zijn
er honden die voor hun baas letterlijk
een sprong in het diepe maken.
Ook 12 jarige Bobbie wilde zo graag
bij zijn baasjes in de tuin zijn, dat hij
van het balkon van de 2e verdieping is
afgesprongen. Wij hebben dit eerder
meegemaakt met een Whippet die uit
de flat was gesprongen om zijn baasje
te volgen. Het arme dier had beide
voorpoten verbrijzeld.
Bobbie had meer geluk. Hij had geen
beschadiging van zijn vitale organen,
maar wel een zwaar gekneusde voorpoot en een heup uit de kom. Na 2
weken liefdevolle verzorging en twee
soorten pijnstilling begon Bobbie
echt op te knappen. Het zal nog enige tijd duren voordat het benenwerk
weer goed ‘marcheert’, maar het oude
beestje doet het nog best.

www.wijkkrantdekoppel.nl

pagina 3

Buurtkoffie
Nieuwe Stede
ook tijdens de
zomervakantie open!
Tijdens de zomervakantie (18 juli t/m
30 augustus) is Buurtkoffie Nieuwe
Stede 1x per week op donderdag geopend van 10:00-12:00 uur. Tot 18 juli
is de Buurtkoffie elke dinsdag en donderdag van 10:00-13:00 uur geopend.
Buurtkoffie is een gezellige ontmoetingsplek in de wijk waar u zonder afspraak binnen kunt lopen. Onder het
genot van een zelf gezet kopje koffie
of thee leert u andere buurtbewoners
kennen. Tijdens Buurtkoffie moet niets
en mag “alles”: lees op uw gemak uw
krantje, leg een kaartje of speel een
potje Rummikub. Gewoon “buurten”
kan natuurlijk ook!

Buurtkoffie is te vinden op de eerste verdieping van de Nieuwe Stede
(Ruimte 5) en beschikt over een royaal
dakterras, waar u bij mooi weer heerlijk kunt genieten.
MiniBieb Buurtkoffie
Vanaf 2 juli 2015 is tijdens Buurtkoffie
een MiniBieb open. Hier kunt u gratis
boeken lenen en ruilen. De Minibieb is
voor iedereen, kom dus gerust langs.
Wilt u meer weten over de Buurtkoffie
of de MiniBieb? Neem dan contact op
met het beheer van De Nieuwe Stede,
telefoon: 013 – 543 66 64.

De Goatenblaozers

zoeken
muzikanten

Wij spelen met carnaval maar ook
in de kerstperiode en natuurlijk op
verzoek.
De repetities zijn elke woensdagavond vanaf 19.30 uur op het
Hooge Veer aan de Bredaseweg en
doen dit samen met onze dirigent.
Voor meer info mail naar:
anteuben@hotmail.com

foto: Stijn Oosterling

Het Steunpunt voor vrijwilligerswerk brengt mensen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk en organisaties die vrijwilligers zoeken samen. Ook kun je hier terecht met vragen over vrijwilligerswerk en burenhulpvragen. Via www.contourdetwern.nl kunt u middels de vacaturebank op zoek naar een leuke en passende vacature die bij u past. Wilt u graag in
uw eigen buurt vrijwilligerswerk doen? Vindt u het leuk om met jongeren te werken? Past een bestuurlijke functie bij u?
Er zijn tal van opties en mogelijkheden.

Voor de volgende vacatures worden nog vrijwilligers gezocht:

Vind jij het leuk om op mensen af
te stappen? Ben jij ook benieuwd
naar wat gebruikers van de wijkcentra MFA Zuiderkwartier en Nieuwe
Stede vinden? Neem dan contact
op met het Steunpunt. En wie weet
help jij dan binnenkort mee aan het
klanttevredenheidsonderzoek.

Maatje worden!
Samen leuke dingen doen. Koffie
drinken, winkelen, naar de film, samen wandelen of een boodschap
doen. Ga jij er binnenkort samen
met iemand op uit? Van verschillende organisaties zijn vacatures
geplaatst voor het vinden van een
maatje.

Ondersteuning muziekactiviteiten binnen Amarant
Help jij mee tijdens de muziekactiviteiten van Amarant? Samen met
een vakdocent cliënten mede laten
genieten van de muziekactiviteit
die aangeboden wordt.

Interesse in één van deze vacatures? Of wilt u graag meer informatie? Neem dan een kijkje op de vacaturebank of kom
langs tijdens de inloop. Het Steunpunt voor vrijwilligerswerk heeft vier ochtenden in de week een inloop in MFA Zuiderkwartier (Wassenaerlaan 38): dinsdag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur.
Vanaf dit jaar kunt u ook terecht bij de Ruilwinkel Tilburg Zuid (Korvelsweg 150a). De inloop vindt plaats in de oneven
weken van 13.30-15.30 uur. De medewerkers van het Steunpunt helpen u graag! 013 535 32 55
E-mail; vrijwilligerssteunpuntzuidwest@contourdetwern.nl

COLUMN “Alice in Wonderland”
door Alisa Lalicic

‘They are only two ways to live your
life. One is as nothing is a miracle.
The other is as everything is a miracle.’ | Albert Einstein
(vertaling: Er zijn twee manieren om je
leven te leiden. De ene is dat niets is
een wonder. De andere is dat alles is
een wonder).
15.000km verderop, acht uur later,
schrijf ik deze column ergens in de
Outback van Australië. Inmiddels ben
ik alweer twee maanden aan het werk
op een boerderij in Noord-Australie,
Queensland. Dag mam, dag pap, dag
Tilburg. Ik ga jullie missen. Maar nu is
het tijd voor mij om de wereld te ontdekken. Ik ruilde mijn veilige doch vertrouwde stekkie in de Bilderdijkstraat
in voor het leven op een Australische
boerderij. Neumayer Valley Station,
welke twee keer zo groot is als Lim-

door Stijn Oosterling

Wij maken het hele jaar door
muziek voor de cliënten van
Amarant. Maar we treden ook op
in verzorgingshuizen en andere
gelegenheden.

Vrijwilligers gezocht!

Onderzoeker
klanttevredenheid

Een kijkje in de tuin van ... Johan en Ria
van den Heuvel

burg, 17.000 koeien heeft, 20 paarden,
tien kippen en een grote rivier vol met
krokodillen. Het is absurd en tegelijkertijd heerlijk. Vrije tijd heb ik nauwelijks want er moet gewerkt worden.
Werkdagen van 14 uur waarin ik afwisselend werk als kok, homeschooling
docent en waar ik alles in en rondom
het huis onderhoud. De dichtsbijzijnde pub is 100 km verderop. Geen
Appie om de hoek, 300 km is de eerste
supermarkt. Dat laat me beseffen dat
ik/we in Nederland behoorlijk verwend zijn. En dan nog zeuren als de
supermarkt op zondag eerder sluit...
Het koude kikkerlandje inruilen voor
een enorm groot (ei)land heeft mij tot
nu toe veel goeds gebracht. Wekelijks
denk ik aan mijn leven in Nederland.
Ooit. Daar. Toen. De sleur, altijd en
overal mensen om je heen en de regenbuien lieten me (te) vaak ongeluk-

kig voelen.
Soms lag/ligt het aan mij. Het is een
keuze die ik maak. Zoals we dat allemaal iedere dag weer opnieuw doen.
De dagen hier kennen eveneens sleur,
onvermijdelijk. Echter zie ik geen andere mensen dan de staf waarmee ik
werk. Dat geeft rust. Iedere dag stralend weer, 25-30 graden. Als het 20
graden is, trekt iedereen een trui aan,
bibberen ze van de kou en verlangen
ze naar een warme maaltijd ‘omdat
het zo koud is!’
Het is alsof ik een stukje van mezelf
ontdek, hier in het verre Australie.
Waar ik vrijwel alle principes loslaat.
Waar ik het leven als een geschenk zie.
Ik koester zoveel mooie herinneringen, ze hebben me gemaakt tot wie
ik nu ben. En nee, daarvoor hoeft niet
heel Tilburg massaal naar Australië te
komen om dat te ontdekken. Ik ben
jullie persoonlijke De-Koppel-boodschapper.

Zaterdagmiddag 23 mei, Ruysdaelstraat 64. Het is juist even goed weer,
de zon schijnt. Op de hoek met de
Korenbloemstraat wordt het oog van
voorbijgangers getrokken door een
mooi en kleurrijk tuintje. Gemetseld
muurtje, grind op de grond, kleurige bloemen en planten in potten,
een sierbankje, een paardje en meer
moois. De deur van het huis staat open
en Johan van den Heuvel komt naar
buiten. Ik spreek hem meteen aan en
leg uit dat ik graag een tuinportret wil
maken. Na een korte aarzeling te hebben overwonnen (‘het fonteintje is
nog niet schoongemaakt’) is Johan al
snel een enthousiaste spreker.
Hoe lang woont u hier al?
Tweeëndertig jaar! Vroeger was het
hiervoor de Kromhoutkazerne, met
onder andere vrachtwagens en paarden. Deze huisjes werden toen bewoond door de militairen maar die
zijn toen vertrokken. De huisjes werden groot gerenoveerd. Wij zijn toen
van de Rembrandtstraat naar hier verhuisd.
Woont u hier goed?
Ja, het is een fijne straat in een rustige
buurt. Daar kijken we uit op het Kromhoutpark. We hebben geen last van
andere mensen.

Hebt u er veel onderhoud aan?
Nee, maar we houden het wel goed bij.
We willen dat het er altijd verzorgd uitziet. Mijn vrouw wilde graag kleurrijke
bloemen en planten. Daarom staan er
zoveel verschillende bloemen.
Het is een mooi hoekje hier!
Ja, en weet je wat leuk is? Dat pand
aan de overkant van de kruising, dat
huren wij met onze winkel in tweedehands goederen. Mijn vrouw staat nu
in de zaak.
Als je wat moois wil zien, het voortuintje van Johan en Ria is altijd te bezichtigen. En als je het juiste moment kiest
om er even langs te lopen of fietsen,
kun je ook nog in de winkel aan de
overkant kijken of er iets van je gading
bij zit.
Hebt u ook een tuin, balkon of gevelplanten die u aan andere wijkbewoners wilt laten zien? Mail of
schrijf ons. We maken dan een afspraak voor een interview en foto’s.
Wie weet, bent u de volgende?

Uw Wijkrestaurant
Sinds een paar jaar is er bij de Nieuwe Stede op woensdagavond een
wijkrestaurant. In het verleden werd
dat gedaan door een cateringbedrijf.
Dit is veranderd en sinds april van dit
jaar draait het wijkrestaurant geheel
op vrijwilligers.
We hebben een geweldige kok kunnen vinden die er elke week weer een
klein feestje van maakt voor de bezoekers ( degenen die zijn overgebleven
vanuit de oude opzet. Dit zijn er zo tussen de 15 en 20.) Ook de mensen die
de tafels dekken en de bediening verzorgen, zijn vrijwilligers. Echt voor en
door de wijkbewoners dus. Geweldig!

Omdat het allemaal nieuw was voor
iedereen , hebben we de tijd genomen
om te wennen aan het werk en aan elkaar. Nu loopt het inmiddels allemaal
als een trein en mag het best de wereld in omdat de vrijwilligers er klaar
voor zijn als het drukker wordt. Er zijn
elke week afwisselende menu’s en in
Is het daadwerkelijk de boerderij die de zomermaanden zijn we gewoon
me gelukkig maakt? Het is de keuze geopend. Kom ook eens proeven?
die ik iedere dag maak om het leven
als een wonder te zien. Iedereen heeft Meer info via 013-5436664
pech, verdriet en pijn. Dat is normaal, Wijkcentrum De Nieuwe Stede
dat hoort bij het leven. Het begint Capucijnenstraat 156
bij die ene keuze om te kiezen voor
de wondere wereld om je heen. Dat
maakt me een ‘Alice in Wonderland.’
Wat is jouw wonder vandaag?

Wel komen hier regelmatig toeristen
voorbij die een foto maken van de
tuin. Ze kunnen vaak geen Nederlands
maar laten wel weten dat ze het mooi
vinden.

9 Juli 2015 is het zover! Dan is
het alweer 1 jaar geleden dat de
Ruilwinkel Tilburg Zuid aan de
Korvelseweg 150a haar deuren
opende.
Sindsdien hebben zich al meer
dan 670 klanten als lid ingeschreven. De winkel is een groot succes
gebleken. Dit willen we dan ook
graag vieren.
We hebben in de week van 9 juli
leuke verrassingen voor de klanten.
Bent u nog geen klant dan bent u
van harte welkom om een kijkje te
komen nemen. We vertellen u dan
graag meer over de winkel. De koffie of thee staat voor u klaar!
			
Voor informatie over de Ruilwinkel
Tilburg Zuid kunt u ook kijken op
onze website www.ruilwinkeltilburgzuid.nl

www.wijkkrantdekoppel.nl

Bezige Bijen Bestuiven
Boekweit
door Boudewijn Aerts
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Creatief onder
Te Koop bij de buren
door Kim Pattiruhu
Wat mij betreft hoeven we de
stad (het centrum) helemaal
niet meer in. Om de hoek kun
je namelijk ook vanalles kopen:
van bier tot kunst, van lampen
tot honing. De makers hebben
alleen niet altijd een heuse winkeletalage en zijn zelfs niet eens
altijd ondernemer, maar dat betekent niet dat het niet te koop
is! Ik ging op zoek en verzamelde
de volgende produkten!
En jij?
Maak jij iets bijzonders?
Iets lekkers?
Iets leuks?
Met plezier?

Het eerste dat me opvalt als ik bij Marcel Horck, de eigenaar en imker van
Beezzz thuiskom, is dat er geen achtertuin vol met bijenkasten staat. Naïef
verwachtte ik een aantal flinke bijenvolken in een achtertuin aan de (stuif )
Meelstraat. “Dat is niet te doen” legt Horck uit: ‘Een klein hobby-kastje kan gerust, maar voor het professionele werk zijn veel te grote bijenvolken nodig en
dat kun je de omgeving niet aandoen.
Beloofde bijenland
De stadsimker leidt zijn volkeren van plek naar plek: groente- en fruittelers huren hem bijvoorbeeld in om wanneer de planten en bomen in bloei staan de
boel te laten bestuiven door zijn bijen. Inderdaad, het verhaal van de bloemetjes en de bijtjes. Een paar bijenkasten vol met bezige bestuivertjes neerzetten
bij een boomgaard of in een kas en de natuur doet de rest. En zo verdient een
imker dus voor het grootste deel zijn geld. Ook wel een beetje met de honig
natuurlijk, maar dat is toch eigenlijk een restprodukt. Net zoals de verkoop
van kaarsen en de mede (honingwijn). Zo hebben zijn volkeren recentelijk
een kersengaard bestoven. De kamer van de imker staat tijdens mijn bezoek
vol met potten honing die daar verzameld is. En die honing is ook gewoon te
koop: voor een euro of vijf heb je een mooie pot lokale honing op tafel staan.
Te koop aan de deur op Meelstraat 61 of bij diverse winkels in de buurt. Op de
website beezzzz.nl kan iedereen de adressen vinden.
Hip
Jarenlang waren er veel te weinig imkers maar inmiddels is het tij gekeerd
en is er behoorlijk veel belangstelling voor de imkercursussen die hij geeft.
Stadslandbouw is hip, bijen worden alom geknuffeld en streekprodukten zijn
dé culinaire trend van het moment. Marcel Horck is dan ook zeer tevreden met
deze ontwikkeling, maar blijft realistisch: ‘Wie weet hoe lang zoiets duurt. Het
zou mooi zijn als we nu genoeg imkers kunnen opleiden voor de toekomst, zodat er, als bijenhouden weer even wat minder modieus is, er toch voldoende
imkers zullen zijn.’
Boekweit
De laatste jaren verschijnen er regelmatig berichten in het nieuws over het uitsterven van de bijen. Dat uitsterven loopt wel los, volgens Horck. Wel hebben
bijen het tegenwoordig behoorlijk moeilijk. Het grootste probleem is het gebrek aan voedsel: in de stad zijn niet veel bloemen en het platteland is tegenwoordig vooral maïs. Bijenredder Horck besloot actie te ondernemen en links
en rechts op stukken braakliggend land boekweit te zaaien: een graangewas
met leuke kleine bloemetjes. En dat bleef niet onopgemerkt: op veel plekken
in Tilburg wordt nu bijenvoedsel gezaaid. Inmiddels wordt er samen met anderen aan het Bels Lijntje gewerkt aan de eerste zogeheten ‘stepping stones’:
kleine biodiverse biotopen, goed voor bijen, insecten en andere dieren.
Maar na al dat nuttig gedoe blijft er weer een restproduct over: boekweit. En
wat kun je daar nou weer mee? Iemand vertelde Marcel ooit dat je er ook bier
van kon maken. Een uitgedeeld kaartje op het bierfestival op de Heuvel vorig
jaar deed de rest en leidde uiteindelijk tot de eerste Boekweit-honing-tripel
van Beezzzz. En dat heeft ie geweten: landelijke aandacht viel hem ten deel
van onder meer in de Telegraaf en bestellingen vanuit het hele land voor zijn
Boekweit-honig-bier stroomden binnen. Meer aandacht dan hij ooit alleen
met zijn imkerschap heeft gekregen. Hij lijkt er niet onder te lijden. En van een
trotse imker krijgen we een primeur: ‘Vandaag is bekend geworden dat ons
boekweit/bier-project is genomineerd voor de RABO stadslandbouw award
2015. ‘ Dat is een prijs voor het voor het creatiefste, meest inspirerende en innovatiefste Stadslandbouwidee. Op vier juni krijgt ie te horen of hij de hoofdprijs van €2500 mee naar huis mag nemen.
Paniek
‘Het bier is op’. Deze licht paniekopwekkende uitspraak heeft Marcel Horck recentelijk vaak moeten doen. En het klopt: de eerste, vrij kleine partij Boekweithoningbier is na alle publiciteit al lang uitverkocht. Maar niet getreurd: zeer
binnenkort verschijnt het nieuwe zomerbier: lichter dan de vorige tripel-variant en in een veel grotereoplage. Overigens blijkt buurtcafé De Troubadour
nog wel kleine een voorraad van de tripel te bezitten zodat alle nieuwsgierigen zich daar kunnen vervoegen.

Ik ben op zoek naar WIJKPRODUKTEN, gemaakt door wijkbewoners tussen de 1 en 100 jaar.
Kaarten, kleding, tassen, armbandjes, jam, stekjes, beschilderde dakpannen, tekeningen,
kaarsen, sleutelhangers, parfum
van rozenblaadjes, haakwerkjes,
koekjes, wijn/bier, muziek (cd’s)
alles mag!
Mocht je zelf iets maken of iemand anders in de buurt, laat het
mij weten via
kim@wijkkrantdekoppel.nl

Gluren in de wijk
ST Anna

Maakt (bijna) overal een mooie lamp
van. Kritisch kijken met een andere
blik, dat is wat Tycho Boender doet.
Onder de naam Vervolgens herontwerp geeft hij een nieuwe functie aan
gebruikte materialen en maakt hij er
nieuwe mooie dingen van.

Iedere voordeur, elk steegje of terrein
bevat zijn eigen verhaal. Soms zijn de
verhalen zeer specifiek voor een buurt
als Sint Anna, soms interessant voor
een stad als Tilburg, maar veel vaker
zijn de verhalen universeel en tekenend voor de huidige maatschappij.
Het unieke project toont de verscheidenheid binnen een wijk als Sint Anna.
Uitgevoerd in 2008-2009 en uitgebracht in 2010 in oplage 200. Er zijn
nog enkele exemplaren te bestellen!
Prijs: €35,www.kimpattiruhu.nl

Zsazsa’s
Vintage Shop

Ivar Struijken

Hoewel keramist van oorsprong,
maakt Ellen Rijk gebruik van zeer
diverse materialen. Zij brengt tekeningen, computerprints, zeefdrukken, kleur, foto’s, video en taal
samen in ruimtelijke constructies.
Solide materialen zoals keramiek,
hout en metaal worden gecombineerd met vloeibare, kwetsbare
materialen zoals water en parafine.

Wat 3 jaar geleden begon met een
workshop (kado) ontwikkelde zich tot
een ware liefde voor het maken van
beelden uit steen. Na ervaring met
de zachtere steensoorten als albast
en indiaas serpentijn werkt Ivar sinds
september 2014 met Ocean Black, een
harde marmersoort en dat vanuit het
piepkleine schuurtje achterin de tuin
aan de Akkerstraat. Afhankelijk van de
steensoort en het formaat zijn Ivar’s
juweeltjes te koop vanaf € 100,-.
Je kunt in overleg een beeld uitproberen en uitvinden of het bij jou en jouw
interieur past, maar ook een beeld
op maat laten maken. Nieuwsgierig?
Neem dan contact op via istruijken@
gmail.com

Naast groot(s) werk, heeft Ellen ook
klein werk dat gekocht kan worden
als kadootje voor jezelf of voor een
ander.

www.ellenrijk.nl

bloemsierkunst

artisjok
creators since 1978
Korvelseweg 112, 5025 JK Tilburg
T(013) 536 77 64 www.bruidsbouquet.nl

Bestelt u vóór 11 februari
dan bezorgen wij
GRATIS (binnen Tilburg)
uw valentijnsbloemen
zaterdag 14 februari.

‘Ik maak vanalles van gebruikte materialen en het lijkt me tof de hele wereld te herontwerpen’ en dat met een
voorliefde voor de jaren 70 en 80, natuurlijke materialen en licht. Al vanaf
€10,- heb je een bliklampje, voor €2,een boekensteun of onderzetter. De
lichtgevende stofzuiger is iets duurder, maar voor €77,- heb je dan wel
een heel bijzonder item in je huis!
vervolgensherontwerp@gmail.com
www.facebook.com/pages/Vervolgens-Herontwerp

Flipperboekje Vely

Haar flipperboekje ‘Vely’ (zie foto) is
een miniboekje waarbij stilstaande
beelden gaan bewegen door snel
door het boekje te bladeren (of flipperen). Voor €5,- heb je er al eentje!
Voor meer aparte en betaalbare
werkjes van Ellen:

Vervolgens
Herontwerp

Sfeervolle shop in shop gevestigd bij
Peerke gebruikte meubelen. Winkeltje
hangt vol vintage en mooie 2e hands
kleding en accessoires. Voor kleine
prijsjes kun je leuk slagen. Op foto:
Gebloemde jurk is € 19,andere jurkjes 15,-.
Loop binnen op de Korvelseweg 159
en laat je inspireren of snuffel digitaal
via
www.facebook.com/ZsaZsasVintageShop

Op foto: Ivar’s eerste creatie (rechts)
en zijn laatste creatie (links)

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Bier en Korvel horen bij elkaar

rnemersschap
Kinderportretten

Sint Juttemis Bier

Martijn de Boer is solistisch beeldend
kunstenaar en schilder. Met schijnbare
ouderwetse, zoniet bohemienachtige
nonchalance schildert hij het herkenbare, mensen en ‘s mensen dingen en
soms ‘gewoon’ de vogeltjes in de tuin.
Enige hang naar virtuositeit is hem
niet vreemd. Zijn publiek verzucht
soms “...knap geschilderd zeg...”. Dit
is echter niet waar het hem om gaat.
Hij maakt subtiele wendingen door
context te veranderen binnen het
werk en daarbuiten, of door net een
andere schilderwijze, al dan niet met
verwijzingen naar andere ideëen dan
de toevallige realiteit.

Verstopt nabij de Korvelseweg ontwikkelt Caspar Lauwerijssen in zijn
woning op de derde etage recepten
voor overheerlijk bier.

Je kunt zijn werk kopen, maar je kunt
ook een portret op maat (eventueel
vanaf foto) laten maken. Je moet er
een beetje dieper voor in de buidel
tasten, maar ‘dan hedde ôk wel wè
bezonders’. Een portretschilderij kost
ongeveer € 500,- een portrettekening
rond € 300,-.
www.martijndeboer.nl

Troostvloot

Voor een basisbier speelt hij met de
verhoudingen van veschillende mouten hopsoorten en gist en produceert
in eigen keuken proefbrouwsels.
Met het beste recept stapt hij naar een
van de grote brouwers in Brabant en
laat zijn bier in grotere hoeveelheden
produceren.

Frivool (Blond), ADHD (IPA), WTF
(Tripal met IPA hop) en Hete Pruim
(donker bier met zoethout, steranijs,
zwarte pruim en chilipeper) zijn te
bestellen aan de toog van De Troubadour in de Capucijnenstraat, maar o.a.
ook bij Burgemeester Janssen, Buitenbeentje en Kandinsky.
Thuis proeven kan natuurlijk ook: de
Mitra aan de Schouwburgring heeft ze
ook in het assortiment. Prijsklasse aan
de toog: € 3,- / € 3,50. Proost!
www.sintjuttemisbier.nl

door Theo Cuijpers

Kookboek
De eetbare planeet

Het enthousiasme en plezier voor al
het eetbare op onze planeet heeft
er voor gezorgd dat er niet alleen
recepten in dit kookboek van Joris
Hendriks staan, maar ook notities
over voedsel.
Ingrediënten worden onder de loep
genomen en merkwaardige details
belicht. Het is niet alleen een praktische receptenverzameling, maar
ook een leeskookboek. De recepten
variëren van espresso en taaitaai tot
brandnetelsoep en knoflookkip. Met
creatieve input van o.a. Jeroen de
Leijer en S. Lloyd Trumpstein.
Joris Hendriks (1975) werkte in twee
biologische winkels en studeerde
tekst en communicatie aan de Universiteit van Tilburg. Zijn kookcolumns verschenen viereneenhalf
jaar lang als Culiprut in de universiteitskrant. Hij is nauw betrokken bij
moestuin De Rooie Biet, gelegen aan
de Tarwehof / Koolzaadhof.
Bestellen via www.bol.com € 6,-

Oceandrums
Zij geven rust in hectische tijden.
Oud-reactielid van deze wijkkrant

Tasje van Katoen

In een op hol slaande wereld, waarin
alles snel moet, focust het werk van Ellen Rijk in op de tijd, die zij als het ware
fixeert. Dat leidt tot een hoge mate van
intimiteit en nodigt uit tot bezinning.
Bij de houten boten van Troostvloot
door Ellen RIjk oor de Boschparade.
2 A4 papieren vouwbootjes van Troostvloot € 4,- per duo
www.ellenrijk.nl
Er woont een mooi klein varkentje
in de Capucijnenstraat. Zijn naam is
Francis Bacon, voor vrienden gewoon
‘Frans’. Je kunt nu ook jouw eigen
Frans in huis halen en met hem rondwandelen, maar dan net anders!
Frans op een tasje: € 17,50
Frans op een T-shirt: vanaf € 22,50
www.facebook.com/franshetkleinevarken

Hetty Kerkhof is erg enthousiast
over het geluid en de werking van
dit bijzondere instrument. Oceandrums worden gebruikt bij massages, meditaties en huilbabies.
Bij Hetty kun je met natuurlijke materialen je eigen Oceandrum maken.
Een dagworkshop kost €55,- p.p.
(inclusief koffie/thee en een kopje
soep). Vanaf €75,- maakt Hetty ze
ook in opdracht (in overleg en gepersonaliseerd).
Deze en andere workshops zijn opgenomen in het aanbod voor Meedoenregeling.
www.ancientpower.eu

Het leukste kleinschalige kinderdagverblijf van hartje Tilburg!
Bent u op zoek naar een knusse kleinschalige opvang voor
uw kind(eren) waar ze de juiste zorg en aandacht krijgen?
Dan bent u bij kinderdagverblijf De Kleine Boom aan het juiste
adres. Het kleine team van betrokken medewerkers zorgt voor een
veilige en uitdagende omgeving. Van hieruit wordt de ontwikkeling
van de kinderen gestimuleerd door ze enerzijds zelf te laten
ontdekken en anderzijds door gericht thematische activiteiten aan
te bieden. We zorgen er hierbij voor dat alle ontwikkelingsgebieden
aan bod komen.
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Kdv De Kleine Boom • Boomstraat 81 • 5038 GP Tilburg • 06 - 275 165 68
kdvdekleineboom@gmail.com • www.kdvdekleineboom.nl

ADV_DeKleineBoom_tbv_Koppel_157x73.indd 1
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In de 16de eeuw is er al sprake van een herberg ‘die Halff Maen opp Korvel’
en ook wordt er brouwhuis vermeld. Korvels Bier werd later gebrouwd door
brouwerij “De Posthoorn” . Aan “De Posthoorn’ was trouwens ook een mouterij
voor eigen verbruik verbonden. De naam van de Korvelse brouwerij werd niet
zomaar gekozen. Er was n.l. een café aan verbonden, waar klanten voor de postwagen of diligence wachten. De brouwerij was in 1804 onder die naam opgericht en sinds 1818 in handen van Jacobus van Roessel. In 1892 en 1895 werden
nieuwe bedrijfspanden achter het oude woonhuis in gebruik genomen en werd
men tevens hofleverancier. Een nieuwe woonhuis werd gebouwd in 1896 aan
de Korvelseweg. In dit woonhuis herinnert een geëtst bierbrouwersembleem in
de haldeur aan de brouwerij.
De bieren die gebrouwd werden hadden namen als Korvels Lager Bier, Dubbel
Korvels Bier en Korvels Gerste Bier. In 1895 kreeg de brouwerij het predicaat van
Hofleverancier. In 1921 ging de brouwerij failliet. De trappisten van Koningshoeven namen een groot gedeelte van de inventaris over. Het oude woonhuis
is in 1929 afgebroken. De fabrieken zijn in 1976 gesloopt om plaats te maken
voor de Korvelse hofjes.
In de jaren ‘20 zijn veel kleine brouwerijen verdwenen. Dat had te maken met de
opkomst van de het ondergistend bier (Pilsener, lager bier), toen meestal Beiers
bier genoemd. Een van de laatste brouwers die helemaal op pils overging was
de Lieshoutse brouwer, die zijn brouwerij toen heel toepasselijk Bavaria (=Beieren)is gaan noemen. Pils vroeg veel meer voorzieningen dan het traditionele
bovengistend bier. De gisting gebeurde op lage temperatuur, en daar was koeling voor nodig. De Posthoorn is naar dit ondergistende bier overgestapt. Een
van de variëteiten die ze aanboden was immers Lager Bier, maar daarnaast
maakten ze ook Dubbel Bier en dat is een bovengistend bier. Het merkwaardige is dat tegenwoordig de Trappisten furore maken met hun bovengistende
bieren (dubbel, tripel etc). Toen maakten ze ondergistende pils dat ze in Tilburg
huis aan huis bezorgden en daarnaast waren de Trappisten ook bierleverancier
voor alle kloosters en pastorieën, en die waren er heel wat. Het bier van de trappisten werd in flessen geleverd met een kroonkurk . Daar konden de andere Tilburgse brouwers niet tegenop. Thuisdrinken werd nu ook veel meer gewoonte,
terwijl daarvoor bijna al het bier in het café werd gedronken. De laatste jaren
voor het faillissement heeft de brouwerij geprobeerd het leven te redden door
ijsstaven te gaan verkopen. Het mocht niet baten.
Momenteel zijn er plannen voor het opnieuw brouwen van Korvel Bier. We hopen daar snel van te mogen genieten.
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Berichten van de gemeente

Rooseveltplein

Op verzoek van bewoners wordt de speeltuin aan het Rooseveltplein uitgebreid. Wijkbestuur Korvel/Westend/Sint
Anna stelt geld beschikbaar voor de aanschaf van drie nieuwe speeltoestellen. De gemeente neemt de overige werkzaamheden voor haar rekening, waaronder het plaatsen van de toestellen, het uitbreiden en verplaatsen van het
hekwerk en het verplaatsen van de afvalbak en het bankje.
Op 27 maart j.l. kozen kinderen op het Rooseveltplein welke speeltoestellen zij het liefst willen hebben in de speeltuin. Het is uiteindelijk een mix geworden van de verschillende opties, inclusief de zeer geliefde speelauto.
Eén van de schommels wordt op verzoek van de aanwezige ouders geruild voor een babyschommel. Er komen geen
extra prullenbakken, omdat één prullenbak voldoende is, mits deze tijdig wordt geleegd. Wij vragen bewoners om
een melding te maken als de prullenbak vaak te vol is. Melden kan via het telefoonnummer 14013 of via de Buiten
Beter App.

Buurtpreventie

In uw wijk is buurtpreventieteam Korvel actief. Het effect van buurtpreventie is het grootst als de vrijwilligers met de opvallende rode jassen
regelmatig in de buurt zijn te zien. Door het kleine aantal deelnemers
lukt dat nu niet. Het team is daarom dringend op zoek naar versterking,
vanuit zowel Korvel, Westend als St. Anna. Vindt u een veilige buurt
belangrijk en bent u een avond of middag in de week beschikbaar om
samen met een andere vrijwilliger rond te lopen in de wijk? Meld u
dan rechtstreeks aan via buurtpreventie@tilburg.nl. Wilt u eerst meer
informatie? Neem dan contact op met de coördinator van het team via
buurtpreventiekorvel@gmail.com of vraag uw wijkagent.

Wijkschouw Korvel
De ouders vroegen zich af of de ingang van de speeltuin verplaatst kan worden. Dit gebeurt niet. Bij de huidige ingang is al een zogenaamd opvanghek geplaatst om te voorkomen dat kinderen de straat op rennen. Er is momenteel
geen budget beschikbaar om dit op een andere plek te realiseren en vervolgens ook nog het pad er naar toe aan te
leggen.
De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats na de bouwvak. Omwonenden ontvangen hierover te zijner tijd
bericht.

Collectief winkelverbod Korvelseweg en Besterdring

Sinds enkele jaren is in de binnenstad het collectief winkelverbod van kracht. Dit houdt in dat men een winkelverbod
krijgt voor alle winkels in de binnenstad als men een winkeldiefstal begaat. Ervaring van politie is dat, na het opleggen van een winkelverbod, de winkeldieven niet meer gezien worden in het winkelgebied. Een enkeling overtreedt
het verbod. De ervaringen met het winkelverbod zijn positief.
Door de goede samenwerking tussen de ondernemersverenigingen Korvel en Besterd,
politie en gemeente geldt per 1 juni 2015 ook een collectief winkelverbod in de winkellinten Korvelseweg en Besterdring. De winkels die deelnemen plakken zichtbaar een
sticker op de winkelruit. Het winkelverbod geldt dan voor de twee winkellinten en de
binnenstad.
Op de website www.lintenprikkels.com vindt u het protocol dat geldt voor het collectief
winkelverbod. Ook vindt u op de website waar het collectief winkelverbod van kracht is.

Actieplan Korvel

In de afgelopen edities van De Koppel is aandacht besteed aan het actieplan voor de wijk Korvel. De verschillende
speerpunten uit het actieplan kwamen aan de orde; het bevorderen van bewonersbetrokkenheid, de armoedeproblematiek in de wijk, de aanpak van zwerfvuil en hondenpoep en aandacht voor jeugd. Het laatste speerpunt in het
actieplan is het aanpakken van verkeersoverlast in de wijk. Bewoners storen zich aan mensen die te hard rijden of
aan asociaal geparkeerde auto’s, bijvoorbeeld op de stoep of in het groen. In de wijk geldt een maximum snelheid
van 30 km/h. Lang niet iedereen houdt zich hieraan. De gemeente kijkt of straten qua
inrichting voldoen aan de eisen van een 30 km/h gebied. Wanneer dit niet het geval is,
kijkt zij of er fysieke aanpassingen mogelijk zijn en of daar budget voor is. Op plekken waar
veel overlast is, zijn gebiedsgerichte acties met politiecontroles mogelijk. Vaak zijn het de
bewoners uit de wijk die voor overlast zorgen. U kunt ook helpen om het verkeersoverlast
te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van 30 km/h pakketten, die u bij de
gemeente kunt aanvragen. Met stickers en vlaggetjes versiert u gedurende een periode
de straat om mensen ervan bewust te maken dat het een 30 km/h zone is. Heeft u nog
andere ideeën hoe u zelf een bijdrage kunt leveren aan een verkeersveilige wijk? Of wilt
u meer weten over het actieplan Korvel? Neem dan contact op met Ankie van de Sande
van team Wijken van de gemeente Tilburg of met uw sociaal werker bij ContourdeTwern
via De Nieuwe Stede.

Eén van de acties uit het actieplan Korvel is het uitvoeren van een wijkschouw in de wijk Korvel. Wethouder Jacobs brengt op donderdag 9 juli
samen met mensen van de gemeente, toezichthouders, politie, woningbouwverenigingen, ContourdeTwern en wijkbestuur een bezoek aan de
wijk. Wilt u meedenken over de route of heeft u specifieke locaties of
onderwerpen die u met de wethouder wilt bespreken? Geef dit dan door
aan het wijkbestuur Korvel/Westend/St. Anna via info@korwesta.nl. Zij
bekijkt vervolgens of het past in de route.

Hou het bij!
Via social media blijf je makkelijk op de hoogte van ontwikkelingen in de wijk.
Tilburg Zuidwest

@tilburgzuidwest

Tot slot
Contactpersonen bij de gemeente: Kitty Marijnissen: 06-538 978 44
en Ankie van de Sande: 06-158 818 44. Mailen kan ook naar
kitty.marijnissen@tilburg.nl en ankie.van.de.sande@tilburg.nl.
Algemene klachten of meldingen: Centraal Meldpunt (14 013) of
via de Buiten Beter App.

BuitenBeter app
Als u een smartphone heeft kunt u snel en makkelijk een
melding maken met de BuitenBeter app. Download de gratis
app op uw smartphone. Na eenmalige registratie komen
uw meldingen rechtstreeks bij de gemeente binnen. Foto’s
kunnen eenvoudig worden meegestuurd.

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Wijkverdeling Westend

HULP GEZOCHT BIJ ORGANISEREN OPENINGSFEEST ‘NIEUWE’ SPEELTUIN ROOSEVELTPLEIN

Naar aaleiding van ons vorige stukje in de Koppel over de wijkverdeling Westend kregen wij onderstaande reactie van de heer van den
Broek. Fijn dat hij zo betrokken is bij onze wijk en deze informatie met
ons wilde delen.

Uitbreiding van speeltuin na bouwvakantie

Ingezonden brief
De rijke historie van de wijk Westend
In de wijk Westend was er, zoals in vele wijken in Tilburg, een kerk, een patronaat en wijkgebonden sportverenigingen, meestal voetbal. De regelmatig in opspraak zijnde kerk aan de Ringbaan West, werd ook wel de Westendkerk
genoemd. Het patronaat aan de Poirtersstraat waar nu de pianohandel zit heette Parochiehuis Westend. Na een
conflict met de Kerk verhuisde het naar de Korenbloemstraat nummer 44, het heette: Buurthuis Westend.
Het sportterrein aan de Gilzerbaan waar Sarto voetbalt heet Sportpark Westend. De Thomasschool (jongens) en de
Margaritaschool (meisjes) respectievelijk aan de Ringbaan West en in de Poirtersstraat werden hofleveranciers voor
voetbalvereniging Sarto maar ook voor volleybalvereniging VC Sarto. Dit kwam niet in het laatst door de betrokkenheid van broeder Einardus als gymleraar. Hij gaf ook na schooltijd volleyballes voor de liefhebbers en leverde zo
automatisch leden af aan de volleybalclub. Zij trainden jarenlang ‘s avonds in de gymzaal juist tussen de jongens- en
meisjesschool. Sarto was tot 1948 een club met een voetbal- en volleybalafdeling. Op dit moment fuseert Volleybalclub Sarto waardoor die naam bij het volleybal helaas verloren gaat.
Terug naar Westend. In de jaren van De Westender en het Buurtblaoike is een proces ingezet om los te komen van
de kerk en haar beheerscommissie die met een aantal nieuwe ontwikkelingen in het wijkgebouw niet accoord gingen. De nieuw gekozen Wijkraad Westend verhuisde toen met de exploitatiesubsidie naar Korenbloemstraat 44, een
voormalig winkelpandje van kruidenier van Lieshout.
In die tijd kwam ik als bestuurder van Wijkraad Westend en later als zakelijk leider van Buurthuis Westend regelmatig
in actie om bij de gemeente maar ook bij De Twern de naam van Westend hoog te houden. Bovenstaande geschiedenis geeft daar mijns inziens ook alle reden toe.
Westend is nooit overgenomen door Korvel. Voorafgaande aan de fusie in De Nieuwe Stede met Sint Anna en Korvel
werkten de beroepskrachten van Buurthuis Westend en de besturen al goed samen. Kluphuis Korvel, Buurthuis
Westend en Buurthuis Sint Anna zijn tegelijkertijd opgegaan in de Nieuwe Stede.
Jan van den Broek

Scouting PVG start de zomer
met het jaarlijks zomerkamp

foto ; Boudewijn Aerts
Eind maart hebben kinderen uit de
wijk Korvel (omgeving Rooseveltplein)
kunnen kiezen tussen verschillende
speeltoestellen ter uitbreiding van de
huidige speeltuin. Deze uitbreiding
is tot stand gekomen naar aanleiding
van wensen van en gesprekken met
buurtbewoners en mede mogelijk gemaakt door wijkbestuur Korvel, Westend, St Anna (die de Verrijk Je Wijk
gelden beheren) en de gemeente.
Omwonenden zijn inmiddels via een
bewonersbrief geïnformeerd dat de
uitbreiding na de bouwvak gerealiseerd zal worden. Vlak na de realisatie
van de werkzaamheden wil een groep

bewoners uit de omgeving van het
Rooseveltplein vieren dat de speeltuin
uitgebreid zal worden. Om dit te kunnen bewerkstelligen, zoeken de bewoners nog extra ondersteuning van
medebewoners in het organiseren van
het feest.
Heb jij als bewoner in deze omgeving
interesse om mee te helpen?
Neem dan contact op met sociaal werker Jasper Adolfs van ContourdeTwern
via jasperadolfs@contourdetwern.nll
of 06-57580636. Hij ondersteunt de
bewoners in het organiseren van het
openingsfeest.

WEER EEN KLUS GEKLAARD DOOR
DE KLUSKLUP!

De scouts van Scouting PVG beginnen hun zomervakantie met het
hoogtepunt van het jaar: het jaarlijkse
zomerkamp. Verspreid over het land
vinden er deze zomer meer dan 5.000
Scoutingzomerkampen plaats en het
zomerkamp van Scouting PVG maakt
hier ook deel van uit.
Tijdens deze kampen brengen scouts
van jong tot oud alles wat ze het hele
jaar spelenderwijs geleerd hebben in
de praktijk. Zo krijgen de scouts de
kans zich persoonlijk te ontwikkelen.
De (internationale) kampen worden
georganiseerd door honderden enthousiaste vrijwilligers en soms zelfs
door de scouts zelf.
Gave activiteiten
In de wekelijkse opkomsten doen de
leden allerlei vaardigheden op die ze
tijdens het zomerkamp goed kunnen
gebruiken. De oudere leden zetten
zelfs hun eigen tent op, koken zelf en
stoken het kampvuur op. Het zomerkamp is dan ook dé test van het jaar
voor de scouts van PVG. Ze zijn deze
week zonder ouders op pad en zijn op
elkaar aangewezen.

Samen aan de slag! Wat
kan ik doen als mijn kind
achterblijft met lezen en
spellen

Het komt dus ook aan op hun sociale
vaardigheden. Daarnaast doen ze uitdagende activiteiten, zoals een hike
lopen met allerhande technieken. Al
met al leren scouts dus enorm veel van
dit zomerkamp!

Kinderen van basisschool de Zuidwester en opdrachtgever
trots op het resultaat.

Vriendschap bij het kampvuur
Scouting PVG gaat dit jaar met de hele
groep naar Rotselaar in Belgie. Voor
veel van deze kinderen en jongeren
zijn deze (internationale) kampen een
bijzondere ervaring en zij maken hier
dan ook de beste vrienden. ’s Avonds
bij het kampvuur worden de beste
vriendschappen gesloten!

het gehoor klanken te onderscheiden.
De kracht bij deze kinderen zit in het
visueel verwerken van informatie. Er
bestaat een relatie tussen begrijpend
lezen en woordenschat(taal). Als er
heel veel onbekende woorden in een
Kinderen leren lezen en schrijven in tekst zitten, kan een kind de tekst ook
groep 3. Het ene kind wat vlotter dan niet begrijpen.
het andere kind. Uit onderzoek blijkt
dat 10% van de kinderen in Neder- Mijn kind kan moeilijk instructies opland problemen heeft met het leren volgen, zit vaak te dromen, is er vaak
lezen. Daarvan ontwikkelt circa 4% met z’n gedachten niet bij, is snel afeen dusdanig ernstig lees- en spel- geleid, kan moeilijk beginnen aan een
lingsprobleem dat gesproken wordt taak. Herkent u dit bij uw kind?
Dan kan het zijn dat uw kind een zwak
van dyslexie.
Ik richt me op die kinderen die (nog) werkgeheugen heeft. Werkgeheugengeen diagnose dyslexie hebben ge- problemen hebben een grote impact
kregen en toch lees- en/of spellings- op het leren. Gelukkig is het werkgeproblemen ontwikkelen. Vaak blijkt heugen goed te trainen
dat deze kinderen op een andere manier leren en denken. Kinderen met Beelddenken; Denk eens aan het
woord STOEL. Zie je letters: S-T-O-E-L
dyslexie hebben vaak moeite om via

of een plaatje? Als je een plaatje ziet,
dan denk je waarschijnlijk in beelden.
Iedereen heeft een persoonlijke leerstijl. Uit onderzoek blijkt dat kinderen
met leerproblemen vaak in beelden
denken en niet in taal/woorden. Op
school wordt de lesstof vooral via taal
aangeboden.
Als gecertificeerd “Ik leer anders”coach leer ik kinderen de lesstof te
vertalen in beelden. Zo kan hij/zij de
lesstof wel volgen.

U kent ze wel: de saaie verbodsbordjes
die in de hal van een appartementencomplex hangen. Daar wilde de Tiwos
verandering in brengen! Acht kinderen van basisschool de Zuidwester
hebben tijdens de naschoolse activiteit ‘Klusklup’ (uitgevoerd door ContourdeTwern i.s.m. enthousiaste vrijwilligers) de opdracht gekregen om
nieuwe, opvallende bordjes te maken.
Het eindresultaat mag er zijn: acht
bijzondere, kunstzinnige creaties die
elk hun boodschap hebben. De creaties hangen in de hal van het nieuwe
complex aan de Caspar Houbenstraat
in Jeruzalem; de kinderen, vrijwilligers
en opdrachtgever poseren trots voor
de camera.
Tijdens het schrijven van dit artikel
waren de kinderen nog druk bezig
met de tweede opdracht: het maken

Meer informatie kunt u vinden op
www.husson-remedialteaching.nl of
www.facebook.com/remedialteachinghusson
Anne-Marie Husson, Remedial
Teaching & Jungle Memory Coach

van ideeënbussen voor in wijkcentra
de Nieuwe Stede en Zuiderkwartier.
Bewoners kunnen hier hun idee of
opmerking voor / over de wijk of het
wijkcentrum in kwijt en krijgen altijd
reactie van een van de medewerkers
van ContourdeTwern. De bussen zijn
inmiddels af, maar helaas kunnen we
het resultaat hiervan niet laten zien in
deze krant. Kom vooral langs in een
van de centra en laat uw idee of opmerking achter!
Komend schooljaar gaat de Klusklup
wellicht weer plaatsvinden: we zijn
altijd op zoek naar nieuwe klussen in
de wijk. Heeft u een leuk idee voor een
klus? Neem dan contact op met Jasper
Adolfs, sociaal werker bij ContourdeTwern via 06-57580636 of
jasperadolfs@contourdetwern.nl

grafische
vormgeving
websites
en
fotografie
vormbehoud.nl

06 37 46 98 23 annemarie@husson.us
104x50.indd 1
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De Dogmatische Unie

Ook dit jaar zijn er weer geweldige initiatieven georganiseerd door buurtbewoners en financieel mogelijk
gemaakt door Verrijk je wijk.

Speeltuin Rooseveltplaats

door Boudewijn Aerts
Je loopt er zó aan voorbij: ingeklemd tussen de dierenkliniek en
de Kapucijnen ziet de oplettende
voorbijganger een deur met een
onopvallend bordje: de Dogmatische Unie. Het zou een soort kerk
zijn, vertelde iemand. Wij gingen
op zoek naar het verhaal achter dit
bordje en spraken met J. de Lange,
bewoner en secretaris van de DU,
maar ook een begeesterd uitdrager
van het gedachtengoed van die gemeenschap.

Gastvrij en vriendelijk zijn woorden
die Jozef De Lange goed beschrijven: Natuurlijk zijn we welkom en we
moeten vooral alvast even binnen
komen kijken, zegt hij als we om een
interview vragen. We lopen een deur
in de hal binnen en dan ineens staan
we in een kerk. Een kleintje weliswaar,
maar toch, een echte kerk. Van buiten
lijkt het bij de Kapucijnen te horen,
maar het kerkje, kapel eigenlijk, is wel
degelijk een apart gebouw. Het hele
gebouw, inclusief de dierenkliniek
Den Herd was oorspronkelijk wèl één
geheel: een voormalig katholiek militair tehuis dat onder de hoede van de
Opening trimtoestellen Kapucijnen viel. In 1999 kocht de DU
Kromhoutpark mei 2015 dit gedeelte, inclusief de kapel en herstelde de oorspronkelijke functie van
de kapel. De oprichter van de Unie,
W.J. Kouwenberg, woonde er in een
tot zijn dood in 2004 in een woongedeelte op hetzelfde adres.

Zou jij in je buurt ook iets willen doen of heb je samen met nog enkele
buurtbewoners een leuk idee? Doe mee! Mensen kunnen voor meer informatie en voor het indienen van een Verrijk je Wijk aanvraag terecht via de
website van het wijkbestuur op www.korwesta.nl
Deze sfeerfoto’s geven een idee van wat er allemaal mogelijk is.

Buurtfeest Korenbloemstraat

Word jij ons nieuwe
BESTUURSLID?
Het wijkbestuur van Korvel, Westend,
St. Anna bestaat momenteel uit 4
leden. Dit bestuur roept buurtbewoners op om zich in te zetten voor
een leefbare buurt, het beheren van
wonersbudgetten Verrijk je Wijk en
als wijkafgevaardigde contacten
onderhouden met de gemeente.
Op dit moment zijn wij door
omstandigheden op zoek naar
meerdere bestuursleden uit de wijk
die de rol van algemeen bestuurslid
willen vervullen.

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

Zo lang mogelijk thuis wonen
zoals u wilt, met Het Laar

foto; Kim Pattiruhu
‘Bij de restauratie hebben we de
wandversiering niet in de oorspronkelijk staat hersteld’ legt de Lange uit
als hij op de witte muren wijst. ‘De
oorspronkelijke neogotische kleuren
zouden voor moderne ogen wel erg
overdadig en kleurrijk zijn.’
De kerk is niet heel groot: een man
of veertig is regelmatig betrokken bij
de activiteiten van de Dogmatische
Unie, zo schat hij in. ‘Een kleine kudde’.
Maar er is een groot netwerk van vergelijkbare kleine gemeenschappen.
De Unie komt in alles zéér katholiek
over. Zo ontlenen ze hun naam aan
het dogma van de Maria Tenhemelopneming van paus Pius XII uit 1950.

foto; Kim Pattiruhu
Toch voelt men zich absoluut niet ver- komstig de wijze zoals dat door Christegenwoordigd door het Vaticaan. In tus onderwezenis, zoals dat al eeuwen
tegendeel.
door zijn Kerk gedaan is, met handhaving van de geloofsleer, liturgie en zeVoor de oorzaak hiervan moeten we denleer. In die zin zijn we conservatief,
even terug naar de jaren zestig: het maar tegelijkertijd progressief omdat
was in die jaren dat er in Rome het we hier dieper in willen doordringen;
Tweede Vaticaanse Concilie gehouden dat maakt ons dynamisch.’
werd. Op deze grote kerkvergadering
werd het katholieke geloof volgens De Lange is moeilijk te stoppen als hij
de Unie niet gemoderniseerd, zoals over zijn levenswerk praat, maar zijn
velen beweren, maar werd er een án- grote kennis van de materie maakt
dere kerk gesticht, met een nieuw of- het niet onaangenaam om naar zijn
fer en een nieuwe priesterwijding. In verhaal te luisteren. ‘Inderdaad zijn we
de eucharistieviering staat niet langer klein. Een kleine kudde. Wereldwijd
God maar de mens centraal. Dit hield zijn er kleine kernen als wij die de ooronder meer in dat de missen niet lan- spronkelijke geloofstraditie voortzetger in het Latijn moesten maar ook ten.
in de volkstaal mochten. Ook andere En hij vertelt verder, onder meer over
veranderingen in de eredienst von- de Openbaring van Johannes, het laatden plaats: de priester die tot dan toe ste bijbelboek dat zich laat lezen als
met zijn rug naar de gelovigen en zijn een handleiding voor onze tijd. Over
ogen richting het tabernakel preekte de inspirerende en wereldwijze op(‘Je keert God niet de rug toe’) mocht richter van de kerk W.J. Kouwenberg.
zich omdraaien naar de gelovigen en Over een geleerde vriend die hem
achter een tafel de mis opdragen.
zijn oordeel over Johannes-Paulus II
Dit alles druist in tegen alles wat de toevertrouwde (‘de ene ketterij na de
Dogmatische Unie als juist als katho- andere’.) Over de tientallen boeken en
liek beschouwt. In haar kapel wordt folders die hij geschreven heeft voor
enkel maar de authentieke, eeuwen- en over de kerk.
oude liturgie uitgevoerd in het Latijn
(‘elke gelovige uit de hele wereld kan Bij het afscheid geeft hij me nog een
dit volgen’) met de authentieke, eeu- folder mee en glimlacht: ‘Je hebt wel
wenoude riten en gebruiken van vóór genoeg zo hé?’
het Tweede Vaticaanse Concilie.
www.dogmatische-unie.nl
du@dogmatische-unie.nl
Conservatief en progressief
Ik vraag naar de gemiddelde leeftijd
van de gelovigen: zijn het allemaal
mensen die de oude eredienst nog
Gordijnen - Tapijt - Laminaat - PVC - Accessoires
bewust hebben meegemaakt?
‘Niet allemaal. We zijn geen clubje
nostalgici dat hier samenkomt om
aan de goeie ouwe tijd te denken! We
zijn een gemeenschap met bewuste
va
pm
gelovigen. We hebben ons ook niet
afgescheiden van de katholieke kerk,
Van Herwaarden
Gemaakt,
we vinden juist dat het Vaticaan de kaKorvelplein 211
gemeten
en
5025 JX Tilburg
tholieke kerk niet meer vertegenwoorgehangen
Tel. 013 - 4683097
digt. We willen God eren overeen

Herwaarden

VAN

VERRIJK JE WIJK

Buurtfeest Korenbloemstraat
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Vitrage

€19,95

Het Laar

‘Thuis
met Het Laar’
40 jaar

Foto; archief Het Laar
Zelfstandig blijven wonen in uw woning in de wijk. Ook als u wat ouder
wordt en het misschien wat moeilijker
gaat. Zelfstandig blijven is mogelijk
met ondersteuning door het thuiszorgteam van Het Laar. Hoe kunt u er
voor zorgen dat de thuiszorg van Het
Laar ook bij u thuis komt? Vraag ernaar
bij de wijkverpleegkundige van Het
Laar. De wijkverpleegkundige geeft de
indicaties af. Ze adviseert u ook over de
aanvraag van een persoonsgeboden
budget (PGB). En ook hiervoor stelt ze
de indicatie op. De wijkverpleegkundige is tijdens kantooruren bereikbaar
op telefoonnummer 06-49692171 en
via wijkverpleegkundige@hetlaar.nl.

zoals bijvoorbeeld de maaltijd aan
huis service? Iedere maandag van
14.00 tot 16.00 uur kunt u Servicepunt
Het Laar bezoeken in wijkcentrum De
Back in de wijk Zorgvlied. Elke woensdag van 14.00 tot 16.00 uur kunt u het
Servicepunt bezoeken in apotheek De
Blaak. U kunt daar met uw vragen over
wonen, welzijn, services en zorg van
Het Laar terecht.
Kunt u niet op het spreekuur komen
dan kunt u het Servicebureau van Het
Laar bellen op 013-4657700. Het Servicebureau maakt in Het Laar een afspraak met u als u dat wilt.
Wijkverpleegkundigen zijn weer helemaal terug door de hervorming van
de langdurige zorg! Eigen regie, ontHebt u vragen over thuiszorg, het aan- zorgen én zo lang mogelijk thuis zijn
vragen van een indicatie en wat Het de uitgangspunten. De wijkverpleegLaar nog meer voor u kan betekenen, kundige heeft hierin een spilfunctie.

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

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

