
eerbetoon aan de 
verzethelden
Berkdijk en het Laar

Moestuin is hip, Maar 
past dit ook bij jou?
Tips & tricks voor 
een moestuin

kinderen kiezen eiGen 
speeltuin uit
op het Rooseveldplein
stond een lange rijP4P4 P7

27 april koningsfeest korvelseweg
de organisatie haakt in op de recente hype rondom de 
boeken trilogie 50 tinten grijs. Met veel plezier maakt 
zij hierbij het thema van koningsdag korvel 2015
bekend; ‘50 tinten oranje’.  

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. 

Het leukste kleinschalige kinderdagverblijf van hartje Tilburg!

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 19-03-15   10:03

3js bij de langste waslijn van 
terre des hommes nederland

25 april gaat Terre des Hommes probe-
ren om een waslijn van een kilometer 
met tweedehands kleding te maken! 
Het ambtskostuum dat de heer Noor-
danus onze burgemeester, aan de 
winkel heeft geschonken neemt het 
voortouw, euh... de waslijn. Maar ja, 
dit pak, dat voorzien is van een gedis-
tingeerde krijtstreep en elegante snit, 
is dan ook gewend aan een leidende 
positie. Graag wil het vergezeld wor-
den van vele andere kledingstukken 
van goede kwaliteit zodat de beoogde 
kilometer waslijn bereikt wordt.

3js nederpopband uit volendam!
De recordpoging wordt één groot 
feest als om 13.00 uur  de bandleden 
van 3JS, en de ambassadeurs van Terre 
des Hommes, een knal optreden voor 
u verzorgen.

kleding afgeven of zelf ophangen. U 
kunt uw kledingbijdrage nu al afgeven 
in de winkel aan de Korvelseweg, maar 
als u uw ‘was’ liever zelf ophangt, kan 
dat 25 april van 9.00-17.00. De waslijn 
komt in de directe omgeving van de 
winkel.

het doel. De Terre des Hommes win-
kel steunt een project om kindprosti-
tuées in de Fillippijnen aan een beter 
bestaan te helpen. In de vorige wijk-
krant De Koppel kunt u dit nog eens 
nalezen. Een mooi project dat veel 
goede tweedehandskleding waard is!

Terre des Hommes Tilburg
Korvelseweg 87   Tel. 013-7620247  of 
www.terredeshommes.nl/winkels/
tilburg   Openingstijden: ma: 13-17uur 
di t/m vr: 10-17uur za: 10-16uur

foto: Songfestival.web-log.nl

VA
NHerwaarden

Gordijnen - Tapijt - Laminaat - PVC - Accessoires

Vitrage

Gemaakt,
gemeten en 
gehangen

pmva €19,95
Van Herwaarden
Korvelplein 211
5025 JX Tilburg
Tel. 013 - 4683097

Buurtkoffie  Nieuwe Stede  is  een 
nieuwe ontmoetingsplek in de wijk 
waar wijkbewoners onder genot van 
een kop koffie of thee elkaar kunnen 
ontmoeten. Niks moet, veel mag.  In 
de huiskamer kan bijvoorbeeld  een 
krantje worden gelezen of een potje  
Rummikub worden gespeeld.  Er is 
gratis WIFI.  Er is altijd een sociaal 
werker op de achtergrond aanwezig, 
zodat bezoekers ook met vragen te-
recht kunnen bij Buurtkoffie. Ook kun 
je meer te weten komen over de ac-
tiviteiten die in de wijkcentra of in de 
omgeving te doen zijn.

Op donderdag 9 april was er een extra 
feestelijke Buurtkoffie om de start van 
dit nieuwe initiatief te vieren. Tijdens 
deze speciale Buurtkoffie serveerden 
we wat lekkers bij de koffie en hebben 
bezoekers kennis met elkaar gemaakt. 
Een mooie ochtend met enthousiaste 
mensen die graag nog eens langsko-
men!

Buurtkoffie  is wekelijks op  dinsdag-  
en donderdagochtend 10.00 uur tot 
13.00 uur. De toegang is gratis. Het ini-
tiatief wordt mede mogelijk gemaakt 
door een bijdrage vanuit Verrijk Je 
Wijk via het wijkbestuur Korvel, Wes-
tend en Sint Anna. Wilt u meer weten 
over de Buurtkoffie?  
telefoon: 013 – 543 66 64.

nieuwe ontmoetingsplek in de nieuwe stede
buurtkoffie voor buurt-
bewoners!

Minibieb geeft het 
leesplezier gratis door
Sinds begin maart 2015 hangt er 
een minibieb aan de lantaarnpaal ter 
hoogte van Capucijnenstraat 211. In 
deze bieb staan boeken die iedereen 
gratis mag lenen of omruilen tegen 
een ander boek. De minibieb heet:
‘open | boek | delen’.

Er staan boeken in voor volwassenen 
en kinderen. De minibieb is er voor 
iedereen, dus voel je vrij om mee te 
doen en ruil boeken, leen ze of voeg 
een paar boeken uit jouw boekenkast 
toe! Zo kan iedereen van elkaars boe-
ken genieten. Je kunt ook een eigen 
minibieb ophangen aan jouw huis of 
plaatsen bij jouw vereniging, school 
of bedrijf. Als iedereen meedoet, kun-
nen veel mensen genieten van lezen 
en verstoffen boeken niet achterin de 
kast. 
Voor meer informatie kijk op 
www.minibieb.nl of op www.face-
book.com/pages/Openboekdelen 

creators since 1978

bloemsierkunst

artisjok

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.

www.boeketspecialist.nl

Door inspanningen van de vrijwilli-
gers, ondernemers en de samenwer-
king met de Gemeente staat deze dag 
garant voor een groot oranje feest. 

Er wordt wederom ruimte gegeven 
aan stichtingen welke goede doelen 
vertegenwoordigen. Is uw stichting 
of goede doel nog niet van de partij? 
neem dan voor gratis deelname con-
tact op via info@koningsdagkorvel.nl. 

Natuurlijk is ook dit jaar de vrijmarkt 
onderdeel van het programma, kin-
deren mogen gratis deelnemen en 
volwassenen betalen € 20,- voor een 
grondplaats van 2x4 m.

Neem snel een kijkje op de website 
www.koningsdagkorvel.nl en schrijf u

nu in!  Volg Koningsdag Korvel op 
Facebook en Twitter en blijf op de 
hoogte van alle nieuwtjes.

Uiteraard wordt een geheel eigen in-
vulling gegeven aan het thema 50 
tinten oranje. De komende weken 
maakt de organisatie daarover steeds 
meer bekend.  Vaste onderdelen zo-
als diverse optredens en activiteiten 
voor jong en oud zijn er ook dit jaar 
weer te vinden. De organisatie hecht 
veel waarde aan vernieuwing van het 
programma, zodat een bezoek aan 
Koningsdag Korvel ieder jaar opnieuw 
een beleving is.

koningsdag korvel zal plaats vin-
den op maandag 27 april van 10:00-
17:00uur

Winnaars bekend van 
de prijsvraaG
in uw wijkcentrum

P3

deze keer leest u in 
onderneeM het Maar
Sportschool 013   

P8
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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

De medewerkers van wijkcentrum de Nieuwe Stede maken deel uit van 
ContourdeTwern team Zuid West. 

jongerenwerk   535 95 58  debbie@r-newt.nl  

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:  Maandag 13.00-14.00 uur 
                       Donderdag 09.00-10.00 uur

beheer / verhuur ruimtes  013 - 543 66 64     
beheernieuwestede@contourdetwern.nl

Wijkbestuur kWa én verrijk je Wijk
013 - 543 66 64    kwabestuur@gmail.com

politiespreekuur in de oneven weken woensdag 10.00-11.00 uur

brede school akwamarijn              013 - 535 32 55
Contactpersoon: Marina Smits

sportbedrijf tilburg            013 -  582 18 25
(Buurtsport) Hall of fame Adres: ns plein 5 
Marieke:   marieke.van.der.linde@tilburg.nl                                         06-41658854  
Dragan:    dragan.kokotovic@tilburg.nl                                                  06-51117781 
              
bond voor ouderen sint anna           013 -  543 09 36
Gerrit Donders 
 
bond voor ouderen korvel            013 - 850 03 69
Mevr. R. Spijkers  
 
bond voor ouderen Westend            013 - 468 19 14
Mevr. Broeders
seniorenwerk de nieuwe stede 
Mayckel van de Ven                                                                                     013 - 536 27 91 

sCWoW 
(st.comité welzijn ouderen Westend)              013 -  590 26 52
Mw E. van Dongen Claessens

loket z                          14 013
Het gemeentelijk loket voor al uw zorgvragen.
Bel voor een afspraak
 
Centraal Meldpunt gemeente tilburg                           14 013
(voor tips en klachten over buurt of straat)  
 
Wijkagent                                                                                   0900 - 8844
Cor van Uden en Marco van Raak 
team-tilburg-binnenstad@mw-brabant.politie.nl 
 
sos hulpdiensten         013 -  544 15 44
Altijd voor een gesprek.                                                                       0900 - 0767
7 dagen in de week 24 uur bereikbaar 

thuiszorg Midden brabant                                                       0900 - 8122

Maaltijdenexpres Midden-brabant            013 - 544 25 13
   
Centrum voor jeugd en Gezin                                                  0800 3656565
Problemen met de opvoeding van uw kinderen

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

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

Wie Wat Waar in de Wijk

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

opmaak: 
www.ontwerpcirkel.nl

De Koppel is de wijkkrant voor  Korvel, 
Westend en Sint Anna. Zij verschijnt 5 
keer per jaar in een oplage van 4000 
exemplaren.

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

Voor vragen, opmerkingen of klacht-
en kunt u naar de redactie mailen. 

redactie adres 

Wijkcentrum de Nieuwe Stede 
Capucijnenstraat 156, 
5025 LK Tilburg, 
013-543 66 64
redactie@wijkkrantdekoppel.nl

Capucijnenstraat 156
5025 LK Tilburg  013-5436664

informatie van het advocatenCollectief  
op www.advocatencollectief.nl 
kun je gemakkelijk offertes 
aanvragen voor bijstand in 
juridische kwesties en juridische 
adviezen bij uw proces.

Wijkcentrum ‘de nieuwe stede’

Mocht het toch tot een opzegging ko-
men, dan vereist de nieuwe wet hier-
voor een “redelijke grond” en moet 
herplaatsing onmogelijk zijn. Zonder 
een goed onderbouwd dossier zal 
het UWV of de Kantonrechter geen 
toestemming voor ontslag geven. Dat 
biedt de werknemer in ieder geval 
enig houvast. Net als het feit dat ho-
ger beroep mogelijk is tegen een on-
gewenste beslissing. Bovendien moet 
je je als werknemer sowieso tegen een 
ontslag verzetten om je WW-uitkering 
niet in gevaar te brengen. Kortom, het 
nieuwe ontslagrecht lijkt een zegen 
voor werkgevers, maar een oplet-
tende werknemer is niet bij voorbaat 
kansloos.

advocatencollectief 
www.advocatencollectieftilburg.nl

het nieuwe ontslagrecht
mr. Jean-Louis van Os

Werkgevers en hun advocaten bera-
den zich over wat ‘t goedkoopst is in 
verband met de uitvoering van het 
nieuwe ontslagrecht per 1 juli, zo 
bleek uit een artikel in het Brabants 
Dagblad van 23 maart. De positie van 
werknemers blijft helaas onderbelicht. 
In dit stuk willen we de positie van de 
werknemers meer aandacht geven. 

Een ontslag wordt weliswaar goedko-
per en gemakkelijker voor werkgevers, 
maar de wet biedt voldoende kansen 
voor werknemers om tegengas te ge-
ven. Zo wordt een proeftijd verboden 
bij arbeidsovereenkomsten van ten 
hoogste een half jaar. Daarnaast moet 
de beëindiging van een contract voor 
bepaalde tijd tijdig worden aange-
zegd op straffe van een vergoeding. 
Bovendien is er bij opeenvolgende 
contracten voor bepaalde tijd eerder 
sprake van onbepaalde tijd, te weten 
na 2 in plaats van 3 jaar. Tot slot moet 
de werkgever scholingsmogelijkhe-
den bieden wanneer een functie ver-
valt. 

stevie en luna.
door Mariette Laugeman

Stevie is een gezond, speels poesje 
van vier en een halve maand oud. Haar 
eigenares is echter erg bezorgd, want 
sinds een dag is Stevie erg misselijk en 
braakt bijna continu. Ze drinkt en eet 
niet meer en is erg ziek. 

Gelukkig ontdekt onze dierenarts bij 
het eerste consult meteen de boos-
doener: Onder Stevie’s tong zit een 
dun zwart draadje vast. Om te kijken 
of het draadje makkelijk kan worden 
verwijderd, wordt ze onder narcose 
gebracht. Helaas blijkt dat het draadje 
de slokdarm in verdwijnt en het niet 
te verwijderen is. Het zit vast. En dan 
wordt het gevaarlijk, want dergelijke 
scherpe draden kunnen onherstelbare 
schade aanrichten aan het maagdarm-
kanaal. Röntgenfoto’s geven de extra 
informatie om Stevie met spoed te 

opereren. Twee dierenartsen en een 
paraveterinair ontfermen zich over 
Stevie, want dit soort ingrepen zijn 
soms lastig en duren lang. De draad, 
dun en elastisch, blijkt zich al een 
weg te hebben gebaand door de ge-
hele dunne darm. Niet alleen de maag 
maar ook de dunne darm moet op ver-
schillende plaatsen geopend worden 
om het draadje te verwijderen. 

Het herstel gaat gelukkig heel voor-
spoedig. Als Stevie na 3 dagen op 
controle komt, eet ze alweer en heeft 
ze ook al mooie ontlasting gehad. Ge-
lukkig dat Stevie deze draad van bijna 
een meter kwijt is. 

Let dus op waarmee uw kat speelt, los-
se draden uit lapjes stof, klosjes garen 
en bolletjes wol kunnen erg gevaarlijk 
zijn wanneer ze worden opgegeten!

luna zet de bloemetjes buiten

Met een puppy in huis is het nooit saai. 
Ze zijn nieuwsgierig en gaan graag op 
ontdekkingstocht. Door te snuffelen, 
te luisteren en te kauwen leren ze de 
wereld om zich heen te begrijpen. 
Vooral als de tanden gaan wisselen 
(vanaf de leeftijd van 3 maanden) is 
het dus oppassen met rondslingeren-
de schoenen en tassen. 

Franse bulldog Luna van 4 maanden 
had een knuffel van pluche om mee 
te spelen. Zoals te verwachten valt 
van een hondje als deze bull, was dit 
speelgoed geen partij voor haar en 
had ze al snel een pluche bloem van 
de knuffel getrokken. De eigenaren 
zagen het tijdig, maar op het moment 
dat ze het ding uit haar bek wilden ha-
len, besloot Luna eigenwijs en demon-
stratief het hele gevaarte in te slikken! 
Onvoorstelbaar, dat zo’n klein pupje in 
1 slok een stoffen bloem van 10 bij 10 
centimeter kan wegwerken.

De eigenaren wisten gelukkig dat ze 
snel naar de praktijk moesten komen. 
Binnen een uur hebben we haar kun-
nen laten braken en kwam de bloem 
in zijn geheel weer tevoorschijn. Luna 
voelde zich eventjes heel misselijk, 
maar zo hebben we gelukkig wel een 
ingrijpende operatie kunnen voorko-
men. Hopelijk heeft Luna nu geleerd 
dat bloemen niet lekker zijn!

den herd, Capucijnenstraat 78
5025 lh tilburg   013-5420274

biljartvereniGinG 
zuid-West is jariG
biljartvereniging zuid-West be-
zorgt al 50 jaar een ontspannende 
tijdsbesteding aan 55-plussers in 
tilburg. 50 jaar geleden startte een 
groepje mensen met biljarten aan 
de Generaal kockstraat in de wijk 
oerle, bij de stichting soekmekaar. 
sinds een aantal jaren is de biljart-
vereniging gehuisvest aan de Ca-
pucijnenstraat bij wijkcentrum de 
nieuwe stede.

Het doel van de vereniging is om se-
nioren dagelijks hun vrije tijd op een 
plezierige manier in te laten vullen 
met het biljartspel. Daarbij wordt deel-
genomen aan de senioren biljartcom-
petitie Hart van Brabant, aan diverse 
toernooien en aan persoonlijke kam-
pioenschappen. In de praktijk blijkt de 
behoefte bij senioren aan het biljarten 
duidelijk aanwezig. De afgelopen ja-
ren is het ledenaantal van de vereni-
ging toegenomen.

Om dit vijftigjarig jubileum niet onop-
gemerkt voorbij te laten gaan houdt 
de vereniging een feestdag op 17 april 
bij De Nieuwe Stede. Hierbij worden 
de besturen van bevriende zusterver-
enigingen in de gelegenheid gesteld 
hun felicitaties over te brengen. 
In het bijzonder wordt dan stilgestaan 
bij het vijftigjarig lidmaatschap van 
de heer Jan Korenromp. Naast de bij-
zondere gebeurtenis om zolang lid te 
zijn van dezelfde vereniging, zet Jan 
Korenromp zich al die tijd ook in om, 
naast het biljarten, voor de vereniging 
actief bezig te zijn met het organise-
ren van activiteiten en het uitoefenen 
als bestuurslid van de functie van pen-
ningmeester. Daarrmee heeft hij zeker 
bijgedragen aan de bloei en het voort-
bestaan van de vereniging. Hiervoor 
is hulde en een speciaal dankwoord 
op zijn plaats. Helaas heeft hij om 
gezondheidsredenen zijn actieve rol 
binnen de vereniging afgelopen jaar 
beëindigd, maar blijft als erelid ver-
bonden.

Biljartvereniging 
Zuid - West
De Nieuwe Stede, 
Capucijnenstraat 156  
013-5436664
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ColuMn
“lenteherinnering” 
Door: Alisa Lalicic 

De winter houdt in stilte zijn winter-
slaap. De winterjas blijft nog voorzich-
tig aan de kapstok hangen. April doet 
niet voor niets wat ie wil. Aangezien 
we in Nederland wonen, kan er nog 
van alles gebeuren. 

Met een wijntje op het terras. Samen 
met nog anderen genieten we van de 
zon en het zachte lentebriesje. Ieder 
heeft z’n persoonlijke herinneringen, 
gedachtes en gevoelens bij de lente. 
Voor mij is de lente vooral een opluch-
ting. Het is gelukt, ik ben erover heen 
al weet ik niet wat hèt is. Het wee-
moedige gevoel waar de dagen in de 
winter zich mee kenmerken. Ik lijk ‘t 
in de lente zomaar los te laten. Ik kan 
mij niet eens meer voorstellen dat ik 
wederom tegen een winterdepressie 
heb moeten vechten. Enfin, de wijn 
smaakt goed. Terwijl de zon fel schit-
tert, dwaal ik af met mijn gedachtes 
naar lenteherinneringen. Welke herin-
nert u zich? 

Het is 02 mei 1999. De uitnodigingen 
waren gestuurd, de taarten besteld en 
het hele gezin was voorzien van een 
nieuwe outfit. Waarin ik in het bijzon-
der. Een mooie witte jurk met kant af

gewerkt, handgemaakt. Een bloemen-
speldje in mijn haren en zelfs witte 
lakschoenen, ik heb ze nog. Een boom 
in bloei als decor voor de familiefoto, 
waar ik in het midden sta geposeerd. 
In mijn mooie witte jurk als commu-
nicantje. De zon scheen prachtig die 
dag, met dank aan de nonnen die 
voor ons baden (en de worst die mijn 
moeder hiervoor bracht). Je zou het 
nu niet meer kunnen voorstellen. De 
taart, het bezoek en de cadeautjes. Ik 
herinner het nog al te goed. Het was 
een prachtige dag, een fijne jeugdher-
innering. Als de lente is begonnen en 
ik de bomen in bloei zie, dan denk ik 
aan die ene familiefoto van toen. Ik in 
het midden geposeerd, een herinne-
ring. Ik heb ‘m bewaard. 

Het is april 2015. De zon schijnt prach-
tig dezer dagen, daar komt geen non 
aan te pas. Geen uitnodigingen, taar-
ten of een witte jurk met kant afge-
werkt. Zelfs geen witte lakschoenen. 
Het is zwoegen en zweten. Ook op het 
terras met een wijntje; het zachte len-
tebriesje is weinig verkoelend. Als de 
lente is begonnen en ik de bomen in 
bloei zie, dan herinner ik weer zoveel. 
Ik heb het allemaal bewaard. 

Filmclub 
nieuwe stede
Organiseert dit seizoen nog tweemaal 
een filmmiddag en trekt daarom nog  
even alles uit de kast en verwent u met 
twee Nederlandstalig topfilms!

Maandag 27 april 
lucia de b.

Dit is het aangrijpende verhaal van 
verpleegkundige Lucia de Berk die 
verdacht werd van meerdere moor-
den. 

Maandag 11 mei 
“toen was geluk heel gewoon”. 

Deze komedie sluit het filmseizoen af. 
De film is het logische vervolg op de 
succesvolle tv serie. 

Entree: € 1,50 per persoon. 
Dit is inclusief  koffie of thee. 
De zaal is open vanaf 13:00 uur, 
aanvang film 14:00 uur

Reserveren of informatie: 
beheer Nieuwe Stede, 
Capucijnenstraat 156. 
Telefoon: 013 – 543 66 64

Wellicht is het u opgevallen: bij de 
vorige editie van wijkkrant de Kop-
pel zat een flyer ingevouwen. Bewo-
ners uit de wijk werden uitgedaagd 
door ContourdeTwern, wijkbestuur 
Korvel, Westend en St. Anna en wijk-
raad Zuiderkwartier om na te denken 
over een goed idee voor een van deze 
wijkcentra (Nieuwe Stede en Zuider-
kwartier). 
Dit heeft tot veel leuke reacties en 
goede ideeën geleid, waarvoor dank! 
Uiteraard kunt u altijd uw idee aan 
ons kwijt, ook los van dit initiatief. 
Kom simpelweg bij ons langs en vul 
uw idee in op een invulstrookje. U 
ontvangt altijd een reactie!

Onder de bewoners die voor 21febr. 
hebben gereageerd, zijn drie prijs-
winnaars gekozen die uiteindelijk 
elk een VVV-bon van 25 euro in ont-
vangst mochten nemen. Niet alleen 
hebben zij deze prijs gekregen, maar 

krijgen zij daarnaast ondersteuning 
van een medewerker vanuit Contour-
deTwern om te kijken hoe het idee ook 
echt gerealiseerd kan worden!  Twee 
van de drie prijswinnaars hebben wij 
al persoonlijk de prijs mogen overhan-
digen!

Sonace, leerlinge uit groep 8 van basis-
school de Zuidwester: “Mijn idee is om 
een JTO-club (afkorting voor ‘Je Talent 
Ontdekken-Club’) op te richten. Ik vind 
dat leerlingen hun talenten moeten 
kunnen ontwikkelen. Of dat je erach-
ter komt wat voor talenten je precies 
hebt. Dit is handig voor later, omdat je 
door deze ervaringen misschien beter 
weet wat je later wilt worden!”. Onder 
luid applaus van haar eigen klas nam 
Sonace haar prijs in ontvangst.

Jacqueline, bewoonster uit de wijk:
“Het lijkt mij leuk om met bewoners 
uit de wijk met verschillende cultu-
rele achtergrond te gaan koken in het 
wijkcentrum. Je leert elkaar kennen en 
maakt bovendien kennis met elkaars 
gerechten!” In de pas gerenoveerde 
keuken van wijkcentrum de Nieuwe 
Stede werd Jacqueline verblijd met de 
prijs. 

Daarnaast is Veerle, woonachtig in 
Korvel, de andere prijswinnaar. Haar 
idee van een ruilmiddag in het wijk-
centrum gaat verder opgepakt en 
ondersteund worden, een erg leuk 
initiatief!

Nogmaals dank voor alle inbreng!

Contourdetwern, team zuid West, 
het Wijkbestuur korvel, Westend en 
sint anna en de Wijkraad zuider-
kwartier

als u het voor het zeggen heeft, dan…
Winnaars prijsvraag wijkcentra zijn bekend!

Veerle  (midden) neemt haar prijs in ontvangst

kleren maken de man
door: Alisa Lalicic

te midden van de st. annastraat huist een bijzonder klein pandje. Geen alledaagse fashion, 
het is meer dan dat. het is dress for success. een vrijwilligersorganisatie die zogezegd een 
positieve schakel is in de gemeente. Wie of wat is dress for success? 

Dress for Success kent zijn bakermat in de Verenigde Staten waar Nancy Liblin in 1996 met een schamele $ 5000 een 
winkel startte voor  alleenstaande werkzoekende moeders. Inmiddels is het concept uit z’n voegen gebarst en kent het 
ruim 110 winkels in twaalf landen. In 2001 had Rotterdam de primeur om de eerste Dress for Success winkel in Neder-
land te openen. Inmiddels heeft Nederland tien locaties waar een winkel zit gevestigd. Zo ook in Tilburg. Anders dan in 
de Verenigde Staten is dat Nederland zich ook richt op het kleden van mannen (Maravelias, 2013). 

de kbo afdeling 
het Westend
Deze afdeling bestaat al meer dan 50 
jaar en is nu gehuisvest in Het Laar.

bingo
Maandag van 14.30 uur tot 16.30 uur is 
er gezellige bingo op het binnenplein 
met leuke prijsjes. Vindt U bingo leuk, 
kom dan een keer meedoen. U bent 
van harte welkom. 
                                                 
biljartvereniging Westend.
We hebben momenteel 16 leden en 
spelen met 2 biljarts in de biljartruim-
te van Servicecentrum Het Laar op de 
13e etage.  We biljarten op maandag,  
en vrijdagmiddag  van  13.00 uur tot 
17.00 uur.  We doen van begin septem-
ber tot half april met 2 teams mee in de 
K.B.O. competitie. Daarnaast biljarten 
we op de genoemde middagen on-
derling met uitzondering van de grote 
schoolvakantie in juli en augustus. De 
huidige leden zijn allemaal 65 + . Met 
enthousiaste nieuwe leden 50+ M/V 
zouden we met een 3e team aan de 
competitie deel kunnen nemen.

Interesse? Kom dan naar genoemde 
middagen of neem contact op met 
een bestuurslid van de KBO Westend. 
Joost Embregts, 013-4672894,  
joost.embregts@hotmail.com of 
Piet Looijkens, 013-4631903, 
p.looijken@planet.nl 

De eerste indruk is erg belangrijk voor 
de potentiële nieuwe werkgever. Het 
motto van Dress for Success is dan ook 
‘Je krijgt geen tweede kans voor een 
eerste indruk’.

Een experiment van enkele Amster-
damse studenten bevestigt dat het 
dragen van bepaalde kleding effect 
heeft op omstanders. Een als junk 
verklede student simuleerde een 
hartaanval op het Leidseplein. Het 
duurde bijna een halfuur tot hij hulp 
kreeg. Een week later hees dezelfde 
student zich in een donkerblauw pak, 
trok goed gepoetste schoenen aan 
en knoopte een mooie zijden das om. 
Weer simuleerde hij een hartaanval en 
deze keer schoten meerdere omstan-
ders hem vrijwel onmiddellijk te hulp. 
(http://www.carrieretijger.nl/carriere/
zelfmarketing/kleding) 
 
Bij Dress for Success kan men bij het la-
ten zien van een uitnodiging voor een 
sollicitatiegesprek, geheel gratis, een 
geschikte outfit uitzoeken. Heeft men 
een baan gekregen, dan mag men op 
vertoon van een aanstellingsbrief o.i.d. 

nog een tweede stel kle-
ding kiezen. 

Ik ging op bezoek bij 
Dress for Success in 
Tilburg nadat ik op 
facebook een berichtje 
voorbij had zien komen. 
Tijd voor nader onder-
zoek naar dit interes-
sante concept. Ik heb 
een gesprek met Marjon 
(destijds coördinator) en 
enkele vrijwilligers. Ze 
verwelkomen me harte-
lijk in het pand waarnaar 
we al gauw in gesprek 
raken over Dress  for 
Success. ‘Sinds 2008 zit 
Dress in Tilburg geves-
tigd, waarvan de 

Kijkende naar de huidige maatschap-
pij zijn er teveel mensen die geen 
baan hebben. Als er dan een geschikte 
vacature komt zijn er vaak nog hon-
derd anderen die op de desbetreffen-
de functie solliciteren. Wanneer je dan 
toch wordt uitgenodigd haalt men let-
terlijk en figuurlijk alles uit de kast om 
de baan te krijgen. Maar wat als dat 
weer niet lukt? Als je weer wordt afge-
wezen? Dat gaat je niet in de kouwe 
kleren zitten. 

naast het opstellen van een
keurig cv is het uitzoeken van 
de juiste outfit eveneens een 

belangrijk onderdeel van
 het sollicitatiegesprek. 

Aangezien niet iedereen een walkin 
closet heeft met een scala aan mantel-
pakjes of andere keurige outfits, heeft 
Dress for Success voor ieder wat wils. 
Met persoonlijke aandacht gaan de 
medewerkers van Dress for Succes sa-
men met u op zoek naar de juiste out-
fit. Het dragen van de juiste kleding 
heeft namelijk effect op uw houding, 
uitstraling en zelfvertrouwen. 

laatste vijf jaar in de St. Annastraat. 
Het team bestaat uit negen vrijwil-
ligers, drie bestuursleden en één co-
ordinator. Wij vinden het belangrijk 
om vanuit een bepaald vertrouwen 
met de klant aan de slag te gaan. De 
meeste zitten in een traject waarin ze 
vooral veel moeten. Hier mogen ze 
vooral zichzelf zijn, wij geven ze po-
sitieve aandacht. Een juiste outfit kan 
zoveel losmaken, met name zelfver-
trouwen. Bij het uitkiezen van de out-
fit wordt gekeken naar de persoon, 
naar de branche waarin wordt gesol-
liciteerd en de middelen die men in 
huis heeft. ‘Eigenlijk krijgen de men-
sen die hier komen een uur personal 
shopping’ vertelt Marjon trots. Per 
jaar helpt Dress for Success tussen de 
100 en 200 klanten aan een 
geschikte sollicitatie outfit. ‘Iedereen 
gaat hier met een goed gevoel de 
deur uit, dat geeft ons een kick!’ 

“nieuwe kleding 
laat eigenwaarde en 
zelfrespect groeien”

Vrijwilliger worden bij Dress for Suc-
cess of heeft u in de kast nog kleren 
die geschikt zijn voor een sollicitatie-
gesprek? Neem dan een kijkje op de 
website voor meer informatie. 
http://www.dressforsuccess.nl/
dressforsuccess.tilburg.php
Openingstijden: dinsdag 10.00-16.00 
uur, woensdag 10.00-15.00 uur en 
donderdag 13.00-16.00 uur

foto: website dress for success
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In januari dit jaar besloot ik met een 
vriendin het Erfgoed Depot in Riel te 
bezoeken. Het was meteen een feest 
van herkenning door de Solex in de 
hal die ouderwets is aangekleed. Je 
mag er alles bekijken, aanraken en
fotograferen. 

Bij een lekker kopje koffie met gebak 
spraken we met Rien van der Heijden 
die ons vertelde over het ontstaan 
van het Erfgoed Depot. Hij wilde als 
hobbyist zijn verzamelingen delen 
met andere mensen. Eveline Passier 
verzamelde alles wat met muziek en 
instrumentenmakerij te maken had. 
Van haar opa, instrumentenmaker bij 
de firma Kessels in Tilburg, en van haar 
vader, zelfde beroep, erfde zij een gro-
te instrumentenverzameling. Eveline 
en Rien besloten samen het Erfgoed 
Depot op te richten.

In het depot zie je verschillende the-
ma’s. Bij de instrumenten en de instru-
mentenmakerij staan er vele blaasin-
strumenten maar ook prachtige orgels 
en piano’s. Je kunt zien hoe ze vroeger 
werden gemaakt.

Bij het thema School van Vroeger kun-
nen kinderen met een kroontjespen 

erfgoed depot riel 
een beetje tilburgse 
geschiedenis buiten 
de stad

schrijven, op het bord tekenen of 
woordjes leggen. Je ziet er inktpotten, 
de inktlappen en de puntenslijper aan 
de lessenaar van de meester geklemd, 
de lei en de griffel.

Ook is er De Bakkerij, Techniek, Brom- 
en fietsen, Poppenhuizen, Ambach-
telijke beroepen, Regionale thema’s, 
Type- en telmachines, Trappistenbier 
artikelen en nog veel meer.
Bovendien is bijna elk voorwerp te 
koop.

In het Erfgoed Depot kun je ook genie-
ten van een drankje met gebak, indivi-
dueel of in groepen, en je kunt er ook 
lunchen. Boven op de zolder is een 
grote expositie van vliegtuigen uit de 
Tweede Wereldoorlog, die op schaal 
van hout zijn nagebouwd door John 
Simons.  

Het museum houdt ook een paar keer 
per jaar een bijzondere expositie. Voor 
informatie kunt u terecht op de web-
site: www.erfgoed-depot.nl of per 
email: info@erfgoed-depot.nl

Adres: Dorpsstraat 56, 5133 AH Riel. 
Tel: 013-7370209

openingstijden: 
donderdag tot en met zondag ge-
opend voor individuele bezoekers.
dinsdag t/m zondag tussen 11.00-
17.00 uur geopend voor groepen 
van minimaal 15 personen op af-
spraak.  Voor meer informatie kijk op: www.ontwerpcirkel.nl

Nieuw 
Kinderfeestjes bij OntwerpCirkel.

Door de samenwerking met FABlab013 hebben wij de mogelijkheid om je 
eigen gemaakte ontwerp in de digitale werkplaats uit te voeren door middel 
van de nieuwste technieken. Zo kunnen we lasersnijden, vinylsnijden of zelfs 
3-d Printen. Wat dacht je van een plexiglas sleutelhanger, Lego-Ledlampje, 
een rugzak bedrukken of t-shirt pimpen. 

tilburGs erFGoed op de kaart!
eerbetoon aan verzetshelden in berkdijk en het laar
door: Petra Robben

Kolonel Mac Allister, Karel Door-
man, Eisenhower, Montgomery en 
Churchill. Maar naast deze nationale 
helden, kwam er ook voor de lokale 
verzetshelden van Tilburg een eerbe-
toon: Coba Pulskenslaan, Wim Berkel-
mansstraat, Joost van de Mortelstraat, 
Rob van Spaendonckstraat, Henri 
Verbuntstraat, Cor Wortelstraat, Pieter 
Brinkmanstraat en Jan Erasstraat. In 
1954 volgden er nog enkele straten 
die verwezen naar de verzetsmannen 
Loek Lansdorp en René Norenburg. 
Het is opvallend dat Jef van Bebber in 
de toewijzingen van 1950 en 1954 niet 
voorkomt. 
Toch is er anno 2015 een Jef van Beb-
berhof. In 2003 viel het besluit van B & 
W om een straat naar hem te vernoe-
men in stadsdeel Zuid, in de wijk Het 
Laar. Om de Jef van Bebberhof te be-
reiken, steekt men de Ringbaan-Zuid 
over, volgt de Goirleseweg, rechtsaf de 
Guido Gezellestraat met aan het einde 
rechts de straat van Jef. Op voorspraak 
van twee joodse Tilburgers die hun 
leven dankten aan zijn verzetswerk, 
kreeg de voormalige held alsnog zijn 
eerbetoon. 
Op 4 mei 2015 organiseert Stadsmu-
seum Tilburg ‘Huizen van Verzet’. Een 
programma waarin de verhalen van 
tien mensen uit het verzet worden 
verteld. De verhalen van de Korvelse 
Coba en Jef behoren daartoe. 

Coba Pulskens en Jef van Bebber zijn 
namen van Korvelse mensen die een 
belangrijke rol speelden tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Coba woonde 
in de Diepenstraat op nummer 25 en 
Jef in de Korenbloemstraat op 137. 
Beiden zorgden voor onderduik aan 
mensen die zich voor de Duitsers 
verborgen. Het waren joden, Engelse 
militairen of anderen die ongezien wil-
den blijven. 
Zowel Coba als Jef werden verraden. 
Op 9 juli 1944 drong een Duits over-
valcommando de woning van Coba 
Pulskens binnen. Daar ontdekten zij 
drie geallieerde piloten. Zij werden 
in de keuken en op de binnenplaats 
van Coba’s woning doodgeschoten. 
Coba moest een laken halen om de 
lichamen af te dekken. De dappere 
Korvelse besloot op dat moment de 
nationale vlag te gebruiken, als eerbe-
toon aan het vaderland en als verzet 
tegen het Duitse geweld. Coba moest 
het met de dood bekopen. Zij werd in 
Ravensbrück in februari 1945 om het 
leven gebracht. 

Jef van Bebber was ten tijde van de 
Tweede Wereldoorlog ambtenaar bij 
de Voedselvoorziening in Oorlogstijd. 
Jef werd actief in het verzet, nadat 
hij daar toevallig in terecht kwam. Hij 
bood onderdak aan onder andere de 
joodse Ernst Elzas en Anita Roos in 
het huis aan de Korenbloemstraat. 
Daarna zouden er nog tientallen on-
derduikers volgen. Naast het bieden 
van onderdak werkte Van Bebber voor 
illegale kranten en verstrekte hij voed-
selbonnen.  Op 2 augustus 1944 werd 
Van Bebber in zijn huis overvallen. Jef 
werd gearresteerd en de volgende 
dag overgebracht naar de Sicherheits-
dienst in Vught. Op 11 augustus 1944 
werd hij daar gefusilleerd.

In 1950 breidde de Korvelse wijk Berk-
dijk uit met nieuwe straten, de zoge-
naamde ‘Verzets- en bevrijdingswijk’. 
Straten kregen namen van leden van 
het Koninklijk Huis: Prins Bernhard-
straat en Prins Bernhardplein; van 
militairen die betrokken waren bij de 
Tweede Wereldoorlog, zoals onder an-
deren Generaal Barber, Kolonel Weale, 

Jef van Bebber, 
collectie Regionaal Archief Tilburg

petra robben is lid van heemkunde-
kring tilborch en werkzaam bij stads-
museum tilburg en regionaal archief 
tilburg. 
www.heemkundekringtilburg.nl 

paspoort Coba Pulskens, 
collectie Regionaal Archief Tilburg

het zomerseizoen is begonnen en 
de ruilwinkel is er klaar voor. 

In de Ruilwinkel kun je winkelen zon-
der je portemonnee te openen. Je 
kunt er spullen zoals kleding, boeken, 
speelgoed ruilen. Je moet de spullen 
wel op de fiets mee kunnen nemen, 
dus geen wasmachines bijvoorbeeld. 
Je krijgt dan punten waarmee je kunt 
betalen voor iets anders dat je leuk 
vindt. Je kunt je punten ook opsparen 
en later iets kopen. Wat vind je er zoal: 
kleding, schoenen, keukengerei, boe-
ken, enz. Ook met een smallere beurs 
kan je dus aan leuke, bruikbare, goeie 
spullen komen.  

De winkel wordt druk bezocht en 
heeft al meer dan 600 klanten. Men-
sen komen spullen ruilen en shoppen, 
maar blijven vaak ook langer voor een 
kopje koffie/thee en een praatje met 
andere buurtbewoners en met de 
vrijwilligers. De winkel is dus ook een 
ontmoetingsplek! 
We nodigen u graag uit om de Ruil-
winkel te komen bezoeken. Onze 
vrijwilligers leggen u graag uit hoe 
de winkel werkt. Voor informatie kunt 
u terecht bij José, de coördinator van 
de Ruilwinkel. Zij is op alle 3 de dagen 
in de winkel aanwezig. Wilt u klant 
worden van de Ruilwinkel dan graag 
een identiteitsbewijs meenemen! Op 
Koningsdag, maandag 27 april, is de 
winkel ook open!

Team Ruilwinkel Tilburg Zuid 
Saskia Gerards en Mary Biancospino
Korvelseweg 150a 013-5909410
Open: woensdag, donderdag en 
zaterdag van 11.00-16.00uur

vrijwilliger bij ruilwinkel 
tilburg zuid, wat maak je 
dan mee? 

Enige tijd geleden besloot ik, Clemen-
tine de Greef-Verheijen, dat ik als vrij-
williger iets wilde betekenen voor de 
buurt. Ik ben toen lid geworden van 
de werkgroep voor Ruilwinkel
Tilburg Zuid. De ruilwinkel draait vol-
ledig op vrijwilligers. Ik zelf zit bij de 
werkgroep sinds december 2014. 
Het duurt wel even voor je weet hoe 
alles werkt en hoe je het draaiende 
houdt voor klanten en vrijwilligers. 
Het spreekt mij aan dat spullen een 
tweede leven krijgen, en dat je ‘nieu-
we’ spullen kunt kopen, zonder dat het 
geld kost.

Woensdag 24 februari zijn we de jaar-
vergadering gestart met taart. Tilburg 
Akkoord  ondersteunt met een sub-
sidie ook het tweede jaar het initia-
tief van de Ruilwinkel! Ik heb ervaren 
hoe betrokken alle vrijwilligers zijn. 
De winkel zou zonder hun inzet niet 
draaien zoals deze dat nu doet! 
Wil je net als ik ook je steentje bijdra-
gen aan de ruilwinkel? We zijn nog op 
zoek naar vrijwilligers voor de werk-
groep! Vacatures hiervoor kun je vin-
den op www.contourdetwern.nl

Op 14 april 1945, kort na de tweede 
wereldoorlog, startte slager Nico Petit 
met een scoutingvereniging voor de 
parochie aan de Trouwlaan. De groep 
betrok een pand in de Nazarethstraat. 
Inmiddels bestaat de vereniging 70 
jaar en is de voormalige locatie ver-
ruild voor een veel groter gebouw aan 
de Generaal de Wetstraat. 

De kersverse Scouting-vereniging 
werd vernoemd naar Pastoor Vroom-
ans die van 1910 tot 1922 in Tilburg 
werkte en in die periode veel voor de 
jeugd deed. Vroomans richtte zelf een 
katholieke scoutingvereniging op, 
omdat katholieke jongeren zich niet 
bij een neutrale organisatie mochten 
aansluiten. De katholieke Scouting-
groep heeft tot 1931 gedraaid. Vroom-
ans overleed in 1921 en heeft het dus 
nooit geweten dat de oude vereniging 
ter ziele ging en dat na de oorlog zijn 
droom alsnog werkelijkheid werd. 
Meerdere generaties Tilburgers waren 
sinds 1945 lid van de van oudsher ka-
tholieke vereniging. Direct na de op-
richting ging de pastoor mee op kamp

scouting pastoor vroomans 
Groep viert 70-jarig jubileum

en werden er in het bos of op de hei 
missen opgediend. Door de jaren 
heen verwaterde het katholieke karak-
ter en werd de PVG een multiculturele 
vereniging. Maar er veranderde nog 
meer. In de beginjaren mochten alleen 
jongens lid worden van de verkenners. 
Pas veel later waren meisjes ook wel-
kom. 
De verkenners werden Scouts en ook 
de uniformen werden aangepast. 
Kousen met kwastjes, kniebroeken en 
deukhoeden behoren voorgoed tot 
het verleden. De technieken bleven 
echter hetzelfde. Uit de vele oude fo-
to’s blijkt dat er ook in de begindagen 
vlotten, bruggen en keukens werden 
gebouwd.  Er werd ook op houtvuur 
gekookt en op een enkele oude foto 
zijn ook voorwerpen te herkennen die 
door de huidige scoutinggroep nog 
steeds worden gebruikt. 

Scouting PVG viert haar jubileum op 
zaterdag 18 april. Wie graag eens een 
kijkje komt nemen in het gebouw aan 
de Generaal de Wetstraat 68 is van
harte welkom!

er kan weer zomerkleding worden ingeleverd!

vier generaties tilburgers vermaken zich bij de verkenners

Het oude tenue van de verkenners.  foto’s archief Scouting

VA
NHerwaarden

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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 Voor meer informatie kijk op: www.ontwerpcirkel.nl

Nieuw 
Kinderfeestjes bij OntwerpCirkel.

Door de samenwerking met FABlab013 hebben wij de mogelijkheid om je 
eigen gemaakte ontwerp in de digitale werkplaats uit te voeren door middel 
van de nieuwste technieken. Zo kunnen we lasersnijden, vinylsnijden of zelfs 
3-d Printen. Wat dacht je van een plexiglas sleutelhanger, Lego-Ledlampje, 
een rugzak bedrukken of t-shirt pimpen. 

een kijkje in de tuin van ... de kapucijnen
door Stijn Oosterling

foto: Stijn Oosterling

Maandagmorgen 16 maart. Overste 
Anton Mars leidt mij rond in de tuin 
van het verzorgingshuis van de Kapu-
cijnen aan de Korvelseweg. Er staan 
binnen de kloostermuren veel bomen, 
struiken, en al enkele bloemen. Vogels 
kwetteren en fluiten erop los.

Anton, is de tuin een weerspiegeling van 
de kloostergemeenschap?
‘Vroeger was het deels moestuin waar 
de broeders hun eigen groenten ver-
bouwden. Nu is het een plek voor 
rust en bezinning, met veel bomen en 
struiken en ook heiligenbeelden, dus 
het klopt wel’.

Kunt u wat zeggen over tuin, lente en 
Pasen?
‘Wat bloeit in de lente gaat in de winter 
al in de knop. Winter en lente, sterven 
en nieuw leven.  Dat is ook de bood-
schap van Jezus. Er is steeds nieuw le-
ven, en dat leven mogen we vieren en 
delen en elkaar schenken!’

U bent een van de jongste broeders, 77 
jaar?  De gemeenschap verdwijnt 

langzaam... ‘Het loopt al lang terug. 
Het geeft niet. Alles verandert, er komt 
altijd wel weer iets nieuws. Ik vind het 
wel jammer dat jonge mensen moei-
lijk richting en houvast vinden. Ze krij-
gen zoveel over zich heen’. ‘Kijk naar 
die hoge beuken hier, uit 1882. Ze zijn 
sterk omdat ze diep geworteld zijn. 
Dat zou ik graag willen voor de men-
sen van nu’

We lopen nu in het Januslaantje ...
‘Genoemd naar Broeder Anianus, die 
de tuin onlangs heeft aangepast. Hij 
is genoemd naar zijn ouders Annie en 
Janus. Dit verharde laantje is speciaal 
voor de rollators en rolstoelen. Het rolt 
beter en geeft minder troep’.

Kunnen mensen uit de buurt ook eens 
een kijkje nemen in de tuin?
‘Ja hoor, maar wel eerst even melden 
bij de portier zodat we weten wie je 
bent’.

Kloosterverzorgingshuis 
Minderbroeders-Kapucijnen
Korvelseweg 165,  013-5375537

Van 16 februari t/m 15 maart 2015 kon 
men sparen voor moestuinpotjes met 
zaadjes waarmee je je eigen moestuin-
tje laat groeien. Broccoli, rucola, andij-
vie, cherrytomaatjes, prei en veldsla 
waren onderdeel van een ludieke ac-
tie van een groot supermarktketen. 
Er werden geen pesticiden gebruikt, 
de ‘moestuintjes’ werden geleverd in 
biologisch afbreekbare potjes en zo 
kon het keten de moestuin-actie bio-
logisch noemen. 

Men sprong er hoog en laag over, maar 
feit is dat moestuinen onder een gro-
tere groep Nederlanders instant po-
pulair werd. Voor dit jaar in ieder geval 
en op kleine schaal, want het moet in 
elk huishouden, groot én klein, toege-
past kunnen worden. Maar stel dat je 
nu helemaal om bent of al een beetje 
was begonnen en (nog) niet weet hoe 
je het nou echt goed kunt aanpakken? 
Dan volgen hier een paar handige tips! 

overdrijf niet, begin klein!
Het waarschijnlijk belangrijkste advies 
voor beginnende moestuiniers. Niets 
zo frustrerend als een moestuin die je 
niet de baas kunt blijven en waar meer 
onkruid dan groente groeit. Een ideale 
plek voor een moestuin is  licht hel-
lend naar het zuiden, voor optimale 
bezonning, goed gedraineerd, open 
voor zon, maar beschermd tegen 
wind, heeft een makkelijke toegang 
tot water, met humusrijke leemgrond, 
licht zuur (met een pH rond 6,5). 

Weinig grond of weinig licht?
De meeste eenjarige groentes heb-
ben minimaal 6 uur direct zonlicht per 
dag nodig. Krijgt je tuin te weinig zon, 
maar wil je toch eetbare gewassen te-
len, kies liever voor het telen van vaste 
eetbare planten en plant bijvoorbeeld 
een eetbare bostuin. 
Een relatief kleine tuin kan dan toch 
genoeg ruimte bieden voor 1 tot 3 
fruitbomen (appel, pruim en/of een 
kakipruim), een paar struiken (josta, 
blauwe honingbes, kruisbes) en tien-
tallen vaste groentes, kruiden en eet-
bare bloemen. Er kunnen pergola’s 
worden begroeid met druiven en te

Moestuinen is hip, maar 
past het ook bij jou?
door Kim Pattiruhu

gen alle beschikbare muren en schut-
tingen kunnen ook eetbare planten 
wordenn geteeld (rode, gele en zwar-
te frambozen, winterharde kiwi’s of 
loganbes).  

en vergeet niet dat je 
ook verticaal kunt moestuinen;

de hoogte in! 

Zelden tref je ideale grond aan als je 
een moestuin wilt beginnen, maar 
elke grondtype heeft zowel na- als 
voordelen. Klei is zwaar en lastig te 
bewerken, maar meestal voedzaam. 
Zand houdt slecht voedingstoffen en 
water vast, maar is makkelijk te bewer-
ken en warmt in het voorjaar snel op. 

Gemakkelijke groentes doen het bijna 
altijd goed, stellen weinig eisen en 
hebben weinig belagers. Een goede 
keuze als je pas met een moestuin 
begint en zelfvertrouwen wilt opbou-
wen. Of als je niet al teveel tijd hebt 
voor je moestuin. Bijvoorbeeld: Cour-
gette, bieten, sla, snijbiet, winterpos-
telein, bonen, erwten, andijvie 

durf en kun je meer aan?
Ga dan voor groentes met een grote 
opbrengst zoals snijsla, peultjes, snel-
groeiende oosterse kolen (zoals pak 
choy) en raketsla. Groentes die duur 
zijn vanwege lage productie, zoals as-
perges, sjalotjes, veldsla, zijn ook een 
optie, want moeilijk te telen zijn ze op 
zich niet. Je kunt natuurlijk ook kiezen 
voor vergeten groentes, zoals pasti-
naak of aardpeer. Wat jij wilt!

hoeveel?
Vooral als je net begint met een moes-
tuin, kan het lastig zijn om te bepalen 
hoeveel van elk gewas je eigenlijk 
moet zaaien. Als je een heel zakje sla-
zaad in een keer zaait, zal je honderd 
kroppen tegelijk moeten oogsten en 
weggeven om vervolgens de rest van 
de zomer geen sla te hebben. Dat is 
niet handig.  

Bij vele groentes is het dus handiger 
om meerdere malen (meestal twee of 
drie keer) in de loop van het seizoen 
kleinere hoeveelheden te zaaien, 
om op die manier ook de oogst te 
spreiden. Sommige groentes worden 
rechtstreeks gezaaid: vooral groentes 
die met hun wortels snel de diepte in 
gaan, zoals wortels. Andere moeten 
binnen voorgezaaid worden: groentes 
waarvoor ons seizoen eigenlijk te kort 
is, zoals aubergines en paprika’s.

Bron: http://wroeten.nl/moestuin/
moestuin-beginnen/

nestkasten
De gemeente Tilburg wil de vogels 
in de stad helpen en startte een ac-
tie met 200 nestkasten voor huismus, 
spreeuw en gierzwaluw. Via een aan-
meldformulier konden bewoners van 
de gemeente Tilburg zich aanmelden 
voor een nestkast. De kasten werden 
in het voorjaar gratis door de gemeen-
te geleverd en gemonteerd. Tot en 
met 31 januari kon je inschrijven met 
de leus  ‘op=op’. 

In de weken 11 tot en met 14 plaatste 
het bedrijf Ranox (natuuraannemer) 
nestkasten. Zij deed dit namens de ge-
meente Tilburg bij 98 huishoudens. Af-
hankelijk van het soort nestkast waren 
dit één of meerdere nestkasten per 
adres. De nestlocaties zijn zo optimaal 
mogelijk gekozen, waardoor de kans 
dat er daadwerkelijk gebroed gaat 
worden vergroot wordt. 

Een bijgeleverde folder gaf de huis-
houdens informatie over de geplaats-
te nestkast en het eventuele onder-
houd dat hierbij werd geadviseerd.

Had u zich ook aangemeld en/of wilt 
u ook een nestkast? Via www.vivara.
nl heeft u de mogelijkheid een of 
meerdere nestkasten aan te schaffen. 
Duurzame nestkasten van Vivara zijn 
aanbevolen door Vogelbescherming 
Nederland!  

foto; Kim Pattiruhu

Zo verscheen er in het begin van de 
jaren ‘80 de Westender, naar het ge-
lijknamige buurthuis en had als ver-
spreidingsgebied de wijk Westend. 
Een paar jaar later ging de krant over 
in ’t buurtbloaike om begin jaren ’90 
omgedoopt te worden in Koppel. Het 
verspreidingsgebied werd uitgebreid 
met de wijk Korvel en de oplage ging 
van 2500 naar 4000. Wijkkrant de kop-
pel zoals u nu voor uw neus heeft 
verschijnt nog steeds in een oplage 
van 4000 en de wijk St. Anna is toege-
voegd. 

Maar wat weten we eigenlijk over de 
wijk Westend? De huidige wijkverde-
ling kent geen Westend, althans niet 
als ik kijk op de stadsmonitor van Til-
burg.nl. Van stadsdeel naar wijk en 
naar subwijk, geen Westend te beken-
nen. Klopt het dat Westend is overge-
nomen door Korvel en wat zijn des-
tijds de beweegredenen geweest? 
Mocht u antwoord hebben of meer 
informatie kunnen verschaffen stuur 
dan een mailtje naar onze redactie@
wijkkrantdekoppel.nl en met uw ant-
woorden of informatie verschijnt er 
een vervolg in de volgende editie van 
deze krant. Alvast bedankt voor uw 
moeite.

Wijkverdeling Westend

foto website www.tilburg.nl

In de vorige editie van deze krant werd gemeld dat er in 1989 een nieuwe 
buurtkrant onder de naam Koppel verscheen. Al geruime tijd voor deze datum 
zijn er verschillende wijkkranten ontstaan en vaak bij gebrek aan vrijwilligers 
weer opgedoekt. 
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WIJKNIEUWS  Berichten van de gemeente

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

Tot slotOp de hoogte
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.

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de wijk? Vrienden 
worden op Facebook kan via Tilburg Zuidwest. 

Op de hoogte blijven zonder zelf gevolgd te kunnen worden? Like 
de gelijknamige facebookpagina Tilburg Zuidwest. 
Twitter: Twitter @tilburgzuidwest

Actiepan Korvel
Een belangrijk aandachtspunt uit het 
Actieplan Korvel is het bevorderen van de 
bewonersbetrokkenheid. Uit de cijfers van 
de leefbaarheidsmonitor blijkt dat bewoners 
het belangrijk vinden om contact met hun 
buurtbewoners te hebben. Toch geven veel 
mensen aan die contacten niet te hebben 
en scoort de betrokkenheid van bewoners 
bij de eigen buurt een onvoldoende. Het 
bevorderen van bewonersbetrokkenheid 

heeft voordelen voor de leefbaarheid in de 
wijk en voor de veiligheid. Het wijkbestuur 
KWA draagt hier aan bij door onder andere 
het ‘Verrijk je Wijk’-budget in te zetten 
voor activiteiten die door en met bewoners 
worden georganiseerd. Wilt u hier meer 
over weten? Kijk dan op de website van het 
wijkbestuur www.korwesta.nl. 

                                                                  

Hebt u zelf ideeën over hoe u de 
bewonersbetrokkenheid in uw buurt kunt 
verbeteren of vindt u het leuk om een 
bijdrage te leveren aan activiteiten in de 
wijk? Neem dan contact op met Ankie van 
de Sande van de gemeente (gegevens 
onderaan de pagina) of met de sociaal 
werker van ContourdeTwern (bereikbaar via 
wijkcentrum De Nieuwe Stede). 

Brandweerkazerne St. Annahof
Het college heeft besloten de voormalige 
brandweerkazerne aan de St. Annahof 
te verkopen aan Innospares. Direct 
omwonenden hebben hierover een 
bewonersbrief ontvangen. Innospares gaat 
het gebouw, inclusief de slangentoren, 

renoveren en ombouwen tot meerdere 
werkruimtes. Uitgangspunt daarbij is het 
behouden van rust, privacy, parkeren en 
groen. De gebruikers parkeren op het eigen 
terrein. Na de renovatie wil Innospares 
op het terrein ongeveer acht woningen 

bouwen aan het toekomstig speelterrein. 
In overleg met de bewonerswerkgroep St. 
Annahof en Innospares gaat de gemeente 
een inrichtingsplan maken voor het 
aangrenzende speelterrein. 

Straatschouw Korvelseweg
Op overheid.nl staan alle bekendmakingen van de gemeente Tilburg. Dat zijn bijvoorbeeld verordeningen, bestemmingsplannen, 
omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten. Naast de bekendmakingen op internet zijn er ook een app en e-mailservice voor 
informatie over een bepaalde buurt. 

App omgevingsalert
Via de gratis app omgevingsalert kunnen Tilburgers bijvoorbeeld 
zien welke aanvragen voor een omgevingsvergunning in hun 
buurt lopen. Bijvoorbeeld aanvragen voor een dakkapel, een 
kapvergunning of een schutting. Ze kunnen zelf aangeven over 
welk gebied ze deze informatie willen ontvangen. De app is gratis 

te downloaden in de App Store of via de Google Play Store onder de 
naam Tilburg - omgevingsalert. 
Iedereen kan zich op overheid.nl gratis aanmelden voor de 
e-mailservice. Deze stuurt actuele tekstberichten op basis 
van adresgegevens. Bijvoorbeeld over verordeningen of 
bestemmingsplannen in de buurt. Aanmelden kan via de oranje 
button ‘Blijf op de hoogte’.

Tarwehof/Koolzaadhof
Op 11 december 2014 heeft over het inrichtingsvoorstel voor de 
Tarwehof/Koolzaadhof een inloopavond plaatsgevonden. Op de 
avond is uitleg gegeven over het inrichtingsplan en over de kap 
van de bomen. De reacties op het plan waren over het algemeen 
positief. 

Eind februari is een inloopmiddag georganiseerd om bewoners en 
de kinderen een keuze te laten maken in de speelvoorzieningen. 
Het panna-veldje viel in de smaak. Over de nestschommel waren 
de meningen verdeeld. Uiteindelijk hadden de meeste kinderen 
liever een klim/hangtoestel. In de uitwerking wordt hiermee 
rekening gehouden. Zodra meer duidelijkheid is over de start 
en planning van de werkzaamheden, ontvangen omwonenden 
hierover een bewonersbrief. 

Straatschouw Korvelseweg
Op 7 april vindt op de Korvelseweg een straatschouw plaats. Ondernemers, 
toezichthouders, handhavers en wijkagenten bezoeken samen de Korvelseweg om 
te kijken waar het goed gaat en waar het beter kan. De straatschouw is, net als de 
wijkschouw, heel effectief omdat verschillende partijen betrokken zijn en er snel 
afspraken over de aanpak kunnen worden gemaakt. 

Budgetcursus voor kleine 
zelfstandigen
Komt u wel eens geld te kort? Vindt u het moeilijk om overzicht te houden? Of maakt 
u zich zorgen over uw financiën? In de cursus ‘Uitkomen met inkomen’ leert u in  vier 
bijeenkomsten alles over geldzaken en administratie. De cursus is gratis.

Deze cursus bestaat uit vier avondbijeenkomsten. Er wordt in het bijzonder aandacht 
besteed aan zaken die voor een ondernemer anders zijn dan voor iemand met 
inkomen uit loondienst of uitkering. Tijdens deze cursus wordt bijgebracht wat het 
belang is van het scheiden van de privé en de zakelijke administratie en hoe dat het 
beste gedaan kan worden. Wanneer u bij alle bijeenkomsten aanwezig bent geweest, 
krijgt u een certificaat uitgereikt. Tijd avondcursus: 18.30 - 21.00 uur 

Aanmelden of meer informatie 
Aanmelden of informeren naar de cursus kan via het telefoonnummer 14 013 of per 
e-mail schuldhulpverlening@tilburg.nl. Meer informatie vindt u op www.tilburg.nl/
budgetcursus. 

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 heeft u een avond of middag in 

de week beschikbaar om samen met 
een andere vrijwilliger rond te lopen? 
Meldt u dan rechtstreeks aan via 
buurtpreventie@tilburg.nl. Wilt u 
eerst meer weten? Neem dan contact 
op met de coördinator van het team 
via buurtpreventiekorvel@gmail.
com of vraag uw wijkagent om meer 
informatie. 

Rooseveltplein
Het wijkbestuur KWA stelt vanuit ‘Verrijk 
je Wijk’-budget geld beschikbaar voor 
het uitbreiden van de speeltuin op het 
Rooseveltplein. Op de inloopmiddag op 
het Rooseveltplein van 27 maart hebben 
kinderen uit de wijk aangeven welke 
speeltoestellen hun voorkeur hebben. 
Ruim 40 kinderen hebben hun stem 
uitgebracht. Een groepje ouders gaat 
rond de opening van de nieuwe speeltuin 
een leuk buurtfeest organiseren.            

Een mooi voorbeeld van betrokkenheid 
van bewoners in de wijk. Meer informatie 
over de werkzaamheden ontvangen 
omwonenden per bewonersbrief. 
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basisschool heeft nieuwe directeur
Haar naam is Jacqueline Verheggen-ten Horn en zij stelt zich 
graag voor in wijkkrant de Koppel.

Ik ben 1 februari begonnen op de Zuidwester. Ik ben ge-
boren in Groningen en heb na de studie psychologie en de 
Pabo onder andere gewerkt als leerkracht en directeur. Ik 
probeer mijn functie te combineren met werk voor en in de 
klassen omdat ik het contact met de kinderen zo leuk vind. 

Frater Mattheusbos 
zoekt versterking!
Beste wijkbewoners wij zijn op zoek 
naar versterking voor het beheer van 
het Frater Mattheusbos in de Capucij-
nenstraat, hier ligt de kinderspeeltuin.

Onze taak bestaat uit het afsluiten van 
de poort per toerbeurt van een week.
Momenteel zijn we nog met een klein 
clubje, wie heeft interesse om ons te 
komen helpen?
Het gaat om de maanden vanaf 1 
maart tot 30 september. Geen grote 
maar een fijne vrijwilligerstaak. 

Voor inlichtingen neem contact op 
met  013-5360320  of  stuur een mail 
naar shingen11@ziggo.nl

samen staan we 
sterk...
door uw wijkagent Cor van Uden

Samen staan we sterk is een kreet die 
vaak gebruikt wordt. Deze kreet geldt 
zeker voor de wijkagent, als wijkagent 
moeten wij het vooral hebben van de 
informatie die van de straat komt. Als 
de wijkagent geen meldingen of infor-
matie krijgt kan hij ook niet aangeven 
waar de knelpunten en problemen in 
de wijk liggen.

Een van de belangrijkste instrumenten 
die een wijkagent heeft is de buurt-
preventie. Ook in de wijk Korvel  is er 
een buurtpreventie team actief. Dit 
team surveilleert op geregelde tijden 
in de wijk en is duidelijk herkenbaar 
als buurtpreventie. Ook kunnen zij 
zich legitimeren als lid van de buurt-
preventie.

Dit team levert veel informatie op 
voor de wijkagent en is een makkelijk 
bereikbaar aanspreekpunt voor de be-
woners. Ook zorgt dit team voor een 
preventieve werking tegen mensen 
die het hebben voorzien op spullen

van de bewoners. Leden van de buurt-
preventie zijn mensen uit de wijk voor 
de wijk. Zij kennen vaak veel mensen 
in hun buurt en zijn makkelijker aan-
spreekbaar dan bijvoorbeeld de poli-
tie. Zij signaleren problemen voor dat 
deze escaleren.
Helaas hebben wij in de wijk Korvel 
maar een heel klein buurtpreventie 
team. Daarom zijn wij op zoek naar 
nieuw bloed voor ons team. Het team 
wordt dan ook uitgebreid en de wijk 
St.Anna wordt er ook  bij betrokken. 
Wij denken dan bijvoorbeeld ook aan 
de hondenbezitters die gezamenlijk 
s”-avonds de honden uit laten en dan 
tegelijkertijd een ronde door de wijk 
doen.

Het buurtpreventie team is voor men-
sen die zich betrokken voelen bij de 
omgeving waar men woont en die iets 
willen betekenen voor de veiligheid in 
de wijken. Voor informatie kun je altijd 
een mail sturen naar cor.van.uden@
politie.nl of spreek een van de buurt-
preventieleden aan die je regelmatig 
op straat tegenkomt.
De wijkagenten kunnen niet zonder 
U hulp!

Uw wijkagent, Cor van Uden
0900-8844  bij spoed 112

speeltuin kiezen op 
het rooseveltplein

Tientallen kinderen kozen vrijdag 27 
maart hun favoriete speeltoestel uit 
op de inspraakmiddag die het Wijk-
bestuur KWA organiseerde. Het uit-
breiden van het speeltuintje bleek 
een al lang gekoesterde wens van veel 
bewoners te zijn en samen met Verrijk 
je wijk en de Gemeente Tilburg is nu 
besloten die wens te vervullen.

Een flink aantal ouders maakte van 
de ook van de gelegenheid gebruik 
andere wensen wat betreft het Roose-
veltplein kenbaar te maken: Een extra 
bankje zou prettig zijn, misschien een 
picknicktafel voor de ouders, en bo-
vendien wat meer prullenbakken hier 
en daar. De geplande hondenuitlaat-
plaats mag er van iedereen liever nog 
vandaag dan morgen komen. 

Jasper Adolfs van ContourDeTwern 
en  Petra Brokken van Kessel van het 
Wijkbestuur schonken koffie thee en 
limonade en hadden voor iedereen 
een luisterend oor.

Uiteindelijk konden alle aanwezige 
kinderen hun favoriete speeltoestellen 
uitkiezen aan de hand van een plaatje. 
Dat is nog best moeilijk aangezien bij 
de moderne apparaten het op het eer-
ste gezicht soms nogal onduidelijk is 
wat ze precies doen. Interessant zagen 
ze er allemaal uit. Er is uiteindelijk een 
duidelijke winnaar tevoorschijn geko-
men die we dus hopelijk binnenkort 
op het Rooseveltplein kunnen bewon-
deren. 

door Boudewijn Aarts

foto Boudewijn Aarts

korvelkiosk 
Op 7 juni eindigt de Week van de Amateurkunst. Het Bewonerscomité Kor-
velseweg heeft vorig jaar in het kader van deze week een muzikale middag ge-
organiseerd op het Korvelplein, de toekomstige locatie van een Korvelkiosk. 
Ook dit jaar gaan we zo’n middag organiseren. Aan het programma wordt nog 
hard gewerkt. het is nog niet definitief, maar in elk geval mag u rekenen op 
optredens van ‘Dark Rose’, Anne van Damme, de zangeressen Fanni en Lidia, 
het opleidingskoor van L’Écho des Montagnes, Dave Plu en DV Team Spirit. 
 
 
Al een aantal jaren is het bewonerscomité bezig voor een kiosk op het Korvel-
plein de handen voor op elkaar te krijgen. We zijn actief geweest in de buurt,  
in de politiek en bij de verstrekkers van de nodige hulp, ook in financiële zin. 
Een lastige klus, maar we vorderen. We zijn nu zover dat we ontwerpplannen 
kunnen voorleggen. De wedstrijd die we uitschreven voor het ontwerp heeft 
drie inschrijvers opgeleverd. De afbeeldingen geven u een idee hoe die ont-
werpen eruit zien. U kunt meebepalen welk ontwerp uitgangspunt wordt, 
voor de verdere activiteiten met als doel het realiseren van de kiosk. te realise-
ren. Vanaf 27 april  tot  30 mei kunt u uw stem uitbrengen op www.korvelkiosk.
nl en tijdens  Koningsdag op Korvel. De bekendmaking van de het winnend 
ontwerp vind plaat op zondag 7 juni. Dat wordt dus een feestelijke middag, 
een belangrijke stap op weg naar de bouw van de kiosk is gezet.

foto: Wikimedia: Nuenen park kiosk

Beste buurtgenoten,

Hebben jullie dat ook weleens, dat je je wat unheimisch gaat voelen in je eigen 
buurt ?  Dat je niet weet of iemand het op je auto of op jou gemunt heeft ? Ik wel. 
De laatste maanden heeft iemand het schijnbaar op mijn auto gemunt ... dat 
wil zeggen, mijn auto wordt besmeurd en vernield. Geen idee waarom, maar wel 
bijna op ‘dezelfde’ plek. Ik heb inmiddels twee keer aangifte gedaan én contact 
met de wijkagent gehad. Ook met de automonteur, want er moeten 2 nieuwe 
sloten in en nieuwe ruitenwissers en dat grapje kost €260. Maar wat doe je als je 
niks ziet ?!

Vandaar dat ik hier een dringende hulp oproep doe aan mijn buurtgenoten, 
zodat het stopt ! Het zal jouw auto maar wezen.....
Hier mijn vragen aan jullie:
- Heb je de laatste maanden iemand aan of bij auto’s gezien rondom St. Annahof 
aan de   parkeerplaatsen aan de achterkant van de Akkerstraat ?
- Heb je gezien dat iemand op die plek de ruitenwissers van een auto omklapt.
- Heb je gezien dat iemand tussen 1 febr 22 uur en 2 febr 11.30 uur op die plek 
een rode   auto bewerkt heeft met wit spul op de ruiten en het slot vd achterklep. 
- Heb je gezien dat iemand tussen 19 maart 14 uur en 21 maart 13.30 uur op één 
vd de   parkeerplekken achter Akkerstraat /St.Annastraat  tomatenpuree tegen 3 
ruiten heeft gegooid en tevens wit spul op het benzineslot heeft gespoten.   
- Weet of ken je iemand die iets tegen rode auto’s heeft ?
- Weet of ken je iemand die iets tegen auto’s op een specifieke parkeerplek heeft ?
- Weet je wie het gedaan heeft ?

Je kunt je melding altijd doen bij de wijkagent Cor van Uden
En als allerlaatste: Ben jij onze buurtgenoot en doe jij deze onzinnige op kosten 
jagende vernielingen, stop daar dan mee !!

Buurtgenoot J.M. 

Ingezonden brief

vrijdag 24 april doen wij mee met 
de Koningsspelen. Samen met veel 
andere basisscholen in het land doen 
wij allerlei sporten en spelletjes in en 
rondom de school. Superleuke start 
van de meivakantie!

Woensdag 10 juni hebben wij ’s 
avonds op school een disco voor 
groep 5 t/m 8! Heerlijk dansen met je 
klasgenootjes of je juf of meneer. En 
lekker lang opblijven!

donderdag 11 juni vieren wij de 
20ste verjaardag van onze school: de 
Zuidwesterdag. Een werkgroep is al 
druk bezig met de voorbereidingen 
om er voor iedereen een feestelijke 
dag van te maken. 

agenda basisschool
de zuid-Wester

vriendjes maken kun je leren!
vanaf het speelplein voor de school klinken vrolijke kinderstemmen. 
jongens en meisjes rennen door elkaar en spelen met een bal. af en toe 
klinkt er gelach en iedereen doet mee. helaas… dit ideale plaatje is niet 
altijd de realiteit. 

Ik werkte in Assen ook als directeur van 
een school maar ben voor mijn man 
naar Brabant gekomen. We wonen in 
Hilvarenbeek en hebben twee zoon-
tjes, Bas en Tom. In mijn vrije tijd zwem 
ik graag, ik fiets met de kinderen en ik 
rijd graag motor. Ik heb op meerdere 
scholen ervaring als directeur. Ik werk 
graag samen met collega’s, ouders en 
leerlingen, om noodzakelijke verande-
ringen door te voeren en het goede te 
behouden.

De Zuidwester is een erg leuke school 
om te werken! Ik heb al in een aantal 
groepen mee mogen draaien, ik ben 
met groep 7 naar de herdenking van 
Coba Pulskens geweest, en we hebben 
carnaval gevierd met de hele school. Ik 
heb ook een vergadering

van onze leerlingenraad bijgewoond 
en ben naar een bijeenkomst geweest 
waar alle organisaties in deze wijk. 

De Zuidwester biedt veel meer dan al-
leen maar lezen en rekenen. Er is een 
startgroep voor leerlingen jonger dan 
vier jaar en een taalschool voor extra 
Nederlandse les. Taal en rekenen ko-
men ook aan de orde in combinatie 
met aandacht voor cultuur en tech-
niek. Een werkgroep van school is sa-
men met een aantal leerlingen bezig 
met het project ‘groene speelplein’, 
waarin ook de wijk een rol gaat spelen.
Ik ben echt heel blij dat ik samen met 
het team en ouders/verzorgers verder 
mag bouwen aan deze fijne school. 

Graag tot ziens op de Zuidwester!

Toch zou je als ouder graag zien dat je 
kind aansluiting vind bij een paar kin-
deren in de klas en bijvoorbeeld op de 
voetbalclub. 

Voor sommige kinderen is dat ech-
ter niet vanzelfsprekend. Ze kunnen 
moeite hebben met het uiten van 
gevoelens, het aangeven van hun be-
hoeften of worden soms gepest. Dit 
komt bijvoorbeeld tot uiting in slecht 
slapen, somberheid of zich terugtrek-
ken. De computer en de spelletjes die 
hierop gespeeld kunnen worden, zijn 
dan altijd beschikbaar en geven geen 
weerwoord.

zie je daarin graag verandering? 
Naast de vele mogelijkheden die er zijn 
om hiermee aan de slag te gaan, bie-
den kunstzinnig therapeuten Mireille 
van ’t Hoff en Marie-José Zegers met 
KICK een extra ondersteuning. 

KICK staat voor Kunst In Contact met 
Kinderen. Het is een training waarbij 
kinderen in de leeftijd van 9 tot 16 
jaar in groepsverband al schilderend, 
tekenend en kleiend samen aan de 
slag gaan. Omdat de meeste kinderen 
graag creatief bezig zijn, is KICK laag-
drempelig voor hen. De eenvoud van 
de oefe ningen zorgt ervoor dat alle

kinderen kunnen instappen en aan-
sluiting vinden. De bevestiging van 
wat er is, dat dit altijd goed is, geeft de 
kinderen een positieve ervaring. Dit 
zorgt ervoor dat kinderen op een spe-
lende manier werken aan het zelfver-
trouwen en het contact met anderen.

Met enthousiasme en veel plezier 
nemen Mireille en Marie-José gedu-
rende twaalf weken de kinderen mee 
in bijeenkomsten van 1 ½ uur.  Maar 
ook de ouders worden betrokken bij 
de training. 

Voorafgaand aan de training is er een 
informatiebijeenkomst. Aan het eind 
van de training is er een expositie van 
het gemaakte werk en hebben Mireille 
en Marie-José een afrondend gesprek 
met de ouders.

Als gecertificeerd KICK-trainers starten 
Mireille en Marie-José in het voorjaar 
met nieuwe groepen. Op de website 
www.kick-sova.nl vind je meer over de 
training. 

voor aanmelding of meer informa-
tie mail je naar kicktilburg@out-
look.com of bel 06-28652677  / 
 06-43027111.
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40 Jaar ‘Thuis met Het Laar’

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

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.

Het Laar
40 jaar

Meedoen met het laar
Het Laar heeft een nieuwe website: www.hetlaar.nl Daar kunt u alles vinden 
over wonen en zorg bij Het Laar. Maar zeker zo belangrijk voor u is informa-
tie over thuiszorg, het restaurant en de activiteiten. Want ook als u zelfstandig 
woont in uw eigen woning, is Het Laar er om u te ondersteunen in het verder 
leven van uw leven zoals u dat wilt. 

Wist u dat u welkom bent in ons restaurant en grand café? En dat u ook gebruik 
kunt maken van de maaltijdbezorgservice van Het Laar? Het Laar is een gezel-
lige woongemeenschap, waar mensen zelfstandig wonen, met of zonder zorg. 
Elke dag is er wel iets te doen en is er een club van Het Laar actief. Deze clubs 
en activiteiten zijn ook toegankelijk voor mensen die niet in Het Laar wonen, 
dus ook voor u. 
In Het Laar vindt u ook de winkel van Prins Heerlijk, de wekelijkse fruitmarkt en 
de maandelijkse markt. Wilt u hier informatie over? Neem contact op met het 
Servicebureau op nummer 4657700, of kijk op de website.

De Meedoenregeling van de gemeente is ook bij Het Laar toegankelijk. Kijkt u 
voor een overzicht van onze clubs en activiteiten op de website. Deze wordt 
wekelijks ververst. Wanneer u de facebookpagina van Het Laar -  www.face-
book.com/servicecentrum - liked, dan leest u iedere korte berichten van Het 
Laar. Makkelijker kan het niet!

sportschool 013
Conditietraining, peutergym, en nog veel meer
door: Stijn Oosterling

onderneem het maar...

Sportschool 013: Aan Korvelseweg 
155 zit Sportschool 013, in een pand 
iets van de straat af. Eigenaar en sport-
leraar Lex Bijlsma geeft hier les in een 
breed scala aan sporten, variërend van 
conditietraining tot zelfverdediging. 
Sinds zijn vroege jeugd deed Lex aan 
vechtsporten, vooral boksen. Lex be-
kwaamde zich ook in Krav Maga. Dat 
is een vorm van zelfverdediging die 
eenvoudig en effectief is en snel te 
leren. Door beroepsopleidingen in 
Krav Maga kon hij van zijn hobby zijn 
beroep maken. En dus is er nu sport-
school 013.

Er gebeurt veel in Sportschool 013. 
Ook aan de kleinsten is gedacht met 
peuter- en kleutergym (2-6 jaar). Deze 
gym is aangepast op de specifieke 
manier en ritme van bewegen van 
kleine kinderen. Vast ook erg leuk voor 
trotse ouders om te zien! Deze lessen 
worden gegeven door echtgenote en 
docente Evi.

Ook wordt Kidsafety gegeven, een zelf 
ontwikkelde weerbaarheidstraining 
voor kinderen van 6-12 jaar. Zij leren 
zich verdedigen en krijgen zo zelfver-
trouwen.
Voor jeugd van 12-17 is er o.a. jeugd 
Krav Maga en boksen maar ook condi-
tietraining. 
Volwassenen van pakweg 18-100 jaar 
(oudste cursist 80!, gemiddeld 30-55) 
kunnen o.a. kiezen uit Krav Maga, bok-
sen en verschillende conditietrainin-
gen. De conditietrainingen zijn functi-
oneel, dus gebaseerd op bewegingen 
in het dagelijks leven.
Of je nu interesse hebt in gewone con-
ditietraining of uit bent op vecht-

sporten, bij sportschool 013 vindt je 
alles, voor beginners en gevorderden. 
En belangrijk: met professionele per-
soonlijke begeleiding en advies.

Natuurlijk is een reportage pas com-
pleet als je zelf ook iets hebt gepro-
beerd. Ik mag een minuut kleine gol-
ven maken met twee kabels aan een 
verzwaarde pop (zie foto). Doe ik effe, 
dacht ik, maar al na twintig seconden 
vroeg ik hoe lang de minuut nog ging 
duren! Hier wordt serieus getraind, dat 
is duidelijk.

Wil je meer weten? Kijk op de site of 
ga zelf kijken en probeer wat uit in een 
proefles. 
Sportschool 013 (Lex Bijlsma)
Korvelseweg 155A, 5025 JD Tilburg
06-15094885 bgg 06-46178438
www.sportschool013.nl
info@sportschool013.nl

foto; Kim Pattiruhu

“Game je Fit”  
actieve 55 plussers gezocht ! 

Wanneer?
Op woensdagmiddag tussen 13.30 
uur t/m 15.30 uur. De toegang is hele-
maal gratis, consumpties zijn wel voor 
eigen rekening. Bij “Game je Fit” gaat 
het om bewegen maar ook om de ge-
zelligheid! 

Door mee te doen met “Game je fit” 
ontmoet u andere wijkbewoners en is 
er volop gelegenheid voor een praatje. 

loop eens binnen!
Loop gerust eens binnen tijdens 
“Game je Fit” en speel vrijblijvend een 
keertje mee! Iedereen kan meedoen: u 
speelt in uw eigen tempo en mogelijk-
heden. Er is altijd een  gastvrouw aan-
wezig. Er zijn 3  spelcomputers zodat 
iedereen aan de beurt komt. U bent 
dus van harte welkom! 

Informatie: Jenny Schram, ouderen-
werker. Telefoon 013 – 543 66 64

elke woensdagmiddag kunnen 55 plussers uit de wijk meedoen met een 
leuke, eigentijdse, beweegactiviteit in de nieuwe stede. ongeveer 1 ½ a 2 
uur spelen senioren spellen met de Xbox, een spelcomputer. u kunt kiezen 
uit bowlen, tennis, boksen, golfen, dansen, fitness of entertainment. er is 
een mogelijkheid om een competitie op te zetten, bijvoorbeeld bowlen.

scootmobiel
fietstocht 2015
K.B.O. Broekhoven 1 organiseert op 
zondag 7 juni voor de 16e keer een 
scootmobiel-/fietstocht. Ook elektri-
sche rolstoelers zijn van harte welkom.
Beide tochten gaan door de bossen 
en rustige wegen waar u lekker van 
de natuur kunt genieten en vertrekt 
vanaf Voetbalvereniging  Olympus, 
Matterhornstraat 3-5, 5022 PA Tilburg.

Zowel voor de scootmobielers en fiet-
sers is de afstand 25 km. Na ongeveer 
12 km is er een rustpunt waar met een 
broodje, kop soep en wat te drinken 
krijgt. Voor de scootmobielers is er be-
geleiding van een volgauto en motor 
begeleiding voor de afzetting van ge-
vaarlijke oversteek plaatsen.

Het inschrijfgeld bedraagt € 6.00 per 
persoon. Voor dit bedrag wordt u 
voorzien van eten en drinken op de 
rustplaatsen.

Voor de scootmobielers is er de gele-
genheid tot het bijladen van de accu 
bij de start/finish en op de rust (eigen 
lader meebrengen).

u kunt zich inschrijven tot 24 mei 
2015. voor verder informatie kunt u 
contact opnemen met:
Mevr. van Groenendael 
tel: 013-5364880  
www.kbobroekhoven1.nl

lenterecepten: ei love you

Hartige eirol uit de oven

ingrediënten: 
4 eieren, Bakpapier, 
50 g roomboter of margarine, 
40 g bloem, 3 dl melk
150 g geraspte oude kaas, 
1 el. olie, 1 grote gesnipperde ui, 
100 g champignons in plakjes, 
1 rode paprika in stukjes

bereiding: 
Splits de eieren in eidooiers en eiwit-
ten. Klop de eiwitten stijf in een be-
slagkom. Smelt de boter in een steel-
pan en laat dit niet bruin worden. Voeg 
de bloem toe en roer tot één geheel. 
Giet de melk, scheutje voor scheutje, 
al roerende in de pan. Roer de eidooi-
ers en 100 g kaas door de saus. 

Zet de heteluchtoven op 150 °C en 
gas/elektra 175 °C. 

Spatel de eiwitten luchtig door de 
saus. Verdeel dit over een bakplaat 
met bakpapier en strijk dit glad. Bak de 
eirol 15 minuten middenin de oven. 
Verwarm de olie in een pan en roerbak 
hierin de ui met de champignons en 
de paprika. 
Neem de eirol uit de oven, bedek met 
een schone doek en keer het geheel 
voorzichtig. Verdeel snel de vulling 
over het eigebak en rol direct op met 
behulp van de theedoek. Leg de eirol 
in een ovenschaal en bestrooi met de 
overige kaas. Laat dit in de oven smel-
ten. 
Lekker met een gemengde salade en 
gebakken aardappelen.doek valt voor rondje tilburg

Rondje Tilburg, een open hardloop-
wedstrijd die ook wijk St. Anna aan-
deed, is niet meer. Met de verkoop 
van het evenement aan een Belgisch 
(sport)evenementenbedrijf is het met-
een ter ziele gegaan. 

De concurrentie, Tilburg Ten Miles, 
heeft de strijd gewonnen. Misschien 
missen we er wat mee, misschien 
komt er weer eens iets anders. 
De toekomst zal het leren. 
Wie wil kan altijd zelf nog lekker gaan 
rennen door de straten van onze 
mooie wijk. Wie weet, loopt er wel 
spontaan iemand met je mee. bron: www.eiloveyou.nl


