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Nou ja, zo ver is het eigenlijk nog Officieel zijn we nu dus een rechtsperniet maar de eerste reuzenstap is al
wel gezet: vanaf 2 september 2015 soon, opgericht bij notariële akte. Het
is De Koppel officieel een stichting! is heel spannend, zeker voor ons als
redactie die nog nooit een stichting
Omdat stichting Contour de Twern heeft opgericht. Het bestuur wordt
een aantal taken afstootte moest De gevormd door de redactieleden, maar
Koppel een vorm vinden om bedrijfs- zal in de toekomst verder vorm krijeconomische zaken onder te brengen gen. Met deze belangrijke stap hebin een erkende rechtsvorm. Odette ben we voor de toekomst de kwaliteit
Payens zette op 22 juli van dit jaar de en het voortbestaan van uw wijkkrant
De Koppel gegarandeerd!
handtekening onder de oprichtings

door: Marc Reinieren

akte. Deze is door De Kerf & van
Sprang Notarissen opgesteld, zonder
kosten, om zo De Koppel in het stichtingszadel te helpen. Met deze prettige samenwerking zijn wij als
redactie natuurlijk enorm blij.

Deze energie-neutrale
woning aan de
Akkerstraat werd in
één dag neergezet.
Woningcorporatie Tiwos en Think uit
Drunen zijn samen verantwoordelijk voor dit vooruitstrevende project
waarbij de energie die het huis nodig
heeft zelf geproduceerd wordt. Deze
woning is een nul-op-de-meterwoning en zal worden verwarmd door
middel van infrarood.
Het is overigens niet de eerste energieneutrale woning in Tilburg, in juli 2014
werd er voor het eerste een dergelijke
woning opgeleverd. Het grote verschil
is echter dat dit huis al bestond en
werd aangepast om energie-neutraal
te worden, terwijl de woning in de
Akkerstraat in 2 delen in Drunen in
elkaar werd gezet en met groot materieel ter plaatse op de juiste locatie
werd getakeld, getuige de foto’s.
Dat dat niet zonder slag of stoot ging
daar was onze reporter getuige van.
Allereerst werd de hijskraan in delen
aangevoerd door de nauwe steegjes
van de Capucijnerstraat en de Annastraat. Obstakels moesten het ontgelden zoals de frivole potlood-amsterdammertjes in het korte straatje naar
de kazerne. Bomen kregen het zwaar
te verduren en kwamen vaak met de
schrik vrij. Auto’s werden door verkeerregelaars omgeleid.
Eigenlijk onbegonnen werk om met
dit groot materieel in een van de
nauwste buurten van Tilburg een dergelijke onderneming op poten te zetten. Het duurde daarom ook tot ver na
middernacht vooraleer alle opleggers door: Stijn Oosterling
de wijk verlieten.
In 2050 wil de Provincie in Brabant
800.000 van dit soort nul-op-de-me- De Katholieke Bond voor
terwoningen realiseren. Ik houd m’n Ouderen van St. Anna
hart vast.
bestaat 60 jaar! De heer

foto: Marc Reinieren

KBO SINT ANNA 60 JAAR!

Kindercrèche Zuid. De betaalbare familiecrèche van Tilburg Zuid
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www.kindercreche.nl/zuid - Tafelbergstraat 135 (naast het verzorgingstehuis) - T. 013- 580 02 91

Schenkels, voormalig
voorzitter, weet van de
hoed en de rand. Helaas is
van de eerste vijftien jaar
niets bewaard gebleven.
In de handgeschreven verslagen van 1970 wordt het
15 jarig bestaan genoemd.

Aanvankelijk was de KBO vooral een
reisorganisatie voor overwegend
dagtochten. Een driedaagse reis naar
Wenningzen in Duitsland leidde naar
de Evangelische Lutherse Landeskirche Hannover, die het hele verblijf
prima verzorgde met eten en drinken,
overnachting en diverse excursies.
Ook o.a. een biljartvereniging, een
zangkoor en een gymclub zagen in
die tijd het levenslicht. De leden van
de biljartvereniging durfden het aan
om in 1977 een uitwisselingswedstrijd
te organiseren met collega’s uit Kranenburg bij Kleve (Dtsl.). Uit en thuis
konden onze jongens een mooie overwinning in de annalen bijschrijven. De
Burgermeister von Kranenburg kwam
in zijn lovende dankbrief woorden tekort.

Lang werd het bestuur vooral gevormd door middenstanders zoals
oprichters Frans Vermeer en Janus de
Kock, Dora van de Ven, Sparidans Loos,
Doomen, Van Gorp Bolsius en meer.
Allemaal bekende Tilburgse namen.
Elke bestuursfunctie had bovendien Over dit en nog veel andere leuke feieen ‘schaduw’: 2e voorzitter, 2e secre- ten uit de geschiedenis van ‘onze’ KBO
zal de heer Schenkels 26 september
taris, 2e penningmeester.
nog een boekje open doen, als het juOok de kerk was in die tijd in het be- bileum gevierd wordt. Over die feeststuur goed vertegenwoordigd. Hulp- dag leest u in de volgende Koppel.
pastoor Moeskops was medeoprichter, de paters van het Heilig Hart, de P.s. Donderdag ‘s ochtends kunt u
Capucijnen en het Fratershuis maak- meedoen met de knutselmorgen,
ten ook vast deel uit van het bestuur. donderdagavonden 18.30 regent het
Een dag van de bond begon dan ook prijzen bij de KBO bingo in de Frater
Matteushof.
altijd met een heilige mis.

www.wijkkrantdekoppel.nl
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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
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: Woensdag 10.00-11.00 uur
Vrijdag
14.00-15.00 uur

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

Werk en inkomen in de
fout

Redactie

De afdeling Werk en Inkomen van de
gemeente Tilburg, de vroegere sociale dienst, stapelt de laatste maanden fout op fout bij de beoordeling
van bijstandsaanvragen. Dossieronderzoek van het Advocatencollectief
heeft uitgewezen dat er in 60% van
de gevallen iets mis is. Beoordelingen
van bijstandsaanvragen duren langer dan wettelijk is toegestaan. Door
cliënten aangeleverde stukken raken
kwijt. Mensen krijgen ten onrechte
geen voorschot. En cliënten worden
vaak onvoldoende gewezen op hun
rechten.

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
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

Bond voor ouderen Sint Anna
Gerrit Donders

013 - 543 09 36

06-41658854
06-51117781

Thuiszorg Midden Brabant

mr. Jean Louis Van Os
moet maatregelen treffen om te voorkomen dat nog meer Tilburgers in de
kou komen staan. Onze advocaten
hebben onder meer geëist dat uitkeringsgerechtigden binnen vier weken
na aanvraag een uitkering ontvangen,
en desnoods een voorschot wanneer
dat eerder nodig is. Ook moet de gemeente zorgen voor een doelmatigere aanvraagprocedure, zodat onnodige vertragingen worden voorkomen.
Hebt u ook problemen met de aanvraag van Uw uitkering, of bent U van
mening op een onheuse manier behandeld te worden, laat het ons dan
weten. Kom even langs op ons spreekuur of maak online een afspraak. We
nemen de zaak dan met U door en
zullen de rechten en plichten met U
bespreken. Ook wanneer al eerder
klachten hebt gehad over de afdeling
Werk en Inkomen, bent U welkom. Het
is van belang dat de gemeente een zo
compleet mogelijk beeld krijgt van de
situatie.

Voor veel cliënten is deze gang van zaken een drama. Het uitblijven van een
uitkering betekent immers ook dat de
huur, de energie, de ziektekostenverzekering en meer kosten niet betaald
kunnen worden. En wanneer dan de
deurwaarder op de stoep staat is het
einde zoek. Mensen raken van de regen in de drup; vaak zonder dat ze er
zelf iets aan kunnen doen. Het Advocatencollectief heeft het gemeente- Advocatencollectief
bestuur daarom gewezen op haar ver- www.Advocatencollectieftilburg.nl
antwoordelijkheid. De gemeente

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

Levensreddende Penisamputatie

Bond voor ouderen Korvel
013 - 850 03 69
Mevr. R. Spijkers		
Een kitten nemen is niet moeilijk.
Bond voor ouderen Westend
013 - 468 19 14
Soms krijg je ze zelfs voor niets.
Mevr. Broeders
Maar als het beestje flink ziek
Seniorenwerk de Nieuwe Stede
wordt, kan je vakantiegeld zomaar
Mayckel van de Ven
013 - 536 27 91
opgaan aan noodzakelijk medische
SCWOW
kosten. Mensen vergeten vaak een
(st.comité welzijn ouderen Westend)
013 - 590 26 52
verzekering af te sluiten of geld opMw E. van Dongen Claessens
zij te zetten voor als hun huisdier
ziek wordt.
Loket Z
14 013
Het gemeentelijk loket voor al uw zorgvragen.
Wij beseffen heel goed dat na een
Bel voor een afspraak
geslaagde maar moeilijke behandeling die veel tijd, geld en energie
Centraal Meldpunt gemeente Tilburg
14 013
kost, een eigenaar blij en dankbaar
(voor tips en klachten over buurt of straat)
is. Maar weet dat wij als dierenarts
Wijkagent
0900 - 8844
ook blij en dankbaar zijn, dat wij uw
Cor van Uden en Marco van Raak
dier hebben mogen helpen.
team-tilburg-binnenstad@mw-brabant.politie.nl
SOS Hulpdiensten
Altijd voor een gesprek.
7 dagen in de week 24 uur bereikbaar

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

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

‘s Nachts komt kater Dushi naar Den
Herd, omdat hij constant lijkt te moeten plassen, maar er komt niets uit.
Dushi bleek ‘verstopt’ te zijn, waardoor
zijn blaas gevaarlijk groot opvulde
met urine. Een urinecatheter werd via
de plasbuis in de blaas gebracht, zodat

de urine eruit kon lopen. Het levensge- Hoge nood
vaar was daarmee geweken. Met urine
onderzoek en röntgenfoto’s werd de Turbo en zijn zusje werden als 2 huloorzaak van de verstopping gezocht. peloze kittens gevonden onder een
verlaten caravan. Hun baasjes namen
Dushi had blaasgruis. Dit zijn zoutkris- ze in huis, voerden ze bij en leerden
tallen die onder bepaalde omstandig- ze wennen aan hoe liefdevol mensen
heden in de urine worden gevormd. kunnen zijn voor dieren. Zijn zusje
Te veel blaasgruis gedraagt zich als was al snel zindelijk, maar Turbo bleef
zand in water en kan dan het dunne overal in huis plasjes doen. Bij den
plasbuisje van een kater verstoppen. Herd bleek dat de penis van Turbo was
Dushi zat drie dagen in onze opname opgezwollen door een vergroeiing en
met een urinecatheter, medicijnen, ontsteking waardoor er nauwelijks
infuus en gruis-oplossend-dieet. Maar een opening was om door te plassen.
helaas, na die drie dagen raakte Dushi Medicatie kon dit probleem niet opweer verstopt. De moeilijke beslissing lossen, hier moest de chirurg aan te
werd genomen om een penisamputa- pas komen.
tie te doen. Dit klinkt gek, maar door
een ‘meisjesuitgang’ te maken ont- Turbo moest twee keer onder het mes
staat een grotere opening waardoor om door middel van plastische chirurhet blaasgruis makkelijker uitgeplast gie een nieuw piemeltje te maken. Het
kan worden. De verbouwde kater blijft kostte enige zweetdruppels, maar het
gewoon zindelijk. Na twee keer in le- is ons gelukt. Turbo heeft het als kitten
vensgevaar te hebben verkeerd door zwaar gehad, maar nu als half volwasverstopping, is de penispuntamputa- sen kater plast hij weer als een tierelier.
En alles op de bak!
tie voor Dushi een opluchting.

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

Dushi weer helemaal de oude

www.wijkkrantdekoppel.nl

PILATES, YOGA, BBB
(Bodytraining) IN DE
NIEUWE STEDE

IK ZIE DE WIJKAGENT
HIER NOOIT
Door Cor van Uden

PROJECT WIJLAND
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Zaterdag 17 oktober & zondag 18 oktober komt Project
Wijland in de wijk Trouwlaan, Uitvindersbuurt en de
Zeeheldenbuurt.

Bovenstaande is een veel gehoorde kreet in de wijk. Of oooh
bent u de wijkagent en dan antwoord ik: ”Ja, al 8 jaar.”
Misschien is het wel een goed teken als men de wijkagent
niet vaak ziet of juist niet?

In de Nieuwe Stede worden een aantal nieuwe lessen aangeboden voor
de kleine portemonee. Ze worden
gegeven door een ervaren docent.
Met Pilates breng je je figuur in vorm.
Vanuit het centrum van kracht (buikspieren, rugspieren, binnenkant dijbeen en bilspieren) worden de oefeningen opgebouwd. Het resulteert in
een krachtig en soepel lichaam (geen
spiermassa), een goede houding en
een groot bewustzijn van je lichaam.

Als wijkagent proberen wij zo veel mogelijk zichtbaar in de wijk aanwezig te
zijn. Helaas lukt dit door omstandigheden niet altijd, omstandigheden die
het gevolg zijn van de politieke keuzes
die gemaakt zijn en ervoor zorgen dat
men als politie steeds meer taken en
papierwerk toegeschoven krijgt. Als
wijkagent wordt er van je verwacht
dat je meedraait in de andere diensten
op een politiebureau. Het horeca toezicht, de Noodhulp (112 meldingen)
en balie diensten. Ook worden wij regelmatig getraind en afgetoetst in de
vaardigheden en technieken die wij
mogen gebruiken bij aanhoudingen.
Deze dagen zijn wij niet beschikbaar
voor de wijk.

Maar de wijkagent is vaak ook niet
zichtbaar in de wijk, vaak later in de
avond of in de nacht als de meeste
bewoners al lekker op hun bedje liggen. Wij surveilleren dan door brandEr worden veel oefeningen op de mat gangen, langs achtertuinen en door
gedaan. Een gezond lichaam zonder de straten op zoek naar mensen die er
blessures is hierbij een must! Het is op dat tijdstip niet thuis horen. Soms
voor jong en oud, dames en heren .
Hatha Yoga is goed voor lichaam en
geest, body en mind. Het is de klassieke vorm van yoga waarin een evenwicht tussen inspanning en ontspanning centraal staat. Beweging en rust
wisselen elkaar af. De aandacht gaat
naar binnen, om waar te nemen en te
ontspannen. Fysieke en mentale grenzen worden verruimd, daarvan groeit
je draagkracht en vitaliteit.
Met BBB (Billen, Buik en Benen) komen precies de gebieden aan bod die
bij vrouwen de cosmetische problemen geven. De vetvoorraden van een
vrouw worden daar opgeslagen. De
spieren krijgen door BBB meer tonus
(spanning), waardoor je er op deze
plaatsen beter uit gaat zien.
Het is vooral goed voor mensen met
een zittend beroep. BBB leidt relatief
snel tot resultaten, je ontwikkelt meer
spieren en verbrand vet. BBB is voor
jong en oud, goed en makkelijk te volgen.

komen we dan bewoners tegen die
hun hond aan het uitlaten zijn en deze
reageren dan verwonderd dat de wijkagent ook ‘s nachts in de wijk is.
Tot slot wordt er van de wijkagent
ook verwacht dat hij de wijk vertegenwoordigt binnen allerlei netwerken, bijvoorbeeld samen met de gemeente, woningbouwverenigingen
en hulpverleningsinstanties. Dit is natuurlijk niet zichtbaar voor de bewoners van de wijk.
Wij als wijkagent willen graag zoveel
mogelijk zichtbaar en aanspreekbaar
zijn voor de bewoners in de wijk maar
dat lukt helaas niet altijd. Wilt U iets
kwijt aan de wijkagent kan dat altijd
via de email. Voor de wijken Korvel St.Anna zijn de mailadressen:
Cor.van.Uden@politie.nl
Marco.van.Raak@politie.nl
Wilt U graag weten hoe Uw wijkagent
eruit ziet kunt U altijd even kijken op
www.politie.nl, wijkagent en dan Uw
postcode invoeren.

Ingezonden stukje door een wijkbewoonster

Project Wijland is een kunstroute georganiseerd door kunstcollectief Begane
Grond i.s.m. Contour de Twern en De Buurtparade.
Een kunstroute voor en door wijkbewoners!
Loop mee door de wijk en wordt verrast door de verhalen van de bewoners uit
je wijk. Via verschillende korte acts, gebaseerd op interviews met wijkbewoners,
laten we zien wat deze wijk zo uniek maakt. Schrijf je nu vast in bij de balie van
het Zuiderkwartier en reserveer je plekje tijdens de route!
Data routes:
		
Startpunt routes:
Kosten: 		

zaterdag 17 oktober om 16u
zondag 18 oktober om 16u
Zuiderkwartier, Wassenaerlaan 38
volwassen € 2, kinderen in basisschoolleeftijd € 1

Tijdens de routes van Project Wijland wandel je onder begeleiding door een

Bart Meijer woonde lange tijd aan het Minderbroederspad en aantal straten rondom het Zuiderkwartier. Een rondwandeling duurt ongeveer
schreef het volgende over zijn werk als Duo-bak controleur.. 1 uur en 15 minuten (waarbij we rustig lopen en regelmatig stil staan of zitten
Ergens in Oud Noord ging het klepje
in de deur open en ik zag een versufte,
ietwat oudere kop naar buiten steken.
Wit haar, wittige snor en sik. De man
vroeg mij wat er nou eigenlijk mis was
met de bak die ik net aan het scannen was. Het was al tegen de middag,
maar hij oogde onuitgeslapen en ik zei
tegen hem: ‘Een heleboel, meneer, ik
ben eigenlijk bijzonder teleurgesteld
over wat ik in uw bak aantref. ’ ‘Wacht
even, ik wil het zien. Ik kom naar buiten. ’ ‘Goed, dat zou fijn zijn.’

Het klepje bleef open maar de man
verdween. Ik schoof de scanner terug in mijn holster en keek nog eens
zuchtend naar de inhoud van zijn
vuilniszak. Minstens zes plastic bakjes
champignons, vol. Ik bedacht me dat
hij die gele kaart echt wel verdiende,
Interesse? Bel 06-15855915
(Ook mensen met een doe-regeling maar omdat ik zo een gesprek met
kunnen in aanmerking komen voor hem zou hebben besloot ik de kaart
niet te geven.
deze lessen.
Het duurde even maar uiteindelijk
opende de deur zich en stapte de man
naar buiten. Hij was enkel gekleed in
zijn badjas. En dan is het uitkijken geblazen, ik weet door een incident in
Udenhout dat dit soort taferelen snel
kunnen escaleren. ‘Wat is er mis? Er
gooien vaak mensen wat bij hier in de
buurt.’ Ja, dat klopt, dat is ineens een
hype in Tilburg, iedereen heeft buren

bij acts). Na afloop is er een gezellige naborrel in het Zuiderkwartier met alle
die de duobakken vullen met hun vuil- wandelaars en deelnemers. Natuurlijk met een hapje en een drankje!
niszakken. Ik opende zijn duobak en
wees hem op de vele plastieken verpakkingen die zich daarin bevonden.
Vol. ‘Ja, het is ook moeilijk hoor, afval
scheiden.’

DE 80 TE VOET VOOR VIERVOETERS

Tot verrassing van het Tilburgse Ron’s Total Dog Care lopen
Ik wees de man op zijn lege GFT-vak negen mensen mee voor sponsoring van deze organisatie
en daarna vertelde ik hem dat plastic tijdens de 80 van de Langstraat. Sponsoring wordt gevraagd
niet in het Rest-vak thuishoort. ‘Echt? voor de hulpbehoevende honden van RTDC.
Ja, er zit wel veel plastic in. Maar hoe
moet ik dat doen dan? De bakjes zijn
vol.’ Ik greep één van de champignonbakjes, opende het en liet de champignons in het lege GFT-vak vallen. ‘Zo
dus. Een hele kleine moeite. Je kunt
het lege bakje vervolgens in je plastic
container gooien. ‘Ja, ja, inderdaad.’
De man begon de overige bakjes uit
zijn duobak te trekken en de champignons in zijn GFT-vak te dumpen.
Hij had eindelijk door wat een kleine
moeite het eigenlijk was. ‘Ja, dat heeft
mijn vrouw vanochtend nog even gedaan. Normaal scheiden we alles.’
Een dagelijkse smoes, het is altijd de
partner, de kinderen of de grootouders die het fout hebben gedaan.
Maar je hoeft je niet te schamen, we
willen alleen maar dat het duidelijk is
waar wat hoort, en dit was overduidelijk. Hij kreeg zijn kaart niet, maar hij
weet nu wel hoe het hoort.
foto; archief RTDC

grafische
vormgeving
websites
en
fotografie
vormbehoud.nl

Naast hun reguliere hondenservice
vangt RTDC ook hulpbehoevende
honden op. Jaarlijks komen ongeveer
vijftig honden bij RTDC terecht waarvoor geen verantwoorde zorg meer
is. Deze honden hebben bijvoorbeeld
hun baasje verloren of zijn dermate
beschadigd of ziek waardoor ze intensieve begeleiding nodig hebben voor
genezing of herplaatsing.

er tot rust en voelt je welkom. Het leek
me geweldig om met een groep de
Kennedymars te gaan lopen voor de
hulpbehoevende honden van RTDC.
Meerdere vrijwilligers pakten dit idee
enthousiast op.’
RTDC is een verblijf voor alle honden met uitgebreide serviceverlening voor hond en eigenaar. Zo
biedt RTDC dagverblijf voor honden, pensionservice en (tijdelijke)
opvang voor hulpbehoevende
honden. Doel van de organisatie
honden (weer) kwaliteit van leven
geven.

Bij het team van twee vrijwilligers en
vier cursisten hebben zich inmiddels
ook drie medewerkers aangesloten.
Een van de initiatiefnemers:
‘Ik doe mee aan De 80 omdat ik eigenaar Ron en zijn team een hart onder
de riem wil steken voor al hun goede Meer informatie over RTDC kunt u
werk. Niet alleen voor de honden, vinden op www.rtdc.nl of mail naar
maar ook voor de eigenaren. Je komt info@rtdc.nl

www.wijkkrantdekoppel.nl
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“WE HEBBEN NOG NIET EEN KEER HETZELFDE GEGETEN”
Vrijwilligers en gasten over Wijkrestaurant De Nieuwe Stede
Door Boudewijn Aerts

Een van de mooie parken in onze w
recreatieve mogelijkheden zoals on
woord en iedereen vindt het eten vertelt hij hoe blij hij is dat ie De Nieu- nen op bankjes, gras of uitkijktoren
heerlijk. De zuurkoolschotel valt zelfs we Stede heeft ontdekt: ‘Rond carna- met de oude bomen (platanen en lin
in de smaak bij de man die eigenlijk val kwam ik voor het eerst langs. En heeft dus ook veel onderhoud nodi
geen zuurkool lust, maar toch gewoon kijk nou eens: ‘s morgens sta ik al voor
de deur, om te biljarten. Mijn leven is
mee-eet.
er echt op vooruit gegaan: ik ben hier
Dessert
niet meer weg te slaan.

Twan en vrijwilligster Riet
‘Waar is de kok?’ vraag ik aan Jolanda
Laros, beheerder bij buurtcentrum De
nieuwe Stede en kartrekker van het
wijkrestaurant. ‘Die is er niet meer. Na
het vertrek van een vrijwillige kok die
een vaste baan kreeg doen we alles
zelf. En dat gaat steeds beter.’
De Nieuwe Stede herbergt een van
de vele sociale restaurants in Tilburg:
voor € 6,90 krijg je daar na inschrijving
iedere woensdagavond een driegangenmaaltijd voorgeschoteld. Wij van
de De Koppel waren benieuwd hoe
het er aan toeging en gingen uit eten.
In de rokersruimte schetst Laros kort
de ontwikkelingen van het laatste jaar:
‘Er was altijd een cateraar die langskwam met rechauds en alle bereide
maaltijden. Doordat het aantal eters
elke week tussen de twintig en dertig
man was was het niet echt meer rendabel en gingen we uit elkaar. Ik vond
het restaurant echter zo waardevol dat
ik besloten heb het voort te zetten. We
hebben nu een man of vier á vijf die
alles zelf doen: we bedenken wat we
gaan eten, doen de boodschappen en
gaan dan aan de slag in de keuken. In
het begin was het lastig om alles tegelijk klaar te hebben en ook met de
hoeveelheden heb ik nog wel eens
een foutje gemaakt: beter teveel dan
te weinig dacht ik.
‘En zo veranderde de
mosselavond onbedoeld in een
onbeperkt-mosselen-eten-festijn.’

foto: Boudewijn Aerts

En hoewel er veel animo is onder de
vrijwilligers zou het toch fijn zijn als er
nog een kok kwam besluit Laros: ‘Als ik
mijn been breek en er is iets met
Maickel kan het niet doorgaan. Het
zou fijn zijn als we nog wat meer vrijwilligers met ervaring krijgen zodat
niet alles van ons afhankelijk is. We
hebben ook het ROC aangeschreven
voor stagaires.’ Iedereen die zich hierdoor aangesproken voelt is bij deze
dus welkom om zich via onderstaand
telefoonnummer bij Jolanda Laros te
melden.
Tot dusver gaat alles gelukkig goed
zoals we die avond meemaken:
‘het eten is inderdaad prima en de
sfeer is reuze gezellig. ‘

Soep
Vrijwilligster Maickel vertelt over de
mede door haar bedachte menu’s:
‘We hebben sinds we het allemaal
zelf doen nog niet één keer hetzelfde
geserveerd. We maken vanalles: vanavond een traditionele zuurkoolschotel, vorige week hadden we nasi. En
bijna altijd beginnen we met een zelfgemaakte soep.’
Als bewijs krijg ik de ruime en modern ingerichte keuken de grote pan
met kippen-vermicellisoep te zien die
al een ochtend heeft staan trekken.
‘Waar we wel geleerd hebben op te
letten is het precies eerlijk verdelen
van de soepballetjes wanneer we soep
met ballen serveren: anders krijgen
we wél klachten.’ Soepballen, altijd gevaarlijk.
Hoofdgerecht
Trots vertellen de dames over de complimenten die ze elke week weer in
ontvangst mogen nemen: ‘Het is zulk
dankbaar werk. We hebben ook nog
nooit een serieuze klacht gehad. En
als er iemand iets niet lust wat op het
menu staat, maken we als we het op
tijd weten gewoon iets anders voor
hem of haar. We vragen sowieso altijd
aan de mensen of ze nog wensen hebben.
Een kleine rondvraag onder de gasten
bevestigt dat: er valt geen onvertogen

Niemand zit alleen en alles gaat op. De
meeste gasten komen elke week, en
ze komen heus niet enkel uit de buurt
zoals het echtpaar uit Sprang-Capelle
bewijst. Na de koffie met gebak verlaten de meeste bezoekers tevreden
het restaurant. Anderen blijven nog
wat langer zitten. Met een opgeruimd
gemoed ruimen de vrijwilligsters de
tafels af. Dankbaar werk. ‘Ik ben hier
niet meer weg te slaan’ . De goedlachse Twan van Dijck is een van de eerste
gasten. Samen met bezoeker van het
eerste uur Peter van Gestel zit hij aan
zijn vaste tafel. Hij wil graag wat kwijt
over het wijk restaurant: ‘Mijn vrouw
zit al jaren in het verpleeghuis, daar
eet ik ook wel eens. Maar verder zou
ik dan thuis alleen moeten eten. Dit is
veel gezelliger. Bovendien is het eten
goed. Ik ben eerlijk, als het niet lekker
zou zijn zou ik hier echt niet mee-eten.’

Niet kolossaal
Wilma (56) is een bekende verschijning in het buurthuis: ze komt er al
vanaf het begin. Ze vindt het knus:
‘Een ander buurthuis waar ik wel eens
kom is zo groot, zo kolossaal. Hier is
het wat kleiner en daar voel ik me
meer op mijn gemak.’ Na het overlijden van haar man komt ze weer elke
woensdag eten. ‘Het eten is altijd
goed. Ik fluister dat ze best eerlijk
mag zijn en dat er niemand meeluistert, maar ze blijft bij haar standpunt.
‘Niet alleen is het altijd goed, er wordt
ook rekening met je gehouden. Ik kan
niet tegen paprika, dus ik krijg als dat
nodig is een aparte portie zonder paprika.’
De jongste
Een opvallende verschijning in het
wijkrestaurant is Emilia: met haar achtentwintig jaar is ze veruit de jongste
bezoeker, en qua lengte is ze veruit
de kleinste. Maar gelukkig laat ze zich
niet ondersneeuwen, ook al rijdt ze
noodgedwongen op een kinderfiets.
Ze kwam Twan van Dijck al een beetje
plagen toen ik foto’s van hem aan het
nemen was.
Later, aan een andere tafel spreek ik
haar even apart en blijkt ze ontwapenend aardig. Op mijn vraag wat ze
zoal voor de kost doet, antwoordt ze:
‘Ik werk nu even als beveiliger, maar
ik ben eigenlijk piloot van transport
vliegtuigen. Van die grote bakbeesten, je kent ze wel.’ Veel van haar opleiding heeft ze in Duitsland gedaan,
waar ze ook haar rijbewijs haalde. In
Tilburg heeft ze op het Pauluslyceum
en het ROC gezeten. Ze kookt zelf ook
graag thuis, waar ze samenwoont met
haar tweelingzus Amalia. Haar lievelingseten is Indonesisch, het land waar
haar helaas overleden moeder ooit
vandaan kwam.

Een klein jaar geleden raadde iemand
hem aan om eens bij De Nieuwe Stede
langs te gaan zo vertelt hij terwijl de
andere tafelgenoten binnendruppelen. Het blijkt een levendige tafel te
zijn waar verder Betsy, Jenny, Mieke
(de vrouw van Peter) en Kees een vast
plekje lijken te hebben. Er wordt gelachen en er worden grappen gemaakt: ‘Lekker, met veel kruiden en verse
knoflook’.
ze voelen zich er duidelijk op hun gemak. Als Twan over zijn vrouw praat,
Maar hier eet ze ook graag, daarom is
krijgt hij het even moeilijk maar dan
ze er bijna elke week.
Later fluistert iemand me in dat Emilia
best veel fantasie heeft. Maar die is natuurlijk gewoon jaloers.

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

OPRUIMING GEBRUIKTE MEUBELS
• EETHOEKEN ....................................... V.A. € 29,• KASTEN .............................................. V.A. € 39,• BANKSTELLEN ................................... V.A. € 79,• Losse 2-zits BANKEN ......................... V.A. € 19,• SALONTAFELS ................................... V.A. € 14,• TAFELS .............................................. V.A. € 17,• Losse STOELEN ..................................... V.A. € 1,ADV_DeKleineBoom_tbv_Koppel_157x73.indd 1

Hét adres voor spotgoedkope
19-03-15 10:03
meubels, woonaccessoires en
vintage kleding

Winkel: Korvelseweg 159 - Tilburg
di t/m za open
Magazijn: Kapelmeesterlaan 114
do t/m za open
T. 013-53 59 858 • www.peerke.biz

Door Stijn Oosterling

Iedereen is welkom op woensdagavond om rond zessen mee te eten.
Een driegangenmaaltijd kost € 6,90
en kan zelfs met etensbonnen van
de Meedoenregeling betaald worden. Je moet wel twee dagen van te
voren reserveren. En dat kan via telefoonnummer 013-5436664. Meld
dan ook even als je iets absoluut
niet lust.

Commissie

Voor het Kromhoutpark is er nu een commis
samen met de gemeente al gewerkt aan en
gelegd, de voetpaden zijn opgehoogd en gla
gekomen. Goede resultaten dus, die laten zie
de gemeente is nu besloten tot de oprichting

Wat ...

Zij zal zich vooral bezig houden met overleg
anderingen. Zo zal de gemeente te zijner tijd
wensen en ideeën ter sprake te brengen en t

Wie ...

Voor een sterke commissie is een breed draa
bouw) met name omwonenden van de huize
Korenbloemstraat en de Lizzy Ansinghhof.

Contact ...

Heb je interesse en wil je invloed hebben op d
Neem dan contact op met Jan en Pieter Jan,
J. Schoofs,
Henriëtte Ronnerstraat 36, 5038 KJ Tilburg, o

www.wijkkrantdekoppel.nl
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TPARK VRAAGT COMMISSIELEDEN

DOCUMENTAIRE EN LEZING
OVER BRUNO GRÖNING

wijk is het Kromhoutpark, een groenrijk en ruim park met een mooie grote vijver. Er zijn vele
nder andere sporten, spelen, wandelen, vissen en hond uitlaten. Je kunt er ook gewoon ontspann. Het bijzondere ontwerp van Michael van Gessel mag gezien worden: de waterpartij, het groen
nden), de banken, hangende bruggen, speel- en fitnesstoestellen. Het park wordt veel gebruikt en
ig.

g met en advies aan de gemeente. Daar hoort ook bij invloed hebben bij beoogde verd groot onderhoud plegen aan het park. Dat is meteen een mooie kans om eventuele
te realiseren. Ook zal de commissie als het nodig is met de wijkagent in contact treden.

Op donderdag 15 oktober om 19.30
uur en woensdag 18 november is er
op dezelfde locatie een lezing over:
Bruno Gröning, hulp en genezing via
geestelijke weg. Voor beide activiteiten is de entree vrij en wordt er een
vrijwillige bijdrage gevraagd.
Bruno Gröning leefde van 1906 tot
1959 in Duitsland. Hij wees er de
mensen op dat er een genezende
kracht in de kosmos bestaat, die hij
“Heilstrom” noemde en hij legde genezingzoekenden uit hoe ze door opname
van deze kracht gezond konden worden.
Tot zijn dood in 1959 gebeurden er tijdens zijn voordrachten in Duitsland en
Oostenrijk talloze genezingen, ook van ongeneeslijke ziekten. Ook na zijn
dood gingen de genezingen verder en werd de Bruno Gröning Vriendenkring
opgericht. Het doel van deze organisatie is de leer en het werken van de genezende kracht kosteloos verder te geven.
De film toont de gebeurtenissen rondom Bruno Gröning. Vijftig getuigen uit
die tijd vertellen van hun genezing of over wat zij met Bruno Gröning hebben
beleefd. Samen met originele filmdocumenten, weekjournaals en speelfilmscènes is de bijna vijf uur durende documentaire over het leven en werken
van Bruno Gröning ontstaan. Documentaire in 3 delen (met 2 pauzes, catering
aanwezig). Aanvang: 11.00 uur tot 17.00 uur, inloop vanaf 10.30 uur.
Tijdens de lezing kunt u zelf de genezende kracht ervaren. Er wordt uitleg gegeven over Bruno Gröning en zijn leer. Medisch gecontroleerde genezingen
worden voorgesteld en toegelicht. Bruno Gröning vergeleek de mensen met
een batterij, die steeds weer opgeladen moet worden, zodat hij gezond en
energiek zijn leven vorm kan geven.
Alle belangstellenden zijn van harte uitgenodigd voor beide activiteiten, die
los van elkaar te volgen zijn.
De organisatie is in handen van de Bruno Gröning-Vriendenkring.
Reservering via tel. 0575 - 544544
of stuur een e-mail: paulveldvz@tiscali.nl
of via www.bruno-groening-film.org

http://kloptdatwel.nl/2011/08/14/bruno-groning-vriendenkring/
foto; Jan Schoofs

Korvelseweg 263
5025 JG Tilburg 013 - 5425353
fysiokorvel@flenter.nl
www.flenter.nl

Herwaarden

Gordijnen - Tapijt - Laminaat - PVC - Accessoires

agvlak gewenst. Daarom zoeken Jan en Pieter Jan (beiden woonachtig in een flatgeen en appartementen in de buurt van de Ruysdaelstraat, de Henriëtte Ronnerstraat, de

de ontwikkeling van het park, heb je wensen of ideeën en wil je helpen die te realiseren?

of stuur een mail naar commissiekromhoutpark@kpnmail.nl.

Op zaterdag 10 oktober en zaterdag
14 november draait om 11.00 uur in
wijkcentrum ‘De Nieuwe Stede’, Capucijnenstraat 156 te Tilburg de bijzondere film: Het fenomeen Bruno
Gröning . “Op het spoor van de wondergenezer”.

VAN

ssie in oprichting. Twee actieve bewoners, Jan Schoofs en Pieter Jan van Iersel hebben
nkele goede verbeteringen aan het park. Zo zijn de traptreden die scheef lagen recht
adgestreken, een containerpark ondergronds aangelegd, en er zijn prullenbakken bijen dat overleg tussen omwonenden en de gemeente erg zinvol is. In samenspraak met
g van een commissie die zich zal inzetten voor onderhoud en verbeteringen.

en genezing langs geestelijke weg

Vitrage

va

€19,95 pm

Van Herwaarden
Korvelplein 211
5025 JX Tilburg
Tel. 013 - 4683097

Gemaakt,
gemeten en
gehangen

Hulp bij u thuis van Het Laar
Wilt u zelfstandig blijven wonen in uw woning, maar heeft
u daarvoor wat hulp en/of zorg nodig? In dat geval biedt
Het Laar Thuiszorg precies de ondersteuning die u nodig
heeft. Zo kunt u zich thuis blijven voelen in uw eigen
vertrouwde omgeving.

Adres: Gen. Winkelmanstraat 175, 5025 XG Tilburg
Telefoon: (013) 465 77 00 E-mail: info@hetlaar.nl
Website: www.hetlaar.nl

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Berichten van de gemeente

Hondenlosloopzone Generaal Pattonstraat

Aan de Generaal Pattonstraat wordt op het grasveld achter de Texaco benzinepomp een hondenlosloopzone
aangelegd op verzoek van buurtbewoners. Uit gegevens van de wijktoets bleek dat in de wijk hondenpoep voor
veel overlast zorgt. Als actiepunt was dan ook opgenomen dat hiervoor een goede voorziening moest komen. De
omheinde hondenlosloopzone wordt precies achter de benzinepomp aangelegd. Denkt u eraan dat u ook in een
hondenlosloopzone de hondenpoep opruimt? Zo hebben alle hondenbezitters er plezier van. De aannemer die
de werkzaamheden uitvoert, brengt omwonenden op de hoogte van de exacte uitvoeringstermijn.

Op het St. Annaplein is in het kader van het Van Gogh jaar een
stellage gemaakt, waarop bezoekers het St. Annaplein kunnen
ervaren, zoals dat er in de tijd van Van Gogh uit moet hebben
gezien. Van Gogh heeft tijdens zijn jeugd in Tilburg op school
gezeten en woonde aan het St. Annaplein.

Actieplannen en de
Leefbaarheidsenquête
Speeltuin Rooseveltplein

De speeltuin aan het Rooseveltplein wordt op verzoek van bewoners uitgebreid. Wijkbestuur Korvel Westend
Sint Anna stelt geld beschikbaar om drie nieuwe speeltoestellen voor de speeltuin aan te schaffen. De
gemeente neemt de overige werkzaamheden voor haar rekening, zoals het plaatsen van de toestellen, het
uitbreiden en verplaatsen van het hekwerk en het verplaatsen van de afvalbak en het bankje. De kinderen
hebben in maart op een druk bezochte middag gekozen welke speeltoestellen zij het liefste willen. De nieuwe
speeltuin is voor de herfstvakantie klaar. Bewoners van de wijk organiseren een feestelijke opening op
zondagmiddag 25 oktober.

Bezoek raadscommissie Leefbaarheid

Op maandag 14 september heeft de raadscommissie Leefbaarheid een bezoek gebracht aan de wijk. Ook wethouder Kokke was hierbij aanwezig. De raadsleden wilden graag meer weten over het Actieplan Korvel en wat er
in de wijk aan initiatieven plaatsvindt. Het bezoek startte met een algemene toelichting op de wijktoets en de actieplannen in De Nieuwe Stede. Eén van de bewoners van de wijk heeft vervolgens iets verteld over het Buurtnetwerk. Voor veel bewoners is de stap naar hulpverlening of gemeente een hoge drempel, bijvoorbeeld bij vragen
rond het inkomen of armoederegelingen. Zij kunnen dan terecht bij de deelnemers aan het Buurtnetwerk. Het
Buurtnetwerk is op de hoogte van de mogelijkheden en heeft regelmatig contact met gemeente en ContourdeTwern. Ook heeft het Buurtnetwerk een signalerende rol voor bijvoorbeeld het Wijkbestuur KWA. De raadsleden
zijn, tussen de buien door, ook nog even op bezoek geweest bij het Rooseveltplein, waar één van de bewoners
heeft verteld over de uitbreiding van de speeltuin en de feestelijke opening die zij organiseren in oktober.

In juli 2014 is voor Korvel het Actieplan gemaakt met daarin de
speerpunten die om verbetering vragen in de wijk. Op dit moment
ligt bij veel Tilburgse huishoudens de Leefbaarheidsenquête weer op
de mat. De Leefbaarheidsenquête is een vragenlijst die iedere 2 jaar
willekeurig bij bewoners in Tilburg wordt bezorgd. Met deze vragenlijst halen gemeente en woningbouwverenigingen veel informatie
op over hoe mensen hun buurt ervaren. Deze informatie, samen met
allerlei feiten en cijfers over de wijk, gebruikt de gemeente
voor de nieuwe wijktoets die eind 2015/begin 2016 plaatsvindt.
Heeft u de enquête in de bus gekregen? Stuur deze dan ingevuld
terug. Hoe meer enquêtes teruggestuurd worden, des te betrouwbaarder het beeld van de wijk is. Bovendien maakt u kans op een
cadeaubon van 50 euro.
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.

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.

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 Sint 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? Meld 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.

www.wijkkrantdekoppel.nl

Ga je ook mee op avontuur?
Afgelopen zomervakantie is
Scouting PVG met alle leden
op zomerkamp geweest in
het Belgische Rotselaar.

JTO: JE TALENT ONTDEKKEN-CLUB
Een wijkproject van kinderen voor kinderen

NIEUW

DE “MAUWBUS”!

In het voorjaar is er een oproep verschenen in wijkkrant de Koppel richting bewoners om
hun goede idee voor de wijk en/of het wijkcentrum kenbaar te maken. Twee jonge wijkbewoonsters uit groep 8 van basisschool de Zuidwester grepen hun kans en dienden hun idee Voor al uw ideeën, tips,
in: de JTO-Club. Beter gezegd: de ‘Je Talent Ontdekken-Club’. Het mooiste van alles: ze wilden opmerkingen....
de activiteit niet voor henzelf organiseren, maar juist voor jongere kinderen uit groep 4,5 en of uw “mauw”
6 om hen zo de mogelijkheid te bieden om hun talenten te ontdekken.
Naar aanleiding van een idee uit de
wijk hebben kinderen uit groep 6 en 7
van Klusklup aKWAmarijn in opdracht
van ContourdeTwern een ideeënbus
gemaakt voor wijkcentrum de Nieuwe
Stede. Bewoners en bezoekers kunnen
hier hun ideeën voor en opmerkingen
over het wijkcentrum of de wijk zelf
kwijt. Bij de bus liggen briefjes die ingevuld kunnen worden. U krijgt altijd
een reactie op uw ingevulde briefje!

Samen met Dr. Who en zijn tijdmachine hebben ze veel avonturen beleefd.
De tijdmachine ging kapot en Dr. Who
kon niet meer terugkomen, dus moesten ze snel gaan zoeken.
Door een goede samenwerking vonden gelukkig de Bevers en de Welpen
nog op tijd de benodigde onderdelen
om de machine weer te maken. Met
veel lawaai en rook kwam Dr. Who er
weer uit. De TARDIS ging op het vuur.

Wil je nou ook zulke leuke avonturen beleven, kom dan eens langs bij
Scouting PVG. Elke zaterdag kun je
komen kijken bij het gebouw aan de
Generaal de Wetstraat 68 te Tilburg.
Voor meer informatie, om je aan te
melden of om te zien welke spannende avonturen er binnenkort op
het programma staan kun je kijken
op onze website: www.scoutingpvg.nl en kijk ook eens op onze
facebook pagina. www.facebook.
com/scoutingpvg.
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Degene met de mooiste tekening, de
winnaar van een spel of het kind dat
erg goed zijn best deed tijdens de activiteit, had de mogelijkheid om de activiteit voor de week erop te kiezen. De
jonge organisatoren speelden goed in
op de wensen van de andere kinderen!
Deze keuzes en de uitvoering daarvan
verliepen vlekkeloos, in een enthousiaste sfeer. Sociaal werker Noor van
Wijck van ContourdeTwern was altijd
op de achtergrond aanwezig om de
kinderen en hun activiteit waar nodig
te ondersteunen. Zij had slechts een
paar tips hoeven te geven; de kinderen wisten goed hoe ze het moesten

aanpakken. Van het werven van deelnemers op hun basisschool De Zuidwester, het maken van flyers tot het
opstellen van gedragsregels met de
deelnemers; overal werd aan gedacht!

boven halen van talenten van andere
kinderen bleek hét talent te zijn van
haar eigen dochter!

Heb je ook een leuk idee voor de
wijk? Jong en oud, iedereen is welTijdens de laatste activiteit, waarbij kom om zijn of haar idee in te dieouders, vriendjes en leerkrachten wer- nen; wie weet kunnen we je op weg
den uitgenodigd voor een afsluitend helpen om je idee uit te voeren!
diner, kregen de jonge organisatoren
veel lof. Alle deelnemers waren su- Neem contact op met wijkcentrum
per enthousiast over de club en von- de Nieuwe Stede (013) 543 66 64 of
den het jammer dat het alweer ging kom een keer langs. Je kunt ook een
stop- pen vanwege de zomervakantie. briefje met jouw idee achterlaten in
De moeder van een van de initiatief- onze nieuwe “Mauwbus” in het wijkcentrum!
neemsters was erg trots. Het naar

Heeft u het beste idee van Korvel, Westend en/of Sint Anna? Laat het ons weten, wij helpen u graag bij de realisatie
van uw idee!

FEESTELIJKE OPENING

3D PRINTEN !
FABLAB013 MAAKT HET MOGELIJK TIJDENS
HET WEEKEND VAN DE WETENSCHAP

Vernieuwde speeltuin Rooseveltplein

Op 3 en 4 oktober kan iedereen backstage bij bedrijven,
instituten, universiteiten, instellingen en musea om live
wetenschap & technologie te beleven. Op meer dan 200
locaties in heel Nederland openen organisaties hun deuren
en kun je ontdekken wat je anders nooit ziet! Nieuwsgierig? Tijdens de opendag kun je 3D-

printen door met je vinger iets te
tekenen op de tablet, je eigen led
nachtlampje in elkaar solderen, een
sleutelhanger ontwerpen en laten
laseren of een robotje knutselen.
Ook zijn er regelmatig demonstraties plasmasnijden, lasersnijden en
3D frezen. Kom eens een kijkje nemen en laat je verrassen!
De doelgroep; kinderen 8-14 jaar,
studenten, jongeren en families
Prijs € 5 per persoon
Bijzonderheden; 10% korting op
de dag-entree bij vooraf aanmelden
Openingstijden
Zaterdag 3 oktober: 12.00-17.00 uur
Zondag 4 oktober: 12.00 - 17.00 uur

Wat kunt u doen bij u in de
buurt......... Bij FABLAB013 dé Stadswerkplaats is van alles te beleven.
In de digitale werkplaatsen vind je
wonderbaarlijke apparaten zoals
lasersnijders, 3D printers, folieplotters, computergestuurde foamsnijders en nog veel meer.
Fablab013 is een kennis en netwerkcentrum op het gebied van digitale
technieken. ‘Wij zijn een plek waar
jouw ideeën tot fysieke producten

Wil je meer weten kijk dan alvast op
gelaserde sleutelhangers zelf maken www.weekendvandewetenschap.nl
worden gerealiseerd. En dat mag je en meld je alvast aan!
zelf komen doen, hoe leuk is dat?
Je kunt in het lab zelf met al onze di- FABlab013 Stadswerkplaats
gitale machines aan het werk! Mis je Galjoenstraat 37
nog wat ervaring dan staan onze lab- Tilburg Nederland
managers altijd klaar om je te helpen. www.fablab013.nl
Je kunt allerlei workshops volgen van
beginners tot gevorderden. Of wil je
misschien een technisch kinderfeestjes met je verjaardag? Dat kan ook.
Mocht je tot slot zelf echt geen zin
hebben dan kun je je projecten ook bij
ons in opdracht geven.

Zondag 25 oktober van 13.00-17.00
uur vieren we met een feestmiddag
voor de kinderen de uitbreiding van
de speeltuin, die dan ook officieel
geopend wordt. De kinderen kunnen
lekker spelen op de nieuwe speeltoestellen en er worden spelletjes georganiseerd. Hapjes en drankjes zullen
ook niet ontbreken. Deze middag is
zowel voor de kleinere als de grotere
kinderen bedoeld.

hun ouders op af! De meeste kinderen
kozen in ieder geval voor de speelauto, die ook geplaatst zal gaan worden.

De gemeente zal binnenkort het hekwerk dat er nu staat gaan uitbreiden
en verplaatsen, zodat er binnen de
speeltuin op een veiligere manier gevoetbald kan worden. Ook zal er een
babyschommel komen op de plaats
van een gewone schommel. Binnenkort wordt er met de werkzaamheden
De speeltuin was te klein voor alle gestart.
kinderen, er zijn maar een paar speeltoestellen en de groteren willen ook Voor de feestelijke middag op zongraag veilig binnen het hek voetbal- dag 25 oktober zoeken de organiselen en niet in de hondenpoep op het rende buurtbewoners nog verstergrasveld.
king, o.a. voor het begeleiden van
de spelletjes, het klaarzetten van de
Het wijkbestuur heeft daarom geld verschillende spelletjes van te vobeschikbaar gesteld voor de aanschaf ren en opruimen na afloop.
van drie nieuwe speeltoestellen. Afgelopen lente mochten de kinderen Wilt u graag meedoen, stuur dan
uit de wijk laten weten welke speel- een e-mail naar:
toestellen zij het leukste vinden. Hier speeltuinrooseveltplein@outlook.
kwamen een heleboel kinderen en
com

www.wijkkrantdekoppel.nl
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ANDERS NOG IETS??

STAP IN ‘DE AUTO VAN MIJN OPA’

Door: Marc Reinieren

Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft een nieuwe aanwinst online:
‘De auto van m’n opa’ (www.deautovanmnopa.nl). Het is een website over de bezitters
van motoren en auto’s in Noord-Brabant tussen 1906 en 1951, met al de verhalen en beelden die daarbij horen: over avontuurlijke motorrijders en ondernemende automobilisten, vrouwen achter het stuur, oma in het zijspan, aparte modellen en nog veel meer.
Hoe gemotoriseerd was jouw opa?
Door: het Brabants Historisch Informatie Centrum

Doe mee!

Alle “hoge hoeden” stonden naast hem, maar hij mocht rijden! Chauffeur Johannes
Voets was apetrots dat hij in de wagen van zijn werkgever mocht rijden. Dat was
de N.V. Maatschappij Nutricia te Sint-Oedenrode, 1906 (fotocollectie BHIC)
Tussen 1906 en 1951 zijn er ruim
99.000 “Brabantse” kentekens op
naam uitgegeven en daarvan is een
database gemaakt: naam en woonplaats van de eigenaar, soms zijn of
Simpel: het kenteken. Dat zat zo: als haar adres.
je tussen 1906 en 1951 in een auto of
Maar wat de officiële gegevens
op een motor rondreed, kon iedereen
niet vermelden is met wat voor
aan je kenteken zien waar je vandaan
soort voertuig die eigenaar zich
kwam, althans uit welke provincie.
vervolgens verplaatste.
Want in tegenstelling tot tegenwoordig was het kentekenbewijs (of nummerbewijs zoals het toen heette) Terwijl dat nu juist zo leuk is om te
persoonsgebonden in plaats van dat weten: wie had de eerste Chevrolethet bij het voertuig hoorde. En zo’n truck in het dorp?
persoonsgebonden kenteken werd In wat voor luxewagen reed de woluitgegeven door de provincie waar je lenstoffenfabrikant uit Tilburg?
Met wat voor autobus begon de onwoonde.
dernemende vrachtrijder in de jaren
’20 een lokale busverbinding?
Het provinciale nummerbewijs
En nog veel leuker, is die auto of mobegon met een letter, gevolgd
tor dan ook daadwerkelijk te zien? En
door een nummer. Voor Noordvaak is dat zo, want er zijn eigenlijk
Brabant was dat de letter N.
best veel foto’s gemaakt van al die
motorvoertuigen. En terecht: men
Dat was overigens geen opzet:
Groningen kreeg de A, Friesland de was gewoon trots op het nieuwe verB en zo verder. Voor Noord-Brabant voermiddel en wilde dat laten zien
ook!
“klopte” het dus toevalligerwijs.
Maar hoe weten we welke Brabanders
een auto of motorfiets bereden? Wat
was er Brabants aan een T-Fordje of
een Eysink motor?

Een aantal van zulke foto’s
is in openbare collecties
terechtgekomen van
archieven of heemkundekringen. Die staan deels
al op de website. Maar we
denken dat er nog heel
veel schatten te ontdekken zijn in particuliere
fotoalbums.
Dus duik in je eigen familiealbums en kijk of daar
foto’s van auto’s of motoren in zitten van vóór
1951. Stuur ze op, mét het
verhaal van de auto van je
opa!
Dat kan via de website
www.deautovanmnopa.nl

Had je in Reek een dokter nodig, dan
werd dokter Kanters uit Grave gehaald. Hij had een Oryx met een fiets
op de treeplank voor ‘t geval dat de patiënt zich aan het einde van een slecht
begaanbare weg zou bevinden, 1908

Nou en of je dat kan! Snoepzakken
hebben we kant en klaar in verschillende varianten. Maar je kan ze ook
zelf samenstellen. Daarnaast maken
wij ook snoeptaarten om te trakteren
op school, hiervan staan er altijd wel
een paar in de winkel maar kan je ook
je eigen wensen doorgeven.
En voor de fanatieke kinderen is het
zelfs mogelijk om samen met mij je eigen snoeptaart te maken! Je mag dan
even meehelpen achter de balie.

Anders Nog Iets is een winkel in
voornamelijk zoetwaren en verkoopt zowel voor particulieren als
voor bedrijven. De openingstijden
zijn dinsdag t/m zaterdag. Sinds
kort is de zaak gevestigd aan het
Korvelplein 211. Ik ging eens een
kijkje nemen in de shop in shop bij
van Herwaarden.
Waarom zou ik juist bij jou snoep
komen kopen, wat is jouw voordeel
Je bent verhuisd, waarom? (en niet de t.o.v. bijv de ‘schepsnoepbak’ bij
eerste keer, je zat voorheen ook in de Kruidvat?
boomstraat) Wat zijn de voor- en nadelen van deze locatie?
De afgelopen 8 jaar heeft Anders
Anders Nog Iets is verhuisd naar korvelplein 211 om verschillende factoren, de huren zijn namelijk erg hoog
en je staat regelmatig alleen als kleine
zelfstandige ondernemer, daarnaast
speelde gezondheid ook een rol om te
gaan verhuizen.
Momenteel dus shop in shop bij van
Herwaarden en dat is een heel stuk gezelliger omdat er altijd meerdere mensen aanwezig zijn. De gedeelde kosten
maken het als kleine ondernemer allemaal wat makkelijker. Voorheen heeft
Anders Nog Iets in de Boomstraat gezeten, Vanwege de verkoop van het
pand zijn we verhuisd naar het Lieve
Vrouweplein en nu dus aan het Korvelplein.

Nog Iets zich kunnen specialiseren
in zoetwaren. Ik ben met mijn 16 al
stage gaan lopen en gaan werken bij
Jamin. En heb toen ik mijn school af
had eigenlijk vrijwel direct een eigen
winkel begonnen in de zoetwaren. Ik
kan u echt heel veel vertellen over de
achtergrond van snoep zoals hoe lang
een winegum blijft liggen voordat hij
eetbaar is, waar jodenvet van gemaakt
wordt tot aan de allergieën in uw
snoep.

Heeft u bijvoorbeeld een gluten- of
lactose-allergie. Dan kan ik u helpen
bij het vinden van snoep dat glutenen lactose-vrij is. Naast deze 2 allergieën ben ik ook bekend met gelatine,
noten en pinda’s, halal, kleurstoffen en
suikervrij snoep. Dit zijn diensten en
Lever je ook aan bedrijven, zo ja, aan kennissen die niet alle vergelijkbare
wie en wat??
winkels tot haar beschikking hebben.
Tuurlijk lever ik aan bedrijven. De bedrijven zijn nogal verschillend. Voor
Sinterklaas Kerst en Pasen mag ik regelmatig een leuke attentie leveren
aan bijvoorbeeld politie MWB, horecabedrijven en winkelbedrijven. Maar
tevens levert Anders Nog Iets bijvoorbeeld ook wekelijks snoepzakken aan
bedrijven die zich richten op kinderfeestjes. Ook deze klanten zijn heel divers. Van een voetbalclub tot aan een
speelparadijs.

Heb je nog ambities, waar wil je
staan over 5 jaar. of gewoon doorgaan zoals het nu gaat, maar dan
meer omzet?

Ik ben heel blij en trots op wat ik nu
heb en ik houd van mijn werk. Meer
omzet is natuurlijk altijd een streven
van een ondernemer maar ik heb
geen grote plannen meer.
Naast mijn winkel waar ik me voor de
volle 100% inzet zou ik in de toekomst
een goede moeder willen worden.
Kun je bij jou terecht om snoepzak- Voor de rest mag alles zijn en blijven
ken te laten maken voor bijvoorbeeld zoals het nu is.
verjaardagsfeestje?

(foto Smeets/beeldcollectie
Ton Cruijsen, bron: BHIC).

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers !
Wie zoeken wij: enthousiaste, betrouwbare en zelfstandige vrijwilligers
voor taken als sorteren, prijzen en verkopen.
Wat maakt het werk de moeite waard: U vindt het een uitdaging om op
een professionele manier de klanten te informeren. U bent het
visitekaartje van Terre des Hommes en met die uitstraling kunt u een
gezellige werkplek creëren voor uzelf en uw collega’s.

foto; Marc Reinieren

Voor informatie: winkel.tilburg@tdh.nl , Korvelseweg 87, Tilburg of
bel 013 - 76 20 247 en vraag naar Anita van Oord of Ingrid Heuveling.
Wij verkopen 1e keus in 2e hands. De opbrengst van deze winkel komt volledig
ten goede aan de projecten van Terre des Hommes.

1e KEUS IN 2e HANDS

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

Wist u overigens dat Anders Nog Iets ook regelmatig op markten en braderieën
staat? Organiseert u zelf een evenement? Bel of mail ons dan als u interesse
heeft in een snoepkraam. Ons concept is schepsnoep. Mensen mogen zelf hun
snoep scheppen die wij vervolgens afwegen, het is ook mogelijk om onze
slushpuppie mee te nemen.
Anders Nog Iets, Korvelplein 211, 06-23439908
info@anders-nogiets.nl
facebook.com/andersnogiets

