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PMD in één keer weg ermee
Welke wijzigingen zijn er vanaf
1 juli 2016? Wat mag wel en
wat mag niet in de welbekende
oranje afvalcontainer

Tram op de Korvel
Een stukje geschiedenis door
Theo Kuijpers, met oude sfeer
foto’s van het Regionaal Archief
Tilburg.
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Carnaval busje voor de jeugd
door Frans van de Ven
Aankomend weekend is het carnaval. In wijkcentrum De Nieuwe Stede
wordt er geen carnaval voor de jeugd meer gevierd. C.V. de Kappesientjes
bestaat nog steeds en het lijkt ons een goed idee om de kinderen van de
wijk toch in de gelegenheid te stellen om carnaval te vieren samen met
C.V. de Kappesientjes.

Dierenkliniek Den
Herd vertelt
Het eten van vreemde
voorwerpen bij huisdieren
is levensgevaarlijk.

De Nieuwe stede
Nieuws vanuit uw wijkgebouw
op één overzichtelijke
kleurenpagina.
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Buurtpreventie is samen
werken aan veiligheid

De Kappesientjes vieren hun carnaval bij Partycentrum van Opstal in de
Koestraat in Tilburg. Om de kinderen dat hele stuk niet op de fiets of te voet
naar de Koestraat te laten komen, willen we een busje laten rijden, tussen het
buurtcentrum de Nieuwe Stede en Party centrum van Opstal. Dit vervoer is gratis, maar je moet je wel inschrijven.
Wij willen de kinderen onder de 12 jaar graag meenemen, maar dan wel onder
begeleiding van een van ouders. De kinderen van 12 jaar tot 16 jaar kunnen
gewoon mee met het busje. Er bestaat ook een mogelijkheid om ‘s avonds mee
te gaan, geef dit aan bij je inschrijving.
Wij starten de middag om 14.00 uur en eindigen om 17.00 uur. Het avondprogramma start om 20.00 uur tot in de late uurtjes. De tijden van ophalen en
wegbrengen gebeurt in overleg met de chauffeur. Je kunt Inschrijven op de
website www.Korwesta.nl. Deze service wordt mede mogelijk gemaakt door
Verrijk je Wijk.

Ons advies,

l!

uw voordee

foto: Kim Pattiruhu

Meer dan 30 jaar
vertrouwd geldadviseur

• Doe de gratis- en vrijblijvende
krediet/geldcheck en zie wat
voor voordeel ook u kunt halen!
• Ook advies aan huis!

Korvelseweg 115 | 5025 JB Tilburg
Telefoon: 06 58 82 72 58
www.fal-advies.nl | info@fal-advies.nl

Schoenmakerij Harrie
Het adres voor:

Autosleutels met chip | Onderhoudsmiddelen | Veters
Inlegzooltjes | Batterijen | Stomerij | Hangsloten
Sleutelhangers | Schoenenservice | Sleutelservice
Horlogeservice | Transponderservice | Graveerservice

De een is wat jonger, de ander wat ouder. Richard en Cor, ervaren leden van het buurtpreventieteam Korvel/Westend/
St Anna zitten ons al op te wachten in hun fluorescerende jassen. Deze avond mochten wij van de Koppel een avondje
meelopen. Buiten is het donker en regent het; slechts een enkeling waagt zich op straat. De buurt is net die middag
opgeschrikt door een vuurwapenincident. We zijn op alles voorbereid als we op pad gaan. Vanuit de Capucijnenstraat
lopen we richting Kromhoutpark.
Lees meer over deze meeloopavond van het buurtpreventieteam op pagina 5

Bejaardenwerk Boek over Korvel 1850-2015
KBO St. Anna

Het was in 2015 precies 165 jaar geleden dat de parochie Korvel gesticht is.
Het was toen, na ’t Heike en ’t Goirke, de derde parochie in Tilburg. Korvel leek
Dit jaar beginnen we met een gezellig toen meer op een klein gehuchtje, met het Korvelplein en de fabriek van DieRik- en Jokerconcours. Deze wordt
pen als middelpunt. Vanuit de parochie zijn scholen gesticht, patronaten voor
gehouden in het Frater Mattheushof
het jeugdwerk gebouwd en verenigingen opgezet. Tien pastoors hebben op
nummer1. We starten op woensdag
Korvel gediend en nog veel meer kapelaans. Die waren ook actief betrokken
20 januari, daarna vijf weken op een
bij de verkennerij, de speeltuin en de voetbalclub. Van een herdgang met een
rij tot en met woensdag 27 februari.
arme arbeidersbevolking werd Korvel zo de gemêleerde en multiculturele wijk
Inleg: elke woensdag € 2,50
van Tilburg die het nu is. In die ontwikkeling heeft de parochie een belangrijke
Inschrijven 13.30, aanvang 14.00
bijdrage geleverd. Heel veel mensen hebben de parochie mee helpen opbouwen en droegen bij aan het onderhoud van het kerkgebouw en het kerkhof.
Elke woensdag een mooie geldprijsje,
en na zes weken worden vier weken
bij elkaar opgeteld. Degene met het
hoogste aantal punten krijgt een
zéér leuke mand met écht duurzame
levensmiddelen.
Iedereen is welkom!

hor

loge
Knip deze bon uit en ontvang:
serv
ice
Horlogebatterij met levenslange garantie
van €7,95 voor €5,95
Horlogebandjes nu met 25% korting
foto: Archief Aarle-Verwest

Geopend:
ma: 12.00 - 18.00u
di: 09.00 - 18.00u
wo: 09.00 - 18.00u

do: 09.00 - 21.00u
vr: 09.00 - 18.00u
za: 09.00 - 17.00u
zo: 12.00 -17.00u

St. Annaplein 10 | Tel. 06 - 23848160 | info@schoenmakerijharrie.nl

Over al die activiteiten hebben enkele vrijwilligers van de parochie Korvel een
boek geschreven en geïllustreerd met prachtige foto’s uit heden en verleden.
Zeker nu de kerk binnenkort gesloten gaat worden is dit boek een mooie herinnering aan een belangrijke Korvelse episode!
Het boek (176 pagina’s) is voor maar € 10,- te koop bij fotozaak Frans van Aarle
of op het parochiesecretariaat en in de kerk van Korvel.

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Blikjes
Metalen deksels
Aluminium bakjes
Schroefdoppen
Aluminiumfolies
Kroonkurken

Melkpakken
Yoghurtpakken
Fruitsappakken
Frisdrankpakken
Drinkpakjes

www.tilburg.nl/afval
www.tilburg.nl/afval

en schoon. Dankjewel.
Onze stad duurzaam en schoon. Dankjewel.

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Tram op de Korvel

Houd de regie in eigen handen
door de opmaak van een
levenstestament

Door; Theo Cuijpers
Wie op zoek in naar informatie over zijn eigen buurt kan uitstekend terecht bij
het Regionaal Archief. Daarvoor hoef je niet altijd naar het archief, het kan ook
via het internet. Op zoek naar foto’s van de Korvel zie ik op de website http://
www.regionaalarchieftilburg.nl/zoek-een-foto niet minder dan 1740 treffers.
Gelukkig kun je je zoekopdracht verfijnen en omdat ik een foto wilde hebben
van de tramrails op het Korvelplein, kwam ik terecht bij bijgaande foto uit 1914.
De foto met de opengebroken Korvelseweg in 1929 was moeilijker te vinden,
omdat in het bijschrift de term ‘tram’ niet voorkomt. De foto is genomen ter
hoogte van het parkje bij het Fokkerpad. In de verte is de villa van de familie
Straeter te herkennen. Hoe zat het met die tram op Korvel?

Tilburg beter op de kaart
Van huis uit had Tilburg uit vervoersoogpunt een ongunstige ligging op
de brede zandrug tussen Donge en
Dommel. Er was een weg van noord
naar zuid waar de Korvelseweg deel
van uit maakte, maar de oost-west verbinding liep via Loon Op Zand. Later
werd, tijdens koning Willem I, de weg
van Tholen naar Grave aangelegd en
met de nodige moeite van de kant van
Tilburg werd een traject over die stad
gekozen. Kort daarna werd de weg
naar Turnhout verhard. Pas in 1863
werd Tilburg op het spoor aangesloten, de zogenaamde Zuiderspoorweg
die vanuit Rotterdam en Breda via
Boxtel naar Eindhoven en verder naar
Limburg liep. De tramwegen werden
wettelijk mogelijk in 1875. Het verlenen van de vergunningen kwam in
handen van Provinciale Staten en gemeenten. Vele tramwegen dienden
dan als aanvulling op het zeer wijdmazige spoorwegnet.
Tilburg was er met de tram vroeg bij.
Tramlijnen werden aangelegd naar
Besoyen, Waalwijk en Koningshoeven. Veel later pas in 1906 kwam de
vergunning voor een lijn naar België.
Al op 24 september 1907 werd het traject Tilburg-Goirle-Breeheesche

heide-Hilvarenbeek-Esbeek van de
‘Hollandsche Buurtspoorwegen’ geopend. Aan de Belgische kant was
de lijn al in november 1906 klaar van
Turnhout tot Poppel. De rails werden
doorgetrokken naar de grens toen ook
aan Nederlandse kant de grens was
bereikt. Overstappen kon men aan de
grens, de aansluitingen waren goed
geregeld.
Eerste Wereldoorlog
Tijdens de Eerste Wereldoorlog sloten
de Duitsers die België hadden bezet
de grens hermetisch af en een tramreisje naar België werd onmogelijk.
Tegelijkertijd was er tekort aan steenkool, waardoor de diensten steeds
verder inkrompen. Na de oorlog
moesten trams concurreren met de
opkomende autobussen. Op de verschillende baanvakken reed in principe nog slechts twee keer een tram
per dag. Gedwongen door de regering
fuseerden in 1934 de zes Brabantse
trammaatschappijen tot de N.V. Brabantsche Buurtspoorwegen en Autodiensten. Deze BBA stopte op 15 september 1935 met personenvervoer op
de lijn Tilburg-Esbeek-grens.

tram - na de Laarstraat - achter hoge
eikenbomen aan de westkant van de Door: Yvonne de Jong
nieuwe Goirleseweg naar Goirle.
Heeft u er wel eens over nagedacht wie uw belangen behartigt en uw (financiële) zaken regelt op het moment dat u dat zelf niet meer kunt? Wanneer u niets
Officiële ingebruikname 1907
heeft geregeld, benoemt de kantonrechter doorgaans iemand die voor u uw
Nadat de tram een week van tevoren belangen behartigt en uw zaken regelt. Het is mogelijk dat de kantonrechter
een proefrit had gemaakt, geschiedde iemand benoemt waar u zelf geen goed gevoel bij heeft. Door in een levenstesop 23 september 1907 met veel ver- tament zelf iemand te benoemen, houdt u de regie in eigen handen.
toon de officiële opening van de lijn
Tilburg - Esbeek-Dorp. Zo’n vijftigtal
genodigden uit Nederland en België
nam daaraan deel. Het feest begon
des morgens om 10 uur op het Tilburgse station. Daar stond de nieuwe
locomotief van Backer en Reub uit
Breda, versierd onder stoom met achter haar twee rijtuigen. Een blauwe
salonwagen voor de 1ste klas en een
soberder rijtuig voor de 2de klas. Overal waar de tram zich vertoonde, was
het enthousiasme van de bevolking
groot. Er waren versieringen, opschriften, borrels, welkomstwoorden en
dankbetuigingen, ovaties en muziek.
Kortom de hele reutemeteut, die zo’n
gebeurtenis wettigt.

De tram reed vijf keer per dag TilburgBeek v.v. en Tilburg-Esbeek v.v. vier
keer daags. Via een grote advertentie vestigde de directie de aandacht
op de mogelijkheid tot een bezoek
aan De Utrecht te Esbeek, o.a. met de
woorden:
“Thans is de stoomploeg werkzaam,
zeer interessant voor ieder, die belangstelt in beploeging van woeste
gronden. Vier maal daagse gelegenheid per tram naar Esbeek en terug.”
Niet zonder risico
De “primeur” van het eerste ongeluk
deed zich voor op de mistige avond
van 7 november 1907 achter op de
Korvelseweg bij de halte van Van
Gorp. Conducteur André Beeris, wou
van het 1ste klas rijtuig naar dat van
de 2de gaan om het stopsein te geven.
Misleid door de mist stapte hij boven
de buffers mis en viel tussen de rails
en onder de wielen. Na alarm reed de
tram nog honderd meter alvorens de
machinist kon stoppen. Het rechterbeen van de conducteur werd boven
de enkel geheel verbrijzeld.

Wat is een levenstestament?
Een levenstestament is een testament
wat geldt tijdens uw leven. In het levenstestament kunt u één of meerdere
regelingen treffen voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt, waardoor
u zelf niet meer kunt of wilt handelen.
U kunt hierbij denken aan de situatie
dat u wilsonbekwaam wordt door een
ziekte (bijvoorbeeld dementie) of een
ongeval. Daarnaast kunt u denken aan
de situatie dat u vanwege lichamelijke
gebreken of anderszins bepaalde zaken niet meer zelf kunt of wilt regelen.
Een levenstestament kan in deze situaties voorzien. Een levenstestament
wordt opgemaakt door een notaris.
Wat kan geregeld worden in een levenstestament?
In een levenstestament kunnen diverse regelingen worden opgenomen. U
kunt hierbij in ieder geval denken aan
een regeling over:
Beheer van uw vermogen: in een levenstestament kunt u iemand machtigen die namens u uw vermogen
beheert. Denk hierbij aan een machtiging voor het betalen van uw rekeningen, het bijhouden en administreren
van uw financiën en/of het doen van
belastingaangiften.
Persoonlijke belangen: wie zorgt voor
de opvoeding en verzorging van uw
kinderen indien u hiertoe niet in staat
bent? Wie behartigt uw persoonlijke
belangen? Wie neemt de beslissing
over de opname in een verzorg- of verpleegtehuis indien u hiertoe zelf niet
meer in staat bent?

Voor al deze zaken en beslissingen
kunt u in het levenstestament iemand
machtigen die namens u deze zaken
behartigt en beslissingen neemt.
Wensen op medisch gebied: het is
mogelijk dat u bepaalde wensen heeft
met betrekking tot medische behandelingen. U zou kunnen denken aan
de situatie waarin u ernstig ziek wordt.
Wie neemt in dat geval namens u medische beslissingen? In het levenstestament kunt u iemand aanwijzen die
namens u deze beslissingen neemt.
Wie kunt u in uw levenstestament
benoemen?
In het levenstestament kunt u één of
meerdere personen benoemen die
voornoemde zaken voor u behartigen, indien u hiertoe zelf (al dan niet
tijdelijk) niet meer in staat bent. Het is
van belang om van tevoren goed na te
denken over wie u aanwijst. Degene(n)
die u aanwijst, moet u goed kunnen
vertrouwen.
Voor wie is een levenstestament interessant?
Een levenstestament is interessant
voor iedereen die ook tijdens leven
grip op zijn of haar leven wenst te
houden.
Voor meer informatie over het levenstestament of het maken van een vrijblijvende bespreking kunt u contact
opnemen met mevrouw mr. IJvonne
de Jong, kandidaat-notaris bij De Kerf
& Van Sprang notarissen in Tilburg.
Telefoonnummer: 013 - 532 11 55.

Het traject

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
Stichting Wijkkrant de Koppel
p/a Karel Doormanlaan 35
5025 ZD Tilburg,
redactie@wijkkrantdekoppel.nl
www.wijkkrantdekoppel.nl
Redactie
Stijn Oosterling, redactie
Niek van Hulten, redactie
Marc Reinieren, fotografie/website
Odette Payens, opmaak
Kim Pattiruhu, foto’s/advertenties
Boudewijn Aerts, redactie
Christina Pereira, website
Opmaak:
www.ontwerpcirkel.nl
Voor vragen, opmerkingen of
klachten kunt u naar de redactie
mailen. De eerst volgende Koppel
komt uit op 13-16 april 2016.
redactie@wijkrantdekoppel.nl

Eerstvolgende kopijsluiting
is 25 maart 2016.

Het baantraject besloeg bij de opening een lengte van 17 km. Er kwam
bij de aanleg nogal wat kijken, want
er moest een route worden aangelegd
langs rijks-, provincie- en gemeentewegen. Men kwam echter toch in een
half jaar klaar. Het traject door Tilburg
zag er als volgt uit: Station Tilburg,
Heuvel oostkant, Piusplein, Van Gilsstraat, Varkensmarkt, Nieuwstraat,
Korvelseweg, Korvel. De tram kwam
tegenover de Capucijnenkerk uit op
de Korvelseweg. In latere jaren werd
dit trajectdeel omgelegd door de
Korveldwarsstraat. Over een speciaal
daarvoor aangelegde “dijk” tufte de

foto: regionaal archief Tilburg
Dat de tram ergens uit de rails liep,
kwam nogal eens voor. Bij zo’n deraillement op de scherpe hoek van de
Korvelseweg en de Korvelse Dwarsstraat reed hij pardoes de woonkamer
van bakker Van Pelt binnen en nam de
hele hoek van het huis mee.
Wil je ook een foto zoeken? Kijk op
www.regionaalarchieftilburg.nl/zoekeen-foto

bloemsierkunst

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

Bestelt u vóór 11 februari dan bezorgen
wij GRATIS (binnen Tilburg) uw
Valentijns bloemen op 14 februari.

www.wijkkrantdekoppel.nl

Store 50
Exclusive Handmade
Ambachtelijk aardewerk met een geschiedenis van 5000 jaar
door Stijn Oosterling
Sinds 2e kerstdag 2015 is aan Korvelseweg 127 de winkel Store 50 gevestigd.
Coşkun Deniz is de eigenaar van deze bijzondere winkel in handgemaakt en
handgeschilderd ambachtelijk aardewerk. Bij binnenkomst stralen de kleuren
je tegemoet. Borden, vazen, kannen, bekers en veel meer, zijn gerangschikt naar
model, grootte en kleur. Voor zover mogelijk dan, want de variatie is erg groot.
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Informatie van het AdvocatenCollectief

HOED & HOED

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

Door Stijn Oosterling

Een hoed is een soort hoof
wat meer over te zeggen. B
medewerksters het fijne v
de rand en van de pet.

Boete in bijstandsfraudezaken verder beperkt
Door Anna Tol-Macharoblishvili
De hoogste rechter op het gebied van
bestuursrecht, de Centrale Raad van
Beroep, heeft in zijn uitspraak van 11
januari 2016 een einde gemaakt aan
de te hoge boetes in bijstandszaken.
Zo dient bij de oplegging van de
boete rekening te worden gehouden
met de mate van verwijtbaarheid van
de betrokkene en dient de boete binnen een maximale termijn van twee
jaar kunnen worden afgelost. Hiermee
wordt voorkomen dat de overtreder
door de boete zeer langdurig op het
absolute minimum moet leven.

Coşkun gaf na zijn studie bij Fontys in Eindhoven aan een docent een aardewerken vaas cadeau, afkomstig uit de stad Nevşehir in de streek Cappadocië in
centraal Turkije. Daar komt zijn familie oorspronkelijk vandaan. Op dat moment
ontstond het idee om er een winkel in te beginnen. Nu, 14 jaar later, staat hij
trots tussen het kunstzinnige sieraardewerk.
Dit typische rijk gedecoreerde aardewerk vindt zijn oorsprong in de Hettitische
cultuur die een bloeiperiode had tussen 1700-1200 voor Christus. Dat was juist
in dat gebied omdat in de bergen een bijzondere soort van aarde werd opgegraven, de basis van de speciale klei die gebakken werd. Dat duurt ook nu, 5000
jaar later, nog voort.
Store 50 verkoopt verschillende soorten van decoratie: beschilderd, beschilderd met reliëf, wat abstracter en ook met aloude Hettitische motieven, en zelfs
met fosforhoudende verf (lichtgevend in het donker). Coşkun weet er alles
van en kan interessante dingen vertellen over bijvoorbeeld de wijnkan van de
herbergier. Alles wordt gemaakt in kleine ateliers, uniek en eenmalig. Daarom
is het ook mogelijk om speciale opdrachten op maat te laten uitvoeren. Je kunt
bij Store 50 terecht vanaf €5,- tot € 4.000,-.
Store 50 is de enige winkel in zijn soort in West-Europa, uniek dus en zeker het
bezoeken waard! Het is dé winkel voor uniek aardewerk voor je thuis of bedrijf,
of een bijzonder cadeau.
Store 50, Korvelseweg 127, Tel. 0650234537
Open: maandag tot/met vrijdag 11.00-18.00 uur
zaterdag 10.00-17.00 uur

Peutergroep Play + Pray
Play + Pray is een peutergroep voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar op donderdagochtenden. Terwijl de peuters spelen en leren, hebben de moeders de
gelegenheid om elkaar te ontmoeten, koffie te drinken en samen te bidden
volgens het wereldwijde concept van Biddende Moeders.
Wilt u er informatie hierover dan kunt u bellen met Eugenie van RinsumWolfs 06-81981297 of mail wolfs.jem@outlook.com)
Thomas van Kempenstraat in Tilburg (groene poort naast de kerk; dit is de
achteringang van de Margarita Mariakerk aan de Ringbaan West 300).

Hoed & hoed is gevestigd in een nostalgisch
pand met aan beide zijden van de ingang een
etalage, links voor de mannen, rechts voor de
vrouwen. In 1994 zag de winkel het levenslicht. Marleen was juist afgestudeerd in de textiele werkvormen en besloot tot een carrière
als hoedenmaakster. Vanaf het begin hebben
handgemaakte hoeden centraal gestaan, ook
al is het assortiment sterk verbreed met confectie hoeden en petten.

Herwaarden

VAN

foto; Kim Pattiruhi

drag met 75, 50 of 25 procent worden
verlaagd. De Centrale Raad van Beroep heeft nu geoordeeld dat bij de
bepaling van het boetebedrag naar
de draagkracht van de overtreder
moet worden gekeken. Wanneer het
bijvoorbeeld duidelijk is dat de inkomsten van de overtreder in de toekomst het bijstandsniveau niet zullen
overstijgen, dan is het niet redelijk om
een boetebedrag van € 15.000 op te
leggen. De overtreder kan deze boete
namelijk niet binnen de maximale
termijn van twee jaar aflossen. Deze
termijn is zelfs korter indien de overDeze beslissing is van belang voor treder niet opzettelijk de benodigde
iedereen met een bijstandsuitkering. informatie niet (tijdig) heeft doorgeWanneer een bijstandsgerechtigde geven aan de gemeente.
niet (tijdig) alle informatie aan de gemeente doorgeeft, kan het recht op De uitspraak van de Centrale Raad
een bijstandsuitkering worden inge- van Beroep is terug te lezen op
trokken. Het bedrag aan bijstand wat www.rechtspraak.nl met nummer
ten onrechte is ontvangen, dient dan ECLI:NL:CRVB:2016:12.
ook terug te worden betaald. Hier
bovenop legt de gemeente ook een Voor vragen omtrent Uw bijstandsuitboete op. Deze boete is even hoog als kering en de boete, kunt u uiteraard
het bedrag dat te veel aan bijstand is terecht op ons dagelijks spreekuur van
ontvangen in verband met het schen- 10.00 uur tot 12.00 uur of online een
den van de informatieverplichting. In afspraak inplannen via
bijzondere gevallen kan het boetebe
www.advocatencollectieftilburg.nl

Gordijnen - Tapijt - Laminaat - PVC - Accessoires

Vitrage

KimmPattiruhuuFotografie

va

€19,95 pm

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

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

kimpattiruhu.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,-

Gemaakt,
gemeten en
gehangen

Like uw wijkkrant op
Facebook! Zo ziet u leuke
en interessante artikelen die
meteen met de bewoners
gedeelt moeten worden.
www.facebook.com/wijkkrantdekoppel

Hét adres voor spotgoedkope
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

www.wijkkrantdekoppel.nl
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fddeksel, zegt wikipedia. Daar valt natuurlijk wel
Bij Hoed & hoed weten Marleen Mangnus en haar
van de hoed en de rand, ook van de hoed zonder

Buurtpreventie is
samen werken aan
veiligheid
Vervolg van pagina 1
Gekkigheid natuurlijk. Het Buurtpreventieteam heeft een nuttige taak en
met spanning en sensatie heeft het
gelukkig niets te maken. Vrijwilligers
zoals Cor en Richard lopen rondjes
door de wijk en kijken gewoon wat er
loos is: ligt er ergens veel zwerfafval
of zijn er gevaarlijke situaties door bijvoorbeeld losliggende tegels dan geven ze dat door. Ze maken een praatje
met passanten en weten inmiddels
goed wat er leeft in de buurt.
Cor woont al meer dan 25 jaar in de
Capucijnenstraat en kent de buurt
als zijn broekzak. Hij is via via met
de Buurtpreventie in aanraking gekomen en vertelt: ‘Zo ‘s avonds en
helemaal als het regent is er weinig
te doen. Normaal lopen we door het
hele gebied en zijn we een uurtje of
drie onderweg’. Vandaag is de route
iets korter. ‘We doen en mogen niets
meer dan een ieder ander mens’ zegt
Richard.
‘Het voornaamste wat we
doen is kijken, signaleren’
“En als we iets tegenkomen melden
we dat meestal via de BuitenBeterapp.’ Die erg handige app kan iedereen gebruiken en is misschien wel de
snelste manier om de gemeente te
wijzen op zaken als rondslingerend afval, overlast, kapotte straatverlichting
en noem maar op.

foto; Kim Pattiruhu
Bij binnenkomst zie je meteen een
erg gevarieerd aanbod. Goedkoop,
duur, klassiek, modern, gedekt, kleurrijk, en van vele materialen gemaakt.
Voor elk type mens, voor verschillende
gelegenheden zoals een bruiloft, voor
mensen met specifieke problemen,
is er wel een hoofddeksel te vinden.
Elke portemonnee kan hier slagen.
Ook mensen met bijzondere persoon
lijke wensen wat betreft materialen
en modellen kunnen terecht. Marleen
maakt met liefde een hoofddeksel op
maat. Zoek ook maar niet verder, want
in heel Midden Brabant vindt je geen
winkel als deze.
Marleen kan tot in detail aangeven
wat een hoed of pet goed maakt:
pasvorm, materiaal, afwerking en ontwerp. Je kunt gerust de tijd nemen om
te passen en te

meten. Zij zal je als heteven kan blij en
goed gemutst weer laten vertrekken.
Zoveel enthousiasme, daar neem je je
pet voor af ... om plaats te maken voor
een nieuwe pet of hoed natuurlijk.
Mocht je nu echt denken ‘mijn smaak
zit er niet bij’, in maart/april begint er
weer een cursus hoeden maken met
handwerken van twintig lessen, om de
week, waarbij in drie blokken de ver
schillende materialen als basis worden
gebruikt.
Maar vergeet niet de wijsheid uit de
oude doos: Met de hoed in de hand
komt men door het ganse land, (maar
met je pet op je test kom je er ook
best). Ofwel: met goede manieren
kom je een heel eind.
Hoed & hoed, Korvelseweg 237
5025 JG Tilburg, 013-5434308
hoedenhoed@gmail.com
www.hoedenhoed.nl

Het Kromhoutpark ligt er verlaten bij.
Een gesloopte fiets staat ergens met
een stevig slot aan een boom vastgeketend. Dankzij een eerdere melding
hangt er nu een waarschuwing op dat
hij binnenkort geruimd gaat worden.
Het is nu opgehouden met regenen en
langs het water doemen wat silhouetten op: een jong gezin voert nog snel
even de eendjes. We besluiten om via
de Rooi Harten naar de Bredaseweg te
lopen. Een gedeelte van de Rooi Harten is prachtig opgeknapt met mooie
nieuwe appartementen. Een ander gedeelte is nog in aanbouw. Daar kijken
we even rond en glijden bijna uit in de
modder.
Wie vrijwilliger wordt, en die zijn altijd
welkom en nodig, krijgt behalve een
opvallende jas een korte training aangeboden. De wijkagent geeft uitleg
en instructies, maar alle vrijwilligers
bepalen onderling wie en wanneer op
pad gaat. ‘Het moet geen verplichting
worden: we doen dit omdat we dit
leuk en nuttig vinden. Laatst werden

foto; Kim Pattiruhi
we nog gecomplimenteerd door een
aantal winkeliers op de Korvelseweg.
Die zijn blij met ons.’ ‘Ik wil een steentje bijdragen aan een leefbare wijk
voor mijn kinderen’ vult jonge vader
Richard aan. ‘Sommige mensen praten eerder met ons dan dat ze met de
gemeente of politie praten. We weten goed wat er leeft, ook wat betreft
overlast en vandalisme.’

lopen of fietsen door de wijk en zijn
alert op bijzonderheden. Ze maken
een praatje met buurtbewoners en
weten zo wat er leeft in de buurt. Ook
maken ze bewoners attent op onveilige situaties.

Via de Bredaseweg lopen we binnendoor naar de Capucijnenstraat. In het
kunstmaanlicht lopen we buurtbewoner Wim tegen het lijf.

Bij de oude brandweerkazerne vertelt
buurtkenner Cor honderduit over de
komende herinrichting van dat stuk.
In de Capucijnenstraat is er in een café
een soort quiz aan de gang. Ik roep in
de deuropening wat goede antwoorden en blijk achteraf tweede te zijn
geworden. Verderop verplaatsen we
wat afgedankte kerstbomen zodat
die morgen meegenomen worden
door de mannen van het BAT. We zien
een poort van een parkje openstaan.
Die hoort afgesloten te zijn. Richard
neemt een kijkje met zijn zaklamp en
sluit de poort. Het zit er weer op voor
vanavond.

Ontstelt verhaalt hij over een
enorme ontploffing in het steegje
naast zijn huis die de buurt onlangs
deed opschrikken.

Het feit dat de vrijwilligers
zichtbaar op straat aanwezig zijn
schrikt inbrekers en vandalen af.

We bekijken de schade die uiteindelijk
gelukkig beperkt bleef tot wat verfvlekken. Een vuurwerkbom is tot daar
aan toe: hier leek het echter te gaan
om een uitgebreider recept met verfspuitbussen en meel. Met het Buurtpreventieteam bespreekt hij de mogelijkheid van een deur die de steeg zou WIlt u misschien meer informatie of
kunnen afsluiten.
meteen aanmelden?
Dat kan bij de gemeente via e-mail
‘We kunnen echt nog wel mensen buurtpreventie@tilburg.nl.
gebruiken, daarom hebben we nu op Of mail uw wijkagent Cor van Uden.
veel plaatsen posters opgehangen en team-tilburg-binnenstad@mw-brainschrijfformulieren neergelegd. We bant.politie.nl of bel 0900-8844 Op
zijn nu met zes man, en dat mogen er YouTube is een filmpje te zien over
wel wat meer worden. ’ Wilt u zich ook buurtpreventie in Tilburg.
inzetten voor een leefbare wijk? Vrij- https://www.youtube.com/
willigers van het buurt preventieteam watch?v=WjotmztuwzQ

Schoenmakerij Harrie maakt
je dag weer goed
Iedereen heeft het wel eens meegemaakt, zo’n dag dat alles tegenzit, de wet
van Murphy noemen ze dat. Dat je ‘s ochtends de deur achter je dicht doet en de
sleutel binnen laat liggen, vervolgens wil je in de auto stappen maar die piept
niet open, batterij op waarschijnlijk. Dus maar handmatig openmaken. Beetje
driftig bal je je vuist op het stuur en je horlogebandje breekt, je schopt van frustratie tegen de deur van je auto en je hak vliegt los. Je kent het wel die dagen…

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

foto; Marc Reinieren
Nu is er 1 plek waar je voor al deze dingen terecht kunt, Schoenmakerij Harrie
dus. Hier kun je uiteraard terecht met je kapotte schoenen maar ook voor horlogebandjes- en batterijen, huissleutels in de meest uiteenlopende vormen en
merken, autosleutels met en zonder chip etc. Etc. En dat in de meeste gevallen
‘klaar terwijl je wacht’. Dat is de service die je van Schoenmakerij Harrie mag
verwachten.
Dus mocht je nu zo’n dag hebben, kom dan snel langs aan het Sint Annaplein
10 en Harrie zorgt ervoor dat je dag die zo slecht begon toch weer eindigt met
een brede glimlach op je gezicht!
Schoenmakerij Harrie, Sint Annaplein 10, 5038 TV Tilburg,
06-23848160, info@schoenmakerijharrie.nl

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Berichten van de gemeente

Nieuw seizoen Meedoenregeling gestart
Meedoen aan leuke activiteiten is niet vanzelfsprekend voor iedereen. De gemeente Tilburg vindt
dat onvoldoende geld hebben geen reden mag zijn om niet mee te kunnen doen. Mensen met een
minimuminkomen krijgen daarom jaarlijks 100 euro per persoon om mee te kunnen doen. Het Meedoen-budget
is een kalenderjaar geldig. Veel minima krijgen in januari automatisch de regeling. Krijgt u de regeling nu niet en
heeft u een inkomen tot 130% van het sociaal minimum, dan kunt u de Meedoenregeling aanvragen via
www.tilburg.nl/meedoenregeling.
Het aanbod van de Meedoenregeling is te vinden op de website www.meedoenintilburg.nl. U kunt kiezen uit
ruim 300 aanbieders met meer dan 1200 verschillende activiteiten. Er is voor ieder wat wils, ongeacht leeftijd,
interesse of beperking.

Hondenlosloopzone
Generaal Pattonstraat

“Ricardo, zoontje van
onze buurtpreventie
vrijwilligers Sylvia en
Richard mocht tijdens
een bezoekje aan de
wijkagent zich even een
echte ME-er voelen én
even in de cel zitten”.

De nieuwe hondenlosloopzone aan de Generaal
Pattonstraat, achter de Texaco aan de Ringbaan West
is aangelegd. De zone wordt nog opnieuw ingezaaid
en er komen nog hondenpoepbakken & nieuwe
bankjes bij. Let op: ook in een hondenlosloopzone
moet de poep worden opgeruimd!

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.

Nieuwe wijkwethouder
Sinds 1 januari hebben de wijken
in Tilburg Zuidwest een nieuwe
wijkwethouder. Wethouder
Erik de Ridder (CDA) neemt
het stokje over van wethouder
Mario Jacobs. Binnen het
college van B&W heeft iedere
wethouder zijn of haar eigen
portefeuille. Daarnaast hebben
zij allemaal een deel van de stad
onder hun hoede. Wethouder
De Ridder vormt de bestuurlijke
‘oren en ogen’ van de wijk. Hij
heeft regelmatig overleg met de
wijkraden en zal bij wijkbezoeken
of wijkschouwen

eerste aanspreekpunt zijn.
In de komende maanden
gaat wethouder De Ridder
kennismaken met de wijk.

Kleur je straat groen!

Afvalinzameling PMD

Tilburgers die genoeg hebben van de grijze tegels
in hun straat kunnen vanaf 4 januari 2016 “groen”
aanvragen voor in of op de grond. Dit zorgt voor
een gezelligere leefomgeving en het helpt Tilburg
duurzamer en groener te maken. Heeft u een idee voor
meer groen in uw straat? U kunt uw idee (liefst met
foto van de locatie) insturen via de Facebookpagina van
Tilburg Knapt Op of uw idee mailen aan groenestraat@
tilburg.nl. Let op, de actie loopt een aantal weken vanaf
4 januari (afhankelijk van het aantal inzendingen).
Wacht dus niet te lang met het insturen van uw idee.
Meer informatie en de voorwaarden vindt u op www.
tilburg.nl/tilburgknaptop. Daar staan ook nog allerlei
andere tips over bijvoorbeeld geveltuintjes.

Vanaf 1 juli is het verplicht om PMD-afval (plastic, metaal,
drankkartons) te sorteren, waardoor er minder restafval overblijft.
Daarom wordt vanaf 1 juli 2016 de duocontainer voor restafval/GFT
één keer per twee weken geleegd. Heeft u veel PMD-afval of veel
tuinafval? En een huishouden
van minimal 4 personen? Dan
kunt u een extra container
aanvragen door een mail te
sturen aan extracontainer@
tilburg.nl. Vermeld om welke
container het gaat en uw
naam, adres, postcode en
telefoonnummer.

WhatsApp in de wijk
Sinds enige tijd zijn in Zuidwest WhatsApp groepen
actief. Groepen bewoners in wijken gebruiken
WhatsApp om onveilige situaties te signaleren. De
resultaten van de WhatsApp-groepen zijn tot nu toe
positief. Behalve de WhatsApp-groep is er ook een
Facebookpagina, Buurtpreventie Tilburg Binnenstad,
waar bewoners verdachte situaties delen. Ziet u iets
in uw wijk en vertrouwt u het niet, bel 112 of, als het
minder haast heeft, 0900-8844. Wilt u zich aanmelden
voor de WhatsApp- groep in uw wijk, stuur dan een
mail aan Adryo Toorians via adryo.toorians@tilburg.
nl en vermeld waar u woont. U moet wel minimaal 18
jaar oud zijn en in het bezit van een smartphone.
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Klusklup
In de wijk Korvel hebben een aantal kinderen van BS
de Zuidwester de Klusklup opgericht. De kinderen, in
de leeftijd van 10 tot 12 jaar, worden begeleid door
twee vrijwilligers. De kinderen gaan de wijk opfleuren
door het verrichten van allerlei klusjes. Zo gaan zij
binnenkort een aantal afvalbakken van de gemeente
oppimpen. Ook gaan zij een zandtafel maken voor
kinderdagverblijf de Korveltuin. De klussen worden
uitgevoerd in een ruimte van wijkcentrum De Nieuwe
Stede. De gemeente heeft subsidie toegekend zodat
de Klusklup wat gereedschap en materiaal kan
aanschaffen. In eerste instantie doet de Klusklup
met name klussen voor organisaties in de wijk, zoals
zorginstellingen, woningbouwverenigingen en de
gemeente. Hebben buurtbewoners een goed idee
voor een klus die de Klusklup kan uitvoeren, dan
kunnen zij contact opnemen via wijkcentrum de
Nieuwe Stede, tel 013 – 543 66 64.

Werkzaamheden

De werkzaamheden aan de Tarwehof/Koolzaadhof
gaan na de carnavalsvakantie van start.

............... ...........

Hou ‘t bij!
op
Op de
de hoogte
hoogte blijven
blijven van
van ontwikkelingen
ontwikkelingen in de wijk?
Like
Facebookpagina
Tilburg
Zuidwest of volg ons op Twitter:
in uwdewijk?
“Like” dan de
facebookpagina
@tilburgzuidwest
Tilburg Zuidwest of volg ons op Twitter
@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.

www.wijkkrantdekoppel.nl

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

PICA
Het eten van vreemde voorwerpen is
levensgevaarlijk!
Britt is een lieve en gezonde hond in
de kracht van haar leven, maar toch is
zij 7 dagen doodziek bij ons opgenomen geweest. Zij heeft een erg zware
buikoperatie moeten ondergaan omdat zij een ‘vreemd voorwerp’ had opgegeten dat vast was komen te zitten
in haar maagdarmkanaal.
Twee dierenartsen-chirurgen hebben
een bijna 3 uur durende operatie uitgevoerd, geassisteerd door nog een
dierenarts die de narcose begeleidde.
Daarbij zijn 2 stukken tuinstoelkussen
verwijderd: 1 uit de maag en 1 uit de
dunne darm. Ook moest 30 cm darm
worden verwijderd omdat de draad,
die de 2 stukken canvas verbond, de
darm op 7 plaatsen zodanig beschadigd had dat de ontlasting de buik
inliep.
Bij operaties aan het maagdarmkanaal
bestaat altijd het risico dat na de operatie lekkage van poep ontstaat met
ernstige gevolgen zoals een buikvliesontsteking. Gelukkig hebben wij bij
Den Herd al jaren geen sterfte gehad
van onze patiënten na deze ingrijpende operaties. Maar het blijft spannend,
voor ons en natuurlijk de eigenaren.
Zouden haar darmen goed aan elkaar
genezen? En zou er geen buikvliesontsteking ontstaan?
Gelukkig werd Britt elke dag een klein
beetje beter. Na 7 dagen intensieve
zorg ging zij met kwispelende staart
weer mee naar huis. Haar dieet, dat
uit vloeibare voeding bestond, werd
langzaam genormaliseerd en natuurlijk mag ze nooit meer vreemde dingen opeten.

Pica (het eten van vreemde voorwerpen) kan verschillende oorzaken hebben. Het kan een gedragsprobleem
zijn: speelsheid, verveling, aandacht
trekken of een behoefte om te kauwen. Maar het kan ook veroorzaakt worden door een lichamelijk probleem:
verkeerde voeding, buikpijn of worminfectie. Soms is het een zoektocht om
de oorzaak boven tafel te krijgen. Ook
hier is voorkomen beter dan genezen!
Moedig uw jonge dier niet aan om met
textiel en plastic te spelen en voorkom
dat er spullen in huis rondslingeren.
Februari gebitsmaand
Bij Den Herd staat februari in het teken
van het gebit. Gelukkig merken wij dat
steeds meer eigenaren zich bewust zijn
dat een gezonde ‘mond’ ook voor het
huisdier belangrijk is. Een stinkende
bek is ook voor een dier niet normaal!
In de maand februari krijgt u bij ons
15% korting op de gebitsbehandeling
en 15% korting op gebitsverzorgende
producten. Bel en vraag gerust onze
paraveterinairen voor verdere informatie en om een afspraak te maken.

Beste dierenvrienden,
Sinds kort wordt er in Nederland een
nieuwe dodelijke ziekte bij konijnen
gesignaleerd. Niet-gevaccineerde konijnen die besmet raken, sterven hier
binnen korte tijd aan, soms zonder
verschijnselen. Als dierenkliniek met
bijzondere belangstelling voor konijnen, willen wij u graag verwijzen naar
onze website waar wij uitgebreid aandacht geven aan deze zeer besmettelijke ziekte:
www.dierenkliniekdenherd.nl
Volg ons op facebook voor het laatste
nieuws: www.facebook.com/dierenkliniekdenherd

Nieuwjaarsborrel groot succes
en goede start voor 2016
In een afgeladen vol buurthuis de Nieuwe Stede vond op 7
januari de nieuwjaarsborrel plaats. Deze werd georganiseerd
door Seniorenwerk, biljartvereniging Zuid-West, Contour de
Twern, uw Wijkbestuur en de Nieuwe Stede.
gezongen door de dames van Troost &
Zo), waarop hij op de stoel ging staan
om zijn spijkerbroek te showen, tot
grote hilariteit van alle dames natuurlijk. Tot het einde toe zat de stemming
er goed in. Een mooie aftrap voor het
komende jaar.

Kim zoekt een hobby
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Kim Pattiruhu heeft van haar hobby haar beroep gemaakt. Nu zit ze verlegen om een hobby. In
haar zoektocht naar dé vrijetijdsbesteding die bij haar past, probeert ze een les of een workshop
en schrijft over haar bevindingen. Ze heeft zichzelf heel 2016 de tijd gegeven om iets te vinden dat
bij haar past.
Nieuwjaarsnacht. Ik heb al geproost,
gezoend en heb inmiddels mijn voetjes al goed van de vloer. Hoewel ik een
heel jaar lang mezelf van alles voorneem, blijft iedere 1 januari stiekem
toch zo’n ijkpuntje. (Net zoals toen ik
30 werd en maar zei dat dat me echt
niets deed (echt niet), terwijl dat toch
het geval was). Anyhoo, nieuwe voornemens. Kim, dacht ik bij mezelf, je
bent best lekker bezig, maar alleen
werken is ook niks. Wanneer ga je nou
eens echt op zoek naar een hobby?
Op dat moment zie ik Chantal. Chantal
geeft meditatielessen in beweging. Ik
heb haar al vaker beloofd dat ik een
keer een proefles Qi Gong mee kom
doen. Elke keer was er wel een reden
dat ik niet kon (of hoefde) gaan. Dan
kreeg ik weer eens een melding van
mijn Google Agenda dat de proefles
bijna begon, kon ik geen fijne doch
hip-uitziende meditatiebroek vinden.
Nieuwjaarsnacht sprak ik Chantal aan
en om mijn ik-kom-het-nu-echt-nabelofte overeind te houden, stuurde
ik haar de volgende dag meteen een
berichtje.
De betreffende dinsdagavond van de
proefles. Schone sokken aan, want het
mag allemaal op je sokken. Ik ben er
klaar voor. Het is nog geen minuut
lopen van onze voordeur naar het
wijkcentrum. Ik ben de eerste. Na mij
druppelen er meer mensen binnen;
een deel is van de vaste groep, maar
er zijn ook mensen, net als ik, voor de
eerste keer, op zoek naar een (nieuwe)
hobby. Chantal zegt dat we het rustig
gaan opbouwen.
Ik ga veilig achteraan staan, zo kan ik
de groep in de gaten houden en zien
zij tenminste niet mijn gestuntel. Het
is lang geleden dat ik in een groep oefeningen heb gedaan (dans) en ik voel
me een groentje. Ik probeer zo goed
als het gaat mee te doen met de oefeningen die Chantal voordoet. En de
basishouding (licht door de benen gebogen, bekken naar voren, rug recht,
schouders naar be neden en het hoofd
licht naar voren geheld) confronteert
me ook met mijn overstrekkende
knieen en hangende schouders. Ik

foto; Kim Pattiruhu
moet mezelf vaker corrigeren dan ik
verwachtte. Ook de combinatie tussen bewegingen en ademhaling; daar
ben ik teveel over aan het nadenken
en loopt natuurlijk een paar keer fout.
Opnieuw beginnen, daar is genoeg
ruimte voor en ik zie het een aantal
anderen ook doen. Fijn dat ik fouten
mag maken.
Hier moet ik even iets uitleggen over
mijzelf. Ik heb perfectionistische neigingen en die zitten me eerder tegen
dan mee. Het liefst gaat alles in 2,
hooguit 3, keer goed, presteer ik als
een malle en boek ik al snel vooruitgang. Het liefst ben ik de beste van de
klas en is Chantal heel erg trots op me.
Ik leg de lat vaak hoog en dat is misschien wel een reden dat ik maar geen
hobby kan vinden. Zo begon ik 2 jaar
geleden met het maken van sieraden
en daar sloeg ik in door.

PS Tijdens het schrijven van dit stuk,
kwam ik erachter dat ik bepaalde Qi
Gong termen niet had onthouden.
Ook zei Chantal tijdens de les iets
moois, maar dat heb ik niet meteen
opgeschreven en ben het vergeten.
Uiteindelijk draait het daar ook niet
om natuurlijk, maar de perfectionist
in mij verlangt dit ergens wel van me.
Letterlijk betekent het chi/qi (= levensenergie/adem) trainen tot in de
perfectie (Gong). Dus eerst loslaten,
niet teveel nadenken. Het mag vanzelf
De druk werd hoger en het hobby- gaan. Dan komt het vanzelf goed. Die
element was weg. En een boek lezen les heb ik alvast geleerd.
dan? Idem dito. Ik ga toch niet van die Bedankt Chantal!
Chick Flicks of slappe romannetjes lezen? Weg ontspanning, hallo nieuwe Chantal van Heumen is eigenaresse
studie.
van Mana Gezondheidspraktijk. Haar
Nou goed. De proefles ging goed. Ik praktijk richt zich op therapie/coaching
deed mijn ogen dicht om me beter te op basis van de Traditionele Chinese Geconcentreren. Ik probeerde Chantal’s neeskunde (TCM), massage en Qi Gong
aanwijzing op te volgen; denk niet te- les. www.mana-gezondheidspraktijk.nl
veel na. Het moet vanzelf gaan. Ik

Resto van Harte
zoekt kandidaten

Wil je iets betekenen voor je medemens en ben je op zoek naar
vrijwilligerswerk! Ben je een alleenstaande ouder, heb je het
financieel niet breed en wil je jezelf ontwikkelen en iets
Al met al kunnen de organisatoren en
foto; Boudewijn Aerts de enthousiaste nieuwjaarsborrelaars betekenen voor je eigen wijk. Dan is hier je kans!

terugkijken op een zeer gezellige en
Voor een project dat Resto Van Harte
De in groten getale samen gekomen goed verzorgde nieuwjaarsborrel.
landelijk uitvoert in opdracht van het
aanwezigen vierden met elkaar het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkbegin van het nieuwe jaar. Ook enkele
gelegenheid (SZW) zoeken wij gemoredactieleden van wijkkrant de Koptiveerde kandidaten die zullen worden
pel waren aanwezig en zij hebben met
opgeleid tot Wmo Ambassadeur met
vele bekenden gesproken.
een keuze uit de volgende 3 modules:
- Gezond en Betaalbaar Koken
De bezoekers werden getrakteerd op
- Financiële Zelfredzaamheid (zo verdrank en hapjes terwijl ze ondertussen
standig mogelijk omgaan met geld)
konden luisteren naar optredens van
- Samenredzaamheid (hoe kun je van
de nieuwe wijkrestaurantkok, Dave.
alles organiseren en bereiken door
Later deed het gekwinkeleer van de
samen te werken in de wijk)
klaterende stemmen van dameskoor
Troost & Zo de koudste harten smelDe training bestaat uit het volgen
ten.
van 4 tot 5 gratis workshops van ± 4
uur per module, 1 maal per week en
Onze nieuwe wijkwethouder, Erik de
daarna het overdragen van de opgeRidder, was er ook. Hij stelde zich voor
dane kennis op een groep wijkbewoen maakte een babbeltje met het wijkners door zelf de workshops te geven,
bestuur en enkele aanwezigen.
waarbij je wordt begeleid door een
medewerker. Na het volgen van de lesEen welbekende ‘anonieme’ wijkbesen en het geven van de lessen aan de
woner stond te swingen in zijn “nieuHier de jongste bezoeker van deze volgende groep krijg je een certificaat
we spijkerbroek” (dit liedje werd
middag met de trotse moeder. Wmo Ambassadeur.

Ikwam helemaal zen thuis. Alsof ik een
hele dag in de sauna had gezeten (ja,
dat kan ik dan weer wel). Ik ben er nog
niet over uit of ik dit langere tijd leuk
blijf vinden, of ik, als bètameisje, het
hoge meditatiegehalte aan blijf kunnen. Ik ga gewoon nog een keer meedoen en nog een keer. Ik moet het wel
een serieuze kans geven. Ondertussen
zoek ik rustig verder.

Wil je graag meedoen en ben je bereid
om de hele cursus af te maken en ook
de kennis te gaan overdragen, neem
dan contact met ons op!
Met de brede kennis en ervaring in
voeding via glutenvrij, suikervrij,
koemelkvrij, gistvrij en lactosebeperkt
naast de Chinese 5 elementenvoeding
en een koksopleiding te hebben genoten in het verleden begeleid ik u
graag in uw weg naar meer energie
door gezond koken. We willen graag
12 februari een voorlichingsavond
hierover geven. Meld je aan!
Aimee van der Sterren 0613204540
Natuurgeneeskundig therapeut
voedingsadviezen
dieetbegeleiding
training
koken
voorlichting
massagetherapie
info@neitan.nl www.neitan.nl

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Nieuws vanuit uw 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
Facebook:
Website:		
E-mail:		

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

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
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

Power Walking
is leuk!
Wilt u meer energie krijgen en fitter
worden? Dan is Power Walking echt
iets voor u. Want wat is leuker dan samen met buurtgenoten een stevige
wandeling te maken? Bovendien leert
u nieuwe mensen kennen!

Wat is Power Walking? Niet iedereen
kan hardlopen, maar een wandeling
in een fijn tempo is voor veel mensen
wel mogelijk. Power Walking is dus anders dan gewoon wandelen en echt
bedoeld om fitter te worden. U loopt
in een stevig tempo van rond de 6 à 7
kilometer per uur. Door een krachtige
armbeweging en een sterke afzet met
de voet zijn veel spieren tegelijkertijd
actief. Deze sportieve wandeling van
60 minuten is een simpele manier om
meer te bewegen, af te slanken en ge- Tijdens Eerste Kerstdag heeft het beheer van ContourdeTwern van wijkcentrum de Nieuwe Stede een gezellige dag verzorgd voor wijkbewoners.
zond te blijven.
Speciaal voor bewoners die de behoefte hadden en het gezellig vonden om
En omdat het leuker is dat samen te samen met andere bewoners bij elkaar te komen tijdens Kerst. De bijeendoen, organiseren we vanaf dinsdag komst vond plaats tussen 15.00 en 19.00 uur, waarbij de bewoners flink zijn
16 februari 2016 wekelijks een wande- verwend, onder andere door het serveren van een heerlijk driegangenmenu.
ling om 18:30 uur met als vertrekpunt Bezoekers waren erg enthousiast over het initiatief en kijken nu al uit naar
volgend jaar!
wijkcentrum de Nieuwe Stede.
Kosten: geen .

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

Een smaakvolle en hartverwarmende
dag tijdens eerste kerstdag

Op 16 februari verwachten wij u een
kwartiertje eerder: namelijk om 18.15
uur!. U dient zich wel voor deze eerste
wandeling aan te melden.
Jenny Schram, 013 -54366 64 of mail
jennyschram@contourdetwern.nl

Het beheer wil de vrijwilligers Rhea, Riet, Desi, Rico, Peter en Mieke en Verrijk Je Wijk (van wijkbestuur Korvel, Westend en St Anna) bedanken voor hun
bijdrage; zonder hen was dit niet zo’n groot succes geworden! Het goede
voornemen voor 2016 is dan ook om deze bijeenkomst wederom te gaan organiseren. Lijkt het u leuk om hieraan deel te nemen of kent u iemand die
dit misschien zou waarderen? Neem dan contact op met Marcel of Jolanda,
beheerders van wijkcentrum de Nieuwe Stede of (013) 543 66 64 of
beheernieuwestede@contourdetwern.nl.

Buurtkoffie in de Nieuwe Stede
gaat in 2016 door!
Ook in 2016 zijn buurtbewoners welkom om gezellig een kopje koffie of thee
te komen drinken bij Buurtkoffie, een gezellige ontmoetingsplek in uw wijkcentrum. U kunt zonder afspraak binnen lopen. Nieuw bij Buurtkoffie is vaste
gastvrouw Anja; zij zal altijd aanwezig zijn om bewoners te ontvangen en te
zorgen dat de ruimte geopend en gesloten wordt.

013 - 535 32 55

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

013 - 582 18 25
06-41658854
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
Mevr. Broeders
Seniorenwerk de Nieuwe Stede
Mayckel van de Ven
SCWOW
(st.comité welzijn ouderen Westend)
Mw E. van Dongen Claessens

013 - 468 19 14
Op de foto uw gastvrouw Anja
013 - 536 27 91
013 - 590 26 52

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

14 013

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

14 013

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

0900 - 8844

013 - 544 15 44
0900 - 0767
0900 - 8122

Maaltijdenexpres Midden-Brabant

013 - 544 25 13

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

0800 3656565

Datum: vrijdag 19 februari
Tijd: 12:00 uur – 14:00 uur
Plaats: De Nieuwe Stede
Prijs: € 2,50 per persoon
KINDEROPVANG AANWEZIG!!!!
Voor meer informatie kunt u bellen
De Nieuwe Stede 013 - 54 36 66 4
Aanmelden uiterlijk 18 februari

Stichting Welzijn
Ouderen
Westend

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

VROUWENLUNCH

Tijdens Buurtkoffie moet niets en
mag “alles”: lees op uw gemak uw
krantje, leg een kaartje of speel een
potje Rummikub. Gewoon “buurten”
en andere bewoners leren kennen kan
natuurlijk ook! Informatie over andere
activiteiten die er te doen zijn in de
buurt is ook beschikbaar. Buurtkoffie
is te vinden op de eerste verdieping
van de Nieuwe Stede (Ruimte 5) en
beschikt over een royaal dakterras,

waar u bij mooi weer heerlijk kunt
genieten. Bent u misschien slecht ter
been? Geen probleem, uiteraard beschikt het wijkcentrum over een lift
waar u gebruik van kunt maken.
Buurtkoffie
Elke dinsdag- / donderdagmorgen
van 10.00 tot 12.00 uur in uw wijkcentrum 013 – 543 66 64 of
jennyschram@contourdetwern.nl.

Zij pogen het welzijn van ouderen te
bevorderen. Door zich te richten op
het bewegen door ouderen tracht zij
het maatschappelijk, lichamelijk en
geestelijk welzijn van ouderen te
stimuleren, opdat zij meer opgewassen zijn tegen de problemen,
die ouderdom met zich meebrengt
en daardoor hun leven te verlengen.
Dat bewegen uit zich tegenwoordig
in vaste activiteiten als koersballen, gymnastiek voor ouderen, Line
Dance en Country Dance. Deze activiteiten vinden plaats in de Nieuwe
Stede aan de Capucijnenstraat.
De jaarcontributie bedraagt € 70,00
en daarvoor kunnen de leden meedoen aan genoemde activiteiten.
Bovendien zijn er nog incidentele
activiteiten het jaar door op cultureel en maatschappelijk gebied.
Zoals dag- en middagtochten, voorstellingen van bijvoorbeeld Dongens Bont, Het Brabant Duo en de
Gouden Mix.
Ouderen zijn altijd welkom om op
woensdag en donderdag mee te
doen aan een proefles gymnastiek
of linde Dance. Ook het koersballen
moet u eens proberen.
SCWOW; 013-5902652
P.van.Dongen20@kpnplanet.nl

