
jaargang 27 - nummer 4 oktober 2016

(te) hard rijden in 
de wijk en op de 
korvelseweg

wijkagent Cor van Uden 
deed onderzoek

buurtcafe’s in uw
woonwijk, vroeger 
en nu

nieuwe column door  
Pietjan Dusee 

fist vur t huntje 

Verslag van een 
geslaagde eerste 
editie 

bliksembezoek apotheek 
korvelplein

Wat betekent de naam  
BENU eingelijk?

P2 P4P3 P8

over pompoenen. We wachten even 
bij de eetbare bloemen. Het voelt gek, 
een bloem opeten, maar het smaakt 
een beetje naar radijs, heerlijk in de sa-
lade dus. Dan komen we het Kwatshok 
tegen. Een sjieke schaftkeet met wc 
en gereedschapshok. Vroeger zaten er 
daar de mannen hele dagen te roken 
en wat te tuinieren. Buiten is er een 
mooi zitje naast de keet, een groot kip-
penhok. Althans, het lijkt wel een Belle 
Villa. Lizet gaat er als eerste vandoor. 
Maar komt terug met twee heerlijke 
courgetten voor mij. Ik weet meteen 
al dat die morgen in de lasagna gaan. 
Verser en meer bio/eco/kleinschaliger 
kan niet. Was het maar morgen, het 
water loopt me nu al in de mond.

We nemen afscheid en gaan snel door 
naar de redactievergadering. De dead-
line is in zicht en er moet nog flink wat 
redactiewerk verzet worden.

Esther schoffelt met vlotte bewegingen                                                                                                                                             Foto: Kim Pattiruhu

Bent u op zoek naar een knusse kleinschalige opvang voor  
uw kind(eren) waar ze de juiste zorg en aandacht krijgen? 
Dan bent u bij kinderdagverblijf De Kleine Boom aan het juiste  
adres. Het kleine team van betrokken medewerkers zorgt voor een  
veilige en uitdagende omgeving. Van hieruit wordt de ontwikkeling 
van de kinderen gestimuleerd door ze enerzijds zelf te laten  
ontdekken en anderzijds door gericht thematische activiteiten aan  
te bieden. We zorgen er hierbij voor dat alle ontwikkelingsgebieden 
aan bod komen. 

Het leukste kleinschalige kinderdagverblijf van hartje Tilburg!

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Kdv De Kleine Boom • Boomstraat 81 • 5038 GP Tilburg • 06 - 275 165 68 
kdvdekleineboom@gmail.com • www.kdvdekleineboom.nl
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Het is een warme nazomerse dag als we 
door een vriendelijke mevrouw binnen 
worden gelaten in een groot, schoon en 
goed onderhouden volkstuincomplex. 
De Rode Biet. Kleine paadjes, een bankje, 
een zitje en veel bloemen die boven ons 
uit komen, geven een idyllische sfeer. 
Zijn we hier echt midden in de stad? In 
een overvloed aan groen laveer ik tussen 
courgetten en zonnebloemen.

Volkstuinder Jan Schellekens leidt ons 
richting de kindertuin. Ook Lonki is 
ondertussen aangekomen. Zij vertelt 
dat de volkstuin nu al 31 jaar bestaat. 
Vroeger bevolkten vooral oudere 
mannen de moestuinen. Er werden 
toen onder andere veel tuinbonen en 
aardappelen geteeld. In de loop der 
jaren maakten steeds meer vrouwen 
deel uit van het volkstuindersgilde. En 
wie vrouwen zegt, zegt bloemen. 

De groentetuin ontwikkelde zich meer 
en meer tot een groenten- en bloe-
mentuin. Aan beginnersenthousiasme 
geen gebrek. Nieuwe moestuinders 
met nog blinkend tuingereedschap 
steken de eerste weken verwoed veel 
tijd in hun nieuwe paradijsje, maar de 
wekelijkse investering van enkele uren 
is sommigen toch teveel. Het enthou-
siasme bij het zaaien heeft geleid tot 
veel niet geoogste groenten.

VrOEgEr BEVOLKtEN 
VOOrAL OuDErE MANNEN

 DE MOEStuINEN

gaandeweg worden de bloemen lager 
en zien we meer paadjes her en der. 
Het is een beetje een  sprookjesachtig 
geheel. Dan komen we bij het pro-
ject van Jan, de kindertuin. Hij is hier 
terecht trots op. Veel kinderen uit de 
buurt hebben een eigen stukje ‘land’ 
met groenten en bloemen. Voor op elk 
landje staat een paaltje met een ge-
lamineerde foto en de naam van het 

We lopen door tot we enkele stevige 
bogen van roestvrijstaal zien, de basis 
van een plantenkas. Oud groenteboer
Jan heeft het grootscheeps aange- 
pakt. Hij had afgelopen seizoen 59 kg 
asperges geoogst. Een moestuin die 
dus echt iets oplevert! Ernaast ligt een 
stukje braakliggend land met gras … 
oh nee, rogge, als winterbemesting te-
gen het onkruid.

HIJ HAD AfgELOPEN SEIZOEN 
59 Kg ASPErgES gEOOgSt 

Arjenne (oud voorzitster) komt er ook 
even bij. We ontdekken Canna met 
zaadvorming, prachtige rode bloe-
men met tropische bladeren. Ik waan 
me op gran Canaria met de warme 
avondzon.
Esther schoffelt er met vlotte bewe-
gingen op los alsof ze nooit anders 
heeft gedaan. Het inspireert! 
We lopen verder en ik struikel bijna 

kind. Ze hebben allemaal een tak met 
cd-tje als vogelverschrikker. Dat geeft 
het geheel ook een feestelijk tintje. 
Prei, boontjes, bieslook en amarant 
groeien goed bij de kinderen. Naast 
de kindertuin ligt een mooi grasveldje 
met een klimrek en een schommel 
voor de ontspanning, om te wachten 
en voor de rustmomentjes. In het ge-
reedschapsschuurtje staat en hangt 
alles netjes geordend. Ook de kinder-
jaarplanning heeft Jan zelf gemaakt, 
een duidelijk en overzichtelijk geheel. 
Lonki vertelt enthousiast over het jaar-
lijkse Oogstfeest. Alle moestuinders 
maken een lekker gerecht van eigen 
geplukte groente of fruit. Ergens in 
september is het dan heerlijk samen-
zijn, proeven, tuintips en recepten uit-
wisselen. Drie maal per jaar is er ook 
een klussendag. Dan helpt iedereen 
elkaar om alles weer netjes te maken 
en te houden. Hekjes repareren, snoei-
en, zaaien en beplanten.

Meer dan 30 jaar 
vertrouwd geldadviseur

Korvelseweg 115  |  5025 JB Tilburg

Telefoon: 06 58 82 72 58

www.fal-advies.nl  |  info@fal-advies.nl

Ons advies, uw
 voordeel!

Doe de gratis- en vrijblijvende 

krediet/geldcheck en zie wat 

voor voordeel ook u kunt halen!

Ook advies aan huis!

•

•

creators since 1978

bloemsierkunst

artisjok

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

Bestelt u vóór 11 februari 
dan bezorgen wij 

 GRATIS (binnen Tilburg) 
uw valentijnsbloemen 
zaterdag 14 februari.

www.boeketspecialist.nl

Heeft u een vraag over moestuinier-
en? Of wilt u wintertips voor uw 
eigen tuin?  Leg ze voor aan de 
redactie. In de volgende wijkkranten 
vragen we de experts om advies. 

WIjkkrant  korvel - Westend - sInt anna

Zoals men zaait zo zal men oogsten
Eenendertig jaar moestuinieren
Door: Odette Payens

vorm
behoud

websites
+ 

vormgeving
=

vormbehoud.nl
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Redactie
Stijn Oosterling: redactie
Boudewijn Aerts: redactie
Marc reinieren: fotografie
               website
Odette Payens: opmaak
               advertenties
Kim Pattiruhu:  fotografie
              advertenties

Opmaak:  
www.ontwerpcirkel.nl

Voor vragen, opmerkingen of 
eventuele klachten kunt u naar 
de redactie mailen: 
redactie@wijkrantdekoppel.nl 

De eerst volgende Koppel 
komt uit op 1 december 
2016.  
 
Eerstvolgende kopijsluiting 
is 11 november 2016.

Redactie adres 
Stichting Wijkkrant de Koppel
p/a Karel Doormanlaan 35, 5025 ZD tilburg
redactie@wijkkrantdekoppel.nl    www.wijkkrantdekoppel.nl

De Koppel is de wijkkrant voor  Korvel, Westend en Sint Anna. 
Zij verschijnt 5 keer per jaar in een oplage van 4700 exempla-
ren.

Wie wat waar in de wijk

Centraal Meldpunt Gemeente
voor tips, klachten over buurt en straat   14013
Wijkagent
Cor van uden en Marco van raak
team-tilburg-binnenstad@mw-brabant.politie.nl  0900-8844
Sos Hulpdiensten
Altijd voor een gesprek,     013-5441544
7 dagen per week, 24 uur per dag   0900-0767

Door: uw wijkagent Cor van Uden

Op verjaardagen en partijen hoor je vaak de 
kreet: ”Ik heb maar drie kilometer per uur te 
hard gereden en ik kreeg al een bekeuring.” Dan 
vraag ik me vaak af hoe vaak die mensen op hun 
kilometerteller kijken. Als je namelijk maar drie 
kilometer te hard hebt gereden op de beschik-
king die je ontvangt van het CJIB betekent dat 
in werkelijkheid vaak het drievoudige aantal 
kilometers te hard op je teller. Er gaat namelijk 
nog een correctie vanaf, afhankelijk van de weg 
waar je op rijdt en de controle wordt uitgevoerd 
door middel van apparatuur die op geregelde tijden wordt geijkt. Ik weet ook 
wel dat iedereen wel eens te hard rijdt, ook ik maak me daar wel eens schuldig 
aan. Ik krijg net zo goed de welbekende brieven van het CJIB binnen. Vaak gaat 
het ongemerkt met de moderne technieken in de auto’s en is de weg zodanig 
dat een hogere snelheid mogelijk is.

Meldingen
Als wijkagent krijg ik vaak meldingen over de snelheid in de wijk. Ook zo over 
de Korvelseweg. Er zou regelmatig met hoge snelheid over deze weg worden 
gereden, vooral in de nachtelijke uren. Nu kom ik vaak op de Korvelseweg, 
meestal op de fiets maar soms ook met de auto. Overdag lukt het mij bijna nooit 
om met één snelheid op de Korvelseweg te rijden. fietsers, voetgangers, laden 
en lossen van vrachtwagens, op de gehele weg kom ik zaken tegen die de snel-
heid van het verkeer belemmeren. Ook de breedte van die weg nodigt niet uit 
tot hard rijden. 

Wordt er dan niet te hard gereden?
Door mij, als wijkagent, zijn er op diverse locaties en tijdstippen snelheidscon-
troles uitgevoerd op de Korvelseweg. De conclusie hier uit was dat we vooral 
de snelheidsovertreders tegenkomen die in de eerste alinea genoemd worden. 
Verder bestaat de te hoge snelheid uit pieken wanneer men een fietser of een 
lossende vrachtwagen moet passeren.

Waar komen die meldingen dan vandaan?
De Korvelseweg is een smalle weg met aan beide zijden veel bebouwing. Hier-
door wordt het geluid van voorbij rijdende auto’s versterkt. Zeker als men ver-
snelt om een fietser of vrachtwagen te passeren. Natuurlijk zijn er uitzonderin-
gen, mensen die asociaal rijden en de regels aan hun laars lappen. Deze vallen 
dan ook op. Ook in de nachtelijke uren, als de winkels gesloten zijn en er weinig 
verkeer is op de Korvelseweg wordt er te hard gereden. Dit gaat dan gepaard 
met veel geluid en dat is erg vervelend als je aan de Korvelseweg woont en kan 
zeer zeker als overlast worden ervaren. Wij, als politie, proberen hier ook zo veel 
mogelijk aan te doen maar helaas kunnen wij niet overal tegelijk zijn.

Blijven melden!
Belangrijk is wel dat wij meldingen blijven krijgen, valt het u op dat er regelma-
tig een auto asociaal verkeersgedrag vertoont, kenteken noteren en melden bij 
de wijkagent. Dit kan via 0900-8844 of het mailadres cor.van.uden@politie.nl

Cor van uden is Wijkagent Korvel- St. Anna   Bij spoed 112

(TE) HARD RIJDEN?

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

Politie start offensief tegen nepwapens
Door: mr. Theo ten Velde

Deze maanden extra controle door 
DUO 

Het nieuwe schooljaar is weer begon-
nen en wij merken dat het aantal za-
ken tegen DuO dan weer toeneemt. 
Zij controleren in de periode septem-
ber en oktober of de adresgegevens 
van de studenten nog actueel zijn. 
Als je bent vergeten je adreswijziging 
door te geven, kan dit een forse boete 
opleveren en je moet vaak een deel 
van de ontvangen studiefinanciering 
terugbetalen.

DuO controleert ook met grote regel-
maat studenten die zelfstandig of op 
kamers wonen in de buurt van hun 
ouderlijke woning. Mocht je een be-
slissing van DuO hebben ontvangen 
waar je het niet mee eens bent, neem 
dan tijdig contact met ons op of neem 
direct contact op met mr. Anna Ma-
charoblishvili. Er moet dan namelijk 
binnen een termijn van 6 weken be-
zwaar zijn ingediend. 

De politie heeft in de media uit-
gebreid verslag gedaan van het 
voornemen om sterk te gaan 
optreden tegen nepwapens. De 
Wet Wapens en Munitie maakt 
een onderscheid tussen allerlei 
verschillende soorten wapens. 
De belangrijkste zaken met be-
trekking tot nepwapens zetten 
we kort op een rij.

Nepwapens, dat wil zeggen “Voorwer-
pen die voor wat betreft hun vorm en 
afmetingen een sprekende gelijkenis 
vertonen met vuurwapens” zijn ver-
boden. Het maakt dus niet uit of die 
‘voorwerpen’ zwart of rood of paars 
zijn, het gaat om de vorm en de af-
meting. Het maakt ook niet uit  of het 
voorwqerp legaal is gekocht in het

buitenland of dat het speelgoed is ge-
wonnen op een kermis; indien het te 
veel lijkt op een vuurwapen, is het ver-
boden. Er is een uitzondering gemaakt 
voor ‘airsoft’ wapens, maar dan alleen 
voor de leden van een erkende airsoft 
vereniging. Indien je interesse hebt in 
het bezit of gebruik van airsoft replica 
wapens, dien je meerderjarig te zijn 
en je aan te sluiten bij een erkende 
airsoft vereniging.  Daarnaast is het 
bezit van sommige luchtdrukwapens 
(denk aan luchtbuksen) niet verboden 
voor personen boven de 18 jaar. Deze 
wapens mogen dan echter niet op de 
openbare weg worden gedragen of 
gebruikt. Echter, luchtdruk wapens die 
te veel lijken of vuurwapens (replica’s) 
zijn ook verboden.

uiteraard kan er altijd contact met ons 
worden opgenomen wanneer je een 
boete hebt gekregen voor het bezit 
van een wapen of wanneer er verdere 
vragen zijn over de Wet Wapens en 
Munitie. 

Waar hebben we het eigenlijk over?

John Segers
Oplossing van deze ikonogram verder in deze krant onder het kopje ‘gemiste kans’

Elke woensdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur in zaal De Akker achter de Margarita Mariakerk 
(ingang Thomas van Kempenstraat)

• Professionele begeleiding  • € 3,00 per keer
• Katholieke atmosfeer   • Iedereen welkom

Wilt u meer weten? Loop gerust een keer binnen (vanaf 7 september) of mail naar Eugenie van 
Rinsum: wolfs.jem@outlook.com, tel: 06-81981297

‘Laat de kinderen tot Mij komen’ 

Peuterochtend Play + Pray
(2 – 4 jaar)
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Pietjan voor voormalig cafe Rutten.          Foto: Kim Pattiruhu

HELP JIJ ANDERSTALIGE 
VROUWEN OP WEG?

Er zijn vrouwen die al geruime tijd in tilburg wonen maar die amper Neder-
lands spreken. In het verleden was dat ook niet zo belangrijk. Maar nu de 
kinderen uit huis zijn en de kleinkinderen de oorspronkelijke taal minder 
goed kennen, groeit de behoefte aan het kennen en spreken van de Neder-
landse taal. Help jij deze vrouwen op weg?

Sociaal werker Erica van der Heijden 
van Contourdetwern: “Naast de taal, 
is ook het sociale contact belangrijk 
voor de vrouwen. Als ze Nederlands 
spreken, is het makkelijker om con-
tact te leggen met mensen uit an-
dere culturen. Ook praktische zaken 
zoals een afspraak maken met de 
huisarts of het lezen van een recla-
mefolder worden stukken eenvou-
diger.”

Contourdetwern zoekt vrijwilli-
gers om deze groepen (zes tot acht 
vrouwen) praatles te geven. Van der 
Heijden: “Hun kennis van de Neder-
landse taal is minimaal en spreken 
is het belangrijkste. Het zelfvertrou-
wen dat de ander, ‘de Nederlander’, 
begrijpt wat ze bedoelen als ze in 
gesprek zijn. 

Het zelf begrijpen van woorden en 
korte zinnen is daarbij erg belang-
rijk. Heel basale kennis dus.” Metho-
des kunnen hierbij handig zijn maar 
zijn niet noodzakelijk. 

“Op een informele, enthousiaste
 en sprankelende manier anderhalf 

uur Nederlands praten met de 
vrouwen, is al heel waardevol.”

Ben jij een vrouw en wil je deze vrou-
wen graag op weg helpen? Neem 
vrijblijvend contact op met Erica 
van der Heijden, via ericavanderhe-
ijden@contourdetwern.nl, 06 426 
75 574 of 013 468 38 57. Zij geeft je 
graag informatie over deze en ande-
re mogelijkheden om anderstaligen 
te ondersteunen. 

Klussen voor 
kinderen uit de wijk!
Open inloop van Klusklup op woensdag 12 oktober

Heeft u een zoon of dochter die in groep 7 of 8 van de basisschool zit en 
woont u in de wijk Korvel, Westend of Sint Anna? Lijkt het uw kind leuk om 
te leren klussen en te werken met verschillende materialen? Geef hen dan 
op voor de Klusklup!

De Klusklup is een wekelijkse activiteit op woensdagmiddagen van 14.00 tot 
16.00 uur (met uitzondering van de schoolvakanties) die gerund wordt door 
de ervaren klusvrijwilligers ted, ronald en francois! De vrijwilligers worden on-
dersteund door Contourdetwern. Kinderen leren verschillende klustechnieken, 
maken opdrachtjes voor zichzelf maar doen ook opdrachten voor organisaties 
en groepen uit de wijk. Het nieuwe seizoen start op 19 oktober.
Om kennis te maken met de Klusklup en de vrijwilligers wordt er een open in-
loop georganiseerd op woensdag 12 oktober van 14.00 tot 16.00 uur bij wijk-
centrum de Nieuwe Stede. Kinderen kunnen een voorproefje krijgen van wat 
ze allemaal kunnen leren en kunnen zich direct opgeven. Wilt u uw kind al eer-
der opgeven? Dat kan! Stuur een mailtje naar klusklup@gmail.com en vermeld 
daarin de volgende gegevens:

Naam deelnemer  /  Jongen/meisje:  /  Naam ouder/verzorger  /  E-mailadres
Adres + postcode   /  Telefoonnummer  /   Basisschool en groep 7 of 8

Er is maximaal plaats voor 12 kinderen bij de Klusklup. Bij meerdere aanmeldin-
gen wordt via een loting bepaald wie er mee mag doen. u kunt uiteraard ook 
eerst meer informatie opvragen via het e-mailadres of eens een kijkje nemen 
op de facebookpagina van de Klusklup door vrienden te worden met ‘Klusklup 
De Nieuwe Stede’.

Materiaal gezocht; Heeft u misschien bruikbare materialen of gereedschap 
voor de Klusklup? Laat het weten via klusklup@gmail.com of kom langs tijdens 
de inloop. www.kindercreche.nl/zuid - Tafelbergstraat 135 (naast het verzorgingstehuis) - T. 013- 580 02 91

Kindercrèche Zuid. De betaalbare familiecrèche van Tilburg Zuid

Wij bieden:

· Het laagste uurtarief van Tilburg (1e jaar: € 5,60 p.u.)

· Óók lage flexibele tarieven

· Wisselende en halve dagen

· Open van 7u-19u

gewoon een zondag in, laten we 
zeggen, 1963. Na de hoogmis in de 
Korvelse kerk, -mijn vader is daar 
collectant-, trekken wij met ons hele 
gezin naar de Korvelseweg, naar Café 
rutten. Mijn vader om zijn zondag 
borrel te drinken en te biljarten, wij 
om onze ogen uit te kijken met een 
glaasje limonade. Mijn moeder blijft 
maar kort, -cafés zijn niet zo’n vrou-
wending-, om thuis het eten klaar te 
maken. We eten tussen de middag 
warm en op zondag alleen soep en 
pudding. Mijn vader kent er ieder-
een. Hij groet ook kastelein Sjef en 
kastelein Corry. “Corry is echt be-
roemd,” zegt mijn vader, “Want ze is 
een dochter van dé Bet Kolen.” Nou 
dat zegt ons niks en hij zegt ook dat 
het café vroeger Molenzicht heette 
terwijl er in heinde of verre geen mo-
len te zien is. 

“COrry IS EEN DOCHtEr VAN 
Dé BEt KOLEN”

Als mijn vader een borrel te veel op 
heeft, gaan we naar huis voor de 
soep en de pudding en meteen door 
met het hele gezin naar het stadion 
voor een wedstrijd van Willem II. Wij, 
de jongens staan in vak K en in de 
rust  komt mijn vader van de hoofd-
tribune over de sintelbaan naar ons 
toe. Hij vraagt hoe het gaat en wie we 
het beste vinden en dan moeten wij 
d’n Brooij zeggen en krijgen wij een 
sinaasappel. 

Er zijn uren voorbij maar hij ruikt nog 
steeds naar jenever. Op zondag was 
Café rutten voor even onze huiska-
mer en niet alleen voor ons. Het hele 
café zat vol met zelfbenoemde fami-
lie. We noemden iedereen wel oom 
of tante. We kenden ze van op straat, 
de buurtwinkel en we wisten wat ze 
dronken en hoewel nog kinderen; wij 
haalden de drankjes bij de toog en 
kregen een knipoog van Sjef of van 
Corry een knuffel.

toen er vanuit de redactie van De 
Koppel gevraagd werd of ik mis-
schien voor de krant wilde schrijven, 
dacht ik aan een reeks over plekken 
waar onze levens kruisen, zoals het 
buurtcafé of de buurtwinkel. Maar 
zijn die er nog? Er staan honderden 

kroegen te koop. Menig cafébaas 
trekt zelf de deur achter zich dicht. Is 
het buurtcafé in deze veranderende 
wereld een verdwijnend fenomeen? 
Dit ‘onvergankelijk’ concept voor ver-
enigingsleven, buurtbinding, jaren-
lange klantenbinding met de eige-
naar achter de toog.

Café rutten, het huidige pand aan de 
Korvelseweg doet geen enkele hore-
cagelegenheid vermoeden. toch was 
er al in 1911 een tappunt. Slechts en-
kele jaren later startte de troubadour, 
still alive and kickin’, en al meer dan 
honderd jaar huis voor veel buurtjes.

HEt HuIDIgE PAND AAN DE 
KOrVELSEWEg DOEt gEEN 

ENKELE HOrECAgELEgENHEID 
VErMOEDEN

Enkele jaren geleden dreigde het 
rookverbod voor de kleine horeca 
funest te worden, velen zijn ook ge-
sneuveld, ondanks acties als  “red ons 

buurtcafé”. tegelijkertijd zijn buurtca-
fés ook hip of zelfs pop-up het zenit 
van het moderne leven. 
Maar de wereld van Simon Carmiggelt 
lijkt definitief voorbij.

Ik werd 63 jaar geleden in deze buurt 
geboren en ik ben er ook getogen. In 
de rubriek ‘buurt-ca-fé o (-s) café in 
een woonwijk hoop ik het met u te 
hebben over het buurtcafé: de wer-
king, de mensen, de betekenis, toen 
(een beetje) en nu (iets meer).

 ‘buurt-ca-fé o (-s) 
 café in een woonwijk
  COLUMN
     Door: Pietjan Dusee
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Locatie Lieve Vrouweplein
(naast Jumbo)

Donderdag van 09.00u tot 19.00u
Vrijdag van 09.00u tot 18.00u

Speciale aanbieding:
Tegen inlevering van deze advertentie: 

4 Hollandse nieuwe voor 5 euro 
of 

3 gebakken vis 5 euro

Spaar maar raak voor een knaak!!
Men kan bij elMen kan bij elke aankoop sparen voor 

2,50 korting op een volgende aankoop!

Een nieuw seizoen, 
een nieuwe jas!
KBO St. Anna pakt het groots aan in de frater 
Mattheushof

De zomer is doorgaans een periode om het rustig aan te doen. Maar voor de 
handige heren en ijverige dames van KBO St. Anna was er werk aan de winkel. 

Een al langer op handen zijnde verbouwing om de biljarttafel meer ruimte 
geven in een tochtvrije ruimte, werd deze zomer uitgevoerd. Het bestuur 
was het al snel eens. Als we de vloer eens helemaal doortrekken, zei de een. 
Als we dan zo’n korrelvloer nemen, zei de ander. Ik kijk wat ik aan geld vrij 
kan maken, deed de penningmeester in het zakje. Die laatste wist ook een 
leuke deal te maken met de vloerlegger. De vloer werd geheel geëgali-
seerd en bedekt met een fraaie vloer van kunststof korrels, een muur werd 
uitgebroken, de stereo kreeg een andere plaats en nog veel meer. Pen-
ningmeester gerrit van KBO St. Anna kon links en rechts wat bijeenschra-
pen, tiwos en Contourdetwern droegen ook ruim bij aan het hele project.

HEt rESuLtAAt MAg gEZIEN WOrDEN

Een volmaakt gladde vloer, een lichte moderne ruimte, een biljartgelegenheid 
die de biljarters alle ruimte geeft voor kunstige stoten, en vooral veel openheid 
en licht waarin het aangenaam samenzijn, kaarten en feesten is. En in de koudere 
maanden, als de jeu de boules baan niet wordt gebruikt, ligt er een volmaakt glad-
de vloer klaar voor het koersballen. Het is echt een resultaat om trots op te zijn!

“Fist veur ut huntje”  
Meer dan 50 % van de Nederlanders heeft een hond. Dit dier is een wezenlijk onderdeel van 
iemands leven. Dieren maken mensen blij en mensen met een hond zijn gezonder dan mensen 
zonder hond. Een dier haalt mensen uit hun isolement en net als dans, zang en muziek geeft het 
mensen een gelukkig gevoel. 

RIJBEWIJSKEURING
Senioren, chauffeurs met rijbewijs 
C/D/E en overige automobilisten die 
voor verlenging van hun rijbewijs 
moeten worden gekeurd, kunnen 
hiervoor d.d 5 oktober terecht in Wijk-
centrum de Back, Schout Backstraat 
33. Schikt de datum u niet dan zijn er 
andere mogelijkheden in de regio.

Voor senioren kost de keuring € 35,00 
en voor chauffeurs tot 75 jaar met rij-
bewijs C/D/E is het € 53,50. Deze arts 
beschikt over brede ervaring in de 
gezondheidszorg en de ouderenge-
neeskunde. u kunt bij hem ook terecht 
voor een uitgebreide keuring, een 
z.g.n. seniorenconsult, second opinion 
of een check-up.

Voor informatie en een afspraak belt 
u tijdens kantooruren naar het lande-
lijke afsprakenbureau van regelzorg 
rijbewijskeuringen: 088 23 23 300. 
Zelf een datum plannen kan via www.
regelzorg.nl

Jupi, 4 jaar, met bazin

Shiroo, 5 maanden, 

Deense Dog Luna, 2 jaar

Bovenstaande 3 foto’s; Coryejeanne Mahabiersing

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,-

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

druk|print|vakwerk

geboortekaartjes
trouwkaarten

jubileumkaarten
folders

handelsdrukwerk
Zilverlindestraat 2a  |  5038 pM tilburg

telefoon 013-5423735  |  telefax 013-5442878
info@drukkerijhabe.nl  |  www.drukkerijhabe.nl

in de buurt 
én op facebook!
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Den Herd 
Kliniek voor gezeldschapsdieren

Capucijnenstraat 78 
013-542 02 74

www.dierenkliniekdenherd.nl

“Fist veur ut huntje”  
zone te verbeteren, worden de tips 
van buurtbewoners meegenomen, 
om de veiligheid te optimaliseren voor 
mens en dier en het gebruik voor ie-
dereen positief te laten zijn. 
Wethouder Erik de ridder gaf het offi-
ciële “openings-schot”. De honden zijn 
allemaal medisch gekeurd door de 
dierenartsen van Den Herd. Ook waser 
gelegenheid om gedragsdeskundigen 
Joep Voogt en Bernadette van Iersel 
te raadplegen en advies te krijgen van 
een hondentrimster. Stichting Mens-

Het spreekt voor zichzelf dat er goed 
voor een huisdier gezorgd moet 
word-en. Om zo lang mogelijk te kun-
nen genieten van de vriendschap van 
je honden-vriend, is het belangrijk dat 
de hond gezond is, goed is opgevoed, 
goede voeding krijgt, geen parasieten 
heeft en jaarlijks een medische chec-
kup ondergaat met de noodzakelijke 
vaccinaties. Ook is het belangrijk dat 
de baas het gedrag van zijn hond 
begrijpt en zorgt dat zijn hond geen 
overlast geeft door overmatig blaffen 
of agressief gedrag naar andere hond-
en of mensen. Veel ergernis wordt ver-
oorzaakt door hondenpoep, het is vies 
en kan ziektes overbrengen. De oplos-
sing is zo simpel: iedere baas ruimt de 
poep op van zijn eigen hond! 
tilburg heeft het startsein gegeven op 
10 juli jl. bij de feestelijke opening van 
het hondenuitlaat veldje aan de ge-
neraal Pattonstraat, om met elkaar te 
zorgen voor een fijne en schone praat- 
en speelplek voor baas en hond! Een 
initiatief van de gemeente tilburg, 
wijkbestuur Korvel, Westend, St. Anna 
en Contourdetwern. Om de losloop-

Gezocht!
Wijkkrant De Koppel zoekt ter versterking 
van de redactie een enthousiaste 
vrijwilliger:

rEDACtIELID (v/m)

gevraagd: een wijkbewoonster/bewoner met  interesse voor wat er 
zich in de wijk afspeelt.  Je kunt het goed vinden met  daklozen en 
burgemeesters. Je schrijft graag en kunt ook teksten corrigeren en 
inkorten.
geboden: vijf enthousiaste vrijwillige collega’s, goede samenwerking, 
registratie als vrijwilliger bij ContourDetwern, vele leuke nieuwe 
contacten, en jouw artikelen vereeuwigd in de mooiste wijkkrant van 
Nederland.

Interesse? Meld je dan bij ons aan. We maken dan een afspraak voor 
een intakegesprek en hopelijk goede afspraken voor een glansrijke
carrière. redactie@wijkkrantdekoppel.nl of
redactie De Koppel, p/a Karel Doormanlaan 35, 5025 ZD tilburg.

DierNood heeft nieuwe vrienden/ 
sponsors gekregen zodat deze 
unieke tilburgse stichting nog 
meer mensen in financiële nood 
kan helpen met een ziek huisdier. 
Voor de interne mens werd goed 
gezorgd en een stralende zon 
deed de rest! 

Het volgende fist is op zondag 2 
oktober van 11.00 tot 15.00 uur 
bij de nieuwe losloopzone aan 
het Tarwehof/Koolzaadhof.

Zondag 10 juli werd het ‘fist veur ut 
Huntje’ georganiseerd aan de generaal 
Pattonstraat.

 Van verschillende trotse baasjes en/of 
hun ‘huntjes’ zijn mooie foto’s gemaakt. 
De drie leukste of ontroerendste foto’s 
maakten kans op een grote afdruk van 
de foto op canvas! 
Helaas, de speurneus van de organi-
satoren heeft hen in de steek gelaten. 
Ze hebben nog niet alle prijswinnaars 
gevonden. Ze doen nu een oproep 
wijkkrant de Koppel: wie kan het spoor 
volgen naar de huntjes en baasjes op 
deze drie foto’s? 

Heb je er een gevonden? geef het dan 
door aan wijkbestuur Korvel, Westend, 
St Anna via kwabestuur@gmail.com. 
Het bestuur neemt dan contact met de 
winnaars op!

Zie ook de column van dierenkliniek 
Den Herd.

Winnende baasjes 
en huntjes spoorloos!
Wijkkrant Alert! 

Vergeet u 4 oktober niet? 
Dan is het weer nationale 

dierendag, een mooi moment 
om uw geliefde huisdier extra 

aandacht te geven.

Deense Dog Luna, 2 jaar

Korvelkerk, Bierkerk?
Dat de kerken langzamerhand leeglopen, dat is niet onbekend. Steeds meer 
kerken worden één voor één gesloten, omdat het aantal gelovige mensen af-
neemt en er dus ook te weinig mensen op af komen voor de wekelijkse kerk-
diensten. Maar wat gebeurt er vervolgens met die prachtige gebouwen? 
Die krijgen gelukkig allemaal een nieuwe functionaliteit. Een functie die com-
pleet anders is dan waar de kerken in eerste instantie voor bedoeld waren. Van 
dokterspraktijken tot bierkerken. En van huizen tot boekenparadijzen…

Kerk H. Antonius van Padua is de op drie na oudste kerk van tilburg en valt 
onder Parochie de goede Herder en is iedere woensdag- en vrijdagochtend 
geopend.
Met een gemeenschap van slechts 30 mensen zijn de financien en de activi-
teiten de afgelopen jaren behoorlijk teruggelopen. De monumentale kerk aan 
het Korvelplein zal een nieuwe bestemming krijgen, maar zolang er zich geen 
geschikte investeerder aandient, blijft dat voorlopig onduidelijk.

Misschien kan de toekomstige eigenaar een voorbeeld nemen aan De Veste-
kerk in Haarlem die nu een bierbrouwerij huisvest, zodat we een eigen bier-
kerk krijgen voor ons Korvelbier. 

Meer foto’s van de kerk vind u op de website www.wijkkrantdekoppel.nl

foto; Kim Pattiruhu
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WIJKNIEUWS    Berichten van de gemeente

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 regels voor kamerverhuur
Om de leefbaarheid in de 
woonwijken op peil te houden is de 
huisvestingsverordening van de gemeente 
aangepast. Kamerverhuur blijft mogelijk in 
de stad maar de regels voor kamerverhuur 
zijn verscherpt. Om aan 3 of meer personen 
kamers te verhuren moet de verhuurder 
een omzettingsvergunning aanvragen bij 
de gemeente. De gemeente toetst of er 
een vergunning verleend kan worden. 
Hiervoor wordt onder andere gekeken naar 
de concentratie van kamerverhuurpanden 
in de woonomgeving. In de meeste 
woonwijken wordt een straal van 50 meter 
gehanteerd, voorheen was dat 25 meter. 
Als er binnen die 50 meter al een ander 
kamerverhuurpand is, wordt de aanvraag 
geweigerd. Ook voor woningvorming, dat 
wil zeggen als een woning verbouwd wordt 
tot twee of meer zelfstandige woonruimten, 
gelden deze voorwaarden. 

Op deze regels zijn ook uitzonderingen. Aan 
de ‘bedrijvige linten’, zoals de Korvelseweg 
en Bredaseweg, geldt een straal van 

25 meter. Daarnaast zijn de binnenstad en 
wooncomplexen waar al meer dan 50% 
kamerverhuur is uitgezonderd van deze 
regels. Alle regels en voorwaarden rondom 
kamerverhuur en het kaartje met de 
gebieden en de cirkels kunt u raadplegen op 
de website van de gemeente: 
www.tilburg.nl. Zoek op ‘kamerverhuur’. 
Hier kunt u ook de lijst met 
kamerverhuurpanden raadplegen. Voor 
meer informatie over woningvorming 
kunt u in de zoekfunctie ‘woningvorming’ 
invoeren. U vindt dan ook de lijst met 
vergunningen voor woningvorming. 

Als u denkt dat een woning ten onrechte 
als kamerverhuurpand wordt gebruikt 
omdat er meer dan 3 personen op kamers 
wonen kunt u dit melden bij het centraal 
Meldpunt van de gemeente of mailen naar 
kamerverhuur@tilburg.nl. Ook als u ziet 
dat een woning wordt gesplitst in meerdere 
zelfstandige woningen terwijl het pand niet 
op de lijst van kamerverhuurpanden of 
woningvorming staat, kunt u een melding 
maken.  

“Fist veur ut huntje”: kennismaken rond de 
Tarwehof/Koolzaadhof
Enkele maanden geleden heeft op de nieuwe losloopzone aan de Generaal Pattonstraat 
een bijeenkomst plaatsgevonden voor honden en hun baasjes. Een groot succes en dus 
zeker voor herhaling vatbaar. Wijkbestuur KWA en de gemeente organiseren daarom in 
samenwerking met ContourdeTwern, Dierenkliniek Den Herd, Hondentrainingcentrum 
de Wolf en Hondenspecialist Walking4Feet een tweede “fist veur ut huntje”, dit keer 
op de hondenlosloopzone aan de Tarwehof/Koolzaadhof. Omdat in dit gebied nieuwe 
speelvoorzieningen zijn gerealiseerd én de nieuwe bewoners inmiddels hun intrek hebben 
genomen in de nieuwbouw achter Rooi Harten maken we de bijeenkomst wat breder. 

Ook bewoners zonder hond zijn dus van harte welkom. Buurtsport en R-newt zijn aanwezig 
dus ook voor de kinderen wordt het een leuke middag. 
Komt u op zondag 2 oktober tussen 11 en 16 uur een kijkje nemen?

Straatschouw Korvelseweg
Op dinsdag 6 september heeft de straatschouw Korvelseweg plaatsgevonden. Samen 
met een aantal ondernemers, bewoners en de wijkagent hebben we de stand van 
zaken opgenomen. Er zijn ideeën geopperd over hoe we de weg samen schoon kunnen 
houden met een aantrekkelijke uitstraling. Ook is nagedacht hoe we de veiligheid kunnen 
verbeteren. We willen de deelnemers bedanken voor hun input.

Nieuw gezicht in de wijk
Even voorstellen…

Mijn naam is Marije Vermeulen. Ik loop het 
komende schooljaar stage bij Kitty en Ankie van 
Team Wijken. Ik zit nu in het derde jaar van de 
studie Culturele en Maatschappelijke vorming van 
de Avans Hogeschool. Ik heb er ontzettend veel 
zin in en hoop op een leerzame periode bij jullie 
in de wijk.  

Korvel

In de wijk is buurtpreventie-
team Korvel actief. Het team 
zoekt versterking. Voor meer 
informatie kunt u contact 
opnemen met de coördinator 
van het team via:  
buurtpreventiekorvel@gmail.
com of vraag uw wijkagent 
om meer informatie.

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 Buiten Beter.
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Bescherming van 
erfgenamen tegen 
schulden
Door: mr. F.C.M.A. Hoppenbrouwers

Wanneer u een nalatenschap (erfenis) van iemand krijgt kan het zijn dat 
tot deze nalatenschap ook schulden behoren. Het is mogelijk dat u door 
aanvaarding van de nalatenschap in de financiële problemen komt. De wet 
geeft erfgenamen daarom drie keuzes:

Zuiver aanvaarden
Dit wil zeggen dat u de nalatenschap volledig aanvaardt. u verkrijgt dan alle 
bezittingen uit de nalatenschap, maar u wordt tevens hoofdelijk aansprakelijk 
voor alle schulden uit de nalatenschap. Als blijkt dat de schulden de bezittingen 
overtreffen, kunt u in dat geval ook in uw privé-bezit worden aangesproken. u 
kunt een keuze uitbrengen om de nalatenschap zuiver te aanvaarden, maar de 
nalatenschap wordt ook zuiver aanvaard door u wanneer u handelingen van 
zuivere aanvaarding heeft verricht, zoals het weggeven of weggooien van goe-
deren. u mag zich dus niet als erfgenaam gedragen;

Beneficiair aanvaarden
Dit wil zeggen dat u de nalatenschap aanvaardt onder het voorrecht van een 
boedelbeschrijving. u aanvaardt de nalatenschap, maar als blijkt dat de nala-
tenschap toch negatief is, dan bent u alleen aansprakelijk voor zover er baten 
in de nalatenschap zitten. Deze baten moeten dan ook aangewend worden om 
de schulden te betalen. Voor deze procedure bestaan formaliteiten, ook wel de 
wettelijke vereffening genoemd. De nalatenschap dient dan volgens strikte re-
gels, die in de wet zijn opgenomen, afgewikkeld te worden. Wanneer onduide-
lijkheid bestaat over de omvang van de nalatenschap, wordt vaak gekozen voor 
beneficiair aanvaarden.
Ook bij beneficiair aanvaarden geldt dat men zich niet ‘als erfgenaam mag ge-
dragen’, wil men niet het risico lopen toch volledig aansprakelijk te zijn voor de 
schulden.

Verwerpen
Wanneer u zich niet als erfgenaam heeft gedragen, kunt u de nalatenschap 
ook verwerpen. Dit houdt in dat u afstand doet van de volledige nalatenschap, 
zowel de bezittingen als de schulden. u wordt geacht nooit erfgenaam te zijn 
geweest. u kunt nergens aanspraak op maken en schuldeisers kunnen zich niet 
verhalen op uw privé-bezittingen.
Een eenmaal uitgebrachte keuze kan in beginsel niet meer gewijzigd worden.

Wet ‘bescherming erfgenamen tegen schulden’
Per 1 september 2016 is de nieuwe wet bescherming erfgenamen tegen schul-
den in werking getreden. Deze nieuwe wet verschaft meer duidelijkheid over 
wanneer iemand zich als erfgenaam heeft gedragen en daarmee de nalaten-
schap dus zuiver aanvaardt. In deze wet wordt geregeld dat een erfgenaam al-
leen zuiver aanvaardt als hij goederen van de nalatenschap verkoopt, bezwaart 
of op andere wijze aan het verhaal van schuldeisers onttrekt. Het is dus zaak 
dat u als erfgenaam geen handelingen verricht die een schuldeiser kunnen 
benadelen. Als erfgenamen na zuivere aanvaarding van de nalatenschap een 
onverwachte schuld tegenkomen, kunnen zij binnen drie maanden naar de 
kantonrechter gaan om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden. Dat 
was voorheen niet het geval. In geval van zuivere aanvaarding was men bij ont-
dekking van een onverwachte schuld hoofdelijk aansprakelijk voor deze schuld.

Mocht u zelf te maken krijgen met een nalatenschap dan is het verstandig om u 
goed te laten voorlichten, voordat u tot handelen overgaat. Hierdoor voorkomt 
u dat u voor negatieve financiële verrassingen komt te staan. u kunt hiervoor 
vrijblijvend contact opnemen met mevrouw mr. f.C.M.A. Hoppenbrouwers, 
kandidaat-notaris bij De Kerf & Van Sprang notarissen in tilburg onder het 
telefoonnummer 013 - 532 11 55.

BENU, what’s in a name?
Tekst en foto door: Stijn Oosterling

De redactie van de Koppel beweegt zich vaak voort in onze leefomgeving. Oplettende ogen registreren vele 
onvermoede zaken en verbazen, nee, verwonderen zich over de voortdurende veranderingen in de wijk (en net 
daarbuiten). Redactielid Kim ontging het niet dat de apotheek bij de huisartsen op Korvelplein 10 een nieuwe 
naam heeft gekregen. Tijd dus voor actie. Ik, redactielid Stijn, ging eropuit om het naadje van de kous te weten 
te komen.

Het werd een onaangekondigd blik-
sembezoek, als tussenstop op weg naar 
AH waar de boodschappen zouden 
worden gedaan. Inderdaad, overal op 
de gevel van nummer 10 staat duidelijk 
BENu Apotheek vermeld. Je kijkt er niet 
zomaar overheen. Binnengekomen zie 
ik dat het erg druk is. Even bij het perso-
neel vragen waarom MEDIQ veranderd 
is in BENu is niet aan de orde. Klanten 
lopen aan een stuk door in en uit, het 
is er echt razend druk. Maar gelukkig, 
er ligt nog één folder over de naams-
verandering in een rekje. Snel en sierlijk 
als een ree spring ik met mijn honderd 
kilo naar voren en leg de hand op dit 
kostbare kleinood. Een snelle blik in het 
rond leert dat de kust veilig is. Niemand 
anders heeft er oog voor. Met de folder 
in de hand loop ik blij naar buiten en 
maak daar enkele foto’s van de gevel. 
Niemand gesproken helaas maar toch 
op de hoogte, denk ik tevreden.

thuis aangekomen lees ik nieuwsgie-
rig de inhoud. Er staat veel in over ver-
trouwde gezichten, samenwerking met 
huisartsen, privacy, recepten en wat al 
niet meer. Maar nergens de verklaring 
van de naam, waar ik toch op hoopte. Ik 
werd dus gedwongen mijn onderzoek 
voort te zetten. De in de folder vermel-
de site dan geraadpleegd. Maar helaas, 
ook die staat vol nuttige informatie, maar niet de uitleg van de naam BENu. 
 
gelukkig is internet niet voor één gat te vangen. De apotheekketen heeft de naam BENu gekozen omdat het kort en 
krachtig is en blijkbaar leggen mensen snel het verband met gezondheidszorg. En dan komt het: de vogel BENu staat 
symbool voor leven, energie en vernieuwing.  Elders is meer te vinden. De Benu is een vogel uit de Egyptische mytho-
logie. Hij zou bij het ontstaan van de wereld zijn geboren. Het is een soort reiger met lange poten en twee lange veren 
achter op de kop. Het is de eeuwige vogel die net als de zon elke ochtend wordt herboren na zijn reis door de onder-
wereld (de nacht). Vandaar dus dat de vogel symbool staat voor leven, energie en vernieuwing.

Mooie naam toch voor een apotheek? Dat hadden ze gerust in de folder mogen vermelden, lijkt me zo.

Gemiste kans

 www.cartridge-europe.com
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