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Balfolk: een mix van dansvormen uit
Europa
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Bestelt u vóór 11 februari
dan bezorgen wij
Kindercrèche
Zuid.
GRATIS
(binnen Tilburg)
uw valentijnsbloemen
zaterdag 14 februari.

Argentinië heeft de
welbekende Tango,
Brazilië de Salsa, en
Europa heeft ... Balfolk!
Omdat Europa uit veel
kleine landjes bestaat, is
Balfolk een verzameling
van dansen die uit verschillende landen komen.
Al die verschillende
dansen lijken dus vaak
niet op elkaar, maar ze
hebben één ding gemeen:
de basis is makkelijk te
leren, en je kunt er
eindeloos variaties voor
bedenken.
Een Balfolk dansavond noemen we
meestal een bal. Een bal is een beetje
te vergelijken met een tango- of salsaavond, maar dan met West-Europese
muziek. Sommige dansen dans je met
zijn tweeën en bij andere dansen wissel je tijdens de dans van danspartner.
Ook zijn er dansen die je met een hele
groep doet. Niet onbelangrijk: er is
altijd live muziek! Dit maakt een bal
speels, gezellig en sfeervol.
Op elke plek waar een bal wordt gehouden zitten enthousiaste vrijwilligers die daar alles organiseren.

foto: Masque Obscura

Hieronder nog andere data en locaties
waar een workshop wordt gegeven.
Op dinsdagavond 19 april, 19u30 uur
Hall of Fame - Burgemeester Brokxlaan
6 en in Jeruzalem, Casper Houbenstraat 109.
Of op donderdagavond 21 april, 19u30
uur kun je terecht in MFA De Poorten Hasseltstraat 194.
De workshops worden mede mogelijk
Wil je dit zelf een keer proberen?
gemaakt door ContourdeTwern en
De Tilburgse muzikanten van Té pro- Je bent in beide gevallen van harte Tilburg voor Cultuur.
moten deze culturele activiteit en ge- welkom! Kun je niet aanwezig zijn op
ven in de week van 18 april danswork 18 april?
shops. Doe mee aan de gratisworkshop in de Nieuwe Stede op vrijdag 22
april, aanvang 19.30 uur en kom alles te
weten over Balfolk!. Er is ook een leuke
CD-presentatie en bal van Té te bezoeken, zaterdagavond 23 april in Dudok.
Toegang is gratis bij aanmelding vooraf. Dat kan via http://www.signupgenius.com/go/30e0b4fa8aa29a2fb6tcdlaunch .

De betaalbare familiecrèche van Tilburg Zuid
w voordeel!

u
Ons advies,

www.boeketspecialist.nl

Meer dan 30 jaar
vertrouwd geldadviseur

• Doe de gratis- en vrijblijvende

Wij bieden:
0 p.u.)
n Tilburg (1e jaar: € 5,6
Het laagste uurtarief va
ven
Óók lage flexibele tarie
gen
Wisselende en halve da
Open van 7u-19u

·
·
·
·

www.kindercreche.nl/zuid - Tafelbergstraat 135 (naast het verzorgingstehuis) - T. 013- 580 02 91

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

Korvelseweg op
Koningsdag
Woensdag 27 april is het eindelijk weer zover: Koningsdag,
de dag waarop de Korvelseweg
de gezelligste straat van heel
Tilburg is vanwege de Koningsmarkt. Al meer dan veertig jaar
één groot feest.
En natuurlijk staan er ook dit jaar
de lokale winkeliers en ondernemers op de markt. Maar dat is lang
niet alles. Op het parcours van één
kilometer lang met onder meer
een vrijmarkt, een rommelmarkt
voor het goede doel (zie elders in
deze Koppel), een kinderboerderij
en een skate-kampioenschap.
Verder zijn er demonstraties van
verenigingen uit de buurt met demonstraties van handboogschieten, surfen, turnen, schaken en
natuurlijk de Scouting. Bovendien
zijn er maar liefst 8 podia met professionele artiesten. En uiteraard
zijn er volop terrassen. Wij hebben
al een zonnetje besteld dus kom
genieten van de sfeer en de muziek.
Een parcours van één kilometer
boordevol kramen en gezelligheid
waar iedereen welkom is en iedereen komt. De beste manier om
Koningsdag te vieren vind je op de
Korvelsweg.

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Geschiedenis van de Korvelseweg

Scootmobiel &
fietstocht 2016

door Theo Cuijpers

De herdgang van Korvel (en het bijbehorende het Laar) is één van de oudste stukken van de stad. Bij opgravingen rond het
voormalige HAVEP-terrein stuitte men al op resten van dichte bewoning tussen 800 en 1000 jaar na Christus, een periode K.B.O. Koningshaven organiseert
op zondag 5 juni voor de 17e keer
waaruit in Nederland nauwelijks bebouwing is gevonden.

een scootmobiel- en fietstocht. Ook
elektrische rolstoelers zijn van harte welkom.
Beide tochten gaan door de bossen
en rustige wegen waar u lekker van
de natuur kunt genieten en vertrekt
vanaf Voetbalvereniging Olympus,
Matterhornstraat 3-5, 5022 PA Tilburg.
Zowel voor de scootmobielers en fietsers is de afstand 25 km. Na ongeveer
12 km is er een rustpunt waar men
een broodje, kop soep en wat te drinken krijgt. Voor de scootmobielers is
er begeleiding van een volgauto en
begeleiding voor de afzetting van gevaarlijke oversteek plaatsen.

Het inschrijfgeld bedraagt € 7.50 per
persoon. Voor dit bedrag wordt u
voorzien van eten en drinken op de
rustplaatsen.
Voor de scootmobielers is er de gelegenheid tot het bijladen van de accu
bij de start/finish en op de rust (eigen
lader meebrengen).
foto: Ronald Peeters,
Maar er zijn ook fundamenten gevonden uit de Romeinse tijd (Havepterrein, Afrikaanderstraat) en een
grafheuvel uit de ijzertijd (500 na
Christus). Deze vondsten doen vermoeden dat Korvel, en de omgeving
van het Korvelplein al een oud dorp
was, gelegen aan een Romeinse weg
die liep van Antwerpen naar Nijmegen. In de geschreven archieven dook
de naam Corvel rond 1300 op als er
sprake is van een molen. De ‘Korvelsche ackeren’ duiken rond 1419 op in
de Oisterwijkse schepenprotocollen.
Deze akkers lagen ten zuiden van het
Korvelplein.

De Koppel is de wijkkrant voor
Korvel, Westend en Sint Anna.
Zij verschijnt 5 keer per jaar in
een oplage van 4500 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
Boudewijn Aerts: redactie
Marc Reinieren: fotografie
website
Odette Payens: opmaak
advertenties
Kim Pattiruhu: fotografie
advertenties

In 1533 is er sprake van die Corvelschestraet. De onverharde weg van het
Korvel(plein) via de Zomerstraat naar
de Heuvelstraat en Oude Markt is tot
1828 onverhard geweest. Op de kaart
van Diederik Zijnen uit 1760 heet het
meest noordelijke deel van de huidige
Korvelseweg Haringseind, en ook het
boekje Verdeeling van de Tienden uit
1778 spreekt over het Haringsend. In
het begin van de 19e eeuw waren in
feite alleen de Heuvelstraat, Markt en
Nieuwlandstraat met keien bestraat.
In het door Koning Willem I in 1816

gelanceerde nationale wegenplan
was ook een weg van Tholen naar
Grave opgenomen. Deze zou via Breda rechtstreeks naar Den Bosch lopen
en Tilburg niet aandoen.

voor de aanleg van een straatweg van
de fabriek naar de grote weg (Bredaseweg), dat betekent dus de verharding
van de Korvelseweg. Op 27 oktober
1828 nam de gemeente het besluit dat
er door de firma een straatweg mocht
Na enkele plaatselijke protesten werd worden aangelegd van drie Nederin 1821 uiteindelijk vastgesteld dat Til- landse ellen breed. De stad zou een
burg aan de nieuwe weg zou komen bijdrage van f 1600,- geven.
te liggen. In 1825 werd Tilburg bereikt
en zou de weg vanaf de Berkdijk dwars Reeds op 10 oktober 1828 is de eerdoor de Schijfakkers in een rechte ste kei van deze weg gelegd door de
lijn naar de Steenweg (Heuvelstraat) 9-jarige Hubert Diepen, de tweede
worden aangelegd. De ondernemers door de 5-jarige Willem August JelDiepen en Jellinghaus die hun laken- linghausen de derde door de 6-jarige
fabriek (toen nog) aan het Korvelplein Wilhelmus Hubertus van Roessel. In de
hadden liggen, deden pogingen om legger van wegen en voetpaden (Raad
de nieuwe weg langs hun fabriek te 07-11-1872) wordt de oude naamgelaten lopen. Diepen is zelfs met een ving van de straat precies omschreverzoekschrift, door 180 personen uit ven: de straat heette vroeger vanaf
de wijk Korvel ondertekend, naar de de hoek van het Anna-plein tot aan
koning in Den Haag gegaan. Het was de Korveldwarsstraat ‘Haringseind’,
voor Diepen van het grootste belang vanaf de Korveldwarsstraat tot aan
een goede verbinding voor de aan- en de Paterstraat en Hesperenstraat ‘Korafvoer van grondstoffen en produkten velsche weg’ , en vanaf Paterstraat tot
te krijgen. Het ging niet door. De fa- Korvelplein ‘Korvel’ . Het Korvelplein
briek bleef zodoende op ca. 12 minu- behoorde destijds ook tot Korvel. De
ten afstand van de vaste weg liggen. gemeenteraad omschrijft in 1881 de
Op 16 juni 1827 doet de firma een ver- Korvelseweg als Korvel, van het Hazoek aan het gemeentebestuur om in ringseind tot en met het Korvelplein
eenderde van de kosten bij te dragen en in 1900 Korvelscheweg van het St.
Anna-plein tot Korvel. De naam Haringseind is toen komen te vervallen.
Bron: Ronald Peeters, De straten van
Tilburg (1987)

KimmPattiruhuuFotografie

50+ DANSEN
dansen, zwieren, zwaaien, swingen, foxtrot,
wals, tango of rumba

Opmaak:
www.ontwerpcirkel.nl

vrijdag 15 april 2016

Voor vragen, opmerkingen of
eventuele klachten kunt u naar
de redactie mailen.
redactie@wijkrantdekoppel.nl
De eerst volgende Koppel komt
uit op 16 juni 2016.
Eerstvolgende kopijsluiting
is 27 mei 2016.

U kunt zich inschrijven tot 29 mei
2016. Voor verder informatie kunt
u contact opnemen met: Mevr. van
Groenendael
Tel: 013-5364880 of
www.koningshaven.nl

Alleenstaand , getrouwd, weduwe of weduwnaar,
stelletje of overtuigd vrijgezel het maakt niet uit,
iedereen is welkom in MFA de Poorten
Hasseltstraat 194, 5046 LPTilburg

kimpattiruhu.nl

van 20.00 tot 23.30 uur entree € 3,-

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

Stoktrauma
Het lijkt zo’n onschuldig spelletje. Je hond wild van enthousiasme achter
een gegooide stok zien aanrennen. In de meeste gevallen gaat dit natuurlijk goed, maar het kan ook erg fout gaan!

Jongeren Hang-Out KWA zoekt jou!
Ben jij 8 jaar of ouder en wil je op een zaterdag in de maand eens een keer wat anders
doen dan thuis op de bank zitten? Kom dan naar de nieuwe Hang-Out in uw wijkcentrum.
De eerste discoavond zal zijn op
23 april 2016 vanaf 19.00 uur tot 23.00 uur.
C.V. de Kappesientjes gaat in samenwerking met wijkcentrum De Nieuwe Stede en Verrijk Je Wijk eens per
maand een hang-out organiseren voor jullie. Dus zijn jij en je vrienden 8 jaar of ouder dan ben je welkom. Onder
het genot van een drankje kun je dan met leeftijdsgenoten naar muziek luisteren. Er zijn ook diverse spelletjes
aanwezig om te doen bijvoorbeeld darten of tafelvoetballen. Natuurlijk zal deze avond alcoholvrij zijn.
Entreekosten zijn € 2,Consumptiebon € 1,- (blijven geldig bij de Hang-Out) Chips & Snoep € 0,50
Dit is iets nieuws dat we graag voor jullie organiseren. We vinden het fijn als jullie ook nieuwe ideeën aan ons
doorgeven. We kijken dan of we het in de toekomst kunnen uitvoeren. Graag zien we jullie op zaterdag 23 april
2016 vanaf 19.00 uur in de huiskamer van wijkcentrum De Nieuwe Stede. Volg dan de routebordjes die we voor
jullie gaan ophangen. Kijk voor de datum van de volgende maanden op onze Facebook pagina “Jongeren HangOut KWA” of op de aanplakbiljetten in de wijk.
De jongeren Hang-Out wordt mogelijk gemaakt door Verrijk je wijk, Carnavalsvereniging De Cappesientjes en
Wijkcentrum De Nieuwe Stede

foto: Hond Sjimmie op een frisseneus.nl
Een paar keer per jaar krijgen wij,
meestal in de spoeddienst , een hond
in de kliniek waarbij de stok in de bek
of keel is doorgeschoten en veel schade en pijn veroorzaakt. De stok kan in
de mondholte, neusholte, keelholte,
door de tong, slokdarm of luchtpijp
dringen. Soms breken er kleinere delen van de stok af of schiet de stok
diep door in de weefsels. Daardoor
kan (een deel) hout ‘onzichtbaar’ achterblijven in het lichaam. Hout is niet
zichtbaar op een röntgenfoto. Hierin
schuilt het grootste gevaar. Het ‘lichaamsvreemde voorwerp’ kan maanden tot jaren in het weefsel blijven zitten en daar een chronische ontsteking
veroorzaken. De hond kan sloom worden, koorts ontwikkelen en kan zelfs
bloedvergiftiging krijgen met risico
op overlijden. De stukjes hout kunnen
ook gaan zwerven door het lichaam
en op gekke plekken terecht komen
zoals in de oksel, het ruggenmerg, de
borstholte, de oogkas of zelfs in de
hersenen.
Het is lastig voor de dierenarts om te
achterhalen of een stok de oorzaak
kan zijn van een probleem. Soms heeft
de eigenaar niet gezien dat er ooit een
ongeluk met een stok gebeurd is.

De klachten kunnen erg uiteenlopen
en zijn vaak vaag. Soms is de hond
rustiger geworden of juist agressiever.
Het is echt belangrijk dat u direct de
hond naar de kliniek brengt om onder
narcose nauwkeurig te laten nakijken
als stoktrauma zich voordoet. De kans
om het hout goed te verwijderen is
daarmee vele malen groter. Helaas kan
zelfs bij snel en correct handelen toch
ontsteking ontstaan. De behandeling
bestaat in de meeste gevallen uit een
uitgebreide operatie om de weefsels
splinter- en ontstekingsvrij te maken.
Honden lopen een reëel risico aan de
gevolgen van stoktrauma te overlijden!
Natuurlijk moeten honden kunnen
spelen en rennen. Maar wij zijn groot
voorstander van veilig speelgoed. Er
is voldoende aanbod van veilig speelgoed bij de dierspeciaalzaken. Kijk
goed naar wat bij het formaat en de interesse van uw hond past en vervang
speelgoed waar de hond zich aan kan
bezeren of dat ingeslikt kan worden.
Dierenkliniek Den Herd
Capucijnenstraat 78
5025 LH Tilburg, T: 013-5420274
www.dierenkliniekdenherd.nl

Feniks helpt vrouwen naar
een baan toe
Wil jij je kans op werk vergroten?
Op 16 mei 2016 gaat de achtste groep
“Op Eigen Kracht” van start bij Feniks.
“Dit is de eerste training waar ik écht wat aan heb gehad. Ik heb
veel van jullie aandacht, steun en warmte genoten. Jullie staan
open voor iedereen en doen veel goed voor vrouwen die dat heel
hard nodig hebben!”, aldus Karin die aan de vorige training deelnam en nu bij een taxicentrale werkt.
Feniks zoekt vrouwen die hun kansen
op werk willen vergroten. Het traject
“Op Eigen Kracht” is GRATIS door financiering van de gemeente Tilburg
en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Missie met veerkracht
Feniks streeft naar verbetering van de
positie van vrouwen op sociaal, economisch en maatschappelijk terrein.
Trefwoorden hierbij zijn: gelijkwaardigheid, persoonlijke én maatschappelijke ontwikkeling van vrouwen en
empowerment. Empowerment draait
om het (her)ontdekken van jouw eigen kracht, als persoon én als groep.
Ze hebben jarenlange ervaring op het
gebied van werk en scholing en heeft

vorm
behoud

Op paaszaterdag heeft Scouting PVG samen met Scouting Groenwoud en
Scouting LBP een evenement georganiseerd voor de inwoners van Tilburg, op
het Pieter Vreedeplein, onder de noemer: ”met Scouting op avontuur in de binnenstad”.
Het was mogelijk om onder begeleiding naar grote hoogte te klimmen en daar
de stad overzien, te pionieren met bamboestokken op het Pieter Vreedeplein
en te jagen op vossen in de winkelstraten.
Scouting wordt steeds populairder. Toch weet lang niet iedereen wat je allemaal bij zo’n vereniging kunt doen. En dat wilden de Tilburgse Scouting-verenigingen veranderen. Er was voor jong en oud een uitdagend programma, om te
ervaren wat Scouting inhoudt. Iedereen mocht gratis meedoen.
Er was veel belangstelling van passanten en een heleboel kinderen hebben er
aan mee gedaan. Mede dankzij het mooie weer is het een groot succes geworden.
Wil je meer weten? Kom een keer langs! Kijk op www.scouting-pvg.nl
50x140.indd 1

jaar werkzaam bij Feniks als loopbaancoach en daarvoor werkzaam
bij afdeling Werk en Inkomen van de
gemeente Tilburg. “Door ons brede
netwerk kunnen we net iets meer betekenen en datgene bieden wat nodig
is. Door beter zicht te krijgen op eigen
mogelijkheden, CV en sollicitatiebrief
schrijven, presentatietechnieken, netwerken etc. zet je doelgericht stappen
richting betaald werk! Door deze cursus hebben in 2015 25 vrouwen werk
gevonden!

een eigen krachtige methode ontwikkeld om vrouwen aan (on)betaald
werk of scholing te helpen. Maatwerk
is daarbij het sleutelwoord, we zijn
tenslotte allemaal verschillend!
Wie op zoek is naar een baan en in beweging wil komen, kan zich melden. Er
Tijdens het kennismakingsgesprek zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!
wordt afgesproken welke stappen Feniks, NS Plein 17, 5014 DA Tilburg,
nodig zijn. Dat kan een korte groeps- telefonisch 013-5421896 of per mail
training van 7 weken zijn, een langere kristel.doorakkers@fenikstilburg.nl
cursus van 20 weken of individuele
coaching of een combinatie van bei- Meedoen-regeling
den. Je krijgt een vaste loopbaancoach die je van begin tot eind coacht. Veel activiteiten en cursussen van FeDat is wel zo effectief!
niks vallen onder de Meedoen-regeling van de gemeente en zijn daarom
“De vrouwen hebben zoveel talenten, gratis voor iedereen die met (te) weize leren van elkaar, zijn elkaars juich- nig moet rondkomen. Ook voor de
maatje en houden elkaar een spiegel prijs hoef je het dus niet te laten; ievoor”, aldus Kristel Doorakkers, al 13
dereen kan meedoen bij Feniks!

grafische
vormgeving
websites
fotografie
vormbehoud.nl

08-04-16 10:3
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Groene vingers bij
basisschool De Zuidwester

Sander Neijnens en Ivo v

voor een stad z

door Odette Payens

Als we op bezoek komen staat Jacqueline Verheggen, directrice van Basisschool De Zuidwester ons al op te wachten. Een viertal vertegenwoordigers van groep 5/6 zijn druk bezig op het
schoolplein. Met handschoenen aan en een schep in de hand. Daarna lekker wroeten in het
zand om de klimop tegen het hek te plaatsen. Het lijkt wel vlechten eigenlijk.
Juf Krista Voets vertelt dat de school
een subsidie heeft gekregen om het
schoolplein te vergroenen. Het gebeurt in het kader van de Natuur Milieu Educatie route in en rondom de
wijk . Dit is mede mogelijk gemaakt
door Verrijk je Wijk
In samenwerking met landschapsarchitect Marlies Rijken is er een plan
gemaakt. De kinderen hebben mogen
kiezen hoe zij het schoolplein groener
willen maken. Er is een Biotoop uitgezocht en dat is de vlinder geworden.
Veel planten die zijn uitgezocht zullen
dan ook de vlinder op het schoolplein
gaan aantrekken.
De eerste fase

foto; Marc Reinieren
De tweede fase
Is op het Groene Plein een groot wilgenhut plaatsen boven de bank op
het schoolplein.

Als er een derde fase komt (als er nog
voldoende financiën zijn), dan worden
er op het zonnige gedeelte van het
schoolplein moestuintjes aangelegd.
Hier gaan de kinderen zelf groente en
fruit telen. De bestaande bakken, die
een onderdeel zijn van het gebouw,
worden ingericht met diverse bloemen en kruiden. Dit is op fijne werk
hoogte en dus ook vanuit binnen
goed zichtbaar. Je kunt dan dus echt
in het groen leren en spelen.
Na een kopje koffie verlaten wij het
speelplein weer en zijn de kinderen
van groep 7 alweer druk in de aarde
aan het wroeten. De redactie komt zeker nog een keer langs als het af is om
te genieten van al het groen.

Bewonersbijeenkomst vergroening
Rooseveltplein
De basisschool gaat niet alleen op
school, maar ook in de wijk meer aan
de slag met het spelen en leren in het
groen. Een van de locaties waar de
school dat wil gaan doen is het Rooseveltplein. Net zoals het schoolplein zal
daarom ook het Rooseveltplein vergroend worden. Om de wijkbewoners
en ouders erbij te betrekken wordt er
een bewonersbijeenkomst georganiseerd
op maandag 18 april om 8.45 uur bij
basisschool de Zuidwester. Aanmelden is niet nodig, dus bewoners die
willen meedenken zijn van harte welkom!

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!!

foto; Marc Reinieren

De klimopbakken staan te wachten om beplant te worden.

Men kan bij elke
el aankoop sparen voor
2,50 korting op een volgende aankoop!

Afgelopen zondagmiddag was het
Vorst te Tilburg was de presentat
De lancering ging gepaard met optre
visie op het lettertype hebben geg
Ulrike Doszman, Martin Beversluis,
Geelen en Paul van Kemenade lieten
wekkend en humoristisch met de
presentatie was in handen van Fran

TilburgsAns is een speels, experimen
genzinnige lettertype, geïnspireerd

Door een tekst in TilburgsAns te zet
de stad. Het lettertype kan op aller
posters, in nieuwsbrieven, op web
ten; overal waar tekst gebruikt w
grammen kunnen verwerkt worden
go’s, stadswandelingen, op T-shirts
Tilburg de gelegenheid te geven om

Herwaarden

VAN

Is nu een groenafscheiding creëren
tussen voetbalveld en zandbak. Er
worden bloeiende klimplanten en
struiken geplant door de kinderen om
het een sfeervol en gezellig uiterlijk te
geven. Vlinderstruik, Hortensia, Clematis, Chinese Roos, Lijsterbes, noem
maar op. De herdenkingsboom voor
de overleden leraar Jan Cleverens
heeft een prominente plek en staat
pontificaal op het hoekje. Deze krijgt
in het najaar een bijzondere mooie
uitstraling door de rode kleur van de
herfstbladeren.

Gordijnen - Tapijt - Laminaat - PVC - Accessoires

Vitrage

va

€19,95 pm

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

Gemaakt,
gemeten en
gehangen

OPRUIMING GEBRUIKTE M

• EETHOEKEN ......................................
• KASTEN .............................................
• BANKSTELLEN ..................................
• Losse 2-zits BANKEN ........................
• SALONTAFELS ..................................
• TAFELS ..............................................
• Losse STOELEN .................................

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Acht Uur Overwerken voor een
groter lezerspubliek
Nieuwe Garde, een netwerk voor jonge creatieven, organiseerde op 18 maart j.l.
de achtste keer ‘8 Uur Overwerken voor het Goede Doel’ (8UO). Verspreid over
de hele wereld vindt 8UO gelijktijdig plaats, onder andere in Londen, Rio de
Janeiro en Istanbul. Maar ook veel Nederlandse steden dragen die avond hun
steentje bij met onder meer Utrecht, Groningen en ook Tilburg.
Goede doelen hebben hun geld hard nodig voor hún goede doel. Hierdoor
blijven er vaak weinig middelen over voor het inhuren van adviesbureaus die
ervoor kunnen zorgen dat ze een groter publiek bereiken. Daarom doneren
creatieven tijdens 8UO hun energie, expertise en goede ideeën en werken ze
acht uur aan campagnes en ontwerpen voor huisstijlen, radiospotjes, websites,
logo’s, commercials of wat er ook maar nodig is voor een specifiek goed doel.

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

Een advocaat tijdens een verhoor is eindelijk
een rechter
Door mr. Theo ten Velde
Voorheen moest een advocaat worden toegelaten tot het verhoor van
een minderjarige. Nu mag een advocaat per 1 maart 2016 bij ieder verhoor
aanwezig zijn.

Dit recht geldt niet alleen voor verdachten die zijn aangehouden maar
ook voor verdachten die een uitnodiging hebben ontvangen om zich te
melden op het politiebureau.
De advocaat mag in principe bij alle
verhoren aanwezig zijn van alle verdachten. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt wat betreft leeftijd of
aard en ernst van de zaak. Hoewel de
foto: Kim Pattiruhu regeling dus relatief nieuw is, hebben
Wijkkrant de Koppel was een van de goede doelen en een team van professio- wij de indruk dat er een grote behoefnals en studenten bogen zich over de krant. Met de uitkomst van de avond is de te is aan verhoorbijstand door een advocaat. Onze verwachting is dan ook
redactie inmiddels al aan de slag.
dat een advocaat bij het verhoor binnenkort gebruikelijk zal zijn.

dan eindelijk zo ver. In de Nieuwe
tie van het lettertype TilburgsAns.
edens van diverse artiesten, die hun
geven. Ko de Laat, Thomas Pieters,
, Ferry van de Zaande, Thomas van
n allemaal iets horen. Mooi, indrukwelbekende Tilburgse knipoog.De
nk van Pamelen.

Rommelmarkt
Koningsdag 2016

Op Koningsdag, woensdag 27 april 2016 zal er op
Korvelplein 204 een rommelmarkt gehouden worden
waarvan de opbrengst ten goede komt aan een project
van missionaris Kees de Rooij in Irian Jaya (Papoea,
Nieuw Guinea).

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

Het probleem van deze vorm van criminaliteit is dat de daders vaak (ver)
in het buitenland zitten en moeilijk te
traceren zijn. De mails lijken afkomstig
te zijn van KPN, Intrum Justitia etc. Als
algemene tip raden wij aan om nooit
een factuur te openen die onverwacht
komt en/of waarvan de bestandsnaam
eindigt op .zip of .exe. Bel bij twijfel alVoor vragen omtrent verhoorbijstand, tijd het betreffende bedrijf of neem bij
kunt u uiteraard terecht op ons dage- twijfelachtige facturen contact op met
lijks spreekuur van 10.00 uur tot 12.00. ons.

Groene vingers gezocht!
Festival Mundial presenteert in 2016 voor de vierde keer The Urban Farm Area. Een hangout met
een inspirerend groen festivalprogramma (workshops, demonstraties, lezingen,
foodentertainment, exposities, merkactivatie `s, recreatieve activiteiten, foodtrucks) waar
festivalbezoekers alles kunnen leren over bijvoorbeeld lokaal en/of biologisch eten, bijen en
honing, recycling/upcycling en moestuinieren.

tten verbindt de gebruiker zich aan
rlei manieren toegepast worden. Op
bsites, prijskaartjes, iop menukaarwordt kan Ans opduiken. De picton tot koekjes, chocolaatjes, in los, et cetera. Om iedere inwoner van
m met de letter aan de slag te gaan,
kan deze gratis gedownload en
gebruikt worden.
Kijk op de website
www.tilburgsans.nl.

MEUBELS
.. V.A. € 29,.. V.A. € 39,.. V.A. € 79,.. V.A. € 19,.. V.A. € 14,. V.A. € 17,..... V.A. € 1,-

Helaas worden er de laatste tijd weer
veel virussen verspreid via e-mails die
lijken op facturen. Het gaat dan vaak
om een bericht waarin staat dat er
sprake is van een betaalachterstand of
een rekening. Ook wordt wel eens gesteld dat er een bestelling is gedaan.
Als de ‘rekening’ dan wordt geopend
kunnen alle bestanden op de computer beschadigd raken.

voor VETgroen festivalprogramma!

nteel, verrassend, humorvolle en eid op het karakter van de stad

Waarschijnlijk is u ook al opgevallen dat uw eigen wijkkrant de
koppen in een TilburgsAns heeft
gezet. Wat vindt u er van? Laat
het ons weten! En mail ons via
redactie@wijkkrantdekoppel.nl

Toenemende fraude door valse
facturen per e-mail

Wij zoeken vrijwilligers:
-

Voor op- en afbouwwerkzaamheden in de Urban Farm op Festival Mundial.
Van maandag 20 juni 2016 t/m vrijdag 24 juni 2016 (opbouw) en op maandag 29 juni
(afbouw).
Kom een dag helpen en verdien een festivalticket!
Wij zorgen voor de belegde broodjes en een bakkie leut!
Meer doen mag ook, laat het ons weten!!

Ja, ik wil/heb groene vingers!
Aanmelden:
info@vet-groen.nl
Meer info check:
www.vet-groen.nl
…en surf naar onze Festival Mundial pagina!

Kees is al meer dan 40 jaar actief in
Irian Jaya en heeft in die periode veel
projecten opgezet voor de inwoners.
Daarbij heeft hij altijd gezorgd dat
de mensen zelf verantwoordelijk zijn
voor de voortgang in die projecten. Zo
is er onder andere een goed draaiende
rubberplantage opgezet die door de
mensen zelf beheerd wordt, en waarbij ze gezamenlijk de verkoop doen.
Ook dit tehuis (zie foto) voor kinderen
met aids is zo’n project.

komen helpen. Alle hulp is welkom!
U kunt zich aanmelden bij Ad Spaninks tel 013-4638683 (liefst bellen
tussen 18:00u en 19:30u). Of via mail
adspaninks@home.nl
Natuurlijk willen we ook spullen verzamelen om te verkopen. Heeft u nog
spullen die op onze rommelmarkt verkocht mogen worden voor het goede
doel, dan kunt u die spullen inleveren
op zaterdag 23 april tussen 12:00 uur
en 15:00 uur of op dinsdag 26 april
2015 tussen 14:00 uur en 17:00 uur op
het adres Korvelplein 204 te Tilburg
(door de poort, zie foto). Als u op die
dagen verhinderd bent kunt u contact
opnemen met Ad Spaninks.

Om deze inmiddels traditionele rommelmarkt goed te laten verlopen kunnen we ook uw hulp gebruiken. Op
woensdag 27 april voor het klaarzetten, opruimen en de verkoop van alle
verzamelde spullen. We zullen vanaf
10:00 uur starten met het inrichten en Wij hopen op een goede opbrengst en
we zullen ongeveer 18:00 uur klaar zijn vertrouwen er op dat het ook dit jaar
met opruimen. Uiteraard is het moge- weer een gezellige dag gaat worden.
lijk om bijvoorbeeld een uurtje te

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Berichten van de gemeente

Hondenlosloopzones in uw buurt Parkeren tijdens
thuiswedstrijden Willem II
Hondenpoep die niet wordt opgeruimd en loslopende honden zijn een grote
ergernis. Daarom plaatst de gemeente hondenpoepbakken en leggen we hondenlosloopzones aan. In uw wijk of in de omgeving daarvan zijn op de volgende
locaties losloopzones te vinden:
1.
2.
3.
4.

Ringbaan Zuid nabij de Zuidkaap flat
In Stadpark Oude Dijk (aan de zijde Nieuwstraat)
Generaal Pattonstraat (achter de Texaco benzine pomp aan de Ringbaan West)
Tarwehof/Koolzaadhof

Tarwehof/Koolzaadhof wordt momenteel volledig heringericht en is
eind april weer in gebruik. In een hondenlosloopzone mag u uw hond los
laten. Daarbuiten mag dat niet. Handhavers van de gemeente en de politie
zullen handhavend optreden als u uw
hond buiten de losloopzone los laat
lopen. Ook in een hondenlosloopzone
moet u de hondenpoep opruimen!
Een bekeuring voor het niet opruimen
van de hondenpoep kost u 149 euro.

Tijdens thuiswedstrijden van Willem II is het in de wijken die rondom het stadion
liggen druk met parkeren. Er wordt door politie en/of handhavers van de gemeente gecontroleerd. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen bewoners, bezoekers van bewoners en bezoekers van de wedstrijd. Er wordt alleen bekeurd bij
parkeergedrag dat gevaarlijke situaties oplevert.

Tarwehof/Koolzaadhof
De werkzaamheden aan de Tarwehof/Koolzaadhof zijn in volle gang. De bomen
zijn inmiddels gekapt. Als alles volgens planning verloopt, worden de werkzaamheden in de laatste week van april afgerond. Deze lente en zomer kunnen de kinderen dus volop gebruik maken van hun nieuwe speelplek.

Kromhoutpark, voetbalveld
Op verzoek van het wijkbestuur Korvel-Westend-Sint Anna gaat de gemeente
het voetbalveldje aan de zijde Van Ruysdaelstraat opnieuw inzaaien. Om het
gras een goede kans te geven om te groeien, zal het veldje met een hekwerk
worden afgezet gedurende 6 tot 8 weken. Vriendelijk verzoek aan gebruikers om
het gras even de tijd te geven te groeien, zodat er straks weer fijn op gevoetbald
kan worden!

Frater Mattheusbos
Op 16 maart is een grote groep enthousiaste bewoners bijeen gekomen
om, samen met ContourdeTwern en
de gemeente, te praten over het Frater Mattheusbos. Al jaren wordt het
bos geopend en gesloten door bewoners. Deze groep bewoners werd
echter steeds kleiner. Door bewoners
is zelf het initiatief genomen nieuwe
mensen te gaan werven en met succes. Een groep van wel 15 bewoners
gaan nu aan de hand van een rooster
het bos openen en sluiten. Ook zijn
er ideeën ontstaan voor het organiseren van leuke wijkactiviteiten in
het bos. De ingang van het Frater
Mattheusbos is gelegen aan de Capucijnenstraat. Het Frater Mattheusbos
is van november t/m maart geopend
van 9.00 tot 17.00 en van april t/m
oktober van 9.00 tot 20.30. Deze
tijden worden nog op de borden aangegeven.

Hou het bij!
Tilburg Zuidwest

Via social media blijf je makkelijk op de hoogte
van ontwikkelingen in de wijk.

@tilburgzuidwest

Even kennismaken…
In de wijk zijn de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van team
Handhaving van de gemeente Tilburg
actief. Misschien bent u ze al eens tegengekomen? Voor Tilburg Zuid zijn dit
Jeroen Leuwerink (links op de foto) en
Donald Visser. De BOA houdt zich vooral
bezig met handhaving van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV) van Tilburg. Dat kan gaan om niet aangelijnde
honden, illegale dumpingen van afval,
het plaatsen van aanhangwagens of
caravans in strijd met de regels en nog
veel meer. Jeroen en Donald zijn vaak in
de wijk aanwezig en signaleren tijdens
hun ronde knelpunten. Vaak kunnen
die, in overleg met de bewoners, direct
worden opgelost en kunnen meldingen worden voorkomen. Soms is een

formele waarschuwing nodig of wordt
een proces verbaal opgemaakt. In dat
laatste geval kunnen bewoners heftig
reageren. Gelukkig begrijpen de meeste
bewoners dat de BOA’s bijdragen aan
een prettige en veilige leefomgeving.
Jeroen en Donald zien het contact met
bewoners ook als onderdeel van hun
werk: “als mensen iets willen melden
of vragen hebben, komen ze er niet altijd aan toe om de gemeente te bellen.
Houd ons dus gerust even aan voor een
praatje al u ons tegen komt!”.
Met vragen, meldingen en/of klachten
over de leefomgeving kunt u bij de
BOA’s terecht via het meldpunt van de
gemeente via telefoon 14 013. U kunt
ook via de BuitenBeterApp meldingen
doorgeven.

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

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Rijbewijsverlengen?
Eerst even laten keuren
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C / D / E en overige
automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs
moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor 20 april terecht
in Wijkcentrum 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 rijbewijs C / D /E is het € 53,50.
Deze arts beschikt over brede ervaring
in de gezondheidszorg en de ouderengeneeskunde. 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 landelijke afsprakenbureau van Regelzorg
Rijbewijskeuringen: 0088 23 23 300.
Zelf een datum plannen kan ook via
www.regelzorg.nl. De keuring is verplicht voor automobilisten die 75 jaar
of ouder zijn op het moment dat het
rijbewijs moet worden verlengd en
voor automobilisten met rijbewijs C /
D / E. Soms is een bezoek aan een keuringsarts ook verplicht als de leeftijd
van 75 jaar nog niet is bereikt. Of dat
voor u het geval is, kunt u nagaan op
www.keuringscheck.nl.
Voorkom extra kosten.
Zo kan worden voorkomen dat pas bij

Kim zoekt een hobby
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.

aanvraag van een nieuw rijbewijs
blijkt dat een keuring nodig is. En dat
lukt dan niet meer op tijd.Ook worden
op deze manier onnodige keuringen,
met alle kosten van dien, voorkomen.
Op de website wordt ook aangegeven
welk van de 3 keuringsformulieren –
de zogenaamde Eigen Verklaring – u
nodig heeft. De Eigen Verklaring is
verkrijgbaar bij de meesten gemeenten en met DigiD via mijn.cbr.nl (met
DigiD). Ook is het mogelijk Regelzorg
te vragen u een Eigen Verklaring toe te
zenden.
Maak op tijd een afspraak.
Voor vragen over het invullen van de
Eigen Verklaring kunt u contact opnemen met de medisch adviseur van
Regelzorg. Verwerking en beoordeling ervan door het Centraal Bureau
Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), kan tot
drie maanden in beslag nemen. Daarom wordt geadviseerd om ten minste
vier maanden voor het verlopen van
het rijbewijs een afspraak te maken
voor een keuring.

Gina’s Haircuts & Go,
een parel aan het
St. Annaplein
Wie er niet op bedacht is, gaat er gemakkelijk aan voorbij:
kapsalon Gina’s Haircuts & Go zit opvallend onopvallend (of
onopvallend opvallend?) aan St. Annaplein 6A. Precies voor
de salon komen de Korvelseweg en de Trouwlaan bij elkaar
in een scherpe hoek.

foto; Kim Pattiruhu
Als zzp’er heb ik geen ‘doordeweeks’
en werk ik vrijwel nooit van 9 tot 17
uur. Soms vier ik weekend door de
week of werk ik tot laat in de avond.
Die onregelmatigheid zorgt er ook
voor dat mijn werkweek er anders uitziet dan de werkweek van de gemiddelde mens. Dat maakt het vinden van
een hobby een tikkeltje lastiger. De Qi
Gong lessen van Chantal vinden iedere dinsdagavond plaats. De kans is
groot dat ik regelmatig een les moet
afzeggen en dat maakt het voor mij
lastiger om de hobby te blijven doen.
Zonde van het abonnementsgeld,
vind ik.
Als maker heb ik een groot netwerk
om me heen van mede-creatieven.
Velen van mijn vrienden zitten, net als
ik, in de artistieke wereld. De een in fotografie, de ander in muziek en weer
een ander in de podiumkunsten (dans,
theater). We sturen elkaar uitnodigingen voor openingen en optredens, om
elkaar op de hoogte te houden. Met
de omvang die mijn kennissengroep
heeft krijg ik zeker 10 uitnodigingen
per week. Een volledige baan zou het
me kosten om alle leuke dingen van
bekenden te bezoeken en dus moet ik
de meeste uitnodigingen afslaan.

Er komt een nieuw mailtje binnen.
‘Zelf op het podium staan?’ is het eerste dat ik lees. De Kwekerij heeft organiseert een last-minute workshop
om je kennis te laten maken met de
basistechnieken van het improviseren
en met de kracht van het non-verbale
spel. Ik heb vaker een voorstelling van
de Kwekerij gezien en hun typische
werkwijze vind ik heel prettig. Er zit
minimalisme in hun spel en, net als
met mijn foto’s, laat de Kwekerij de weEr zijn de laatste jaren nogal wat kappers bij gekomen aan de Korvelseweg. reld zien met liefde voor de schoonToch heeft zij daar geen last van. Veel van de kappers hebben een eigen speci- heid van het alledaagse leven en liefde
fieke doelgroep, zoals bijvoorbeeld de Arabische kappers en de Afro kapsalon. voor het kleine van een moment.
Gina’s Haircuts & Go is allround en richt zich op een breed publiek: mannen en
vrouwen, van alle leeftijden, klassiek en modern, en hanteert betaalbare prij- ‘Ben je nieuwsgierig naar je eigen tazen. Zo kost bijvoorbeeld wassen, knippen en stylen € 16,50 en kleuren vanaf lent of zoek je een nieuwe uitdaging
€ 24,50.
en vooral veel spelplezier?’. Ja, ja en
Gina hoopt de zaak verder uit te bouwen en het klantenbestand te vergroten, nog eens ja! Met dat enthousiasme
en wie weet, een tweede zaak erbij. Ambitie genoeg dus en zo te zien zal het schrijf ik me in en 2 dagen later fiets ik,
ook wel lukken. Want het belangrijkste is voor haar toch dat een klant met een in comfortabele kleding en met schoeblij gevoel weer weggaat. En tevreden mensen komen ook graag weer terug.
nen zonder hakken, richting KoningsAan de buitenkant oogt Gina’s Haircuts & Go modern en strak. In de avonduren
stralen helder blauwe en roze verlichting de voorbijganger tegemoet. Ook binnen ziet het er modern uit en is het ruim van opzet. Toch valt ook meteen een
huiselijke gemoedelijke sfeer op. Ik zie dat een oudere dame zit te genieten als
haar hoofd, achterover hangend in een wasbak, wordt gewassen. Zo verwend
worden, dat moet een feest zijn. Achterin de zaak ruimt Gina de Bruyn, eigenaresse en kapster, een tafel op. Gina nam in november 2013 Haircuts & Go over
en zette er haar naam voor. Zij was zo meteen verzekerd van klandizie. De zaak
loopt dan ook goed. Er is een tweede kapster in dienst en een volleerde stagiaire van het ROC maakt het team Gina, Marley en Jessica compleet.

Gina’s Haircuts & Go, Sint Annaplein 6a, 5038 TV Tilburg,
Telefoon: 06 45323582, www.haircutsandgo.nl

plein, waar de Kwekerij tijdelijk in de
oude Edah is neergestreken met het
stuk ‘Familiediner’.

In een groep van 12 personen worden
we door Joris opgewarmd en uitgedaagd situaties te creeren. Alleen, als
duo of als groep. Ik ben één van de
twee, die geen noemenswaardige podiumervaring heeft. Ik bedenk me dat
ik eigenlijk een grote hekel heb aan
publieksparticiperend theater. Altijd
al gehad, ook als kind moest niemand
me vragen om ‘even die ballon vast te
houden’ of me te laten blinddoeken.
Daar sta ik dan. Als onderdeel van
participerend theater. Met een groep
mensen die ik niet ken. Ik voel mijn
handen instant klam worden als Joris
op zoek is naar 1 of 2 mensen die een
opdrachtje krijgen. Maar in plaats van
juist weg te kijken, blijf ik iedereen
heel intensief aankijken. ‘Blijven kijken,
want dan laat je jezelf niet kennen’. Ik
houd me sterk om me niet achter een
pilaar te verstoppen. De opdrachten,
die gaan bij mij soms wat stroef en onwennig. De ene opdracht ligt me meer
dan een andere.

Naar mate de workshop vordert en als
groep beter leren kennen, voel ik me
meer en meer op mijn gemak. Met
veel plezier kijk ik naar de scenes van
de anderen. Spelplezier? Check! Uitdaging? Check! Eigen talent? Geen idee!
Mogelijke nieuwe hobby? Zeker!
De Kwekerij maakt op een eigenzinnige
manier beeldend theater op buitengewone locaties. In een crossover van
theater, dans, video, muziek en beeldende kunst wordt elke werkelijkheid
aangetast, aangepakt en omgetoverd.
De beleving van de ruimte, de locatie
en de magie van het beeld spelen altijd
een grote rol. Artistieke motor van De
Kwekerij is Joris van Midde. Als regisseur en vormgever zoekt hij steeds de
samenwerking met nieuwe makers en
performers. Joris heeft tot eind 2016 in
de Klaverstraat gewoond en is inmiddels
verhuisd naar oud Noord.

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
www.korwesta.nl kwabestuur@gmail.com
06-18265778 of 06-40180907
Politiespreekuur in de oneven weken woensdag 10.00-11.00 uur

De medewerkers van wijkcentrum de Nieuwe Stede maken deel uit van
ContourdeTwern team Zuid West.
Teammanager
		
Lenie Donkers
Secretariaatsmedewerker		
Lian Willemse
Zakelijk leider
Aurora van Schijndel
			
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

Loop mee met
wandelgroep
de Nieuwe Stede!

Vrijdag 15 april organiseert ContourdeTwern V-day, hét Tilburgse vrijwilligersevent van 2016. Je kunt deze middag speeddaten met vrijwilligersorganisaties
Wilt u meer bewegen maar komt u en (sport)verenigingen en je laten informeren over de ins & outs van vrijwillige
daar alleen niet toe? Loop dan een inzet. Ook kun je je laten knippen zodat jij geknipt bent voor vrijwilligerswerk!
keertje met ons mee! Wandelgroep
de Nieuwe Stede loopt iedere dins- Vrijwilligers en organisaties ontmoeten elkaar op de V-day. Om te netwerken, te
dagavond en vertrekt stipt om 18.30 borrelen, voor een hapje en vermaak. Wil jij iets voor jezelf, een ander of de sauur vanuit het wijkcentrum Nieuwe menleving doen? Heb jij een uurtje per dag, week of maand over? Wil je andere
Stede, Capucijnenstraat 156. Rond de mensen ontmoeten, aan je CV werken of gewoon iets leuks of nuttigs doen?
klok van 19.30 uur zijn we weer terug. Dan mag je V-day niet missen.
Na afloop is er gelegenheid voor een
kop koffie of thee.
(Vrijwilligers)organisaties en (sport)verenigingen uit allerlei sectoren zijn aanWandelgroep de Nieuwe Stede is voor
wijkbewoners vanaf 18 jaar. We lopen
in verschillende groepjes elk op eigen
niveau waardoor iedereen mee kan
doen. De deelnemers zijn het er unaniem over eens dat het wandelen met
een groepje een extra stimulans is om
te gaan. Regelmatig loopt Ria Voorzee,
wandelcoach bij Atilla, met de groep
mee.
Heeft u na het lezen van dit bericht
zin gekregen om met ons mee te lopen? Neem dan contact op met Jenny
Schram, sociaal werker Nieuwe Stede.
T. 013 – 543 66 64 of
jennyschram@contourdetwern.nl
Deelname is gratis.

Meidenavond
Ken jij ons al?

Wie Wat Waar in de Wijk

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

SOS Hulpdiensten
Altijd voor een gesprek.
7 dagen in de week 24 uur bereikbaar
Thuiszorg Midden Brabant

wezig op V-day. De adviseurs vrijwilligerswerk van ContourdeTwern helpen je
graag op weg naar een passende klus. Een kapster van Yes Salons zorgt dat jij
geknipt wordt voor vrijwilligerswerk en fotografe Tessa Persijn maakt een geschikte foto voor jouw online profielen.
Maak 15 april van 15.00 – 18.00 uur kennis met vrijwilligerswerk in de Kennismakerij, gebouw 88 in de Spoorzone aan de Burgemeester Brokxlaan. Meld je
aan op www.vrijwilligerstilburg.nl, deelname is gratis.

Educatie voor Vrouwen met Ambitie
Mooie kans voor vrouwen die nadenken en dromen over hun
toekomst en aan de slag willen met werk of een opleiding
EVA staat voor Educatie voor Vrouwen met Ambitie en biedt
begeleiding aan vrouwen tussen de 30 en 55 jaar, die aan de
slag willen met werk of een opleiding, maar nog moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden.

Wij organiseren samen met de medewerkers, vrijwilligers en stagiaires van
R-Newt en ContourdeTwern eens per
maand een meidenavond.
Tijdens deze meidenavonden is er plek
voor uiterlijke verzorging, haarstyling
maar ook zorgen wij voor leuke activiteiten en voorlichting.

Natuurlijk zijn wij er ook om een praatje te maken en naar de meiden te luisteren. Mochten meiden leuke thema’s
of ideeën hebben, voor een meidenavond, spelen we daar graag op in.
De avonden zijn altijd erg gevarieerd,
denk bijvoorbeeld aan weerbaarBrede School Akwamarijn
013 - 535 32 55
heidstraining van Sportschool 013,
Contactpersoon: Marina Smits
henna zetten, cupcakejes versieren en
seksuele voorlichting.
Om in de gaten te houden wat we
Sportbedrijf Tilburg
013 - 582 18 25
gaan doen en wanneer kunnen de
(Buurtsport) Hall of fame Adres: ns plein 5
meiden ons volgen via Facebook: MeiMarieke: marieke.van.der.linde@tilburg.nl
06-41658854
denavond ContourdeTwern R-Newt
Dragan: dragan.kokoovic@tilburg.nl
06-51117781
Tilburg Zuid. Daar vind je ook winacties en leuke foto’s.
Bond voor ouderen Sint Anna
013 - 543 09 36
De meidenavond is voor meiden vanaf
Gerrit Donders
10 jaar Entree kost €0,50
		
Bond voor ouderen Korvel
013 - 850 03 69
Mevr. R. Spijkers		
Datums: 18 Mei, 1 Juni en 13 Juli van
19:00 uur tot 21:00 uur
Bond voor ouderen Westend
013 - 468 19 14
MFA Zuiderkwartier, Wassenaerlaan 38
Mevr. Broeders
5021 VS Tilburg
Seniorenwerk de Nieuwe Stede
Mayckel van de Ven
013 - 536 27 91
Vragen? Neem contact op met:
SCWOW
edithherculeijns@contourdetwern.nl
(st.comité welzijn ouderen Westend)
013 - 590 26 52
debbie@r-newt.nl
Mw E. van Dongen Claessens

Wijkagent
Cor van Uden en Marco van Raak
team-tilburg-binnenstad@mw-brabant.politie.nl

V-DAY
HÉT VRIJWILLIGERSEVENT VAN 2016!

0900 - 8122

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

0800 3656565

Wil je beter leren lezen, schrijven en
rekenen? Wil je beter met internet en
een computer kunnen omgaan? En
wil je oefenen in een groepsles of met
een vrijwilliger en alleen? Kom dan
naar deze bijeenkomst.
Op woensdag 11 mei geeft Mirjam
Lambert van ContourdeTwern meer
informatie over deze cursus.
Woensdag 11 mei van 10.00 tot 11.30
uur in Wijkcentrum de Nieuwe Stede.
Voor meer informatie; 013-543 66 64
mirjamlambert@contourdetwern.nl

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.

013 - 544 15 44
0900 - 0767

013 - 544 25 13

Door vrouwen te ondersteunen in
het verbeteren van hun basisvaardigheden, wil EVA deze belemmeringen
wegnemen. EVA is een verdieping
voor vrouwen van de beproefde aanpak Taal voor het Leven van Stichting
Lezen & Schrijven.

Het leukste kleinschalige kinderdagverblijf van hartje Tilburg!

0900 - 8844

Maaltijdenexpres Midden-Brabant

De meeste vrouwen willen een baan,
vrijwilligerswerk of een opleiding. Helaas lukt dat niet altijd, omdat één op
de acht vrouwen moeite heeft met lezen en schrijven. Dat gaat vaak samen
met moeite met rekenen en digitale
vaardigheden. Hierdoor worden deze
vrouwen belemmerd om volwaardig
deel te nemen aan de arbeidsmarkt.
Zij kunnen bijvoorbeeld niet het formulier van de dokter invullen of weten
niet van te voren hoeveel geld ze terugkrijgen bij de kassa. Te veel vrouwen ontvangen hierdoor minder dan
een minimuminkomen en zijn daardoor onvoldoende economisch zelfstandig. Ook hebben deze vrouwen
zo minder kansen op de arbeidsmarkt
omdat het lastiger is om werk of vrijwilligerswerk te vinden als je niet goed
kunt lezen, schrijven, rekenen of werken met een computer.

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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