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Vrijwilligers gezocht
voor de Ruilwinkel
Tilburg Zuid!
De ruilwinkel aan de Korvelseweg
is hard op zoek naar nieuwe
enthousiaste vrijwilligers.
De ruilwinkel is een winkel waar je
geen portemonnee nodig hebt. Het
ruilen van diensten en spullen gaat
doormiddel van een puntensysteem.
Meer informatie hierover is te vinden
op de website: www.ruilwinkeltilburgzuid.nl
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Expositie “Den Woest”
in wijkcentrum de Nieuwe Stede
Henk Woestenberg viert 40-jarig jubileum
Een fraaie collectie van alleen maar zwart-wit fotografie. Henk Woestenberg staat bekend om zijn spannende composities waarbij ogenschijnlijk doodnormale,
onopvallende objecten of landschappen op geheel
eigen wijze tot leven komen. Een greep uit zijn werk is
vanaf nu te zien in de Nieuwe Stede.

De winkel is op woensdag, donderdag en zaterdag geopend van 11.00u
tot 16.00u. Houd jij van gezelligheid,
werken in een klein en sociaal team in
een informele sfeer dan ben je bij de
ruilwinkel aan het goede adres.
De klanten van de ruilwinkel komen naast het ruilen van spullen en
diensten ook voor een lekker gratis
bakje koffie/thee. Daarvoor is een
luisterend oor van de vrijwilligers ook
van belang. Het fijne aan het werken
bij de ruilwinkel is dat er mooie
nieuwe vriendschappen ontstaan.
Het is ontspannend werk en je stelt je
dienstbaar op.

Achtergrond Woestenberg
Op 2 mei 1977 is Henk Woestenberg, ook wel bekend als “Den
Woest”, lid geworden van FC Kontrast. Voor degenen die dan
even gaan rekenen, weten dan dat Woestenberg al 40 jaar lid is
van deze Tilburgse fotoclub.
Hij noemt zichzelf manusje-van-alles. Zo richt hij verschillende
exposities in en regelt hij de logistiek bij Benevisie, Foto regionaal en de Bondsfotowedstrijd. Voor derden was én is hij regelmatig in de weer om voor hen passe-partouts te snijden met als
hoogtepunt 398 (!!) passe-partouts voor de zwart-wit Biënnale in
1993 in Den Bosch. In 2002 is Woestenberg erelid geworden na
zijn 25 jarig lidmaatschap.
Hij heeft de ontwikkeling van zwart-wit naar kleur meegemaakt,
waarbij men zelf ook met kleur ontwikkelen en afdrukken ging
experimenteren. Woestenberg zelf is trouw gebleven aan zwartwit. Ook de omslag van analoog naar digitaal heeft hij meege-

Herken jij jezelf in het bovenstaande?
Neem dan contact op met José van
Lissum, 013- 5909410 of stuur een
mailtje naar:info@ruilwinkeltilburgzuid.nl

maakt. Hij is na een herseninfarct
noodgedwongen overgestapt naar
digitaal. Het dokawerk was voor hem
niet meer mogelijk.
Hal fleurt op met zwart-wit
Zijn nieuwste expositie is tot en met
eind oktober gratis te bezichtigen in
de hal van wijkcentrum de Nieuwe
Stede. Maar liefst vierentwintig werken die een goed beeld geven van de
verschillende stijlen die Woestenberg
hanteert.
Bezoekers kunnen na afloop van het
bezichtigen een berichtje achterlaten
in een speciaal gastenboek. Vanaf begin november t/m eind december zal
er een nieuwe expositie te zien zijn
wijkcentrum de Nieuwe Stede
Capucijnenstraat 156
5025 LK TIlburg
013 543 66 64
infodenieuwestede@contourdetwern.nl
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Kwaliteit van leven
De Koppel is de wijkkrant
voor Korvel, Westend en Sint
Anna. Maar ook in de Trouwlaan, Uitvindersbuurt, Zeeheldenbuurt en Oerle.

moederontsteking, soms is deze aandoening een “silent killer” en merkt de
baas weinig van deze ziekte. Normaal
blijft een teefje een loopsheid periode houden van 2 keer per jaar. Een
menopauze zoals bij de mens komt
bij honden niet voor. Wij adviseren al
jaren een teefje te laten steriliseren
op jonge leeftijd. Eigenlijk is dit een
castratie omdat de eierstokken worden verwijderd. De honden worden
niet meer loops en bij een ingreep op
jonge leeftijd is de kans op het krijgen van borstkanker en suikerziekte
beduidend lager. Hoewel het voor
ons een routine-ingreep is blijft het
een grote buikoperatie. Een hinderlijke complicatie die na de sterilisatie
van een teefje kan optreden is urine
verlies. Gelukkig komt dit heel weinig
voor en zijn er medicijnen om dit urineverlies tegen te gaan.

door Mariëtte Laugeman

Zij verschijnt 5 keer per jaar
in een oplage van 10.000
exemplaren.
Redactie adres
Stichting Wijkkrant de Koppel
p/a Karel Doormanlaan 35,
5025 ZD Tilburg
redactie@wijkkrantdekoppel.nl
www.wijkkrantdekoppel.nl
Redactie
Stijn Oosterling:
Anita Zeeman:
Alisa Lalicic:
Marc Reinieren:

redactie
redactie
redactie
website
opmaak
		 financiën
www.vormbehoud.nl
Odette Payens: opmaak
advertenties
www.ontwerpcirkel.nl
Kim Pattiruhu: fotografie
advertenties
www.kimpattiruhu.nl
Voor vragen, opmerkingen of
eventuele klachten kunt u naar
de redactie mailen:
redactie@wijkkrantdekoppel.nl
De eerst volgende Koppel
komt uit op 29 november.
Eerstvolgende kopijsluiting
is 10 november 2017.

Narcose: veilig en op maat

“Oud en ziek betekent ook bij dieren niet zomaar dat ze afgeschreven zijn”
Saartje
Een 16 jarige herder-hybride met de
mooie naam Saartje kwam 2 jaar geleden met haar baas op ons spreekuur.
Voor haar leeftijd zag ze er nog flitsend uit: heldere donkere kraaloogjes
met mooie lange wimpers keken onze
dierenarts aan. Volgens haar baasje
was ze na een menopauze van 2
jaar ineens weer loops geworden en
hij gaf aan dat Saar zich niet lekker
voelde. Ze dronk meer dan normaal
en at met lange tanden. Bij het lichamelijk onderzoek bleek dat Saar

hond van 16 jaar? Hoe groot is het
risico van de narcose, hoeveel pijn
krijgt het dier? Tot hoever mogen wij
mensen gaan in de behandeling van
dieren? Allemaal vragen waar we niet
zomaar een antwoord op krijgen,
ook omdat de emotie van ieder mens
verschillend is. Het is de taak van de
dierenarts om in samenspraak met
de eigenaar ervoor te zorgen dat
de kwaliteit van leven van het dier
gewaarborgd blijft. Er is soms moed
nodig om in een verloren situatie te
beslissen om je lievelingsdier in te
laten slapen, om hem of haar verder
lijden te besparen.
Omdat Saartje nog zo’n gezonde
oude dame was en eigenlijk alleen
haar leeftijd tegen had hebben wij
een bloedonderzoek gedaan om vervelende verrassingen uit te sluiten.
Het is oh zo verdrietig om kort na
een grote operatie tot de conclusie
te komen dat bijvoorbeeld de nieren
voor de operatie al niet goed werkten. Gelukkig had zij goed werkende
nieren en lever en geen suikerziekte.
Saartje is geopereerd, we hebben
haar een “oude van dagen” narcose
gegeven, na 10 dagen zijn de hechtingen verwijderd en haar baas
vertelde trots dat ze zich gedroeg als
een hond van 2 jaar en dat het leek of
ze een nieuwe motor gekregen had.

De narcose die wij gebruiken is vergelijkbaar met die van de mens. Wij
houden rekening met de leeftijd van
het dier en het ras. Sommige grote
hondenrassen hebben onzichtbare
eigenlijk erg gezond was voor haar
hartproblematiek net als sommige
leeftijd maar wij hadden een vermoe- kattenrassen. Wij kunnen ook beden van een baarmoederontsteking. ademen indien nodig en gebruiken
Met behulp van een buik-echo werd
altijd een combinatie van injectie
de diagnose bevestigd, zij had een
en gasnarcose, waardoor de meest
vergrote baarmoeder gevuld met
veilige anesthesie gegeven kan worbloed en pus. Met medicijnen zijn
den. Net als bij mensen wordt er vaak Door de operatie heeft Saartje nog
deze chronische baarmoederontstealleen gesproken over de operatie
ruim 2 mooie jaren samen met haar
kingen nooit te behandelen. Niets
zelf, maar zonder een goede en veilige baas gekregen.
doen zou betekenen dat Saar nog
narcose kan de chirurg zijn werk niet
zieker werd en een lijdensweg in zou doen.
gaan. Haar lichaam zou vergiftigd
worden. De enige optie was een ope- Emotie
ratie.
In het geval van Saar was er een
Den Herd
Menopauze
dilemma, niets doen betekende
Kliniek voor gezeldschapsdieren
in dit geval zieker worden en een
Capucijnenstraat 78
Veel vrouwelijke honden krijgen op
lijdensweg. Maar hoe ga je om als
013-542 02 74
jonge of oudere leeftijd een baardierenarts en als eigenaar met een
www.dierenkliniekdenherd.nl

De Podotherapeut en Fysiotherapeut
De podotherapeut en/of fysiotherapeut kunnen bij heupklachten iets betekenen als
de oorzaak ligt in het steun- en bewegingsapparaat. Door onze krachten te bundelen
zijn wij in staat om snel de juiste diagnose te stellen, te behandelen of naar elkaar
door te verwijzen. Voor correctie van standsafwijkingen en/of een beenlengteverschil
bent u bij Podotherapie Footmore aan het juiste adres. Bij aangeboren afwijkingen of
oorzaken als slijtage, reuma of een breuk, zal vaak in combinatie met een orthopeed
of reumatoloog de fysiotherapeut de klachten behandelen. Na een succesvolle
samenwerking op Koningshaven aan de Kruisvaardersstraat 32, hebben wij onlangs
onze samenwerking uitgebreid bij Fysiotherapie Flenter op de Korvelseweg 263.

De podotherapeut vertelt
Heup- liesklachten. De heup is het gewricht wat het bovenbeen verbindt met het bekken.
De heup bestaat uit een heupkom, onderdeel van het bekken en een heupkop, onderdeel
van het bovenbeen. Oorzaken van heupklachten kunnen op alle leeftijden voorkomen.
Bij kinderen zijn deze vaak aangeboren of verworven:
• Heupdysplasie: aangeboren afwijking waarbij de heupkom niet volledig is gegroeid
waardoor de heupkop niet goed in de kom past.
• Afglijden van de heupkop ter hoogte van de groeischijf.
Op latere leeftijd zijn de klachten meestal verworven met als meest
voorkomende oorzaken:
• Slijtage / Reuma of beenlengteverschil
• Fractuur / breken van heup als gevolg van een val of osteoporose
• Standsafwijkingen in rug, bekken en/of voeten
Andere voorkomende klachten zijn:
• Bewegingsbeperking of Instabiel gevoel bij lopen
• Gewrichtsstijfheid of gecrichtspijn
• Slijmbeursontsteking (bursitis)
• Ontstekingen van spieren
• Krakende geluiden tijdens het lopen
• Zwelling of pijn in de lies of bil

www.footmore.nl

De fysiotherapeut vertelt
Liesklachten kunnen duiden op heupklachten.
Staan op het aangedane been kan zorgen voor pijn in de lies of in het
bovenbeen. Lopen, met de knieën over elkaar zitten of traplopen kunnen zeer
onaangenaam zijn.
Bij het ouder worden ontstaan er slijtageverschijnselen (artrose). Deze hoeven
geen klachten te veroorzaken. Door te weinig bewegen, te zwaar belasten (werk),
overgewicht of een slechte heupstand kunnen klachten ontstaan. Pijn, maar ook door het
been heen zakken of trekken met het been tijdens het lopen kunnen symptomen zijn.

De fysiotherapeut doet onderzoek naar de oorzaak van de klachten. Daarna wordt samen met
de patiënt een behandelplan opgesteld. Indien nodig wordt de hulp ingeroepen van podotherapie
Footmore voor correctie via de voeten. In overleg met de huisarts kunnen verdere aanvullende
onderzoeken aangevraagd worden.
Tips van de fysio:
Ga niet met de knieën over elkaar zitten, blijf in beweging, let op uw gewicht en neem vaker de
fiets! Deze tips zorgen voor ontlasting van het gewricht en verbetering van de doorbloeding zodat
het herstel bevorderd wordt.

www.flenter.nl

Korvelseweg 263 / Kruisvaardersstraat 32B

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Dwarse dogs
foto en tekst door Dagmar Ebbeling
Al vijf jaar woont Dieuwertje in de wijk Korvel. Met veel plezier, niet in de laatste plaats door de multiculturele
samenstelling. Na haar studie Small Business en Retail Management wist ze dat ze graag een horecazaak wilde
beginnen, aanvankelijk gericht op afhalen en bezorgen in plaats van een echt restaurant. Drie jaar heeft de
zoektocht naar een juist pand geduurd, het is een prachtig toeval dat dit pand vrij kwam. Het pand, van origine
een slagerij, leent zich uitstekend voor dit concept. Door goed te kijken naar wat er nog niet was, is het idee van
een hotdogbar ontstaan, de eerste in Tilburg.

Informatie
van het
AdvocatenCollectief
Benoemen van een voogd
door mr. Anna van Tol
Tot 1 april 2014 kon men als ouders uitsluitend via een testament een voogd
aanwijzen die na het overlijden het gezag over hun minderjarige kind(eren)
zou gaan krijgen. Dit bracht een hele hoop kosten met zich mee, omdat een
notaris dan voor één of zelfs voor beide ouders een testament moest opstellen.
Sinds 1 april 2014 kan, naast het opstellen van een testament, ook via een aantekening in het gezagsregister van de rechtbank een voogd worden aangewezen. Dit kan middels een formulier ‘Verzoek tot aantekening in het gezagsregister van een gezagsvoorziening na overlijden over een minderjarig kind’, te
vinden op www.rechtspraak.nl. Het formulier dient te worden ingevuld door
de ouders en samen met een recente geboorteakte en een kopie van de legitimatiebewijzen ingediend te worden bij de rechtbank. Voordeel om een voogd
via de rechtbank aan te wijzen is dat de kosten hiervoor minimaal zijn. Als u
als ouders verschilt van mening over wie de voogd dient te worden, dan kunt
u ieder apart een formulier indienen. Mocht het dan ooit nodig zijn, dan zal in
een procedure de rechtbank een knoop doorhakken.
Als de met het gezag belaste ouder(s) komt (of komen) te overlijden, dan moet
diegene die als voogd is aangewezen zich nog wel bereid verklaren de voogdij
te accepteren. Doet hij of zij dat niet, dan zal de rechtbank een ander geschikt
persoon of instelling als voogd benoemen.

dwarse foto van Dieuwertje
Alles is net even anders dan je zou verwachten, dat geeft de naam Dwars al een
beetje weg. De frietjes zijn van zoete aardappel, verkrijgbaar met verschillende
sausjes, en als je wilt leveren ze bij de afhaalmaaltijden een speciaal biertje.
Er zijn zes verschillende hotdogs bedacht, in uiteenlopende smaken, met namen als Koppige Karel, Haakse Harrie en Eigenzinnige Edgar, allemaal synoniemen voor dwars. Ze werken met verse producten, deels uit de wijk, en hebben
verschillende worsten op het menu staan (vegetarisch, halal, rund en half-omhalf ) zodat er voor iedereen iets bij zit. Indien gewenst kunnen de Dogs met
een worst naar keuze worden gemaakt.

Dwars hotdogbar
Korvelseweg 86
5025 JJ Tilburg
06-48777686
info@dwarshotdogbar.nl

Bent u een asbestslachtoffer en loopt u tegen de verjaringstermijn aan, neem
dan vrijblijvend contact op met onze advocate Joyce Matthijssen.
www.Advocatencollectieftilburg.nl

Je kunt er dus afhalen, of lekker thuis laten bezorgen. Maar het is toch ook een
klein restaurantje geworden, waar je kunt eten van oude slachttafels, van plankjes
met een papiertje in plaats van borden. Dieuwertje staat samen met de kok Ruggieri in de zaak en wordt daarnaast, indien nodig, ook bijgestaan door haar partner Sjors. Samen hebben ze het pand, met hulp van een aannemer aangepakt
en vol enthousiasme hebben ze sinds 10 september de deuren geopend.

A dv oc a te n C ol l e c t i e f

ADVOCATUUR • ORGANISATIEADVIEZEN • OPLEIDINGEN
ARBEIDSVRAAGSTUKKEN • CONTRACTEN

Wat doen we

beware of the dog

Wie wat waar
door Cor van Uden
Houdoe en bedankt!
Na 9 jaar wijkagent Korvel-St. Anna ga ik verder als
wijkagent van het centrum van Tilburg.
Het is mijn eigen keuze omdat deze mogelijkheid
toevallig op mijn pad kwam. Na 9 jaar in dezelfde wijk
ken je je pappenheimers en weet je als wijkagent
waar en wanneer je nodig bent. Dat is natuurlijk een groot voordeel maar
daarin schuilt ook het gevaar dat je te weinig aandacht geeft aan bepaalde
zaken omdat je weet dat het toch wel goed komt.
Ik kies dan ook voor een nieuwe/andere uitdaging. Een centrumwijk is heel
anders dan een wijk zoals Korvel – St .Anna. Ik zal meer gaan doen met de winkeliers en de politiek gevoelige zaken. Heel anders dan de gezellige buurten in
de Korvel en St. Anna. Ik zal de spontane gesprekken op straat met de bewoners zeker wel gaan missen. Als ik ergens een afspraak had in de wijk plande
ik ruim 45 minuten extra fietstijd in om deze te kunnen voeren. Het betekent
niet dat men mij nooit meer zal zien in de wijk. Korvel – St. Anna valt tenslotte
onder het team Tilburg centrum en ik zal dus regelmatig met de surveillance
de wijk meenemen. Ook zal ik de komende maanden aanspreekpunt blijven
voor de nieuwe wijkagenten zodat zij goed ingewerkt de wijk in kunnen.
Er komen twee nieuwe wijkagenten in de wijk. Mary Clement en Martijn van
Ooststroom. Mary Clement is een ervaren collega en heeft jaren als wijkagent
in Broekhoven gewerkt. Martijn van Ooststroom heeft mij de laatste maanden
al ondersteund in de wijk en is al redelijk bekend in de wijk. Het mailadres waar
men de wijkagenten kan bereiken is: wijkagenten-korvel.tilburg-centrum@
politie.nl Op pagina 4 stellen de nieuwe wijkagenten zich aan u voor. Voor mij
is het wel een dubbel gevoel, ik heb 9 jaar met veel plezier in de wijk gewerkt
maar ik kijk ook uit naar een nieuwe uitdaging. Ik weet in ieder geval dat de
wijk in goede handen achter blijft.
Dus houdoe en bedankt!!!

Verjaringsproblematiek bij asbestslachtoffers
Veel asbestslachtoffers lopen tegen de verjaring van hun vordering tot schadevergoeding aan. De verjaringsproblematiek speelt vooral een rol bij asbestslachtoffers waarbij de ziekte maligne mesothelioom wordt geconstateerd. Dit
komt omdat de incubatietijd voor maligne mesothelioom ongeveer 20 tot 50
jaar beslaat. Dit betekent dat een groot aantal slachtoffers pas 30 jaar ná de
laatste blootstelling aan asbest bekend wordt met hun ziekte en de daaraan
verbonden schade. Het is echter mogelijk om de verjaringstermijn te doorbreken. De Hoge Raad heeft beslist dat een beroep op de verjaringstermijn naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar kan zijn. Of hiervan
sprake is hangt af van de omstandigheden van het geval.

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!

Onze rechtshulp heeft zich in de loop der jaren fors uitgebreid.
Een greep uit de rechtsgebieden waarvoor U bij ons terecht kunt:
• Arbeids- en ontslagrecht
• Ambtenarenrecht
• Belastingen
• Uitkeringen (bv. ZW, WAO, WIA, WW, WWB-bijstand, AOW, WMO,
pensioenen, ziektekostenregelingen en kinderbijslag)
• Echtscheidingen, alimentaties, familiezaken
• Consumentenzaken en verzekeringen
• Contracten
• Horecazaken
• Huur- en andere woonzaken
• Letselschade, bedrijfsongevallen en medische blunders
• Strafrecht

Gratis spreekuur

Op onze spreekuren kan iedereen terecht voor een eerste gratis advies.
Vaak is dat afdoende. Wanneer dat niet het geval is, staan we uiteraard
ook verder voor U klaar. De kosten die dat met zich meebrengt zijn met
name afhankelijk van de aard van de zaak en Uw inkomen/vermogen.
Korenbloemstraat 86 | Postbus 297 | 5000 AG Tilburg
T: 013 – 4636395 | F: 013 – 4674986 |
E: info@advocatencollectieftilburg.nl | I: www. advocatencollectieftilburg.nl
dagelijks gratis inloopspreekuur van 10.00 tot 12.00 uur

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

www.wijkkrantdekoppel.nl
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NIEUWE
WIJKAGENTEN;
even voorstellen!
Langs deze weg willen wij,
Mary en Martijn, ons aan jullie
voorstellen als de nieuwe wijkagenten voor de wijk Korvel/St.
Anna. Vanaf heden hebben wij
het stokje overgenomen van
Cor van Uden en zullen wij jullie nieuwe aanspreekpunt zijn
vanuit de politie.

Dronefoto Kromhoutpark door fotograaf Kim Pattiruhu
Heeft u een verzoek voor een dronefoto? Mail dan naar kim@wijkkrantdekoppel.nl

Mary Clement

Wilt u gratis uw
verkeerskennis opfrissen?
Bent u boven de 50 en inwoner van de gemeente Tilburg dan organiseert Veilig Verkeer Nederland een aantal gratis 2-daagse opfriscursussen (per dag 2 uur) over de veranderde verkeersregels.
Onder het genot van een kopje koffie of thee wordt u door een
gecertificeerde rijinstructeur bijgepraat over alle verkeersregels
die in de loop der jaren veranderd zijn.

Wat ik leuk vind om te doen, kan in Het Laar
Fijn vrijwilligerswerk begint bij u. Voor Het Laar is een goede match tussen uw talenten en interesses en de behoeften van de bewoners het hoogst haalbare. Uw wensen zijn het uitgangspunt, u vult voor een groot deel uw eigen vrijwilligerswerk in.
Het Laar is een bruisende, verzorgde en stijlvolle woon- en leefomgeving waar medewerkers en vrijwilligers zich
samen inzetten voor een huiselijke en liefdevolle woonomgeving voor onze bewoners. Een woonomgeving die voelt
als thuis, met dingen te doen net zoals thuis. Zo werken er vrijwilligers in de tuin, bij de technische dienst en als
chauffeur. Maar ook in direct contact met de bewoners, zoals in de horeca, in de huiskamers of op bezoek bij de
bewoner in het appartement. Maar ook uw hobby kan de leidraad zijn, zoals in de bridgeclub, de schilderclub of de
bibliotheek en het internetcafé. Er zijn genoeg leuke redenen om vrijwilliger te worden.
Waarom is het mooi vrijwilliger te zijn bij het Laar:


Het geeft een zinvolle en maatschappelijke invulling van je tijd



Je kunt zelf je eigen wensen inbrengen



Als vrijwilliger ben je welkom en hoor je er bij



De onderlinge band tussen vrijwilligers, bewoners en medewerkers is prettig



Leuke attenties zoals een jaarlijks etentje, kerstborrel en kerstpakket



Indien gewenst kun je als vrijwilliger een passende opleiding volgen



Het is prima geregeld bij Het Laar, je wordt ondersteund door een vrijwilligersplatform en goed vrijwilligersbeleid

Ook is er de mogelijkheid voor deelnemers aan deze cursus om zich aan
te melden voor een individuele praktijkrit in de eigen auto. (geheel vrijblijvend) Verdere informatie hierover
ontvangt u tijdens de cursus.
VVN heeft de afgelopen jaren ruime
ervaring opgedaan met het organiseren van deze cursussen. De populariteit van de cursus is de afgelopen
jaren flink toegenomen, vol is vol.

Maandag
13.30 – 15.30

6 en 13 november
TilburgOudNoord

Dinsdag 		
13.30 – 15.30

7 en 14 november
Tilburg Zuid Oost

Vrijdag 		
09.30 – 11.30

10 en 17 november
OudNoord 2

Woensdag
09.30 - 11.30

15 en 22 november
Tilburg Noord

VVN Opfriscursussen gemeente
Tilburg

Donderdag
09.30 – 11.30

23 en 30 november
Berkel-Enschot

Woensdag
13.30 – 15.30

4 en 11 oktober
Tilburg Reeshof

Donderdag
13.30 – 15.30

5 en 12 oktober
Udenhout

Maandag
09.30 – 11.30

23 en 30 oktober
Tilburg West

Is dit iets voor u?
U kunt zich tot 14 dagen voor aanvang van de cursus inschrijven via de
onderstaande link van Veilig verkeer
Nederland: www.vvn.nl/opfristilburg
U ontvangt ruim voor aanvang van de
cursus een bevestigingsbrief met de
locatiegegevens.

Dinsdag 		
09.30 – 11.30

24 en 31 oktober
Zuid West 1

Woensdag
19.30 – 21.30

1 en 8 november
ZuidWest 2

Op Korvel is een winkelgalerij
Van kleine eenmanszaak tot grote keten
De binnenstad is altijd zeer nabij
Zoals studenten vaak het eerste weten
Maar kies je Oerle als je habitat
De Trouwlaan of de Professoren-wijken
Ook dàn is al met al de binnenstad
Uiteindelijk vrij simpel te bereiken
Dus als je bewoner van een wijk
In maakt-niet-uit-welk-zuidelijk-gebied bent
Dan is haast alles binnen jouw bereik:
Geluk, gemak en altijd wel ’n friettent
Ja, als je hier op kamers zit in Zuid
Dan zing je die vier/vijf/zes jaar wel uit

Er zullen een aantal veranderingen
zijn waar we jullie graag in mee willen nemen. Jullie zijn gewend dat er
elke woensdag een spreekuur is in de
Nieuwe Stede, echter wij kunnen niet
garanderen dat wij hier altijd zullen
zijn.
Omdat wij toch goed bereikbaar willen zijn kunnen jullie voor vragen,
opmerkingen of contactverzoeken
mailen naar wijkagenten-korvel.tilburg-centrum@politie.nl Wij nemen
dan, waar mogelijk, zo spoedig mogelijk contact met je op!
Mocht je niet in de gelegenheid zijn
om een email te sturen dan zijn wij
bereikbaar onder het algemeen politienummer 0900-8844. Uiteraard zullen wij ook regelmatig aanwezig zijn
in de Nieuwe Stede.
Zijn er zaken die je liever anoniem wilt
melden dan wijzen wij op de gelegenheid om dit te doen bij Meld Misdaad
Anoniem (MMA) via 0800-7000.
Fietsen wij door de straat, ziet u ons
lopen spreek ons gerust even aan!
Met vriendelijke groet en tot snel,
Mary Clement & Martijn van Ooststroom

We nodigen je uit om contact op te nemen met coördinator vrijwilligers Carin Laros. Ze is te bereiken via 0134657891 en per mail c.laros@hetlaar.nl. Extra informatie over Het Laar en vrijwilligerswerk vind je op de website
www.hetlaar.nl

Zuid voor studenten

Martijn van Ooststroom

Ko de Laat keerde in 2002 terug in de Oerlesestraat, waar
hij eerder opgroeide. Hij werkt
als schrijver, dichter, theatermaker en journalist (dit laatste
voor Brabants Dagblad).
Eerder schreef hij gedichten
voor de Oud-Zuid Koerier.
Ko de Laat is doorgedrongen
tot de finale van het Nederlands Kampioenschap Light
Verse, dat op 29 oktober
plaatsvindt in Emmen.

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Vergeet mij niet
Alzheimer Café Tilburg

SeniorenRaad Tilburg
Van verzorgingsstaat naar
verzorgingsstraat

Tekst: Alisa Lalicic
Gezien worden, het liefst als mens. Dat is wat we allemaal willen. Zodra we ziek worden, zichtbaar of niet, lijkt dat
ons juist te definiëren. Kanker, depressies, Alzheimer. Men heeft het, maar men ís het niet. In dit artikel zoomen
we in op Alzheimer. Een ziekte waarbij men voortdurend in een rouwproces zit. Hoe ga je daarmee om? Want
Alzheimer is nog steeds een taboe. In het Alzheimer Café Tilburg wil men dit taboe doorbreken.

Wist u dat Tilburg een Seniorenraad heeft? Deze raad is geboren uit de samenwerking tussen verschillende ouderenbonden.
Inmiddels is de raad gegroeid. Ons doel is het belang van alle
Tilburgse ouderen vanaf 55+ behartigen. Onze lijfspreuk is: ‘Van
verzorgingsstaat naar verzorgingsstraat´.
De uitgangspunten van SeniorenRaad Tilburg zijn:
de behoeften en belangen van alle Tilburgse senioren, per persoon en gezamenlijk, te behartigen op stadsniveau maar ook in de wijken en buurten;
te komen tot een inhoudelijke invulling van belangenbehartiging i.s.m.
ouderenorganisaties;
ons te richten op kwaliteitsverbetering van het leven en beter sociaal en
maatschappelijk bezig zijn, om op die manier bij te dragen aan een langer en
betrokken zelfstandig leven van senioren;
samenwerking te zoeken met de deskundigen in het veld zoals zorginstellingen, woningcorporaties en ContourdeTwern, maar ook wijk- en buurtorganisaties en parochies;
als bestuur zich te richten op de politiek en te proberen bij de gemeente te
bereiken dat ze actie onderneemt op de knelpunten. Zeker met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht is het belangrijk de belangen van senioren
onder de aandacht te brengen;
ons in onze contacten onafhankelijk op te stellen vanuit onze doelstelling
voor alle Tilburgse ouderen op te komen.;

foto; Odette Payens
Iedere tweede dinsdag van de maand vindt er een bijeenkomst plaats voor mensen met dementie, hun naasten en
belangstellenden. Onder leiding van Phil Mutsaers, dementieconsulent/casemanager dementie en coördinator van de
Geheugenwinkel en Marjan van Dijk (gespreksleider), wordt een interview gehouden met een betrokkene. ‘Het interview
brengt, op een laagdrempelige manier, een dialoog op gang. Dat maakt een avond persoonlijk, brengt je dichterbij
elkaar. Het café biedt een podium voor onuitgesproken zaken. In de nabespreking gaan we met elkaar in gesprek. Men
vindt steun in elkaars verhaal.’
Naast het Alzheimer Café ligt de geheugenwinkel. ‘Dit is eigenlijk ontstaan om informatie en praktische producten te
verschaffen rondom geheugenziektes. De winkel wordt steeds groter’ aldus Phil Mutsaers. De winkel viert dit jaar zijn 10
jarig bestaan. ‘Dat benadrukt het belang van de winkel.’
Dinsdag 12 september stond in het teken van Wereld Alzheimer dag (21 september). Deze avond was er geen inhoudelijk thema, maar genoten de gasten van Jolanda’s muzikale zonnestralen’, een hapje en een drankje.
Het eerstvolgende Alzheimer Café vindt plaats op dinsdag 10 oktober 2017 met als thema ‘Ergotherapie aan huis bij
mensen met dementie en hun mantelzorgers’.

Wilt u ons helpen? GRAAG! Zit u met vragen over uw zorgvoorziening, uw
woonsituatie, uw mobiliteit enz., dan willen we die graag weten. Wij gaan
ermee aan de slag in onze werkgroepen en geven ze door aan de bevoegde
deskundigen of specialisten. Op die manier willen we invulling geven aan ons
streven als netwerkorganisatie te fungeren.
Hoe kunt u ons bereiken?
secretariaat 06-44924425
het contactformulier op onze website: http://www.seniorenraadtilburg.nl
mail: secretariaat@seniorenraadtilburg.nl.
post: secretariaat SeniorenRaad Tilburg, p/a Heikestraat 44-A, 5021GV Tilburg.
De SeniorenRaad Tilburg wil graag zoveel mogelijk Tilburgse ouderen bereiken. Om te communiceren met onze achterban én met de organisaties brengen we vijf keer per jaar een digitale Nieuwsbrief uit. Op onze website vindt u
de mogelijkheid om u aan te melden voor onze Nieuwsbrief.

‘Dat kleine beetje zon waar je al weken lang op wacht
Die uitgestoken hand die je van hen niet had verwacht
Dat kleine bosje bloemen en precies op dat moment
Die onverwachte brief als je alleen of eenzaam bent
‘t Zijn de kleine dingen die het doen die het doen’ ~ Saskia & Serge
Om te noteren: Alzheimer Café Tilburg , Korvelplein 60, Nelson Mandelahof
www. alzheimer-nederland.nl/1632.aspx of https://www.facebook.com/AlzheimerNederlandAfdelingMiddenBrabant
Telefonisch bereikbaar op 013-467-8022
Een Alzheimer Café bijwonen? Iedere 2de dinsdag van de maand van 20.00 – 21.30 uur
Aanmelden is niet nodig, toegang is gratis. Van 19.30-20.00 uur is de geheugenwinkel geopend.

Nieuws van
KBO St. Anna
Bingo
Voortaan is de bingo maandagmiddag, aanvang 14.00 uur. We doen tien
rondes, een boekje kost 7 euro, twee boekjes 10 euro.
Er zijn mooie geldprijzen!!!
De zaal is open 13:15 uur. Frater Mattheushof 1.

Rijbewijskeuringen voor
senioren in De Nieuwe
Stede
Wie voor verlenging van het rijbewijs
een medische keuring moet ondergaan, kan daarvoor op dinsdagmiddag 19 oktober terecht in wijkcentrum
De Nieuwe Stede, Capucijnenstraat
156 te Tilburg. De keuring kost € 35.
Voor rijbewijs CDE is dit € 55. Vooraf
moet wel even een afspraak worden
gemaakt via 0613031321 (bij geen
gehoor 0623055689), Eddy Windgassen (arts).

dmp administratie

Dorith Looijkens Bierings RBc
Eikstraat 14, 5038 MP Tilburg
telefoon 06 54 39 12 21
info@dmp-administratie.nl
www.dmp-administratie.nl

MKB | ZZP | particulier
Ondersteuning bij uw belastingaangifte of administratie.
Informeer vrijblijvend naar een kostenopgaaf op maat.
Belastingaangiften | Toeslagen | Fiscale dienstverlening
Boekhouding | Jaarrekening | Loonadministratie

Verslag Reisje Valkenburg
Maar liefst 53 leden trotseerden de hitte van meer dan 30 graden om mee te
gaan! Touringcarbedrijf De Kort uit Lage Mierde had gelukkig op verzoek van
penningmeester Gerrit had voor extra water in de bus gezorgd. Op het programma stond een bezoek aan de kolenmijnen.
Eenendertig leden durfden het aan om de diepte in te gaan. De anderen bleven
boven de grond maar sommigen in de olie op het nabijgelegen terrasje. Gelukkig wisten ze toen niet dat er korte tijd later een brand zou zijn in een andere
nabijgelegen mijn. Ook werd een film vertoond over hoe kolen nu gedolven
worden en hoe het in het verleden gedaan werd.
De innerlijke mens werd meerdere malen versterkt, er was een koffietafel en
een diner in Thorn. Het was een zeer geslaagde reis!

www.cartridge-europe.com

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Quinten Matsijs
De Lelijke Hertogin

Student naar de notaris
Als student moet je je met allerlei dingen bezig houden. Welke
studie ga je doen? Haal je voldoende studiepunten om het jaar
te halen? Van welke vereniging word je lid? Maar heb je je als
student zijnde ook weleens afgevraagd of je notarieel zaken kan
regelen?

Door; Geneviève F.E.J.M. van Helden

Quinten Matsijsstraat
Vanaf het Pieter Breughelplein, zuidoostwaarts tot het Korvelplein, ten zuiden van de Diepenstraat.
Quinten Matsijs!? … ochwiekent‘mnie … da’s toch … de schilder … van een BB BFF, van de Bekende Brabantse die
sinds 1513 eenieders Best Friend Forever is? Onder andere. De kunstschilder uit Hertogdom Brabant (1183-1795) die
in de Vlaamse Renaissance de Antwerpse School opricht (die via barok en Rubens enzo de beeldenstorm overleeft die
tijdens de godsdienstoorlog tussen katholieken en protestanten onder het motto ‘liever Turks dan paaps’ schier langs
toen het vlek Tilburg loopt en Zuidelijke Nederlanden van Noord-Nederland zal doen afscheiden)?
Ja die, niet zijn kleinzoon met die naam die alhier de oorlog
ontvlucht en in het Engelse hofkunst schildert (niet vreemd:
opa was vriendjes met kunstschilder Hans Holbein de Jongere,
met de filosoof en renaissance-humanist en staatsman aldaar
Thomas More en met Desiderius Erasmus hier). Precies ja,
die smid en dichter en musicus en beeldhouwer en schilder
Quinten Quintin Kwinten Matsijs Massijs Metsijs (1466-1530)
waarvoor de Belgische componist Emil Wambach de opera
Quintin Matsijs (1899) componeert, schildert onze BFF: onze
enige echte BB die toch geen trieste verleidster is, maar, wat na
eeuwen blijkt, een ziel die aan de pijnlijke botziekte Paget lijdt.
Anyways, zelf zit onze BB niet om selfies verlegen. Volgens
onderzoek (2008) kopieert Leonardo da Vinci de Ugly duchess
van Matsijs en niet zoals immer is beweerd andersom, 'wijl de
Praagse illustrator Wenceslaus Hollar (1645) haar in Koning en
koningin van Tunis samen met een haar lelijk afwijzende lelijke
oude man afbeeldt (voorloper van onze mano of androsfeer
op internet die ‘omegas’ en ‘undateables’ afwijst?). De altoos
van vanitas of ijdelheid betichte BB is voor illustrator John
Tenniel the spitting image van Lewis Carrolls hertogin in Alice
in Wonderland (1865), die regisseur Tim Burton dan weer in
2010 conform onze schoonheidseis en onze kunstige mogelijkheden facelift en naar een koningin upgrade: naar een frêle rijk
mupke wier lievelingszin en concurrentiebeding is “off with his
head!!!” Voor wie, nu, haar, als onze BFF BB ballet wil zien doen dansen: voor onze
huidige BB is het in Stockholm te doen, in december, in 2017.

Op het moment dat je bijvoorbeeld
lid wordt van een studentenvereniging dan wordt meestal niet stilgestaan bij wat voor vereniging het is.
Misschien kijk je of de vereniging
gericht is op een bepaalde sportactiviteit of andersoortige activiteiten.
De vraag is echter of je ook hebt
nagedacht over of het een formele of
informele vereniging is. Het oprichten van een informele vereniging
hoeft niet via de notaris. Het oprichten van een formele vereniging
daarentegen wel. Het verschil zit
met name in de aansprakelijkheid.
Mochten de kosten van bijvoorbeeld een biercantus de spuigaten
uit lopen dan is het als bestuurder
verstandig eens te kijken of het om
een formele of informele vereniging
gaat. Het kan immers maar zo zijn dat
je als bestuurder van een informele
vereniging privé aansprakelijk wordt
gesteld voor schade en kosten. Het
kan dan dus zinvol zijn om juist een
formele vereniging op te richten of
een informele om te zetten naar een
formele vereniging. Een vereniging
oprichten bij notariële akte kan niet

alleen aantrekkelijk zijn om aansprakelijkheid te beperken, maar ook om
in aanmerking te komen voor bijvoorbeeld subsidies, erfenissen of om een
registergoed te verkrijgen.
Ook social media is tegenwoordig
niet meer weg te denken. Bijna iedere
student heeft wel een Facebook
account. Wat echter vaak wordt vergeten is wat er na het overlijden met
zo’n account moet gebeuren. Moet
deze verwijderd worden of wil je juist
dat er een gedenkpagina komt? Om
dit te regelen kan je bij het opstellen
van jouw testament een social media
executeur aanwijzen. Deze zorgt voor
jouw online leven na de dood.
Voor een student lijkt de gang naar
een notaris misschien een ver van
het bed show, maar het kan zeker
wenselijk zijn. Wil je bijvoorbeeld
met een gerust hart bestuurder van
een studentenvereniging worden of
bepalen wat er met jouw social media
accounts moet gebeuren, dan kan je
hiervoor een afspraak maken via 0135321155 of info@notaristilburg.nl.

foto; wikipedia.org

Helder: onze BB bewijst dat kunst op & om zich duurzaam is; de kunst om koppen te doen rollen overigens ook.
Verwelkt het roosje in BB’s knuistje naar 3de millennium gebrul, dan verliest de -reeds aan pest gestorven- Quinten zijn
broer Josse en diens hoofd aan de Inquisitie. Josse is onthoofd en ervan verdacht in de (nu, nieuw, gedrukte) Bijbel te
lezen. De Roomsche Kerk lijdt daar zeer. Om reden van Luthers protest (1517) stelt zij haar beleid veilig jegens terreur. Wat, ‘Sola Scriptura’? Nikske nie ‘alleen de Heilige Schrift’! allez-pasoep: goede werken doen zunne! Luther roert
toenmalige Kerkstaat met zijn op een kerkdeur genagelde 91 stellingen (graffiti avant la lettre?) die participatie eisen.
Participatie, immer, ook in dit geval, uit vrijwilligheid; immer, ook in dit geval, om enige echte ware rijkdom te vergaren; alsdan en in dat geval via boetedoening. Want, toch zeker niet zeg: zonder persoonlijke inzet zomaar ’s hemelse
rijkdom maar binnenlopen? Ergo: voor en door vrijwilligheid dienen er bezuinigen; ten tijde van Matsijs en in dat geval,
het opheffen van de aflaten (RK’s zorgpapieren voor en door pgb eeuwig geluk): Im Westen Nichts Neues (Remarque,
1929).

STRATENZOEKER

STRATENZOEKER

AKKERSTRAAT
BANNINGSTRAAT
CHURCHILLAAN
DACOSTASTRAAT
DIEPENSTRAAT
GROENSTRAAT
HOBBEMASTRAAT
HUIJGENSSTRAAT
KORVELSEWEG

MARCONISTRAAT
NIEUWSTRAAT
OERLESESTRAAT
PATERSTRAAT
REMBRANDSTRAAT
SINTANNASTRAAT
TAFELBERGSTRAAT
TRANSVAALPLEIN

Streep alle straten door. De overgebleven letters vormen een
naam. Weet je de oplossing en
wil je kans maken op een mooi
bosje bloemen van Den Blompot, Oerlesestraat 154 in Tilburg?

STRATENZOEKER
AKKERSTRAAT
BANNINGSTRAAT
CHURCHILLAAN
DACOSTASTRAAT
DIEPENSTRAAT
GROENSTRAAT
HOBBEMASTRAAT
HUIJGENSSTRAAT
KORVELSEWEG

MARCONISTRAAT
NIEUWSTRAAT
OERLESESTRAAT
PATERSTRAAT
REMBRANDSTRAAT
SINTANNASTRAAT
TAFELBERGSTRAAT
TRANSVAALPLEIN

Streep alle straten door. De overgebleven letters vormen een
naam. Weet je de oplossing en
wil je kans maken op een mooi
bosje bloemen van Den Blompot, Oerlesestraat 154 in Tilburg?

Mail je oplossing dan naar
redactie@wijkkrantdekoppel.nl
of vul onderstaande gegevens
in, knip het uit en lever het in bij
wijkcentrum de Nieuwe Stede,
Capucijnenstraat 156 in Tilburg.

Naam:
Telefoon:
Oplossing:

Mail je oplossing dan naar
redactie@wijkkrantdekoppel.nl
of vul Wilt
onderstaande
gegevens
u iets inzenden
voor de krant of heeft u een tip voor
in, knipdehet
uit
en
lever
innaar
bij redactie@wijkkrantdekoppel.nl
redactie? Mailhet
dan
wijkcentrum
de Nieuwe
Stede, om uw kopij aan te leveren is op
eerst volgende
deadline
Capucijnenstraat 156 in Tilburg.
vrijdag 10 november.

Naam:

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Beste lezer,

Jordi van Haaren

Het aankomende collegejaar (september 2017 tot en met augustus 2018) zal ik de voorzittersfunctie van T.S.V. Plato vervullen,
daarom zou ik mij graag door middel van dit artikel willen voorstellen. Ik ben Jordi van Haaren, 22 jaar oud en heb net mijn
derde studiejaar afgerond aan de universiteit van Tilburg met de focus op internationale bedrijfseconomie. Onze studentenvereniging aan de Schouwburgring 200 zal U vast niet ontgaan zijn, maar dit lijkt mij een mooie gelegenheid om toe te lichten
waar wij zo al mee bezig zijn.
Het algemene imago wat studentenverenigingen vaak hebben is dat zij uitsluitend bezig zijn met feesten, echter hebben wij
veel meer te bieden dan dit stereotype beeld. Ten eerste vinden wij het erg belangrijk dat onze studenten zich kunnen ontwikkelen buiten hun studie om. Door middel van commissiewerk waar ze bijvoorbeeld nieuwe leden werven, sponsorcontracten
regelen, sporttoernooien organiseren of het schrijven van het verenigingsblad, kunnen ze veel praktijkervaring opdoen op
verschillende vlakken. Door middel van deze vrijwilligers kunnen wij leuke activiteiten neerzetten, vaak voor studenten maar
ook bijvoorbeeld voor de inwoners van Tilburg. Zo hebben wij twee jaar geleden een grootse color run neergezet in de binnenstad en hebben wij afgelopen juni ook een buurtdag georganiseerd. Op deze buurtdag zijn er meerdere vrijwilligers de wijk in
gegaan om de inwoners te assisteren bij huishoudelijke klusjes waar zij hulp voor konden gebruiken, deze dag is vervolgens
afgesloten bij ons op het pand met een barbecue voor alle wijkinwoners.
Onze vereniging is ontstaan op 17 november 1987 op de sociëteit Casino aan de St. Josephstraat. Tien jaar geleden zijn wij
van deze locatie afgestapt en verhuisd naar onze huidige sociëteit omdat ons ledenaantal erg in de groei was. Inmiddels heeft
Plato ongeveer 700 leden die bijna allemaal tussen de 17 en 27 jaar oud zijn. Aangezien wij dit jaar dertig jaar bestaan, zullen
er voor onze leden extra grote activiteiten zijn zoals een liftwedstrijd en lustrumgala. Op onze website www.tsvplato.nl kunt u
meer vinden over wat wij door het jaar heen doen.
Aankomend jaar zullen wij weer gaan kijken naar nieuwe evenementen voor de wijk, hier zullen wij ook een bericht over sturen zodra hier meer over bekend is. Ik hoop dat ik u op een van deze activiteiten mag spreken!
Met vriendelijke groet,

Jordi van Haaren, Aankomend Voorzitter der T.S.V. Plato

foto; Kim Pattiruhu
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COLUMN: Paul van Est, oud-wijkbewoner

Domweg student in
de Akkerstraat
immer beiden vergezeld van een
fles bier, of het nu ochtend, middag
of vooravond was. Bietje lauwen en
mauwen, daar kwam hun leven door
mij gezien op neer.
Wat ik ook erg typerend vind voor de
wijk, is dat er in bijna 30 jaar nauwelijks iets veranderd is. Geen herstructurering, renovaties, vernieuwingsimFoto: Het studiebureau waar Paul
pulsen, MFA’s die moesten verrijzen,
vrijwel nooit te vinden was”
geen poeha, geen gedoe. Prettig.
Ook het huis waar ik destijds woonde
Op 1 april 1989 ging ik, eerstejaars
is onveranderd gebleven. Zelfs de
KUB student economie uit Helmond,
blauwe rolgordijnen die al vervaald
op kamers in Tilburg. Het adres van
waren toen ik mijn kamer betrok, hebons studentenhuis was Akkerstraat
ben nog tot een aantal jaar in deze
31A, in het hart van de wijk Sint Anna. eeuw voor de ramen gehangen.
Buiten de fietsroutes naar de Universi- De fietsroute door de Capucijnenstraat
teit en de Korte Heuvel en de wande- is zo’n beetje het meest revolutionaire
ling op vrijdag naar de liftplaats bij
dat ik in Sint Anna heb zien gebeuren
Het Cenakel bleef Tilburg destijds
sinds ik Tilburger ben. Van die route
grotendeels onontgonnen gebied
maak ik soms dankbaar gebruik, als ik
voor mij. Dankzij de Nee-Nee sticker
de gezellige hectiek van de Besterdop de deur bleef ik ook verschoond
ring, de enige écht grootstedelijke
van het lokale Stadsnieuws en De
straat van Tilburg, wil ontwijken.
Tilburgse Koerier. Het waren UniverDaar ik meer filosofie en literatuur dan
siteit, Weemoed en Volkskrant die de
studieboeken en meer kroegdeuren
klok sloegen.
dan collegezaaldeuren opensloeg,
wilde de studie economie nog niet
Het enige deel van Tilburg dat ik beter echt vlotten. Reden dat ik er uiteindeleerde kennen was de wijk Sint Anna
lijk 13 jaar en 4 maanden over deed
zelf. Een rustige en gemoedelijke wijk om de status van doctorandus te bezonder doorgaand verkeer. Om 2 hoe- reiken. Toen ik op 1 september 1991
ken op de Bredaseweg zaten nog een de kamer op Akkerstraat 31A verliet
slager en een bakker. In de straat zelf
om me te gaan melden bij het Nederzelfs nog een groenteboer. De meest
landse leger, wist ik niet veel meer van
karakteristieke mensen, die ik dan ook Tilburg dan 2 1/2 jaar eerder. Al was
nooit vergeten ben: ‘Verlopen hoofd’
het wonen in Tilburg in een rustige
en zijn maat. Bij mooi weer steevast
wijk vlakbij het centrum dat almaar
geposteerd in de deuropening van
gezelliger werd goed bevallen. Werd
één van beiden bij ons in de straat,
vervolgd...
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deze uitgave:

Bas (23)
studeert
Lerareno

Top 5 studenten
schoonmaaktips

Je bent aangenomen op de universiteit. Yay! Hartelijk gefeliciteerd! Het laatste wat je
nu wilt doen is onnodig tijd besteden aan schoonmaken of schrobben. Maar ook als je
op zoek bent naar een grondige schoonmaakbeurt voor een verschrikkelijk vieze situatie: Look no further, Christina deelt haar top 5 schoonmaak tips die het (studenten)
leven makkelijker maakt.
1. Beperk je rommel. Waar water is, is leven en waar leven is, kunnen bacteriën
en kiemen zich snel vermenigvuldigen. De beste manier om te voorkomen dat er
derrie en smurrie opgebouwd wordt, is om zo min mogelijk (volle en lege) flessen
uit te stallen. Dit geldt niet alleen voor de badkamer, maar ook voor de keuken.
2. Veeg de wc en de wasbak elke dag af. Er zijn goedkope vochtige doekjes, je
kunt ze goedkoop bij Lidl of Aldi krijgen. Ze zijn geweldig! Maak je toilet dagelijks
schoon, doe de doekjes in de prullenbak. Gemakkelijk, snel, simpel! Aan het einde
van de week is dan het écht schoonmaken van het toilet en de wastafel niet zo’n
grote, gore, vieze klus.
3. Muffe toiletgeur of constante verstopping? Er is een makkelijke truc die ik
jaren geleden van een loodgieter heb geleerd. Warm water en afwasmiddel. Vul
het toilet met een flinke (!) scheut afwasmiddel en giet emmers van heel warm
water in het toilet totdat het ontstopt. Misschien is het nodig het twee tot drie
keer te herhalen, maar het werkt!
4. De magie van bakpoeder (baksoda/baking soda) en schoonmaak azijn:
het reinigt alles en op elke plek; van keuken tot toilet. Om het bakpoeder te laten
bruisen: voeg een beetje azijn toe. Er ontstaat een witte pasta die je alle hoeken
van het huis in mum van tijd omtovert tot een schone, frisse en geurloze plek.
Het maakt de pannen in de keuken weer als nieuw en verwijdert aangebrande
resten van het fornuis. Ook zonder azijn kun je het bakpoeder inzetten: een beetje
poeder op en schoteltje verwijdert de vieze geurtjes in de koelkast. En bakpoeder
in de wasmachine zorgt voor schone en schimmelvrije handdoeken.
5. Gemorste koffie of wijn op een houten vloer of tafel? Maak een oplossing
van water en schoonmaak azijn en veeg het oppervlak onmiddellijk af. Voor een
hardnekkige wijnvlek kan het nodig zijn om bakpoeder te mengen met genoeg
minerale olie, citroenolie of lijnzaadolie om een pasta te vormen. Veeg het dan
lichtjes over de vlek met een zachte doek in de richting van de houtnerf. Laat de
pasta 30 minuten rusten en verwijder het met een droge doek.
Dat was het! Mijn top vijf schoonmaak tips (voor studenten)
Christina

Kamer huren? Wist

je dat:

Sinds zijn 21ste
op zichzelf. ‘Ho
Mama goed ve
was, kreeg ik to
meer de behoe
zelf te doen wa
had. Zonder m
moeten verant
is inmiddels we
gaat wekelijks o
kan dat prima c
met zijn studie
met een kater v
overigens niet

Celine (
studeert
de Unive

Ze woont alwe
op zichzelf. ‘Mi
hebben me to
moedigd om o
te gaan. Ik von
natuurlijk ook
zit bij studente
ging Plato. Daa
regelmatig fee
borrels georga
dat hoort bij h
tenleven natuu
ze lachend. De
kant van stude
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STUDENTEN

grapt Bas. Hij eet regelmatig
samen met zijn huisgenoten
om zo ook kosten te besparen. ‘Dat is natuurlijk ook
veel gezelliger!.’ Het hebben
van een bijbaantje is noodzakelijk om alles te kunnen
betalen. ‘In het weekend ga
ik niet altijd naar huis. Ik geniet teveel van mijn vrijheid,
denk ik. Maar de volle boodschappentas die mams in
meegeeft op zondagavond
is zeker niet verkeerd!’

(21)
t Organisatie Wetenschappen aan
ersiteit in Tilburg.

eer een tijdje
ijn ouders
oen aangeop kamers
nd het zelf
leuk.’ Celine
envereniar worden
estjes en
aniseerd. ‘Ook
het studenurlijk’ zegt
e mindere
ent zijn is

Het testpanel van de redactie heeft
een aantal witte wijnen getest. De
wijnen zijn verkrijgbaar bij nabije
supermarkten en zijn geselecteerd op
de beste prijs-kwaliteit-verhouding.
Proost!

Leendert (22)
studeert aan Fontys Hogeschool
Pedagogiek in Tilburg.

)
t aan Fontys Hogeschool
opleiding Geschiedenis.

e woont hij
oewel Hotel
ertoeven
och steeds
efte om
aar ik zin in
me steeds te
twoorden.’ Dat
el gelukt. Bas
op stap en
combineren
e. ‘Een college
volgen kan ik
aanbevelen..’

Budgetwijnen

het gebrek aan geld. ‘Je
bent gewoon arm, dus
ik koop alleen goedkope
kleren.’ Daartegen over
staat vrijheid. Celine geniet
volop van haar vrijheid en
onderstreept dit dan ook
als belangrijkst reden om
op kamers te gaan.

Hij woont sinds zijn 20ste
op zich zelf. ‘Het botste
gewoon met mijn moeder.
Dat krijg je als je contact
op elkaars lip zit. Op mezelf
gaan was in dit geval de
beste oplossing.’ Inmiddels is de relatie met zijn
moeder verbeterd en
geniet Leendert van het Tilburgse studentenleven. De
grootste fout die Leendert
in begin heeft gemaakt
is te veel op stap gaan en
veel geld uitgeven aan
alcohol. De eerste maanden

zijn misschien ook niet de
allerleukste maanden. ‘Het
was een hel! Er kwam zoveel
op me af! Verantwoordelijkheden waar ik nooit bij
stil stond.’ Inmiddels is dat
juist wat Leendert nu ziet
als een positief punt aan
het studentenleven. De
vrijheid, de onafhankelijkheid en verantwoordelijk
zijn. De mindere kant van
het studenten leven is het
betalen van huur. Zijn besparingstip? ‘Groot inkopen,
dat scheelt enorm!’.

Aldi

De Zuid-Afrikaanse wijn van ALDI,
gemaakt van het druivenras Chenin
blanc scoort, volgens Consumentenbond, vooral goed op de punten
‘smaakoordeel consumenten’, ‘sulfiet
en sorbinezuur’ en ‘etiket’. Knisperende
frisse, ongecompliceerde droge witte
wijn met vers wit steenfruit en wat
citrus na.

Schade: € 3,29 per liter
Nettorama
• is er een goed
e draadloze
netwerkverbind
ing op je
kamer?
• zijn er genoeg
stopcontacten?
• zijn er huisreg
els?
• hoever zit je
van de
universiteit/ho
geschool?
• is er makkelij
ke aansluiting
met het openba
ar vervoer?
• is de kamer in
het centrum of
in een rustige
wijk?
• zijn er winke
ls in de buurt?

Let vooral op de maandwijnen,
zoals bijvoorbeeld de Indomita Gran
Reserva (Pinot Noir of Cabernet
Sauvignon). De wijnen van Indomita
hebben, doordat ze verbouwd worden
op genoeg hoogte, een fijne frisheid
naast volle fruitsmaken, gedomineerd
door het karakter van de gebruikte
druivensoorten.In de geur kersen, bramen met een hint van mint. De smaak
is vol zacht met een romige afdronk.

Schade: 2 flessen voor
€ 7,99
Jumbo

Blyderivier, Chenin-Colombard 2012,
Zuid-Afrika
Mooie geur, fijne smaak. Sappig, vol,
rond, perzikachtig. Niet spectaculair,
wel heel aangenaam. Word je blyde
van.

Schade: € 2,99 per fles
Albert Heijn
De huiswijn Mendoza van de Albert
Heijn is meerdere malen bejubeld in
de pers. Hartstikke oké, deze malbec.
Verwacht geen complexiteit, maar wel
lekkere, sappige fruitigheid. Een prima
wijn voor als je krap bij kas zit.

Schade: € 3,95 per fles
Plus

Huiswijn Chardonnay 2012, Chili
Verkwikkende mix van gapefruitbitters en rijp tropisch fruit, die ook na
het doorslikken de smaakpapillen nog
even blijven strelen. Toppertje.

Schade: € 3,99 per liter

www.wijkkrantdekoppel.nl

WIJKNIEUWS
Hondepoep opgerömd?
Dègge bedankt zèèt dè witte!
Een van de grootste ergernissen in het openbaar gebied is overlast van hondenpoep.
De gemeente probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken door het plaatsen van
voorzieningen als hondenpoepbakken, de aanleg van uitlaatstroken en het schoonmaken van de losloopzones. Maar al deze maatregelen hebben weinig zin als hondenbezitters hun gedrag niet aanpassen.
Om de overlast verder terug te dringen, is dit voorjaar de APV (Algemeen Plaatselijke
Verordening) aangepast. Hierdoor zijn hondenbezitters verplicht om altijd opruimmiddelen bij te hebben als ze hun hond uitlaten. Bij een overtreding van deze regel
kan een boete worden opgelegd van € 90,- exclusief de administratiekosten van € 9,-.
Naast het bijhebben van opruimmiddelen is ook het opruimen van de hondenpoep
verplicht en moet de hond binnen de bebouwde kom aangelijnd zijn.
Heeft u een creatief, innovatief en bruikbaar idee om de overlast aan te pakken?
Wij horen het graag! U kunt hiervoor een mail sturen naar de wijkregisseur via
kitty.marijnissen@tilburg.nl
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Berichten van de gemeente

Nieuwe borden alcoholverbod
In het Stadpark Oude Dijk en het Kromhoutpark zijn nieuwe borden geplaatst
om het alcoholverbod aan te geven.
Deze borden zijn duidelijker dan de
oude borden. Daarop werd alleen een
artikel uit de APV genoemd.
Het alcoholverbod zelf is niet nieuw op
deze plekken. In het Kromhoutpark is
al jaren sprake van een alcoholverbod.
In Stadspark Oude Dijk geldt sinds de
zomer van 2015 een alcoholverbod. Deze zou tijdelijk zijn maar is inmiddels permanent. Er geldt alleen een alcoholverbod in combinatie met overlast door het gebruik
van alcohol. Heeft u nog vragen hierover, mail naar kitty.marijnissen@tilburg.nl

Uitbreiding betaald parkeren in
Sint Anna
Altijd een parkeerplek vrij voor je eigen
deur: dat zouden we allemaal graag
willen. Maar helaas is de ruimte om te
parkeren schaars.

Verdachte situatie? Spoed?
Bel 112
Geen spoed, wél politie
Bel 0900 - 8844 of www.politie.nl/melden

Wilt u anoniem een melding doen?
Meld Misdaad Anoniem, 0800 - 7000
www.meldmisdaadanoniem.nl

Waak samen App
Via deze app kan je verdachte situaties melden
in jouw buurt, zodat medebewoners hier alert op
kunnen zijn.

Aanleg drempel Rooseveltplein

In een deel van de wijk Sint Anna geldt al
betaald parkeren. Bewoners hebben een
parkeervergunning en er is bijna altijd
plek op loopafstand. Maar in andere
delen van Sint Anna zijn er geen vergunningen en is parkeren nog voor iedereen gratis. Daardoor is er overlast van
parkeerders van buiten de wijk die naar
de stad of hun werk gaan. De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten om het
parkeren beter te gaan regelen en ook
in Sint Anna het gebied waar betaald
parkeren geldt uit te breiden. Parkeerders zonder vergunning kunnen dan
alleen terecht tegen betaling en op
momenten dat er plaats is in de wijk.
De ervaring leert dat de parkeeroverlast
daardoor aanzienlijk afneemt, omdat
lang parkeren voor bezoekers van de
binnenstad en forenzen veel te duur
wordt.
Reviewpanel
Voorheen mochten bewoners stemmen
voor of tegen de invoering van betaald
parkeren. Nu bepaalt de gemeente op
basis van parkeeroverlast waar betaald
parkeren nodig is en waar het wordt
ingevoerd. Hoe de specifieke regeling er
per wijk uitziet bepalen bewoners
en lokale ondernemers zelf.

In het Reviewpanel Sint Anna met bewoners en ondernemers uit het gebied
wordt dit najaar gezocht naar een plan
voor betaald parkeren dat het beste
past.
Woont u in het gebied dat begrensd
is door de Diepenstraat, Korvelseweg,
Sint Annaplein, Zomerstraat, Schouwburgring, Bredaseweg? Dan kunt u zich
aanmelden om deel te nemen aan het
Reviewpanel en mee te denken en te
praten over de invoering van betaald
parkeren. Bij te veel aanmeldingen
wordt gekeken waar de bewoners binnen het gebied wonen en wie zij vertegenwoordigen. Waar nodig wordt geloot
om een zo goed mogelijke vertegenwoordiging van dit stuk wijk te krijgen.
U kunt zich uitsluitend per mail aanmelden bij de wijkregisseur voor dit gebied,
Kitty Marijnissen via email:
kitty.marijnissen@tilburg.nl. Vermeld
bij uw aanmelding goed uw adresgegevens en (bij voorkeur uw mobiele)
telefoonnummer. U kunt zich tot en met
woensdag 11 oktober aanmelden.
De eerste vergadering wordt gepland
voor eind oktober. Eind 2017 moet
er een goed plan liggen waarover het
college een besluit neemt. Aansluitend
wordt de regeling in het nieuwe gebied
ingevoerd.

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.

Het Rooseveltplein is een 30 km zone. Er wordt echter vaak harder
gereden. Om de overgang van de Ringbaan West (50 km) naar het
Rooseveltplein duidelijker te maken legt de gemeente een verkeersdrempel aan het begin van het Rooseveltplein, ter hoogte van
de hondenlosloopzone.
Het doel van deze drempel is om het 30 km per uur gebied te markeren en de snelheid aan het begin al te verminderen. Verder blijft het natuurlijk van het gedrag van
de automobilisten afhangen of men zich houdt aan de maximum snelheid.

Onderzoek naar leefbaarheid en
veiligheid: Vul de vragenlijst in!
Ruim 50.000 huurders en woningeigenaren in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout
hebben een brief ontvangen met het verzoek om mee te doen aan een onderzoek.
Het invullen van de vragenlijst kan nog tot 15 oktober.
De resultaten geven een beeld van de leefbaarheid en veiligheid in de verschillende
wijken. Aan de hand daarvan kunnen de gemeente en de woningbouwcorporaties
bepalen welke acties er genomen moeten worden. Heeft u een brief ontvangen?
Doe dan mee, uw bijdrage is hard nodig!

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.

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Ongelooflijk: 125 km
non-stop lopen
door: Anita Zeeman

Onze wijkgenoot Albert Dietvorst maakt elke maand een wandeltocht van minimaal 80 km. Als ik hem vraag of ik hem over dit wandelen mag interviewen reageert hij enthousiast. Hij vindt het fijn
dat er belangstelling is voor deze tak van sport en wil er graag over
vertellen.

foto archief: Albert Dietvorst
Na een onweersbui wandel ik naar zijn huis, het is lekker opgefrist buiten. Hij
ontvangt mij in de eetkamer. We zitten aan een mooie lange tafel met een kan
koffie. De schuifdeur naar de zitkamer is dicht zodat zijn vriendin Esther ongestoord tv kan kijken.
Hoe ben je ertoe gekomen om zulke lange afstanden te gaan lopen?
Hij denkt even na voordat hij antwoord geeft. Dat is eigenlijk vanzelf gegaan.
Ik begon in 2007 met het trainen voor de vierdaagse. Vanaf januari liep ik in een
groepje elk weekend 30 km. Tijdens de vierdaagse hoorde ik van andere deelnemers over de ’80 van de Langstraat’. Dat wilde ik ook proberen. Daarna andere Kennedymarsen van 80 km en lange afstandstochten van 110 km of meer.
De ‘80 van de Langstraat’ in Waalwijk is volgens Albert een aanrader voor iemand die dit een keertje wil doen. Het is een van de bekendste Kennedymarsen. Daar lopen duizenden mensen aan mee en er staan veel toeschouwers
langs het parcours. Er lopen ook veel jongeren mee. “Een aantal denkt: ‘wat die
ouwe kan, kan ik ook’ maar dat valt vaak tegen. Niet altijd want er zijn er ook, die
dit kunnen zonder wandeltraining. Petje af.”

bieltje, want in geval van nood moet
je de organisatie kunnen bellen. Verder heb ik altijd een regenponcho en
een pet bij me.
Ga je niet stuk onderweg?
Of ik nu 80 of 130 km loop, de laatste
20 km heb ik geen zin meer. Dat zit
dus in mijn hoofd. Maar ik kan ook
zonder zin lopen, doorzetten. Het is
dan wel prettig om met iemand anders te lopen.
Grapjes maken, onzin kletsen,
voor je het weet ben je dan weer
een paar kilometer verder
Ik ben een keer ‘achterloper’ geweest, dan loop je achteraan en
houd je in de gaten of iemand hulp
nodig heeft. Dat doe ik nooit meer. Ik
kon niet op mijn eigen tempo lopen
en dat brak me op. Verder ben je de
hele tijd op anderen aan het letten
en ben je niet met je zelf bezig. Dat
ontspant niet. Pas na de loop is het
klaar, dan kan ik niet meer. Ik kan dan
bijna niet meer lopen, alles is stijf. Ik
ga ook altijd met de trein naar huis
of ik word opgehaald, want zelf autorijden gaat niet meer, daar ben ik te
slaperig voor. Toen ik net begon met
deze afstanden had ik een week nodig om te herstellen. Tegenwoordig
heb ik genoeg aan een goede nachtrust en een dagje rustig aan doen.
Hij vertelt dat hij sinds hij op MBT
schoenen loopt geen blaren meer
heeft. Hij laat de schoenen aan mij
zien. Het zijn zwarte schoenen met

een halfronde zool. Hij duwt de hak
naar beneden en de schoen beweegt
als een schommel naar de teen. Deze
zool zorgt bij het neerzetten van je voet
voor een vloeiende beweging van hiel
tot teen. Dat neemt de wrijving van de
hiel en de bal van je voet weg, dus geen
blaren meer.
Train je veel?
Ik hoef niet meer regelmatig te trainen.
Ik neem wel af en toe de trein naar Breda en loop dan terug naar Tilburg. Of ik
neem de trein en de bus naar Geertruidenberg en loop dan terug.
In principe loop ik onder alle weersomstandigheden maar ik heb wel een keer
staan schuilen tijdens een onweersbui
bij de Kennedymars Den Helder. Ik was
vlak bij zee en zag de flitsen in de zee
slaan. Ze zeggen dat je dan op je hurken moet gaan zitten en je zo klein mogelijk moet maken, maar na zoveel kilometers te hebben gelopen ben ik daar
te stijf voor. Dus toen heb ik bij een huis
onder een afdak gestaan. Soms zijn de
weersomstandigheden zwaar. Tijdens
de Omloop Goeree Overflakkee (110
km) van augustus dit jaar heb ik 10 km
over grasdijken en 6 km door het mulle
zand (het was hoog water) gelopen met
stormachtige wind. Toen heb ik wel lopen vloeken, hopelijk heeft niemand
het gehoord. Maar het kan ook fantastisch zijn. Tijdens de ‘Bossche 100’ kom
je door de Loonse en Drunense Duinen.
Ik heb daar gelopen bij volle maan. Er
lag een dun laagje sneeuw, het was zo
licht dat ik geen zaklamp nodig had.
Het was prachtig, sprookjesachtig.

Loop je alleen in Nederland?
Af en toe loop ik in België. De Dodenmars van 100 km is de bekendste. Je
loopt dan na een km of 40 langs de
Duvelbrouwerij. Ze zetten daar lange
tafels neer vol met glazen Duvel.
Ik drink dat niet, want dan kan ik
geen stap meer verzetten.
Sommige deelnemers lopen mee om
daar te drinken. Ze ‘vallen uit’ en worden dan door de organisatie teruggebracht.
Ik wil volgend jaar mei Parijs – Tubize
lopen, een tocht van 4 etappes van 60
à 80 km. ik wil kijken of ik dat vol kan
houden. Uiteraard slaap je dan wel af
en toe.
Albert heeft inmiddels 34 tochten van
110 km of meer gelopen. Voor elk van
die tochten heeft hij een stempel gekregen. Bij 40 stempels gaat hij een
oorkonde aanvragen. (Dat kan eigenlijk al bij 5 stempels)
Na afloop van het interview vertel
ik hem dat ik regelmatig in de buurt
van Tilburg en Den Bosch wandel.
Maar nooit veel langer dan ongeveer
vijftien km, ik heb er dan wel genoeg
van. Hij raadt mij aan om NS wandeltochten te gaan lopen. Dat zijn mooie
wandelingen van 15 à 25 km.
Geïnteresseerd geraakt?
Kijk op www.wandel.nl voor meer
informatie over lange afstandswandeltochten.

WIST U DAT…

Hoe is dat bij de andere tochten?
De gemiddelde leeftijd bij deze tochten is 57 jaar en het aantal deelnemers bij
een Kennedymars is rond de 100 en bij een lange afstandstocht rond de 75. Er
zijn in Nederland ongeveer 250 mensen die bij meerdere tochten per jaar aanwezig zijn. Je leert ze zo allemaal kennen.
Aan elke wandeling is een tijdslimiet verbonden. Voor een Kennedymars ligt
deze rond de 18 uur. Bij een lange afstandstocht ligt deze tussen de 20 uur (Bossche 100) en 29 uur (Nijmegen-Rotterdamtocht/160km).
Waarom doe je het?
Vierentwintig uur word je door niemand gestoord, alle spanning vloeit weg. Ik
ben alleen met mezelf bezig, ik kan mijn werk loslaten, het haalt me uit de sleur.
Het is een soort verslaving. Ik voetbal en badminton ook, maar dat gaat met de
jaren fysiek steeds minder goed. Wandelen kun je tot op vrij hoge leeftijd volhouden. Er zijn wandelaars van 75 die mij verloren lopen. Hij vertelt dat hij in
overleg met zijn vriendin 1 wandeltocht per maand loopt. Na een tocht moet hij
nog een dag bijkomen. Vandaar dat hij deze afspraak heeft gemaakt, ze willen
ook nog weekenden samen doorbrengen. In het weekend van de ‘Tilburg 10
Miles’ loopt hij van Amsterdam naar Tilburg, een wandeling van 125 km.
Ik loop gemiddeld 5,5 km per uur inclusief pauzes. In het begin loop je nog in
een groep, maar langzamerhand loopt iedereen in zijn eigen tempo en loop je
alleen.
Rust en slaap je onderweg?
Elke 6 à 10 km is er een wagenrust. Er staat een wagen waar je eten en drinken
kunt krijgen. Ik begin meestal met broodjes, maar tegen het einde van de wandeling kan ik geen vast voedsel meer wegkrijgen en neem dan bouillon of vla.
Het is een korte stop, ik ga niet zitten, ik ga meteen door. De broodjes eet ik
lopend op. Je moet eten en drinken onderweg, anders ga je er aan onderdoor.
De wagenstop voelt als een soort beloning, een cadeautje, ik heb weer 10 km
gelopen en nu mag ik iets eten en drinken.
Er zijn ook nog twee (80 km) of drie (meer dan 100 km) café stops. Ik trek dan
schone sokken en kleren aan en ga even zitten. Niet te lang want dan word
ik stijf. Slapen doe ik niet, dat kost teveel tijd. Ik wil wel op tijd over de finish
komen.
Hij wil gezegd hebben dat hij respect heeft voor de vrijwilligers bij de wagenrust. Zij staan daar een paar uur in weer en wind, ook ‘s-nachts en ze zijn altijd
vriendelijk. Hij biedt uit zichzelf aan om tijdens de wandeling van Amsterdam
naar Tilburg foto’s te maken om bij dit artikel te plaatsen. Normaal gesproken
fotografeert hij niet onderweg, maar deze keer zal hij een uitzondering maken.
We vragen Esther om een foto van hem te maken als hij over de finish komt.
Moet je veel meenemen onderweg?
Nee, ik neem alleen een flesje water met vruchtensmaak mee. De organisatie
brengt je tas met kleren naar de cafés. Voor je eigen veiligheid moet je wel een
reflecterend hesje aan en een zaklamp bij je hebben. Verder uiteraard een mo-

…onze leerlingen van de afdeling
Handel onder begeleiding het
winkelcentrum runnen?
…u een bijdrage levert aan hun
opleiding door bij ons te winkelen?

…ons winkelcentrum open is van maandag
t/m donderdag van 08.00 tot 18.00 uur,
op vrijdag van 08.00 tot 21.00 uur én
iedere zaterdag van 08.00 tot 18.00 uur?

GRATIS
…u uw auto gratis kunt parkeren
bij ons compleet vernieuwde
onderwijswinkelcentrum?

goed voor u,
goed voor ons!

…er een aparte kassa is waar onze
leerlingen hun boodschappen afrekenen?
…u dus niet hoeft aan te sluiten
in een lange rij met leerlingen?

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Geslaagde Zuiderbazaar

Natuurwerkdag 4 november
in Stadspark Oude Dijk

door John Clemminck

Een graad of 17 met een zonnetje na een regenachtige week: prima
omstandigheden voor de elfde editie van de Zuiderbazaar, die op zondag
17 september plaatsvond.

officiële openingstijd wordt al volop
verkocht en gehandeld. Een greep uit
het aanbod: een doos vol film-dvd’s
voor 10 euro en vooral heel veel betaalbare puzzels, spelletjes en langspeelplaten.
Optredens
Op het podium was een keur van optredens en demonstraties. De Dansgaarden, demo Breakdance van Forza
Danza, slagwerkgroep de Bandidos en
de band bachi-bachi uit Bonaire die er
een swingende eind van de middag
van maakte. Ook werd er weer volop
geschminkt en bij de draaimolen was
het gezellig druk.

De informatiemarkt van de Zuiderbazaar; waar onder meer de wijkraad Zuiderkwartier, Vluchtelingenwerk, de wijkcommissie Amarant Zuid, buurtraad Oerle
en de leefbaarheidsgroepen uit de wijk, bezoekers informeren over hun activiteiten. De markt werd door de bezoekers goed bezocht.
Rommelmarkt
Een belangrijk onderdeel van de Zuiderbazaar is de grote rommelmarkt. Die
trekt al aan het begin van de middag behoorlijk wat geïnteresseerden. Voor de

Zingen in een mannenkoor?

Gezellige dag
‘Het was een gezellige dag, de drukte
zat er vanaf het begin goed in.’ De leden van de Werkgroep Zuiderbazaar
hebben de afgelopen maanden heel
wat werk verzet om het wijkfeest
goed voor te bereiden. Hun inspanningen hebben, samen met de talrijke
bezoekers en deelnemers, gezorgd
voor een geslaagde, sfeervolle editie
van de Zuiderbazaar.

De herfstmarkt
van Koningsvoorde

Iedere maandagavond komen we bij elkaar in MFA Het Zuiderkwartier, naast
de kerk van de Trouwlaan….een gezellige groep van 70 kerels in de leeftijd van Zondag 29 oktober is het
40 – 80 jaar. Het zijn de mannen van het Koninklijk Tilburgs Mannenkoor Sint weer zover
Caecilia. Ze repeteren onder leiding van de Limburgse dirigent Anton Kropivšek
Koningsvoorde wordt omgetoverd
aan hun repertoire van klassieke, maar ook moderne muziek.
tot markt met verschillende kramen
waar u allerlei creatieve zelfgemaakte
spulletjes kunt kopen. Ook is er als
vanouds een grote rommelmarkt met
vele mooie spullen, verzameld door
onze vrijwilligers die ook de verkoop
op zich nemen.
En natuurlijk ontbreekt de loterij met
leuke prijzen niet, net zoals de lekkere
hapjes, drankjes en gezellige livemuziek ! Van de opbrengst kunnen wij
weer een gratis optreden aanbieden
aan onze bewoners en wijkbewoners
We hopen u allen te zien op de
herfstmarkt Koningsvoorde
10.00u tot 16.00u
Generaalsmutslaan 208, 5021 XE
Tilburg, Tel. 013 547 95 00

foto; bewonerscommissie
Op zaterdag 4 november van 10.00 tot 14.00 uur gaat de Bewonerscommissie Nazarethstraat - Trouwlaan (BONT) het Stadspark Oude Dijk verlossen van
zwerfafval. We doen dat samen met iedereen die wil meehelpen om ons park
weer een fris aanzicht te geven. De landelijke Natuurwerkdag op 4 november is
hier een mooie aanleiding voor.
De Diamantgroep zorgt voor alle benodigde gereedschappen en hulpmiddelen, en zal ook het verzamelde afval afvoeren. Samen houden we ons Stadspark
mooi. Wilt u meehelpen, ook al is het maar een uurtje?
Trek dan uw laarzen aan, en kom naar de doorgang in Huize Nazareth in de Nazarethstraat. Daar staan mensen van BONT en van ContourdeTwern klaar om u
op gang te helpen. Voor koffie, thee, fris en een boterham wordt gezorgd.
Meer informatie en aanmelden (niet verplicht) via www.natuurwerkdag.nl.

Kindercrèche Zuid. De betaalbare familiecrèche van Tilburg Zuid

Caecilia is een mannenkoor met een rijke historie! Het koor werd precies 140 jaar
geleden, dus in 1877, opgericht door een groep uit Italië teruggekeerde Zouaven…..verdedigers van het Pauselijk grondgebied. De roemruchte geschiedenis van het koor is sinds kort ook vastgelegd in een prachtig boek getiteld ‘Brabant Bekoort’ dat voor slechts € 12,50 te koop is via www.brabantbekoort.nl
Het koor kent een aantal vaste optredens, zoals een winterconcert (17 dec. a.s.
in de Concertzaal) , een zomerconcert (iedere laatste zaterdag in juni) en, hoewel het geen kerkkoor is, 1x per jaar een herdenkingsdienst in de Heikese Kerk.
Daarnaast zijn er nog enkele optredens, in Tilburg of in de regio. Op 26 sept.
zingen we bijv. in een verpleeghuis in Goirle en op 19 november treden we op
in de St. Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch.
Heb je plezier in zingen en ben je benieuwd naar ons koor? Kom gerust een keer
vrijblijvend luisteren! Iedere maandagavond repeteren we tussen 20.00 uur en
22.15 uur in het Zuiderkwartier. Stuur even een berichtje naar info@sint-caecilia.
nl, dan zorgen we ervoor dat je netjes wordt ontvangen en dat er een map klaarligt met de muziek die we aan het repeteren zijn.

Wij bieden:
n Tilburg
Het laagste uurtarief va
jk
Flexibele opvang mogeli
van 7.00-19.00 uur
Elke werkdag geopend

·
·
·

www.kindercreche.nl/zuid - Tafelbergstraat 135 (naast het verzorgingstehuis) - T. 013- 580 02 91
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Hans Vugs 25 jaar diaken

Brief van ons Wies
Biste meense

door Harry Hendriks
Hans Vugs (1938) viert dit jaar zijn 25-jarig diakenjubileum. Momenteel is
hij werkzaam als pastor van Parochie de Goede Herder; locatie Gerardus
Majella. Om dit te vieren was er op 17 september 2017 om 10.00 uur een
plechtige Hoogmis in de parochiekerk aan de Wassenaerlaan 32 te Tilburg.
Na de fusie van de kerken in Tilburg-Zuid tot één grote parochie stond
deze kerk op de nominatie voor sluiting. Dankzij de grote inspanningen
van Hans Vugs heeft hij de kerk weten te behouden voor de parochie.

annesparochie in Oisterwijk, waar zij
ook in het gemengde koor zongen.
In 2001 volgde hij pater Ed van den
Berge op als pastor van de Gerardus
Majellakerk in Tilburg.
Hans Vugs is al jaren vrijwilliger bij
Stichting VNB-Bedevaarten. Hij heeft
inmiddels al meer dan 60 bedevaarten naar Lourdes verzorgd. Ook organiseerde hij bedevaarten naar Rome
en Israël. Zo heeft hij de Lourdesdevotie en ook andere devoties en
bedevaarten een plek kunnen geven
in deze parochie.

De verkaantie is wir vur baai. De
meense mee kender hebbe wir rust.
Ze kunne hullie höös wir schöönmaoke. Want ik weet ööt ervaring dè ut
aaltaai un bis tebende was. De visnetjes van ouwe penties mee un stökske
en un éézerdraoke om dikkoppe mee
te vange en salamanders Mar dè was
vruuger. Toen koste de ijsjes bij Jamin
nog un kwartje. Ut papierke nat van
gesmolte ijs en ziiver. Waor is die teed
toch naor toe. Ut is net of ut allemaol veul harder gao. Of worre wij wet
traoger. Ut zal wel ut liste zéén.
De klenste jong zen wir naor de bewaarschool. En als ut de irste keer is.
Dan zal er heus wel intje bij zéén me
z’nbroek vol stront. Van de zenuwe.
Dé was vruuger wel uns ut geval.
Mar tegenswoordig meuge ze al irder
naor de bewaarschool om kennis te

Biografie Hans Vugs
- Geboren in 1938 in Oisterwijk
- Gymnasium Beekvliet
- Kweekschool
- Voor de klas in Goirle
- Directeur Michaelschool Tilburg
- In 1992 in Den Bosch gewijd tot
diaken door Mgr. Ter Schure
Benoemingen:
foto; Kim Pattiruhu - Parochie H. Petrus te Vught
1992/1995
Hans groeide in Oisterwijk op, waar onder de markante leiding van Alphons - Parochie H. Joannes te Oisterwijk
Marks, die op 28 juni 1964 werd benoemd tot pastoor van de Joannesparochie van 1995/2000
in Oisterwijk, de basis werd gelegd voor zijn latere diakenschap. Hij was pas- - Parochie H. Willibrordus te Berkeltoraal bewogen en diplomatiek. Na zijn diakenopleiding van 3 jaar werd hij in Enschot van 2000/2001
1992 tot diaken gewijd door Mgr. Ter Schure. Door zijn pastores en collegae- - Parochie Lidwina Gerardus Majella
diakens wordt hij omschreven als een goede herder, die zich uitstekend in de te Tilburg van 2001/2012
parochianen kan verplaatsen en zo dienstbaar is naar God, de mensen en de - Parochie De Goede Herder te Tilburg
Kerk. Als vrijwilliger waren hij en zijn vrouw Ineke actief betrokken bij de Jo- van 2012-heden

Waar komt de straatnaam vandaan?
Dit keer interviewen we...
Lina uit de Abel Tasmanstraat.
Samen met haar zus Esmee, papa, mama en twee hondjes Bibi (dat is de bruine) en Luna (dat is de grijze) woont de achtjarige Lina in de Abel Tasmanstraat.
Wat vind je het leukst in de buurt?
Lina woont al heel haar leven in dit
huis en kent de buurt goed. Samen
met vriendinnen uit de buurt gaat ze
graag naar het speeltuintje met het
half gezonken bootje om de hoek
(Columbusplein). Daar kun je lekker
spelen.
Waar zit je op school?
Lina zit op de Triangel, in groep 5. Het
is wel weer even wennen zo na de
vakantie. Je kunt wel leuk spelen bij
school. Rekenen doet ze graag, soms
samen met iemand anders, maar liever alleen. Er is wel veel herrie in de
klas, dat vindt Lina lastig: “ Met veel
herrie kun je je niet concentreren.”
Wat doe je graag?
Naast afspreken met vriendinnen,
lekker spelen bij iemand in de buurt,
is het natuurlijk leuk om spelletjes te
doen op de tablet. Maar ook knutselen en spelen met de hondjes zijn
dingen die ze graag doet. Bibi hebben
ze al wat langer, Luna is er nog niet zo
lang geleden bijgekomen.
Ze zit er nog niet op, maar Lina gaat misschien op gymnastiek. Ze is erg lenig
en laat zonder problemen een ‘split’ en ‘spagaat’ zien. Superknap!
Lievelings...
…eten: uiteten! En dan sushi graag!!
…kleur: lichtblauw, de kamer van Lina heeft dan ook lichtblauwe kleuren
…dier: Chihuahua, hondjes als Bibi en Luna.
…muziek: alle muziek eigenlijk wel, maar vooral Franstalige muziek (Lina
spreekt ook al een paar woordjes Frans!)
Abel Tasmanstraat (Bron: wikipedia)
Abel Janszoon Tasman (Lutjegast, 1603 – Batavia, 10 oktober 1659) was een Nederlands ontdekkingsreiziger in dienst van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Hij is het bekendst door zijn reizen tussen 1642 en 1644, opgezet
door Antonie van Diemen. Tijdens deze reis ontdekte hij Tasmanië, Nieuw-Zeeland en Tongatapu.

104x50.indd 1

vorm
behoud

maoke noeme ze dè. Ik mot er allemaol wel aon wenne aon die nuwerwetse
dinge.
Mar wè hebbe we toch un zomer gehad. Ut leek wel of we in Spanje ware.
Zò werm was ut. Je dan kunde niks
aanders doen, Als de zaak dicht en
donker houwe. En wet kouwe thee
drinke. En goed lui in un stoel onderóót gezakt ligge. Want aanders
zwit te te veul. Mar men volgende
brief zitte we al wir in de kouw .
Tot de volgende keer. Houwdoe war
en veul groete van jullie Wies
Ik zeg mar zò : Ut verschil tusse jong
en ouw meense is, Dè ouw meense
wè ut is om jong te zén. Mar dè jonge
meense nie wete hoe ut is om oud te
zéén

grafische
vormgeving
websites
en
fotografie
vormbehoud.nl

08-04-16 10:09
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Wat jij niet wil dat jou
geschiedt, doet dat ook
een ander niet
Column
door diaken Hans Vugs
Met een zekere regelmaat komen er bij de parochiekerk aan de Wassenaerlaan
pakketten met allerlei gulle gaven van mensen binnen. Al die gaven worden uit
de dozen gehaald en de doos belandt uiteindelijk in de papiercontainer van de
gemeente Tilburg. De dozen worden meestal op de vouwen kapot gescheurd,
anders is de container te snel vol; we moeten er immers 14 dagen mee doen
voordat deze weer leeggemaakt wordt.
In de vroege ochtend of de late avond wordt de container aan de straat gezet.
Toch zijn er altijd mensen die heel nieuwsgierig de container doorzoeken en
alles wat van hun gading is meenemen. Zo ook de doos zelf. Als zij gelukkig zijn
met een lege doos, waarom mogen ze hem dan niet meenemen? Geen enkele
rechtgeaarde Tilburger heeft daar moeite mee. Toch?
Totdat er bij ons op de deurmat een enveloppe viel van de gemeente Tilburg. Je
begint zonder erg te lezen, totdat je je plotsklaps realiseert dat je aansprakelijk
gesteld wordt voor het illegaal storten van afval bij een ondergrondse container! Er stond vermeld dat uit een onderzoek van het team Stadstoezicht van
de Gemeente is gebleken dat het illegaal gestorte afval afkomstig is van onze
parochiekerk, want dit bleek overduidelijk uit het oorspronkelijke adresetiket.
Zo kwamen ze dus bij ons terecht.
Er is dus iemand geweest die een kapotte doos uit onze container heeft meegenomen, die vervolgens gevuld heeft met afval, weer heeft dichtgeplakt en
vervolgens illegaal gedeponeerd bij ondergrondse containers. Nu mag de parochie het bedrag van € 90,00 plus € 9.00 administratiekosten ophoesten voor
iets wat wij niet gedaan hebben, maar wat ons dus door een ànder is aangedaan.
Door schade en schande wordt men wijs, maar zoiets verzin je toch niet? Hoe
komt iemand erbij om op deze wijze met zijn naasten om te gaan? Wanneer er
geen respect meer is voor elkaar, krijgen we een wereld waarin we door anderen op de bon geslingerd worden en dat wil toch niemand? Dus: wat jij niet wilt
dat ze jou aandoen, doe dat zeker ook een ander niet aan!

TOEN EN NU

Transvaalplein - Voltstraat
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Zomerkamp
Scouting 2017

Alweer een onvergetelijk kamp!
Scouting PVG en de Chocoladefabriek
Elk jaar bedenkt de staf van Scouting PVG een bijzonder thema voor het zomerkamp waar alle speltakken (bevers, welpen, scouts) aan deelnemen. De voorbereiding, de ontwikkelingen er naartoe en de belevenissen tijdens het kamp worden beschreven door Daphne Aalbers van de Welpenleiding. Voor de staf is het elk jaar
spannend. Het hele jaar door hebben ze buiten het bedenken van de wekelijkse programma’s, hard gewerkt
om een draaiboek samen te stellen met activiteiten en een dagritme voor dit kamp. Het thema van dit jaar was
Sjakie en de Chocoladefabriek.
Daphne: “Zelf heb ik genoten van de uitvindersmachine. Onze Welpen mochten
zelf snoep maken! Het staflid dat deze
machine bedacht had, had het zelfs
voor elkaar gekregen, dat er een heuse
lopende band was, waarmee het ‘halffabrikaat’ de machine in rolde. En toen
we een spelletje hadden gedaan, kwamen er echte chocolaatjes uit!”
Hoogtepunt
“Voor mij persoonlijk was de hike het
hoogtepunt”, vertelt Daphne. “Dit was
‘mijn’ onderdeel: Ik heb een wandeltocht van 10 kilometer uitgezet in de
omgeving van het kampterrein in Mook.
En ook opdrachten bedacht, die de Welpen zelf konden uitvoeren en waar ze
plezier aan zouden beleven. Bij de scouting is het belangrijk dat er scoutingtechnieken in voor komen. Dus door
bijvoorbeeld gebruik maken van een
kralenroute of het bouwen van iets met
nauwelijks middelen. Een van mijn opdrachten was dat ze op de uitkijktoren
herkenningspunten in de omgeving
moesten omschrijven. (Een goede methode om je weg terug te vinden als
verdwaalt.)”
“Trots ben ik op ieder van ‘mijn’ 23 Welpen. Ze hebben ieder zo’n grote stap
gemaakt in hun ontwikkeling. Kinderen
die aan het begin van kamp moeite hadfoto; archief PVG Hiken op zomerkamp
den met het opruimen van hun tas, die
op de laatste dag mij verrasten, door een volledig ingepakte tas te laten zien. Of een kind dat normaal op de zaterdag
dat ze scouting hebben niet mee durft/wil doen en dan ineens de leiding op zich neemt om het stukje van de bonte
avond te regisseren. En zo had ieder kind wel een groei-punt.”
Gezamenlijk kamp
Om het jaar is er bij Scouting PVG een gezamenlijk kamp. Dit was zo’n jaar. Samen is een terrein gehuurd op het labelterrein ‘t Herrendal in Mook. Daar hebben ze met ongeveer 70 mensen gekampeerd. Zelf tenten opzetten, materialen naar
en van het kampterrein regelen, koken, afwassen, lachen, zingen en nog veel meer. De jeugdleden (bevers, welpen,
scouts) hebben ook veel samen gewerkt. Want: als je een Welp ziet worstelen met een grote jerrycan, ga je als Scout
zijnde helpen. Natuurlijk levert dit leuke plaatjes op, maar ook ontroerende momenten. Een van de Welpen had zijn
been erg naar gestoten en een paar Bevers (leeftijd 4 tot 7 jaar), kwam hem troosten. Lief toch?
24 uur per dag lief en leed
Daphne: “Op kamp deel je lief een leed. De jeugdleden zijn niet altijd schattig, gezellig en meegaand. Natuurlijk niet,
daar zijn het kinderen voor! Maar ik vind het dan mooi om te zien, hoe de leiding alle skills inzet om het voor iedereen
een goed kamp te maken. Het is ook voor de staf een uitdaging, zo’n kamp. Want: in plaats van de 3 uur per week (bij de
Bevers 2 uur), ben je 24/7 verantwoordelijk voor ‘jouw’ kinderen. Als leiding en mens zelf groei je ook! Wat mij betreft: ik
heb zin in komend seizoen (2017/2018) én het zomerkamp 2018! Ik ben erg benieuwd wat het thema voor zomerkamp
2018 wordt!”

foto’s: © Pieter Stoop, 2017

Toen

Nu

Kinderoptocht tijdens
bevrijdingsfeest in 1945,
met rechts voormalig missiehuis van de Oblaten van
de Heilige Franciscus van
Sales (klooster Ave Maria).
Het klooster dateert uit
1920. In 1930 trokken de
Oblaten erin. Zij leidden
daar onder andere jongens op tot missionaris. De
Oblaten verlieten het missiehuis in 1970. In de achtergrond De Broekhovense
kerk (officieel De kerk van
O.L. Vrouw Moeder van
Goede Raad, 1913).

Na het vertrek van de
Oblaten heeft het klooster verschillende functies
gehad: ateliers voor
kunstenaars, daklozenpension, bejaardenwerk
en Academie van Bouwkunst. In 1998 heeft
Bouwgroep Moonen
het pand gekocht. In
2000 brandde een groot
gedeelte af, waarna het
gebouw is verbouwd en
uitgebreid. Sinds 2006 is
het een appartementencomplex.

MOSSELAVONDEN ZUIDERKWARTIER
VRIJDAG 20 EN 27 OKTOBER
Alleen voor buurt en wijkbewoners uit de wijken: Trouwlaan, Uitvinderbuurt,
Zeeheldenbuurt en Oerle.

alwe
e
de 16 r
e
keer

Iedereen moet zich persoonlijk komen opgeven. Kosten; € 5,00 per persoon Contant betalen bij aanmelden!
Aanmelden is verplicht en kan vanaf maandag 2 oktober tot en met 13 oktober bij de Bar van MFA Zuiderkwartier,
Wassenaerlaan 38.
Zaal open en aanvang 18.00 uur.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AANMELDSTROOK
Naam:..........................................................................................................................
Adres:..................................................................................................
Postcode:...........................................................................................
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Reanimatie AED cursus
Beginnerscursus
Er is weer een Cursus Reanimatie AED en wel
op woensdag 04-10-2017 en woensdag 1110-2017. De lessen zijn van 19.30u tot 22.30u
en moeten alle 2 gevolgd worden voor een
geldig diploma.
Herhalingscursus
Er is ook weer een herhalingscursus reanimatie met AED-training. Die cursus bestaat uit
een avond op woensdag 25-10-2017 of woensdag 01-11-2017. Ook deze
lessen duurt van 19.30u tot 22.30u.
Aanmelding
De wijkraad verzoekt u vriendelijk om vóór 27 september € 5,00 inschrijfborg in een envelop in de brievenbus van de wijkraad in het mfa
Zuiderkwartier te deponeren, onder vermelding van uw naam + adres +
e-mailadres + cursus (voor herhalingscursus s.v.p. uw datum van keuze
toevoegen).
Kosten
Dankzij een bijdrage van wijkraad Zuiderkwartier kunnen alle lessen u gratis
worden aangeboden. Na afloop van de cursus, aan het einde van de avond,
krijgt u de inschrijfborg van € 5,00 weer terug.

Hollandse
dansavonden
zaterdag 28 oktober
en 25 november
M.F.A. Zuiderkwartier
Wassenaerlaan 38 tilburg
Gezellig dansen voor jong en oud,
onder het genot van een hapje en
een drankje. Muziek
presentatie dj Sjef met live optredens van the singing dj en een
mystery guest.
Entree € 3,00
Eerste kopje koffie / thee gratis
Aanvang 20.00 /00.00 uur
Zaal open 19.00 uur
U kunt ons ook vinden op
Facebook: hollandse dansavonden
zuiderkwartier dus loop gerust
eens binnen.

Bij de Talentenbank
kan iedereen meedoen!
U ook!
Iedere bewoner en ondernemer in de wijk heeft een talent. Misschien
kunt u wel goed tuinieren, bent u een kei in timmeren of bent u een ster
in kleding maken. Of kunt u juist hulp gebruiken van een ander? Vraag
en aanbod uit de wijk komen samen in de Talentenbank. Doet u mee?
Jaarlijks worden er vanuit het programma ontmoetingsactiviteiten
georganiseerd . We noemen dit kennen en gekend worden. Het gaat om
talenten die een vraag hebben en/of
zelf een talent aanbieden.
Koffie-uurtje
Iedere eerste dinsdag van de maand
van 19.00-20.00 uur in MFA Zuiderkwartier, Wassenaerlaan 38.
Voor vragen, aanbod of het ontmoeten van andere buurtbewoners. De
koffie staat klaar!
Voor de inloop zijn we nog op zoek
naar een gastheer of -vrouw. Ben jij
een persoon die er binnen enkele
seconden voor zorgt dat iedereen
zich welkom voelt en weet je de juiste

bewoners met elkaar aan de praat
te krijgen?
De Talentenbank is een onderdeel van Accent op ieders Talent,
een programma wat onder het
motto ‘voor en door elkaar’ inzet op
duurzame verbindingen tussen bewoners en ondernemers in een wijk.
Interesse?
Wil jij meer weten van het programma Accent Op ieders Talent? Heb je
een vraag? Of wil je graag iets betekenen voor een buurtbewoner?
Laat het ons dan weten via
info@wijkraadzuiderkwartier.nl
of bel naar MFA Zuiderkwartier
013-535 32 55 en vraag naar Petra
Schreuder.

Mocht u verhinderd zijn of geen interesse meer hebben om de cursus te
volgen, dan graag even een berichtje, uiterlijk maandag 02 oktober, ter
attentie van: Ans Vos , Wijkraad Zuiderkwartier , cees611@hetnet.nl 0647625503

Verrijk je Wijk 2017
Trouwlaan / Uitvindersbuurt
en Zeeheldenbuurt
Het afgelopen half jaar zijn er weer diverse activiteiten gesponsord
door Verrijk je Wijk, zoals de Hollandse dansavond, de Zuiderbazaar,
het mannenontbijt, de actieve straatspeeldag, heerlijke straatbarbecues, een mosselavond. Maar ook de Internationale Vrouwendag, eet
en meet met statushouders, een gezellige middag in Koningsvoorde
en Mandelahof en een winterse snertavond.
We zijn nu op zoek naar wijkbewoners die nieuwe initiatieven willen ontplooien die dan door Verrijk je Wijk kunnen worden ondersteund. Verrijk
je Wijk is bedoeld voor initiatieven van wijkbewoners om hun omgeving
leefbaar te maken in de breedste zin en om de cohesie te vergroten.
Kijk ook op www.verrijkjewijk.nl.
De aanvragen moeten minimaal zes weken voor de uitvoeringsdata bij ons
worden ingediend,. Aanvragen die niet op tijd binnen zijn worden dan ook
niet in behandeling genomen.
Er is eventueel een voorschot te
krijgen van maximaal 80% van het
aangevraagd bedrag.
De data voor de bijeenkomsten
van wijkraad Zuiderkwartier en
van de buurtraad Oerle kunt u
vinden op de website van de
wijkraad:
www.wijkraadzuiderkwartier.nl.
Of mail naar
info@wijkraadzuiderkwartier.nl.

Beste discogangers, hier is eindelijk weer een
berichtje van Disco De Vleugel
Op 1 september heeft de disco na een vakantieperiode zijn deuren weer
geopend. Het afgelopen jaar was het aanzienlijk rustiger dan wat wij, de
vrijwilligers, gewend zijn. Met de carnaval was het weer volle bak maar
op de gewone vrijdagavonden was het aanzienlijk rustiger. Daarom hebben wij zelfs met elkaar besproken of we hier wel of niet mee door wilden
gaan.
In maart 1977 is Wil Postelmans met een groep vrijwilligers deze disco begonnen omdat hij vond dat er voor de jeugd van 6 tot 16 niks te doen was. Wij
vinden nu nog steeds dat de jeugd een leuk honk moet hebben om samen te
kunnen zijn. Daarom staan wij iedere vrijdag klaar voor de jeugd van nu.
Afgelopen maart hebben wij het 40 jarig jubileum mogen vieren. Wij zouden
het dan ook zeer jammer vinden als de animo niet groter wordt.
Na veel gesprekken zijn we er achter gekomen dat veel mensen niet weten dat
Disco De Vleugel nog steeds bestaat. Wij zijn iedere vrijdagavond open van half
8 tot half 11 voor de jeugd in de leeftijd van 6 tot 16 jaar. We zitten nu sinds ongeveer 8 jaar in wijkcentrum het Zuiderkwartier, Wassenaerlaan 38. De entree
bedraagt maar 1 euro en de kinderen krijgen een gratis pasje zodat wij te allen
tijde de ouders kunnen bereiken, dit i.v.m. de veiligheid van uw kind.

Administratie & Advies

Leo Hexspoor

- Boekhouding
- Jaaropgaven
- Belasting aangiften (ook particulier)
tel:
email:
www:

Dansplezier in Disco De Vleugel

06-51197933
info@leohexspoor.nl
www.leohexspoor.nl

lid van Register voor belastingadviseurs

Heeft u vragen dan kunt u altijd bellen naar E. Postelmans: 06 123 601 66 of
naar het Zuiderkwartier: 013 535 32 55.
Voor meer informatie kunt u ook terecht op de facebookpagina van Disco De
Vleugel: https://nl-nl.facebook.com/Disco-De-Vleugel-160391024315539/
Wij wensen jullie alvast veel dansplezier in Disco De Vleugel!
Wilt u iets inzenden
voor de krant of
heeft u een tip voor
de redactie?
Mail dan naar
redactie@wijkkrantdekoppel.nl
eerst volgende deadline
om uw kopij aan
te leveren is op
vrijdag 10 november.

