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Tailor - made in Tilburg
Door Dagmar Ebbeling

Aan de Korvelseweg is sinds 2 januari de winkel van Haydar Rezaie en Foroozan Sakhizadeh geopend. In de twee maanden
ervoor hebben ze hard gewerkt om van het pand, waar voorheen GSM Korvel zat, een eigen zaak te maken.
Het stel woont sinds 2012 met hun
twee kinderen in Oisterwijk, nadat
ze via Deventer uit Afghanistan zijn
gekomen. Na het afronden van de inburgeringsgcursus heeft Haydar eerst
werk gevonden bij een atelier, maar
werkt nu 5 dagen in de week bij een
herenmodezaak, waarbij hij de kleding op maat vermaakt. “Het is echter
altijd onze droom geweest om weer
een eigen zaak te beginnen”, zegt Foroozan, “Het is mooi dat het nu ook
kan.”
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in de buurt
én op facebook!

Ze hebben hulp gehad van MST bij
het invullen van formulieren en ze
worden in het dagelijks leven ondersteund door hun Afgaanse vrienden
Morteza Rahimi en Zohra Zabihi (uit
Zwolle) bij het opstarten van hun eigen zaak.
De keuze voor de Korvelseweg komt
voort uit de wekelijkse bezoeken die
ze brengen aan supermarkt De Zon.
De Korvelseweg is lekker druk en er
zijn veel culturen te vinden. Hun kinderen zijn op zaterdag ook vaak te vinden op de Korvelseweg.

foto; Kim Pattiruhu

beroepen. Zo heb ik ervaring opgedaan bij mijn vader die een patisserie had,
Haydar vertelt: “In Afghanistan is maar ook in het maken van kleding.”
het gebruikelijk dat je al vroeg ken- Dat daar zijn hart ligt is duidelijk, hij heeft samen met zijn vrouw een atelier
nis maakt met allerlei verschillende gehad in Afghanistan waar ze met veel plezier samen gewerkt hebben.
“In Afghanistan werkt het wel even anders, klanten komen met stof aan en een
voorbeeld of idee voor een kledingstuk. We beginnen bij nul en maken dan
een heel kledingstuk op maat en naar wens van de klant. In Nederland is het
meer het aanpassen van bestaande kledingstukken, maar natuurlijk is maatwerk ookmogelijk.“ Wat hetzelfde is in zowel Afghanistan als in Nederland, is
dmp administratie
Dorith Looijkens Bierings RBc
dat de klanten graag vooraf weten wat het kost. Hiernaast een indicatie van
Eikstraat 14, 5038 MP Tilburg
(vanaf-)prijzen voor een aantal gebruikelijke werkzaamheden die wij hanteren
telefoon 06 54 39 12 21
in de kledingzaak.
info@dmp-administratie.nl
www.dmp-administratie.nl
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Heropening Disco
De Vleugel met een
spetterend feest

Belangrijk nieuws voor alle kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 16
jaar. Kom naar de opening van Disco De Vleugel op vrijdag 9 februari van half
8 tot half 11 voor een spetterend carnavalsfeest.
Omdat het de openingsavond en carnaval is, is iedereen van 0 tot 100 jaar van
harte welkom. De entree bedraagt 1 euro per persoon.
Disco De Vleugel opent na een flinke verbouwing zijn deuren weer. De disco
heeft een totaal ander interieur gekregen mede dankzij zakelijk leider Rob
Haen. En uiteraard ook door de inzet van de discovrijwilligers.
Normaal is de disco iedere vrijdag open van half 8 tot half 11 voor kinderen en
jongeren tussen de 6 en 16 jaar.
We hopen jullie allemaal weer te verwelkomen in de vernieuwde disco.

www.cartridge-europe.com

Disco De Vleugel
Zuiderkwartier, Wassenaerlaan 38, Tilburg

vermaken
Korter maken broek € 8,50
Rits broek vervangen € 10,50
Rits jas vervangen € 21,50
stomen
Pantalon € 7,25
Gilet € 4,75
Blouse € 6,25
Colbert € 8,75
Avondjurk € 32,50
De hele maand februari geldt
20% korting op alle reparaties!
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De Koppel is de wijkkrant
voor Korvel, Westend en Sint
Anna. Maar ook in de Trouwlaan, Uitvindersbuurt, Zeeheldenbuurt en Oerle.
Zij verschijnt 5 keer per jaar
in een oplage van 10.000
exemplaren.

Vuurwerkslachtoffers niet
alleen bij mensen
door Mariëtte Laugeman

€ 60,-

Winnaars vorige puzzel
De oplossing van de december fotopuzzel vind
u op de website www.wijkkrantdekoppel.nl
Ook staan hier de winnaars vermeld van de
cadeaubonnen. Gefeliciteerd!

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

Kopijsluiting is
vrijdag 23 maart

€ 20,-

Graag willen wij jullie het verhaal vertellen van Lilo. Deze
weerloze lieve poes van 12 jaar is helaas het slachtoffer geworden
van ernstige dierenmishandeling:

Redactie adres
Stichting Wijkkrant de Koppel
p/a Karel Doormanlaan 35,
5025 ZD Tilburg

Eerstvolgende
Koppel komt uit
op 12 april.

€ 40,-

LetterPegel
Na bewust geschopt te zijn door herrieschoppers rent Lilo krijsend weg... Een
voorbijganger zegt er wat van. Twee weken later gooien dezelfde herrieschoppers bewust vuurwerk naar Lilo, weer rent Lilo krijsend weg... Na vijf dagen verdwenen te zijn geweest duikt Lilo op in de tuin van een persoon met gelukkig
een gouden hart. Deze ziet dat Lilo haar snoet helemaal zwart is en dat er bloed
rond haar bek zit. Zachtjes piepend zit ze in een hoekje. De persoon neemt contact op met de dierenpolitie welke doorverwijst naar de werkgroep verwilderde
katten in Tilburg. Waar eerst gedacht werd dat Lilo een verwilderde zwerfkat
was, blijkt zij een goed gesocialiseerde poes te zijn. Ze liet zich gemakkelijk vangen en bleek een chip te hebben. De eigenaar blijkt verhuisd te zijn en haar
jaren geleden achter gelaten te hebben.

Vul de omschreven woorden in in de ruit. Het eerste woord
bestaat uit 1 letter. De volgende woorden bestaan steeds uit de
vorige letters plus 1 nieuwe letter waarbij de volgorde van de
letters kan veranderen. Na het langste woord gaat er steeds een
letter af. Tot er weer een één-letter-woord overblijft. Eén van de
woorden is het onderwerp voor het stukje achterin de krant.

Door de werkgroep verwilderde zwerfkatten Tilburg wordt Lilo naar Dierenkliniek Den Herd gebracht. Lilo’s onderkaak blijkt gebroken en haar onderlip is kapot (waarschijnlijk door het schoppen en het vuurwerk). Ze is erg mager, loopt
wankel en is licht uitgedroogd. Bloedonderzoek wijst uit dat ze verder gezond
is. Lilo’s kaak werd vastgezet met cerclagedraad en haar wonden werden verzorgd. Ze heeft de narcose en operatie goed doorstaan. Twee weken lag ze voor
intensieve zorgen bij Den Herd. Warmte, vocht, energierijke vloeibare voeding,
sterke pijnstillers, antibiotica, ontstekingsremmers en veel liefde en knuffels deden haar snel aansterken.
Inmiddels is ze verhuisd naar dierenasiel de Doornakker in Eindhoven, waar ze
geniet van alle aandacht tijdens haar genezingsfase. Zij blijft daar voorlopig ter
observatie om het herstelproces van haar kaak in de gaten te houden. Lilo lijkt
ondanks haar trauma het vertrouwen in de mens niet te hebben opgegeven, ze
is een erg dankbaar poesje dat een gouwe ouwe mand verdient.
Na het lezen van haar verhaal willen wij graag een oproep doen aan iedereen
om attent te zijn op dierenmishandeling. Er zijn nog steeds mensen die het leuk
vinden om dieren te kwellen en te mishandelen. Laten we met elkaar proberen
om dit probleem aan te pakken en bij een misstand direct de Dierenpolitie te
bellen op noodnummer: 144. En vergeet niet een officiële aangifte van dierenmishandeling te doen, want dan kan de dierenpolitie pas actie ondernemen.

www.ontwerpcirkel.nl

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

onvergetelijke innovatieve, creatieve workshops
en technisch getinte verjaardagsfeestjes !

1 de muzieknoot ‘mi’
2 oude lengtemaat
3 ander woord voor dun of mager
4 zijn de kindertjes die iets in hun schoentje kregen
5 daar krijg je soms op als als je het vorige niet bent
6 hier staat een auto liever niet in
7 brandt het (zon)licht
8 ijzer, scheikundig symbool
9 de muzieknoot ‘fa’
tip: Google is je vriend
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CARNAVAL IN KRUIKENSTAD
9 tot en met 13 februari
Beste Koppel-lezer,

Carnavalsfeest
Op zaterdagavond 10
februari is er groot en
spetterend carnavalsfeest
in MFA Zuiderkwartier.
Iedereen is van harte
welkom, de toegang is
gratis.
Meer informatie
Facebook: Hollandse
dansavonden zuiderkwartier, Facebook: Country
Line dans avonden
Zuiderkwartier

De eerste Koppel van het jaar ligt voor u. Een wijkkrant voor de bewoners van
Korvel, Westend, Sint Anna en Trouwlaan, Uitvindersbuurt, Zeeheldenbuurt
en Oerle. 'Mijn' wijk, waar ik veel bedrijvigheid zie en altijd geïnspireerd raak
door de ideeën van ondernemers en bewoners. Een wijk met veel geschiedenis en -daar ben ik van overtuigd - een hele mooie toekomst. Een wijk waar
ik graag kom en in gesprek ga met de verschillende mensen die er wonen en
werken. Ik zag in 2017 veel verbeteringen, opgeknapte pleinen en leuke initiatieven. Ik zie en hoor ook wat er beter kan. Daar zet ik me graag het komende
jaar weer voor in, samen met u!
Maar allereerst staat er een feestje voor de deur. Eentje waar ik persoonlijk
jaarlijks erg naar uit kijk: carnaval in Kruikenstad. Als wethouder evenementen
maar zeker ook 'gewoon' als kruik. Dit jaar stellen we ons de vraag: 'zot zo
meuge?' wat zoveel betekent als 'zou het zo mogen?' oftewel 'Is het goed zo?'
En dat is ook mijn vraag aan u: is het goed zo, waar u woont? Heeft u wensen
ten opzichte van de voorzieningen, het groen of de veiligheid? Denk er eens
over na. Wie weet komen we elkaar tegen de komende maanden. Ik sta altijd
open voor suggesties, vragen en opmerkingen. Voor nu veel leesplezier en
mocht u gaan carnavallen, dan ook heel veel leut!
Uw wijkwethouder, Erik de Ridder

Brief van ons Wies
Biste meense

Ut lopt alwir tege de carnaval. Hedde gullie oe kööte al gesmeerd? Dè motte wel doen . Want aanders houde
ut nie vol. En nimt mar un klën krèùkske mee. Want ut is mistal kouw weer. En dè houd oe lekker werm. Als ge
naor de opstoet gaot kééke. Jè vur ons begint de carnaval al bij de Flepsteppers. In de schouwburg. De senioren middag. Is goeikóóp en gezellig. Mee naor aflóóp wir de lekkere bitterballe van Ad v Gelòven. En gezellige
muziek .
Want we worre un bietje ouwer. Dan wille de bintjes nimmer zò goed. In men gedachte wel . Mar ge wordt mee
de harde feite op oe neus gedrukt. Ge wordt ouwer. In oe köpke blèfde wel jong , mar de bintjes wille niemmer.
Mar dè laote we naa over aon de jeugd . Die kunne nog ööt d’r dak gaon. En ik gun ze ut van harte. Wij zèn ök
jong gewist. En ut was ök hil gezellig. As gullie net zò veul plezier maokt net as wij vruuger. Dan hedde ut goed
gedaon. Dan hedde un paor daoge nõdig om wir bij te komen. En vergit nie un goei pan snert te maaoke. Dan
kunde er effe tége Ik zeg mar zö hil veul let Alaaf. Zot zò meuge. Altaai hor.
Houwdoe Veul groete van jullie Wies

CARNAVAL TIPS VAN UW WIJKAGENTEN
Foto: Kim Pattiruhu

Foto; Erik de Ridder samen met Dennis Schoormans, carnavalsvriend en
voormalig voorzitter van de Carnavalsstichting Tilburg, kijken uit naar het
aankomend carnaval in Kruikenstad!
Erik de Ridder is in 1978 geboren in Dordrecht, maar sinds 1999 in Tilburg
wonend, in verband met zijn studie bestuurskunde aan de Universiteit van
Tilburg, die hij in 2003 heeft afgerond. Erik is wijkwethouder voor 'onze buurten'
Korvel/Westend/St. Anna en Trouwlaan/Uitvindersbuurt/Oerle, maar daarnaast
ook voor Berkel-Enschot, Udenhout en Tilburg Binnenstad. Verder is hij wethouder Financiën, Economische Zaken, Werk&Inkomen bij de Gemeente Tilburg.
Inmiddels is Erik lijsttrekker bij CDA Tilburg en elke zomer weer enthousiast
kermiswethouder. Hij is getrouwd met Marleen, de trotse vader van Emma,
Nienke en Daylano en groot fan van de Trappers, Willem II en de hockeyteams.

Carnaval - Pasen
Column

door diaken Hans Vugs
Binnen enkele dagen mogen we ons uitleven in het Carnavalsfeest, een heel oud
gebruik vanuit de katholieke kerk. Als
overgang naar de Veertigdaagse vasten in
de Kerk, mochten we ons even vermommen als duivels, narren en God weet wat
voor andere demonen. Zo mochten we
ervaren hoe het is om anderen voor het
lapje te houden en om nog even te genieten van de geneugten van de wereld.
foto Kim Pattiruhu
Want op Aswoensdag mochten we 40
dagen lang maar 1 keer per dag een volle maaltijd nemen en de andere
maaltijden moesten sober zijn. We moesten onszelf iets kunnen ontzeggen
en heel belangrijk, we moesten met name de arme mensen heel nabij zijn
door hen daadwerkelijk te helpen.
De ouderen onder ons weten nog
heel goed hoe het er in die tijd aan
toe ging in onze regio. Toen waren
er geen carnavalsfeesten en optochten. Neen, we moesten naar school
en elke dag naar het Veertigurengebed. Wij moesten bidden voor
al die mensen die, waar ter wereld
ook, wèl carnaval gingen vieren en
dingen deden die het daglicht niet
konden verdragen.

Beste wijkbewoners, Op het moment dat deze wijkkrant verschijnt, staat carnaval weer voor de deur. Carnaval,
voor de meesten, een weekend lang feesten en hossen, maar voor de politie een drukke week. Naast de reguliere
diensten die wij draaien, komen er een hoop extra diensten bij ten behoeve van de evenementen in het centrum.
Diensten die wij ook gewoon meedraaien en daarom even wat minder in de wijk zullen zijn. Natuurlijk zijn wij gewoon bereikbaar via ons mailadres wijkagenten-korvel.tilburg-centrum@politie.nl.
Helaas zien wij ieder jaar weer dat enkele mensen het feest verpesten door strafbare feiten te plegen. Een waarschuwing dus van onze kant; let goed op je spullen! In de menigte en soms onder invloed van alcohol heb je niet
altijd in de gaten dat iemand het voorzien heeft op je waardevolle spullen. Sluit daarnaast je woning of studentenkamer goed af en voorkom inbraak of insluiping. 0900-8844 of 112. Vaak worden wij aangesproken langs welke weg
u iets moet melden. Belangrijk is dat wanneer het een heterdaad situatie betreft u direct 112 mag bellen. Dit betekent dat u dit nummer ook mag bellen bij een verdachte situatie waarvan u inschat dat er direct politie ter plaatse
moet komen, bijvoorbeeld als er s avonds of s nachts personen rond een woning hangen die er niet thuis horen.
Wanneer u een afspraak wilt maken of iets gemeld wilt hebben waar geen spoed bij is dan belt u 0900-8844.
Wanneer u een afspraak met ons wilt of informatie wilt delen dan kunt u ons benaderen via het hierboven genoemde email-adres. Wilt u direct politie ter plaatse of spreken, bel dan één van de hierboven genoemde telefoonnummers.
Alaaf! UIw wijkagenten Mary Clement & Martijn van Ooststroom

Gelukkig is dat nu niet meer zo en
mogen ook wij feest vieren en met
de voeten van de vloer. Maar daar
zit wel het nadeel aan dat we onze
grenzen vaak niet meer kennen en
dan te ver gaan. Zeker in financieel
opzicht. Heel oud is: ‘berouw komt
na de zonde’ en dat geldt vandaag
nog steeds.
Door veel geld met Carnaval
uit te geven, brengen vele
mensen zichzelf onbewust in
moeilijkheden.
Want met Aswoensdag gaat het
normale leven weer gewoon door,
dan moet er ook nog eten en drinken op tafel komen.
Nu zult u zeggen, ‘dat is toch geen
probleem!’ Neen, voor u misschien
niet, maar voor hen die maar met
moeite de eindjes aan elkaar kunnen knopen, komt elke uitspatting
heel ongelegen. En je moet sterk in
je schoenen staan om, als je zo met

elkaar samen aan het hossen bent
en er veel leut is, om dan toch op
tijd af te haken als je portemonnee
het niet kan dragen.
Elk jaar komt het in deze tijd weer
voor dat mensen hierdoor financieel in de problemen geraken. Het
is geen makkelijke weg om dan bij
anderen aan te moeten kloppen.
Carnaval is jezelf heel even
uitleven om vervolgens de
Veertigdagentijd, de voorbereiding
op ons Paasfeest, te vieren.
Want dat Kind dat met Kerstmis is
geboren in die arme stal van Bethlehem, wordt op Goede Vrijdag geheel onschuldig ter dood gebracht,
op een afschuwelijke manier: het
Kruis. Jij zult maar te schande hangen aan een kruis. Maar Hij is op de
derde dag uit de dood verrezen en
Hij heeft voor ons allen de poort van
de hemel weer open gemaakt. En
dat wil zeggen: als ik eens moet sterven, dan heeft de dood niet meer
het laatste woord, maar mag ik door
de dood heen, met Gods hulp voor
altijd gelukkig zijn in zijn eeuwig paradijs. Dat is een heel ander uitzicht,
dan zo maar op de vuilnishoop te
worden gegooid.
Ik wens u allen een fijne Carnaval en
een hele goede voorbereiding op
ons Paasfeest.

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Hallo Korvelseweg,
(en alle buurtjes eromheen)
Door Stijn Stenzel

Eind 2017 ben ik verhuisd, dat was hoog tijd. Twee jaar geleden verliet ik het centrum van
Tilburg en ik heb het enorm gemist. Ik woon nu vlakbij de Korvelseweg, één van de linten
van Tilburg, samen met mijn vriendin Saskia in ons eerste koophuis.
Waar andere steden grachten
hebben heeft Tilburg linten.
Eigenlijk zijn deze linten de levensaders van de stad. Ze zijn
een prachtige samenvatting van
wat Tilburg zo mooi maakt. Het
hart van de stad pompt de linten vol met leven. Op haar beurt
ontvangt hartje Tilburg haar
leven van de linten. Zonder de
Korvelseweg is er geen Tilburg.
Waar de stad haar leven uit de
linten haalt, haalt het lint haar
leven uit de buurten eromheen.
Zonder deze wirwar van straatjes is er geen Korvelseweg. Een
buurt is een ‘van alles’: huizen,
winkels, cafés, eettentjes, enzovoorts, maar bovenal is een
buurt haar bewoners. De bewoners zorgen er met zijn allen
Op de foto; Stijn Stenzel met vriendin Saskia Waijers
voor dat, zo goed en zo kwaad als
dat gaat, de buurt levendig is en leefbaar blijft. De bewoners zijn, om de beeldspraak vast te houden, het bloed wat door
de levensader stroomt. De buurtjes rond de Korvelseweg hebben gevarieerd bloed, een kerngezonde mix van alles wat
de wereld te bieden heeft. Een buurt vraagt meestal minder terug van haar inwoners dan ze geeft, ze is ongemerkt veel
meer dan je beseft. Een buurt kan je een thuisgevoel geven zoals je voordeur dat nooit voor elkaar krijgt. Alle buurtjes
rond de Korvelseweg zijn van die buurtjes waarvan de som vele malen meer is dan de het geheel der delen.
Als ik nu op de Korvelseweg fiets hoor ik daar steeds meer bij. Ik word langzamerhand ook een Korvelander, Korvelaar of
Korvelbewoner, al weet ik niet precies hoe ik straks zal heten. Ik woon er net een maand en dat zijn dingen die alleen de
doorgewinterde inwoner van een van de mooiste stukjes van Tilburg weet. Mijn huis staat, net als alle huizen hier, direct
in verband met het stadscentrum van Tilburg. Ik maak, samen met al die andere bewoners van mijn straat, buurt en al die
buurten om me heen, dat de levensader gezond is en blijft. Samen zorgen wij ervoor dat een van de levensaders steeds
een beetje beter wordt in wat ze al jaren deed, zorgen voor een gezelliger, gekleurder en mooier Tilburg.
Ik zal jullie de komende tijd vast tegenkomen, op straat, in een winkel of ergens anders. Laten we elkaar de komende tijd
groeten en leren kennen, ik ben benieuwd naar jullie verhaal. Misschien kunnen we samen koffiedrinken of een pleintje
opruimen. Het maakt niet zoveel uit wat we doen als we het maar samen doen want of het nu je straat, buurt, lint of onze
stad is, wij maken Tilburg de mooiste stad van Nederland.

De ruilwinkel een sociale
ontmoetingsplek in de wijk.
Laatst kwam er een mevrouw in haar scootmobiel naar de winkel. De deur van de winkel is zwaar en
de drempel is hoog. Voordat mevrouw zelf kon vragen; ‘kan iemand mij helpen’, schoten vier leden
haar tegemoet. Deze mevrouw voelde zich dankbaar en welkom.
In de ruilwinkel genieten leden van
een heerlijk gratis kopje koffie / thee
aan de koffietafel. Deze tafel hoort
velen verhalen. Lief en leed wordt er
met elkaar gedeeld en over zeer uiteenlopende onderwerpen gaat men
met elkaar in gesprek.
Laatst ging het over interpretatie en
perceptie. Eén lid probeerde dit uit te
leggen aan de hele groep die op dat
moment aan de tafel zat. Eerst simpel
aan de hand van foto’s en toen aan de
hand van kwesties, zoals het vluchtelingen dilemma. En wat er dan gebeurt is mooi. Iedereen krijgt de gelegenheid om zijn/haar eigen mening
te vormen en er is ruimte om deze te
uiten. Men is het niet altijd eens met

elkaar en dat is ook niet nodig. Men
laat elkaar in hun waarde, hoe mooi
is dat.
Af en toe worden de vrijwilligers van
de winkel ook verwend door de leden.
Geen verplichting en het wordt ook
niet door de vrijwilligers gevraagd.
Rond sinterklaas kwamen de chocolaatjes binnen. Het is maar goed dat
de vrijwilligers veel lopen in de winkel. En op zondag 2 december hebben we geslaagde sinterklaasmiddag
gehad voor de kinderen en kleinkinderen van de leden. Kinderen hebben
hun schoen gezet en werden verrast
met mooie cadeautjes, die door vele
lieve mensen aan de ruilwinkel waren
gedoneerd. Ook de kerstsfeer zat er

goed in. Er werd regelmatig een dansje gewaagd op de kerstliedjes.
Kom jij ook een keer gezellig binnen?
De koffie/thee staat voor je klaar en
wie weet wil je ook lid worden. Er
staan prachtige spullen in de winkel.
Dé winkel in Tilburg waar je geen portemonnee nodig hebt. Alles wordt
geruild.

Informatie
van het
AdvocatenCollectief
Door Ingrid Nelemans
Het nieuwe huwelijksvermogensrecht heeft ook gevolgen voor
bestaande huwelijken. Vanaf 1 januari 2018 treedt het nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking. Kern van De nieuwe wet. De
grootste verandering vanaf 1 januari 2018 is dat de omvang van
de huwelijksgoederen gemeenschap wijzigt. Voorheen bestond
een gemeenschap van goederen als echtgenoten niets anders
regelden via een notaris. Alles wat echtgenoten bezaten, viel in
de gemeenschap van goederen en ieder van de echtgenoten was
daartoe gerechtigd, met uitzondering van enkele zeer uitzonderlijke goederen.
Vanaf 1 januari 2018 hebben echtgenoten ruimere mogelijkheden om een privévermogen te hebben of te behouden, ook als zij in gemeenschap van goederen zijn gehuwd. Buiten de gemeenschap van goederen vallen namelijk:
* de goederen die een echtgenoot al in eigendom had, voorafgaand aan het
huwelijk
* door een echtgenoot ontvangen erfenissen in het huwelijk
* door een echtgenoot ontvangen giften in het huwelijk
Ook ten aanzien van de schulden is er een belangrijke wijziging. De gemeenschap van goederen omvat niet alleen baten, maar soms ook schulden. Tot 1
januari 2018 waren beide echtgenoten verantwoordelijk voor de schulden, ook
als die schuld door de ander was aangegaan, zelfs voorafgaand aan het huwelijk.
Vanaf 1 januari 2018 ligt dat iets anders: een schuld die werd gesloten vóór het
huwelijk, blijft voor rekening van de echtgenoot die de schuld is aangegaan.
Voor schulden die zijn ontstaan in het huwelijk, kan op grond van redelijkheid
en billijkheid de draagplicht van een schuld bij één van de echtgenoten komen
te liggen.
Een voorbeeld om dat teverduidelijken: tijdens het huwelijk heeft echtgenoot
A een auto gekocht en de schuld die daarvoor is aangegaan, wordt niet voldaan. In geval van echtscheiding moet deze schuld in principe door beiden,
ieder voor de helft, worden gedragen. Echter, op grond van redelijkheid en
billijkheid kan echtgenoot B die de schuld niet aanging en nimmer gebruik
heeft gemaakt van de auto, de rechtbank verzoeken om de draagplicht van de
schuld volledig bij echtgenoot A te leggen. Echtgenoot A zal dan de schuld in
zijn geheel moeten voldoen aan de kredietmaatschappij.
Doet hij dat onverhoopt niet en wordt echtgenoot B toch aangesproken door
de kredietmaatschappij, dan heeft echtgenoot B een vordering op A. Dit laatste artikel heeft directe werking en geldt dus ook voor alle bestaande huwelijken.
Daarnaast is er een ander artikel dat directe werking heeft en geldt voor nu al
bestaande huwelijken. Een echtgenoot die een onderneming voert die buiten
de gemeenschap van goederen valt, is vanaf 1 januari 2018 een redelijke vergoeding verschuldigd aan de gemeenschap. Voor de toekomst is het dus als
ondernemer van belang om na te denken over dit artikel: wilt u het uitsluiten,
concreet maken (met een bedrag of percentage), of wilt u het zo laten?
Maar ook voor de ondernemer die vóór 1 januari 2018 al een onderneming
voert, buiten de gemeenschap van goederen, treedt vanaf 1 januari 2018 deze
redelijke vergoeding in werking.

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

ADVOCATUUR • ORGANISATIEADVIEZEN • OPLEIDINGEN
ARBEIDSVRAAGSTUKKEN • CONTRACTEN

Wat doen we

Ruiwinkel Tilburg Zuid,
Korvelseweg 150A

Fijne buren
In de laatste dagen van 2017 haalden Coby en Gerard van Gorp met de
verkoop van oliebollen en appelbeignets 200 euro op voor de Ruilwinkel
Tilburg Zuid. Deze twee betrokken
buurtbewoners zetten zich overigens
vaker in voor het goede doel. Zo organiseerden zij afgelopen zomer de
rommelmarkt aan het Kromhoutpark,
waarbij de opbrengst van kraamverhuur naar Stichtig Little Joy ging en
verloten zij regelmatig zelfgebakken
wafels in de Facebookgroep ‘Tilburgs
kliekjes ‘.

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
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Korvelsch Bier van
‘De Posthoorn’

wol verhuurd aan de naburige firma
Van Dooren en Dams. Het grootste
deel stond echter leeg, want het was
lastig er huurders voor te vinden.
Royal Dutch Post Horn

Door Theo Cuijpers.

Twee zonen van Jacques van Roessel, Paul en Leo, probeerden in 1931
de oude brouwerij als ‘Van Roessel’s Bierbrouwerij C.V.’ nieuw leven
in te blazen. Ze waren elders in de
brouwwereld actief, maar keerden
dus terug naar Korvel. Tien jaar na
het verdwijnen van het Korvels bier
probeerden de twee broers het opnieuw, hopend dat de goede naam
van het bier nog steeds zou werken.
Al snel werd echter tot twee keer toe
surseance van betaling aangevraagd
en in 1936 werd het bedrijf definitief
opgeheven. Midden in een crisis een
nieuwe brouwerij beginnen getuigt
van redelijk veel moed. Maar al het
optimisme ten spijt lijkt deze poging
van meet af aan gedoemd te mislukken te zijn geweest.

In dit tweede deel wil ik het verhaal schetsen van bierbrouwerij
De Posthoorn, de maker van het toen zeer bekende Korvels Bier.
We stopten de vorige keer in 1904 , het honderdjarig bestaan.
Weinig wolkjes aan de lucht, maar dat ging veranderen.
Bieroorlog
De strijd tussen de Tilburgse brouwers, onder aanvoering van De Posthoorn
en de trappisten, liet de stad niet ongeroerd. Veel Tilburgers gingen op zondagmiddag naar de wielerbaan bij Café Halfweg. Deze lag voorbij het klooster,
richting Moergestel (nu de Rendierhoeve). Rotte eieren, fruit en stenen werden
als blijk van sympathie voor de brouwers over de kloostermuur gegooid. De
trappisten maakten een einde aan deze vorm van volksverzet door café en de
wielerbaan in 1903 te kopen.
Op 23 juli 1904 meldde de Nieuwe Tilburgsche Courant dat er kort daarvoor
een bieroorlog was uitgebroken. De Tilburgse caféhouders waren boos omdat
de trappisten de prijs van hun ijs hadden verhoogd, juist op het moment dat
De Posthoorn door stilstand van haar ijsfabriek niet kon leveren. Men kwam in
groten getale bij elkaar en besloot, omdat de trappisten weigerden de prijsverhoging ongedaan te maken, geen bier meer van deze brouwerij af te nemen.
Om met de tijd mee te gaan, moest de brouwerij blijven groeien en om nieuw
kapitaal te kunnen aantrekken werd besloten van de brouwerij een NV te maken. In 1908 was NV ‘De Posthoorn’, voorheen erven A.H. van Roessel een feit.
Het kapitaal bedroeg fl. 160.000,- te verdelen in 160 aandelen van fl. 1000,Directeuren werden Jacques van Roessel (155 aandelen) en G.F. Küsswetter, de
Duitse brouwmeester (5 aandelen). Elke aandeelhouder had per aandeel één
stem met een maximum van zes. Dat betekende dus dat Van Roessel 6 stemmen had, en Küsswetter met 5 aandelen slechts één stem minder.
In augustus 1909 meldde De Tijd dat J. van Roessel in de vergadering van
aandeelhouders was ontslagen. Maar hij bleef blijkbaar heel populair onder
de Tilburgse kasteleins, want voor de kermis (de laatste zondag in augustus)
besloten die namelijk geen bier af te nemen van De Posthoorn, “maar dit te
betrekken van de brouwerij (Oranjeboom in Rotterdam) waarvoor genoemde
heer van Roessel als agent optreedt”. De lezingen over wat er gebeurde verschillen enorm. Van Roessel legde zich niet bij zijn ontslag neer en claimde dat
niet hij, maar Küsswetter was ontslagen. De Maasbode meende: “De kwestie der
wettigheid kan alleen door de rechter worden uitgemaakt”.
Tien jaar rechtszaken
De omzetting van de brouwerij in een N.V. bracht alleen maar ellende. Jacques
van Roessel en Georg Küsswetter hadden ruzie gekregen en zaten elkaar stevig
dwars. Het was de een of de ander. Wat hier aan ten grondslag heeft gelegen,
kan niet meer worden achterhaald. Probeerde de Duitse brouwmeester de
controle over de brouwerij over te nemen? Of was Van Roessel als bestuurder
zo slecht, dat het bedrijfsbelang vereiste dat hij werd ontslagen? In elk geval
heeft de brouwerij van de processen zoveel last gehad dat dat heeft bijgedragen aan de ondergang van de brouwerij in zijn oude vorm. Het begon bij het
kantongerecht in Tilburg op 24 december 1910. Van Roessel stelde dat aan de
stemming die tot zijn ontslag leidde, bezitters van nieuwe aandelen hadden
deelgenomen. Die stemmen waren dus niet geldig. Hun aandelen waren uitgegeven door Küsswetter, die daar volgens Van Roessel niet het recht toe had.
Van Roessel vertelde verder dat nadat de vergadering werd beëindigd en de
houders van de onwettige aandelen waren vertrokken, er een nieuwe vergadering werd geopend. Hierin werd naar zijn zeggen unaniem besloten Küsswetter
te ontslaan en Van Roessel te herbenoemen. Van Roessel werd echter door de
kantonrechter in het ongelijk gesteld, hij ging in hoger beroep.

foto ; Heemkundekring
Smits van Waesberghe
Na de laatste rechtszaak werden al
snel, op 24 februari, de aandeelhouders bij elkaar geroepen. Wat daar besloten werd, is niet bekend. Wel blijkt
enige tijd later dat de firma Smits van
Waesberghe (eigenaar van Drie Hoefijzers) uit Breda en De Posthoorn zijn
gaan samenwerken. Johannes van
den Heuvel (Geldrop 1878-Tilburg
1957), schoonzoon van de aan het
Wilhelminapark gevestigde brouwer
van neef J.A.B. van Roessel, werd directeur. Hadden deze brouwerij en/
of de firma Smits van Waesberghe
De Posthoorn overgenomen? Had
men zo kans gezien een belangrijke
concurrent een zachte dood te laten
sterven?
In november 1920 werd de inschrijving bij de Tilburgse Kamer van
Koophandel gewijzigd. Naast Van
den Heuvel werd F.A.M.J. Smits van
Waesberghe genoemd als president-

commissaris. Johannes van den Heuvel
was als (enige) directeur geen mede-eigenaar van de nieuwe Posthoorn. Maar
zijn familie bleef wel in bezit van de
opstallen achter het pand aan het Wilhelminapark. Deze werden verhuurd
aan De Posthoorn en Drie Hoefijzers.
De onderneming De Posthoorn en alle
aandelen bleven al die jaren eigendom van de Bredase familie Smits van
Waesberghe. Op het nieuwe adres is
echter nog maar kort bier gemaakt. In
december 1921 werd er geadverteerd
voor bockbier, maar kort daarna is de
brouwerij aan het Wilhelminapark alleen nog een depot voor de producten
van Drie Hoefijzers.
Maar wat met de lege brouwerij te
doen? In 1924 is er nog kort een ijsfabriek gevestigd en na 1927 is de eerste
Tilburgse busmaatschappij Brockway
er een paar jaar thuis. De grote loods
werd gebruikt als opslagplaats en vertrekpunt voor de bussen. Een ander
deel werd als opslagruimte voor kunst-

Uiteindelijk kwam Drie Hoefijzers in
handen van de Verenigde Brouwerijen, brouwer van onder andere Oranjeboom. Tussen 1995 en 2008 ging
de schaalvergroting in de brouwerijwereld in rap tempo verder. In dat
laatste jaar ontstond, na wederom
een fusie, onder de naam AB InBev
het grootste bierconcern ter wereld.
Zo’n 25 jaar daarvoor besloot men in
Breda de oude naam te gaan gebruiken voor een te exporteren bier. De
Posthoorn was immers hofleverancier en dat gaf de mogelijkheid voor
het goed klinkende ‘Royal Dutch’ als
voorvoegsel. In 1984 werd voor de
Britse markt met succes ‘Royal Dutch
Posthoorn’ gelanceerd. Onder de gewijzigde naam Royal Dutch Post Horn
bestaat dat merk tot op de dag van
vandaag.
De geschiedenis van De Posthoorn is
een ongelukkige. De brouwerij was
heel goed op de toekomst voorbereid en haar verhaal leek een successtory te kunnen gaan worden. Maar
om een concurrerende onderneming
te blijven besloot men een N.V. te
worden en zo werd heel wat ellende
in huis gehaald. Uiteindelijk won Van
Roessel weliswaar na een lange reeks
van processen, maar het onderling
gekrakeel zorgde ervoor dat de puf
er toen uit was. De brouwerij viel als
een rijpe appel in de schoot van de
Drie Hoefijzers.

Maar in mei 1912 verloor Van Roessel ook die rechtszaak. Van Roessel ging door
naar de Hoge Raad (18 april 1913). Dat rechtscollege verwees weer terug naar
de Arrondissementsrechtbank (12 januari 1915). Keerpunt voor Van Roessel was
deze tweede zaak in Breda. De rechter gaf hem de kans om met bewijzen te
komen en zo meer duidelijkheid te verschaffen. De rechter oordeelde dat er
getuigenverhoren zouden plaatsvinden om de waarheid te achterhalen. Deze
wierpen blijkbaar een ander licht op de zaak. De rechter achtte bij zijn vonnis
op 2 februari 1920 niet meer bewezen dat de aandeelhoudersvergadering van
31 januari 1910 volgens de statuten was bijeen geroepen. Het eerste vonnis
van de kantonrechter werd vernietigd en de directeuren waaronder Küsswetter
werden veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.

Administratie & Advies

Leo Hexspoor

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

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

lid van Register voor belastingadviseurs

Illustratie: Linda van Erve, post@dekennis-illustrator.nl, 06 44 504 838
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De Duif

Woongroep -Samen Verderzoekt nieuwe kandidaat
bewoners

Tekst: Alisa Lalicic
Sinds mei afgelopen jaar doe ik aan yoga. Destijds had ik het hardlopen
weer opgepakt en iemand wees mij erop dat yoga een goede aanvulling
hierop is. Iets met spieren langer maken, flexibeler zijn en andere fysiologische voordelen. Ik zocht een yogaschool op en schreef me in. Sindsdien ben ik wekelijks op een matje te vinden in een sprinkhaan-, kind- of
de hond met het hoofd omlaag houding. Het is fascinerend hoe lenig ik er
door ben geworden.

Geschiedenis
In 1984 zijn twee vrouwen
begonnen een vorm te zoeken
voor hun plan een woongroep
voor actieve 50 plussers te
realiseren. Ze vonden al vrij snel
een groeiend aantal medestanders. Het motto was: zelfstandig
blijven in saamhorigheid en
hulpvaardigheid voor elkaar,
met behoud van privacy.

Foto: www.woongroep-samenverder.nl
In onze maatschappij lopen 50-plussers meer kans om te vereenzamen.
Heeft u daarom wel eens aan groepswonen gedacht?
Heeft u het plan te verhuizen en
houdt u wel van een uitdaging ?
Bent u iemand die graag zelfstandig,
maar ook met anderen, in een gezellige woongroep wilt wonen?
Bent u nog zelfredzaam, leeftijd 50 +?
Bent u gesteld op uw privacy en
houdt u van gezelligheid?
Meldt u zich dan aan.
Wellicht past u bij ons in de groep.
Het complex bestaat uit twintig
woningen allemaal gelijkvloers. De
indeling van de ruimtes: woonkamer
annex keuken, één aparte slaapkamer, badkamer, wc, hal, en berging.

De meeste woningen liggen aan een
prachtige kleurrijke tuin van ongeveer 1200 m2 die we natuurlijk allemaal gezamenlijk onderhouden. Ook
is er een gemeenschappelijke ruimte
waar regelmatig koffie wordt gedronken en andere activiteiten worden
gehouden. Een oase van rust in het
centrum van Tilburg, vlakbij theaters,
bibliotheek en supermarkten.
In de gemeenschappelijke ruimtes
ontmoet je elkaar, maar achter ieders
voordeur staat privacy voorop. De
woningen vallen allemaal onder de
sociale huurgrens zodat ze voor bijna
iedereen geschikt zijn.
Wilt u meer informatie dan kunt u
kijken op onze website:
www.woongroep-samenverder.nl

Terwijl de onderlinge band werd
versterkt – o.a. door gezamenlijke weekenden – hielp de SBT
(Stichting Bejaarden Tilburg)
contacten te leggen met de gemeente en architecten en vooral
een goede locatie te vinden,
dicht bij winkels, dokter, apotheek, bushalte, stadscentrum
met schouwburg, bibliotheek,
kerken etc.
In 1988 stond er een complex
van 20 woningen rond een nog
woeste lap grond. Intussen is
dat een schitterende tuin geworden met prieel en bestrating,
annex zitjes, waar het bij mooi
weer goed toeven is.

Bingo KBO St. Anna
Heeft u ook zin in een leuke middag?
Kom eens naar de bingo in het Frater Mattheushof 1.
Iedere maandagmiddag is de zaal open om 13.00 uur en tussen 14.00-17.00 uur is er een gezellige bingo.
Er zijn natuurlijk leuke prijzen te winnen! Deelname: € 7,00 enkel boek, € 10,00 dubbelboek voor 10 rondes.
De KBO is ‘s lands grootste seniorenorganisatie. Omdat de KBO zoveel leden telt, wordt hun stem op allerlei plaatsen
gehoord: zowel landelijk, provinciaal als plaatselijk. KBO komt op voor de belangen van de sterk groeiende groep senioren in Nederland.
Door de toenemende vergrijzing wil de overheid bezuinigen en komen voorzieningen als zorg, pensioenen en uitkeringen behoorlijk onder druk te staan. De KBO blijft zich sterk maken om lokaal, regionaal en landelijk uw stem te laten horen en uw belangen te behartigen op het gebied van gezondheid en zorg, mobiliteit en wonen en sociaal-economische
zaken.Als u lid wordt van de KBO, wordt u niet alleen lid van ‘s lands grootste seniorenorganisatie. U profiteert namelijk
ook van de vele voordelen die de KBO u te bieden heeft, waaronder:
Gratis (juridisch)advies
Gebruik maken van ouderenadvisering
Gratis hulp bij uw belastingaangifte
Deelnemen aan lokale activiteiten bij uw lokale KBO-afdeling
Korting op uw rijbewijskeuring
KBO St. Anna organiseert voor de leden Sjoelen en een dagreisje. Ook is het mogelijk een computercursus te doen.
Verdere activiteiten zijn: kerstviering, Sinterklaasviering en de ontspanningsmiddagen.
KBO St. Anna
Frater Mattheushof 1A
5025 LL Tilburg
013 5430936

Een tijd geleden nam ik deel aan een yoga femm les, alleen bestemd voor vrouwen. Niet dat ik überfeminist ben, maar ik wilde het graag eens proberen. Ik
was de eerste en nam plaats op een matje met een blok, bolster en een deken
voor de eindontspanning naast me. Er klonk rustgevende muziek op de achtergrond. Ik had een drukke dag gehad dus vouwde mezelf in een kleermakerszit
en liet de gedachtes de vrije loop. De ruimte stroomde langzaam vol met allemaal vrouwen, ze zouden mijn moeder kunnen zijn. Enigszins op leeftijd, niet
superfit en in te strakke pakjes (sorry mam). Iedereen installeerde zich met alle
attributen die ze met zich meedroegen. Flessen water, vesten, tassen, thermoskannen. Dit was toch een yoga of zou er stiekem wijn zitten in die flessen en
kannen?

Foto Amy Goalen via Pinterest
De yogadocente komt vrolijk binnen gehuppeld, neemt plaats op haar matje
en begroet ons allen. In deze les zal het draaien om de heupen. Ik hoop dat
iedereen zijn echte heupies nog heeft. ‘Adem in, neem je schouders mee en
laat dan los met een zucht’. Dat doen de dames graag en gehorig. Ik zie mezelf
lachen in de spiegel. Ik focus me op mijn ademhaling en weet mezelf zo in de
plooi te houden. Al puffende en kreunende lig ik even later in De Duif houding.
‘Adem naar de blokkades toe’ zegt de yogadocente. Volgens mij is mijn lichaam
een grote blokkade. Ik betrap mezelf erop dat ik al eventjes geen adem meer
heb gehaald. De dame naast me ligt volledig relaxed als een geplette duif op
de grond. Ik krijg kramp in mijn kuit en voel een spier in mijn nek verrekken. Als
een spartelende duif probeer ik mezelf in de houding te blijven. Ik geef het op
en ga veilig terug naar de kind houding terwijl het zweet op mijn voorhoofd
staat. Namastee.
Het einde van de les nadert, de eindontspanning. Mijn favoriete deel van de les.
Met een bolster onder mijn lichaam, onder een dekentje doen we een metta
meditatie. Al twijfel ik sterk aan de aanwezigheid van de deelnemers als ik de
dame naast me zachtjes hoor snurken. Na enkele minuten krabbelt iedereen
weer overeind, vouwen we onszelf in kleermakerszit en mogen we onszelf bedanken voor de deelname aan deze yogales. Ik voel me als een elastiekje.
De volgende dag loop ik een uur hard zonder moeite.
Mocht je opzoek zijn naar een nieuwe sport in 2018, give yoga a try!

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
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Gezellig samen
OUD worden
Enkele tevreden bewoners van
Het Laar aan het woord

Meneer van Beurden

Tekst: Alisa Lalicic

Er is een feestelijke kerstborrel
gaande wanneer we Het Laar binnenlopen. Het is behoorlijk druk
en het ziet er gezellig uit. Maar
daarvoor zijn we niet in Het Laar. We
hebben een afspraak met meneer
van Beurden, een bewoner die al
lange tijd in Het Laar woont.
‘In ben in 2000 hier komen wonen,
samen met mijn vrouw. Ik denk
wel dat ik hier het langste woon.’
zegt hij met enige trots. Meneer
van Beurden is al 14 jaar voorzitter
van de cliëntenraad. Dat doet hij
dan ook met plezier. Hij omschrijft
zichzelf als een tevreden bewoner,
‘je hebt het pas echt voor elkaar als
je kunt wonen in Het Laar!’ zegt hij
lachend en overtuigd me dat het
wel degelijk de waarheid is.
Meneer van Beurden is een rasechte
Tilburger en is zijn hele leven werken woonachtig geweest in Tilburg.
In 1948 begon hij als stukadoor
en daarna werd hij directeur van
een serviceflat. Op z’n 65ste is hij
gestopt met werken, daar hij zorg
ging dragen voor zijn vrouw. ‘We
hebben onze Gouden bruiloft
nog gevierd’. Zijn vrouw is helaas
overleden.

‘Toch hoef ik me niet alleen te
voelen hier in Het Laar. Er worden
verschillende soorten middagenen avonden georganiseerd. In het
restaurant waar ik dagelijks mijn
maaltijd nuttig zijn er altijd mensen.
In de loop der tijd wordt het contact
vanzelf intensief. Het is maar net
hoe je er zelf in staat. Om 10.00uur
ga ik naar beneden voor een kopje
koffie en vanaf 16.00 sta ik mezelf
een Vieux toe, of twee. Dan mag het’
grapt meneer van Beurden.
Meneer van Beurden vertelt dat
er meer dames dan heren zijn.
‘Maar niet iedere man is een heer
natuurlijk’ stelt hij. Dat geeft mij
de ruimte om te vragen of er ook
nieuwe liefdes ontstaan in Het Laar.
Meneer van Beurden lijkt een beetje
te blozen als ik die vraag stel. Hij
zou het zeker wel leuk vinden om
iemand te vinden. ‘Maar in Het Laar
doen we niet aan daten.’ Wie weet
levert dit artikel nog iets op.
Wat ik nog mag opschrijven voor
in de krant. Meneer van Beurden
denkt na maar is er al gauw over
uit dat alles is gezegd. Er moet in
ieder geval wel één specifiek iets
in komen te staan. ‘Heeft u dat wel
opgeschreven van je hebt het pas
echt voor elkaar als je kunt wonen
in Het Laar?’ Dat mag en moet
iedereen weten.

Meneer en mevrouw Meesters
Tekst: Alisa Lalicic

We worden ontvangen door
meneer (89) en mevrouw
(85) Meesters in een gezellige
woonkamer op de elfde verdieping
van Het Laar. Vanuit de woonkamer
gluren we naar buiten. ‘Overdag zie
je natuurlijk veel meer dan wanneer
het donker is. Er is altijd iets te zien’
zegt mevrouw Meesters. We nemen
plaats in de fauteuil en nodigen hen
uit om te vertellen over hun leven.
‘We wonen hier nu anderhalf jaar.
Voorheen woonden we op het
Koningsplein waar we 25 jaar
hebben gewoond. Een heerlijke

plek maar op een bepaald moment
bereik je een leeftijd dat je praktisch
moet gaan denken. We schreven ons
in bij Het Laar en kwamen al gauw
in aanmerking voor een woning.
‘De keuze was snel gemaakt’ vertelt
mevrouw Meesters. Toch bespeur ik
enige heimwee. ‘We hebben het hier
heel erg naar ons zin hoor! Maar soms
missen we het wel om de winkels
vlakbij te hebben.’ Het Laar organiseert
regelmatig lezingen, voorstellingen,
muziekavonden. ‘Er is voor ieder wat
wils’ aldus meneer Meesters.
Ze hebben veel aan elkaar wat maakt
dat er weinig behoefte is om contact
met andere mensen te maken. ‘Dit
jaar zijn we zestig jaar getrouwd, we
zijn zo aan elkaar gewend. We zijn
elkaars gezelschap en dat is meer dan
voldoende.’ Dagen vullen zich met
koffie drinken, lezen, puzzelen, tv
kijken, bij goed weer ook wandelen,

sporten in Het Laar. ‘Er is ook een
fysio in huis! Dat stelt wel gerust.’
Odette pakt de camera en vraagt of
ze een kiekje mag maken. ‘Wilde gij
in de krant?’ vraagt mevrouw aan
meneer Meester. Dat wil hij wel. In
de korte stilte die valt bij het maken
van de foto zie ik een gelukkig
koppel. Hoewel ik maar een fractie
hoor en zie van hun leven, vormen
ze een soort inspiratie voor me. ‘Zo
zou ik ook best oud willen worden’
denk ik bij mezelf.
Wat meneer en mevrouw Meesters
de lezers van de Koppel willen
toewensen? ‘Ik gun iedereen
het allerbeste en we hopen op
vrede, ook voor de vluchtelingen’
aldus mevrouw Meesters. Meneer
Meester hoeft niet lang na te
denken: ‘Dat Willem II mag winnen!’.
Enfin, met die nieuwjaarswensen
kunnen we wel even vooruit.
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Je bent NOOIT te oud om te…
BILJARTEN bij de KBO)
Het is maandagochtend en samen met enkele andere ouderen zit Wil
Smulders gezellig aan de koffie in de zaal van de Mattheushof. Wil is 91 jaar
en zal over twee weken de 92 aantikken. Wil is een mooi boegbeeld voor het
biljarten in KBO-verband. Met een jeugdig en aanstekelijk enthousiasme gaat
hij in op de vraag om iets te vertellen over zijn passie voor biljarten.
Waarom is biljarten belangrijk voor jou?
Op de eerste plaats kan ik zo contacten blijven onderhouden en nieuwe
opdoen. Ik heb er natuurlijk ook veel
plezier in. Het is ook echt een sport
voor ons. We willen nog steeds graag
winnen.

Wanneer heb je het biljarten weer
opgepakt?
Vier jaar geleden ben in de
Mattheushof komen wonen en heb
het biljarten weer opgepakt. Je
verleert het nooit echt, dus ik kon al
snel weer meekomen.

Wanneer ben je begonnen met bljarten?
Ik was 14 jaar en heb het geleerd
in het patronaat bij de fraters, in
Broekhoven. De fraters zelf deden
niet aan biljarten. Later ging ik in
beroepsdienst in het leger. Ik zat
toen in de Kromhoutkazerne, die is
afgebroken. Toen heb ik een tijd niet
meer gebiljart.

Speel je mee in een competitie?
Ja, de competitie van KBO Tilburg.
En we staan daarin tweede, dus
we kunnen nog winnen. Maar als
we toch niet winnen maakt me dat
niet uit, het gaat om het spelen. Ik
leer nog steeds bij. Dat moet ook
wel, want de bond bepaalt hoeveel
punten je moet halen.

De andere kazerne staat er nog, hè?
De Willem II ja. Daar heb ik andere
herinneringen aan. Daar hebben in
de Tweede Wereldoorlog de Duitsers
nog gezeten, de Sicherheitsdienst. In
die tijd gingen we naar de Piushaven
om daar kolen te jatten bij de
kolenopslag. We lichtten de poorten
eruit en gingen met kolen aan de
haal. Dat was een linke boel, want de
Duitsers schoten snel. Het was erg
spannend.

Afgelopen jaar had ik een score
van 31 gemiddeld, daarom moet ik
komend jaar 33 halen, twee hoger.
We spelen libre, met de stootbal de
twee andere ballen raken.

THEMA

deze uitgave:
ouderen over

40 jaar

Bas (23)
De Kennis-illustrator

Op verzoek gaat Wil in een
professionele pose aan het biljarten
staan. Met zichtbaar plezier deelt
hij een stoot uit. Voor hem en vele
anderen is biljarten een wezenlijk
deel van een mooie oude dag.

De Abel Tasmanstraat in Tilburg omstreeks 1955 Bron: fotos.serc.nl

Wil (91) stoot nog een aardig carambooltje

LANGZAAM OUD
Oud ben ik niet, wel ruimschoots middelbaar
Een fase die láng status quo mag blijven
Voor pakweg Koningsvoorde of ‘t Laar
Hoef ik mij vooralsnog niet in te schrijven
Ik heb de boel best aardig voor elkaar
En weet mijn tijd behoorlijk te verdrijven
Het leven valt mij niet bijzonder zwaar
Een slechte dag zal zelden lang beklijven
Toch gaat het leven vaak langs kronkelwegen
Maar hoe, waar of wanneer mijn tijd zich sluit
Heb ik gelukkig nog niet meegekregen
Misschien pakt alles ooit heel anders uit
Maar tot die tijd heb ik er niets op tegen
Om langzaam oud te worden in Oud-Zuid
Ko de Laat
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.

Tekst: Alisa Lalicic & Anita Zeeman zegt Mimi, ‘maar Piet ziet zichzelf
voorlopig niet ergens anders
We worden hartelijk ontvangen wonen.’
Ze geven aan veel steun aan
door Gonnie. Aan de eettafel
elkaar te hebben. Ze komen
zitten de andere ‘bewoners’ die
regelmatig bij elkaar over de vloer.
wij zullen interviewen. Ze zijn
druk aan het kletsen maar laten Dat is eigenlijk iets dat vanuit
onze binnenkomst niet aan zich vroeger is gekomen. Toen was
voorbij gaan. We installeren ons, het normaal dat je bij elkaar langs
drinken een slok van onze koffie kwam, de deur stond altijd open.
Tegenwoordig ziet men steeds
en beginnen dan het interview.
meer dat deuren letterlijk op slot
gaan waardoor het moeilijker
De Abel Tasmanstraat
is om contact te maken met de
De huizen in de Abel
buren. Gonnie: ‘Vroeger was de
Tasmanstraat zijn van voor de
poort altijd open, iedereen kwam
oorlog. Aanvankelijk waren
achterom. Nu is de poort altijd
veel huizen verdeeld in een
op slot.’ Ook door de komst van
boven- en benedenwoning. In
de studentenhuizen en de vele
de jaren ’70 kwam dat vrijwel
wisselingen van studenten weet
niet meer voor. De straat is
ruim, heeft brede stoepen en er men niet meer wie er in de straat
staan bomen. Een aantal huizen woont.
hebben voortuintjes.
Ze zijn bijna allemaal in Oud-Zuid
geboren en getogen. Families
Wonen in de wijk
woonden en wonen nog steeds
‘Hebben jullie er nooit aan
dicht bij elkaar. Mimi is vlakbij de
gedacht om te verhuizen?’
vraagt Anita. Ze wonen namelijk Abel Tasmanstraat opgegroeid, in
de Oerlesestraat. ‘Mijn ene oma
al sinds de jaren ’70 in deze
woonde aan de overkant en mijn
straat. Daar zijn de meningen
andere woonde om de hoek.’ Ook
over verdeeld. De helft had
de familie van Helma, opgegroeid
ooit wel willen verhuizen al
geven ze ook toe dat het hier
in de Groenstraat, woonde vlakbij.
De broer van Piet woonde tot zijn
prima wonen is. ‘Ik zou wel
overlijden kort geleden tegenover
kleiner willen wonen, het huis
is nu te groot voor ons tweeën’
Piet.

‘Toen wij in deze straat kwamen
wonen waren wij de jongeren.
Tegenwoordig zijn wij de ouderen
en is er een duidelijk verschil
merkbaar tussen de generaties.
Vroeger namen de scouting en de
Kerk een belangrijke plek in. Dat
was waar je elkaar tegenkwam
en waar je elkaar van kende. Nu is
dat minder al zien we ook dat de
jonge gezinnen natuurlijk eerder
naar elkaar toe trekken vanwege
de kinderen’ aldus Helma.
Zorgen voor elkaar
Deze bewoners helpen elkaar,
niet uit bemoeizucht maar uit
betrokkenheid. ‘Aan de overkant
woont een oude man’ zegt Ton. ‘Ik
loop regelmatig bij hem binnen
om te kijken of alles nog goed
gaat, of hij nog iets nodig heeft.
Of ik ergens mee kan helpen.
En dat doe ik ook bij de buren,
althans bij Mimi en Piet. Aan de
andere kant wonen studenten. De
eerste studenten stelden zich voor,
waarschuwden als ze een feestje
gaven. De studenten die daarna
kwamen deden dat niet. Je kent
elkaar niet.’ Gonnie heeft met haar
overbuurvrouw de afspraak dat
ze voor elkaars planten en de post
zorgen als ze op vakantie zijn. ‘En
we houden dan een oogje in ‘t zeil.’
Piet maakt elke ochtend een
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Recept voor
tomatensoep

OUDEREN
Zeeheldenbuurt
wandeling. Hij maakt met veel
mensen onderweg een praatje
en hij leert de gewoonten van
buurtbewoners kennen. Zo
weet hij dat een overbuurvrouw
’s-avonds de luxaflex dicht doet en
’s-morgens weer opent. ‘Als ze niet
opengaan bel ik aan om te kijken
of er iets aan de hand is.’
Kerk en scouting
Piet was actief bij de scouting.
‘Voordat iemand bij de scouting
kon komen, gingen we eerst op
huisbezoek om kennis te maken.
Dan wisten we meteen wie we
binnenhaalden. We konden dan
ook zien of ze het financieel
konden bolwerken. Er was in
die tijd natuurlijk ook armoede.
Als kinderen niet mee op kamp
konden omdat de ouders het niet
konden betalen, mochten ze toch
mee. We regelden dat. Scouting
zorgde voor verbinding in de wijk.’
Ook de Kerk speelde een
belangrijke rol. Ze hadden invloed
op school, het kerkbestuur was
tevens het schoolbestuur. Het was

de tijd van de soos. Mimi zegt dat
zij als ouders betrokken waren bij
de vormselgroepen. ‘Het waren
gespreksgroepen waar kinderen
levensvragen konden stellen aan
gastouders.’ Een soort van Google
maar dan anders.
Volgens Helma deden ze in deze
buurt veel met de kinderen. ‘We
hielden bijvoorbeeld een kleine
carnavalsoptocht in de buurt. De
kinderen speelden veel op straat.
Dat doen kinderen nu veel minder,
je ziet ze bijna nooit meer op straat
spelen. Er zijn natuurlijk veel meer
auto’s, dat maakt het minder veilig.’
Op het plein voor de ‘Trouwlaan’
kerk stond het patronaatsgebouw.
De scouting kwam daar bij elkaar,
gymnastiekvereniging David vond
er onderdak, er werd gebiljart,
gedanst enzovoort. Verder was
het natuurlijk ook de plek waar
je na een begrafenis bij elkaar
kwam. Na enige tijd kwamen de
sociale werkers, betaalde krachten.
Het liep niet altijd even soepel
tussen de vrijwilligers en de
sociale werkers. Ze hadden andere

denkbeelden.
Maar het patronaatsgebouw is
inmiddels afgebroken. Het hele
plein ging op de schop en nu
staat er MFA Zuiderkwartier. Ze
vinden het allemaal een mooi,
open gebouw. Gonnie komt er
wel eens omdat ze lid is van de
leefbaarheidsgroep die daar
vergadert, Piet komt er regelmatig
omdat hij er biljart. Ze vinden het
prima dat er een voetbalveldje en
een speeltuintje is, dan kunnen de
kinderen en jongeren tenminste
ook buiten ergens terecht.

Winkels
‘We moeten de geschiedenis
vooral niet vergeten!’ stelt Piet.
‘De wijk heeft veel veranderingen
ondergaan. Vanzelfsprekend het
komen en gaan van wijkbewoners.
Maar ook het komen en gaan van
winkels.’ Er ontstaat een onderlinge
discussie over de winkels die
gedurende de jaren in de wijk
hebben gezeten. Binnen een straal
van 100 meter waren er heel wat
kruidenierszaken, slagerijen, de
tassenwinkel (ja daar kocht Mimi

graag tassen!), een melkboer
en groentewinkels. En ook een
schoenmaker, bakkers en de
fietsmakers niet te vergeten!
Iedere winkel draagt een eigen
verhaal met zich mee. Door de
komst van de supermarkten zijn
de meeste winkels verdwenen
wat eveneens een andere
dimensie aan de wijk heeft
gegeven. ‘Door de kleine
winkeltjes kende je elkaar beter,
nu is dit minder waardoor je
eerder het contact met de buurt
verliest.’ In de Abel Tasmanstraat
zelf zijn geen winkels meer, maar
in de buurt zijn nog wel kappers,
pedicuren, friettenten en andere
zaken die geen concurrentie
hebben van de supermarkten.
Het is inmiddels laat geworden
en we sluiten af. Gonnie heeft
ons na de koffie en cake
voorzien van een drankje. Super.
We bedanken haar voor de
gastvrijheid en nemen afscheid
van elkaar. Het was een gezellige
avond.

Ingrediënten
Bouillon
¾ kilo rundvlees (poulet, schenkel, enz.)
2 liter water
8 gr zout
1 uitje
1 bosje peterselie
2 worteltjes
stukje foelie
sprietje tijm
4 peperkorrels
2 kruidnagelen
Tomatensoep
1 liter bouillon
250 gr. tomaten
50 gr. boter
40 gr. bloem
2 lepels room
½ lepel zeer fijn gehakte peterselie
zout
Bereidingswijze
Bouillon
Het vlees wassen, opzetten met koud
water, het zout en de kruiden, langzaam
aan de kook brengen en 3 ½ à 4 uur
op een getemperd vuur zachtjes laten
koken.
Een flanellen doek in water uitspoelen;
door de goed uitgewrongen doek de
bouillon zeven tot deze als een heldere
vloeistof doorloopt. Bevindt er zich
nu nog vet op, dan dit met grijs of
filtreerpapier er afnemen (op de manier
waarop men voorzichtig een inktvlek
wegvloeit).
Heeft men echter de tijd om de bouillon
geheel koud te laten worden, dan kan
het gestolde vet gemakkelijk met een
schuimspaan er af genomen worden.
Tomatensoep
De tomaten in schijven snijden, 20
minuten smoren in ± 10 gr. boter. Ze
daarna door een zeef wrijven.
De rest van de boter smelten, de
bloem nauwkeurig er mee vermengen
en lichtgeel fruiten. Een gedeelte
van de bouillon toevoegen en onder
voortdurend roeren aan de kook
brengen. De rest van de bouillon er
door mengen en al roerende weer aan
de kook brengen. De tomatenpuree en,
zo nodig, een beetje zout door de soep
mengen. In de soepterrine de room en
de fijngehakte peterselie toevoegen.

De Moordenaarsbaai Abel Tasman Bron WIKIPEDIA

Bron:
P.J. Sarels van Rijn (1955)
de kleine Ik kan koken:
practisch handboek voor koken,
keukeninrichting, keuze en gebruik
van voedingsmiddelen, ten dienste
van gezin, huishoudonderwijs en
kookcursussen.
A.W. Sijthoff ’s uitgeversmaatschappij,
Leiden.

www.wijkkrantdekoppel.nl

WIJKNIEUWS

pagina 10

Berichten van de gemeente

Rooseveltplein herinrichting

Inloop
Korvelseweg

De herinrichting van het Rooseveltplein is een flinke investering in deze wijk.
De gemeente wil die investering doen omdat met name de kinderen uit (dit deel
van) de wijk met de herinrichting een leuke en leerzame speelplek zullen krijgen.

Op dinsdag 16 januari was de
eerste inloopmiddag Korvelsweg.
Deze keer bij Tarte Tatin aan het
Lieve Vrouweplein. Het idee is
dat de contactpersonen van de
gemeente, Ankie en Kitty, iedere
maand bij een andere ondernemer
op de Korvelseweg aanwezig zijn.
Bewoners en ondernemers van de
Korvelseweg, Sint Annaplein en
Lieve Vrouweplein kunnen zo makkelijk binnenlopen met een vraag
of voor een praatje.

Hulp
Afgelopen najaar was er een bewonersbijeenkomst over de herinrichting. Het definitief ontwerp werd overwegend positief ontvangen. Heel veel kinderen hebben zich
tijdens die middag opgegeven om mee te helpen. Onder andere met het bouwen
van een wilgentenen hut. Zodra meer duidelijk is over de uitvoeringsplanning komen
we daar nog op terug. Dat zal in de loop van dit jaar zijn.
Vernielingen
Na Oud & Nieuw kregen wij van bewoners berichten van vernielingen op het
Rooseveltplein. Dat betreuren we zeer. We hopen dat het nieuwe Rooseveltplein
- als het straks is aangelegd - met respect zal worden gebruikt. Dat geldt overigens
voor alle (speel)plekken.

Vindt u het leuk als we een keer
vanuit uw onderneming komen
werken? Stuur dan Kitty
even een berichtje via
kitty.marijnissen@tilburg.nl

Als u als omwonende van het Rooseveltplein ideeën heeft over hoe we het nieuwe
plein straks mooi en heel kunnen houden, horen wij dat graag.
U kunt daarover contact opnemen met wijkregisseur Kitty Marijnissen via e-mail
kitty.marijnissen@tilburg.nl.

Parkeerregulering St. Anna
De gemeente breidt gereguleerd
parkeren uit in vier wijken: Noordhoek,
Piushaven, Theresia en Sint Anna. In
het najaar stond in deze wijkkrant een
oproep aan bewoners uit Sint Anna om
zich op te geven voor een reviewpanel.
Een flink aantal mensen heeft hier gehoor aan gegeven en met hen hebben
we een eerste vergadering gehad. De
volgende vergaderingen zijn in het
nieuwe jaar. We bespreken daarbij niet
of er uitgebreid gaat worden, maar wel
wat de knelpunten zijn in het gebied
waar uitgebreid wordt. In de Noordhoek is het traject al afgerond en is de
regulering per 1 januari 2018 ingegaan.

Vanuit de wijk Sint Anna komen er
signalen dat deze uitbreiding daar
juist voor extra parkeeroverlast zorgt.
Helaas is dat niet te voorkomen. Het
traject om in Sint Anna uit te breiden
loopt. De doelstelling is om uitbreiding
van betaald parkeren in Sint Anna per
1 oktober 2018 in te voeren. Dit hangt
ook af van de voortgang met het
reviewpanel.
Heeft u vragen over de uitbreiding van
parkeerregulering? Stuur een e-mail
naar de wijkregisseur via:
kitty.marijnissen@tilburg.nl

Bezoek burgemeester Weterings
Op vrijdag 29 december heeft onze nieuwe burgemeester Theo Weterings een
bezoek gebracht aan Tilburg zuid. We hebben onder andere de Korvelseweg, de
omgeving Rooseveltplein en MFA Zuiderkwartier laten zien. De burgemeester heeft
gesproken met bewoners maar ook met ondernemers, wijkraad Zuiderkwartier en
andere professionals in de wijk. Hij komt op korte termijn nog een keer terug. Dan is
er iets meer tijd voor een bezoek.

Schade oud en
nieuw
Tijdens een wijkwandeling op 2 januari
is helaas heel veel vuurwerkschade in de
wijk geconstateerd. Ieder jaar wordt er
veel straatmeubilair vernield met vuurwerk. Al deze schade herstellen kost veel
geld. Van dit jaar zijn de bedragen nog
niet bekend maar na de jaarwisseling
2016 / 2017 bijvoorbeeld bedroeg de
schade in heel Tilburg 64.585,61 euro.
Dat geld hadden we liever aan andere
dingen in de wijken willen besteden.
Volgend jaar 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.

Tot slot

Contactpersonen bij de gemeente:
Kitty Marijnissen: 06 - 538 978 44 en Ankie van de Sande: 06 -158 818 44.
Mailen kan ook naar kitty.marijnissen@tilburg.nl en ankie.van.de.sande@tilburg.nl.
Algemene klachten of meldingen: Centraal Meldpunt (14 013) of via Buiten Beter.
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Waar komt de straatnaam vandaan?
Dit keer interviewen we...
Timon uit de Sint Annastraat (Sint Anna).
Timon, zes jaar oud, woont al zijn hele leven samen met zijn vader en moeder
in de Sint Annastraat. Waar de straatnaam vandaan komt weet hij niet, maar hij
woont er graag. Het is een rustige straat, er komen niet zoveel auto’s langs en
het is dicht bij het centrum en de Korvelseweg.
Wat vind je het leukst in de buurt?
Het speeltuintje aan de Capucijnenstraat vindt Timon het leukst.
Daar kun je rennen, voetballen, klimmen en ranja drinken.

‘buurt-ca-fé o (-s)
café in een woonwijk
COLUMN

Door: Pietjan Dusee

“Vijf jaar geleden begon ik in een uitgestorven kroeg en met het volste vertrouwen
gooide ik op 8 september 2012 de deuren open van café Ons Thuis. Het voelde alsof
ik moeder werd van een pasgeboren baby. Ondanks de nodige financiële tegenslagen
maakte ik er, door de jaren heen, de mooiste kroeg van Tilburg van,” zegt Tasja de Laat
in de zomer van 2017.

Waar zit je op school?
Op de Elzen in klas 3-4 van juffrouw Yvonne.

daders. Tasja haast zich om voor een
en ander haar oprechte excuses uit te
spreken, ze heeft er alles aan gedaan
om dit te voorkomen en de teleurstelling druipt van haar af. Ze krijgt gelukkig ook veel reacties van begrip en
niet alleen van de klanten, maar ook
uit de buurt.

Wat doe je graag?
Met lego spelen, filmpjes kijken op youtube, voetballen bij Sarto.
Lievelings...
Boek: De waanzinnige boomhut met alle verdiepingen
Film: Iceage, Minions en Buurman en Buurman
Muziek: Bohemian Rhapsody van Queen
Spelletje: (grote mensen!)-Monopoly
Sport: Voetballen voornamelijk, maar verder ook alles met een bal of ballen
Eten: Pizza, patat en wrapjes
Kleur: lichtblauw
Dier: olifant

In juni 2017 laat ze weten:
“Wij nemen afscheid van de
ouderwetse gezelligheid en
starten een nieuw fris concept
voor jong en oud.”

Sint Annastraat

Ze gaan verbouwen en zijn daarom
gesloten om eind augustus te openen
met een nieuwe kaart, een nieuwe
aanpak en nieuwe energie.
30 juli 2017: “Vanavond eindelijk weer
open.”

De Sint Annastraat is vernoemd naar
St. Anna, de moeder van Maria (> St.
Annaplein). Het noordelijk gedeelte
van deze straat heette vroeger Akkerstraat, het zuidelijk gedeelte werd in
de volksmond het Wagemansstraatje
genoemd, naar het op de hoek van de
Korvelseweg en St. Annastraat gelegen
café Wagemans.
In het Verslag van de gemeente Tilburg
van 1899 wordt er over een brandkraan
in het Wagemansstraatje gesproken en
ook over het aanleggen van de riolering
in de St. Annastraat.
Het eerste officiële besluit is van 24
november 1900. De St. Annastraat
werd toen omschreven als lopende
Vanaf den Bredaschen weg tegenover
ingang kerkhof, langs de St. Annakerk,
snijdende de Capucijnenstraat tot den
Korvelschen weg bij Wagemans.
Bron: wikipedia / Ronald Peeters,
De straten van Tilburg (1987).

Hollandse
dansavonden
MFA Zuiderkwartier
27 januari, 24 februari
31 maart, 28 april
Gezellige Hollandse en Engelstalige
dansmuziek. Voor jong en oud!
Van 20:00 uur - 0:00 uur
De zaal is open om 19:30 uur
Entree € 3,Eerste kopje koffie of thee is gratis.

POMPEN
ONDERHOUD

In 1980 begint kasteleins familie
Elisen-van Loon een kroeg in de
Berkdijksestraat. Een echte buurtkroeg want recht tegenover hun
huis (en hun vervoersbedrijf Elisen)
hoeven ze alleen de straat over te
steken om hun café Het Bronzen
Paardje te openen.
Tilburg had al sinds 1856 ‘twit
pèrdje’ aan het Lijnsheike, maar nu
had den Berkdijk er ‘tbronze pèrdje’
bij. Zij zouden het café 25 jaar open
houden. Het had een trouwe supportersschare, die een borrel kwam
drinken of een partijtje biljarten (op
woensdagavond gratis) en met de
kerk en het kerkhof dichtbij werd de
zaal voor menige bruiloft of koffietafel gebruikt. Tapijtjes en asbakken
op tafel, harmonie, carnavalsvereniging en Sinterklaas aan huis
en heul veul sauwelen vervulde
het met verve de rol van het bijna
verdwenen fenomeen van een echt
(ouderwets?) buurtcafé.
In de jaren vanaf 2005 kwamen
Hubert Jongen en Hans van Dongen in huis en ging het café
’t Verschil heten.
De knusse bar met dicht daarbij de
stamtafel en de mogelijkheid bij
de borrel wat kleins te eten bleven,
zo ook gratis biljart op woensdagavond. Toch komt er na verloop van
tijd de klad in de werking van de
kroeg en wordt het stiller en gaat
hij steeds vaker dicht. Aan het eind
lijkt het dat de deuren alleen nog

17 augustus 2017: “……….Maar door
diverse trieste gebeurtenissen is
het begrip ‘Ons thuis’ helaas verloren gegaan. Ik heb tevergeefs alles
gegeven. Werkelijk bloed, zweet en
tranen. Maar eens houdt het op en
ben ik gedwongen keuzes te maken.
Ook al ga ik kapot van verdriet dat ik
mijn kindje achter me moet laten. Ik
weet in mijn hart dat waar een deur
sluit, altijd weer een andere deur zal
openen……” Dan komt het bericht: “
8 september geen 5 jarig bestaan,
maar we nemen op 27 augustus
afscheid en sluiten (31 augustus) de
deuren.” Dan 7 september: “ Er komt
toch een doorstart en op 15 oktober
foto; Kim Pattiruhu
is er weer een ouderwetse zondagavond op komst (vanaf 18.00uur)”
maar open gaan voor helderzienden,
paranormale handoplegging door
fenomenen, paragnosten en mediums Later schrijft ene Nico Bartels: “Het is
nu, einde 2017, weer elke dag aardig
en spiritisten in plaats van spirituoso,
donker, gordijnen dicht, en Ons Thuis
aan de aankondigingen op het raam
blijft stil. Gaat er nog wat gebeuren,
te zien en het wordt stiller en stiller.
of is het echt zover?”
Vanaf de eerste dag duiken de Laat
c.s. er volop in en voel je een nieuwe
energie als ze het café (nu) Ons Thuis
een impuls geven.
Er wordt geïnvesteerd,
gebouwd, georganiseerd en
de loop komt er in.
Met poolen, darten, voetbal kijken en
steeds vaker ook live muziek van Rinus
Ponsen, Patrick Dano, Jordi Falcon en
zelfs Master Stu. Het geeft leven in
de buurt soms iets té, vooral bij mooi
weer. En als de harde kern van Willem
II soms wat komt indrinken voor de
match worden de grenzen van overlast
wel afgetast en overschreden maar
binnen het betamelijke. Er gebeurt
overal wel eens wat en bij mooi weer
staan alle ramen en deuren open. Het
loopt, je kunt er eten en drinken voor
aantrekkelijke prijzen, die je ook kunt
winnen elke woensdag bij de bingo
van CV de Thuiskomers.
Even dreigt alles mis te gaan als er op
een avond, laat na de match Willem
II-PSV – hoewel het een niets met het
ander te maken lijkt te hebben -, een
tamelijk massale vechtpartij ontstaat
in het café, (de barkrukken vlogen
door de zaak). Later zijn er behoorlijke straffen uit gesproken tegen de

www.wijkkrantdekoppel.nl

pagina 12

Foto-expositie tijdens BuurtBühne
Nieuwe Stede
Op zondagmiddag 18 februari zijn buurtbewoners en andere geïnteresseerden
tussen 13.30 en 16.30 uur welkom tijdens
de eerste editie van ‘BuurtBühne Nieuwe Stede’ van dit jaar. Dit keer zal er een
speciale foto-expositie getoond worden
van de Foto(inspiratie)club en –cursus, die
in de Nieuwe Stede actief zijn. Het thema
is ‘Beweging’ en de fotografen geven zelf
tekst en uitleg bij hun werk. Verder zijn er
sfeervolle optredens van het duo De Wilberto’s, T-Sing!, het Senza koor en gitarist
Davey. De entree is gratis.
Om vaker een BuurtBühne (een soort
wijkpodium/-theater) te kunnen organiseren in de Nieuwe Stede, zijn we op zoek
naar vrijwilligers die dit verder mee willen
opzetten. Lijkt het je leuk om talentvolle en
enthousiaste wijkbewoners, van jong tot
oud, de kans te bieden om hun talent te
laten zien aan de wijk? Neem dan contact
op met centrumcoördinator Aurora van
Schijndel of sociaal werker Jasper Adolfs:
auroravanschijndel@contourdetwern.nl
jasperadolfs@contourdetwern.nl

Maak kennis met R-Newt Kids
Ons sociaal werk voor kinderen en ouders heeft
een nieuwe naam: R-Newt Kids. Onder het
motto ‘Krachtige ouders, krachtige kids’ gaan
de R-Newt Kids-medewerkers aan de slag. “We
luisteren altijd naar de vraag van het kind en zijn
of haar ouders, en denken met ze mee”, zeggen
sociaal werkers Noor en Edith, Kids-medewerkers
in deze wijk. “We gaan daarbij uit van de kracht
van het gezin. We vinden het belangrijk dat
kinderen opgroeien in een veilige omgeving
waarin ze zichzelf mogen ontdekken en vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen. Onze expertise en kennis benutten we tijdens deze zoektocht.
We zetten in op talentontwikkeling, scholen en
maatwerk, samen met partners in de wijk.”

verrassingspakket! En niet minder belangrijk:
Noor en collega’s gaan bekijken welke mooie
ideeën ze samen met de kids (en eventueel ouders, opa’s en oma’s) kunnen realiseren. Later
heeft Noor de leerkrachten met de R-Newt Kids
taart verrast. Ook kwam ze met het R-Newt Kids
nieuws en een taart langs bij de ouderraad (foto),
die toevallig in deze week bij elkaar kwam. Noor:
“Er kwamen positieve reacties van deze betrokken ouders over onze gezamenlijke missie voor
de kinderen in de wijken Korvel, Westend en
Sint Anna. Zij willen hier graag hun steentje aan
bijdragen!”

eerste editie van Club Flyz, een samenwerking
tussen R-Newt (Kids), Disco de Vleugel, Kindervakantiewerk en buurtbewoners. Het is de bedoeling om Club Flyz vier keer per jaar te organiseren. Club Flyz heeft een eigen Facebookpagina
waar je alle ontwikkelen over dit terugkerende
dansfeest kunt volgen.
Wil je meer informatie over R-Newt Kids? Kijk dan
eens op www.r-newt.nl of neem contact op met
Noor van Wijck of Edith Herculeijns:
noorvanwijck@contourdetwern.nl
edithherculeijns@contourdetwern.nl

Omgeving Zuiderkwartier
Ook in het gebied Trouwlaan-Uitvindersbuurt
en Oerle was veel aandacht voor de start van
R-Newt Kids. Zo gingen Edith en collega’s de
verschillende scholen in het gebied langs (de
Triangel, SBO Zonnesteen en Parcours) om te
vertellen over R-Newt Kids. In de Ouderkamer
werd een presentatie gegeven over R-Newt Kids
en op Schateiland konden kinderen een speciale
Skateclinic volgen en werd er volop geschminkt.

Basisschool De Zuidwester
Noor en Edith zijn daar waar gezinnen zijn: thuis,
op school en op straat. Tijdens de feestelijke
startweek van R-Newt Kids in januari bezochten
Noor en collega’s alle groepen van basisschool
De Zuidwester. Na uitleg over R-Newt Kids hebben alle leerlingen een kleurplaat van ‘mascottes’
Rob en Rana gekregen, mét een prijsvraag: ‘Wat
is jouw droomactiviteit bij R-Newt Kids?’ De kinderen met de beste kleurplaten en beste ideeën Als knallende afsluiter van de feestweek genokrijgen na de carnavalsvakantie een R-Newt Kids ten maar liefst 150 kinderen en jongeren van de

Nieuw jaar, nieuwe ontmoetingen!
Ook in 2018 kun je op woensdagen bij het
Zuiderkwartier terecht voor twee activiteiten die allebei bedoeld zijn voor het ontmoeten van nieuwe mensen.
De eerste activiteit is een heerlijke lunch
waar iedereen kan aansluiten. Als je rond
11.00 uur aanwezig bent dan is er altijd wel
een plekje vrij. Deelnemen aan de lunch
kost 2 euro per persoon.
De tweede, aansluitende activiteit is voor
55-plussers en duurt van 14.00 tot 16.30
uur. Er wordt gezellig gepraat onder het
genot van een drankje. Daarnaast worden
er thema’s besproken, spelletjes gedaan
en/of iets creatiefs ondernomen. Voor
deze activiteit moet je je aanmelden en de
kosten zijn 1,50 euro per keer.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met sociaal werker Rina van Ierland:
013 535 32 55
rinavanierland@contourdetwern.nl

Fietslessen speciaal voor migranten
van de Klundert hebben we de beschikking
over kwalitatief goede fietsen. Tijdens veilige
fietslessen leren we volwassenen stapsgewijs de
vaardigheden van het fietsen, zodat ze later
zelfstandig op pad kunnen. Zo beginnen we met
kleine fietsen en gaan we later over op grotere
Heel veel volwassenen kunnen of durven niet modellen. De fietslessen duren telkens twee uur
te fietsen. Ze hebben het als kind nooit geleerd, en bevatten een theorie- en een praktijkgedeelzijn bang om zich in het drukke stadsverkeer te te.
begeven of hebben al lang niet meer gefietst. En
dat terwijl de fiets een ideaal middel is om je op Wil jij meedoen?
een gezonde manier te verplaatsen. Het verruimt Een volledige cursus duurt vijftien weken en
letterlijk en figuurlijk jouw omgeving. Fietsen is kost vijftien euro. Betalen via de Meedoenregevaak noodzakelijk om te kunnen participeren in ling is een optie. Na elke cyclus is er ruimte voor
de samenleving; boodschappen doen en andere nieuwe deelnemers. De lessen vinden plaats op
werkzaamheden zijn namelijk veel makkelijker vrijdagochtenden van 9.30 tot 11.30 uur in het
op de fiets. Een gezonde én goedkope oplossing Zuiderkwartier, Wassenaerlaan 38. Voor vragen
en/of aanmelden kun je contact opnemen met
om je te verplaatsen.
Fatima Elabbassi via:
06 231 44 893
Op naar zelfstandigheid
Dankzij een samenwerking met fietswinkel Ton fatimaelabbassi@contourdetwern.nl
Nederland is fietsland bij uitstek. Daarom biedt
ContourdeTwern fietslessen aan bij het Zuiderkwartier. Speciaal voor migranten, zodat ook zij
zich makkelijker en goedkoper binnen en buiten
de stad kunnen verplaatsen.

ContourdeTwern
adres

tel

Wijkcentrum Nieuwe Stede
Capucijnenstraat 156
5025 LK Tilburg
013 543 66 64

adres

MFA Zuiderkwartier
Wassenaerlaan 38
5021 VS Tilburg

tel

013 535 32 55

internet www.contourdetwern.nl
Facebook ContourdeTwern Zuid West

Deze pagina is een uitgave van ContourdeTwern.
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Juffrouw Trudy stopt
na 45 jaar lesgeven

Kerstmarkt VSO school
Parcours Tilburg

Tekst: Anita Zeeman

Op 21 december was er een Kerstmarkt bij VSO school Parcours Tilburg aan de
Generaal Smutslaan 9 voor de docenten.

Juffrouw Trudy heeft 45 jaar met veel plezier lesgegeven op een basisschool in Oud-Zuid. Ze is een bekende in de wijk,
veel van de ouders van nu heeft ze als kind in de klas gehad. Ze kijkt terug op een mooie periode. We praten over wat er
veranderd is in al die jaren.

In oktober hebben we kennis gemaakt met de directeur Mirianne Govers en enkele docenten van deze mooie en bijzondere school in onze wijk. Een wens van
school is om de samenwerking met de wijk te versterken. Een eerste concrete
actie was om een kerstmarkt te houden met ondernemers uit de wijk waar de
docenten hun kerstattentie konden samenstellen. In totaal hebben 8 ondernemers meegewerkt aan dit super leuke initiatief en wij denken dat het zeker voor
herhaling vatbaar is.
Binnenkort hebben we een vervolg afspraak over de verdere samenwerking
met de school en de wijkondernemers. Dus heeft u een idee, aanbod of vraag
schroom dan niet en laat het ons vooral horen. Dit kan via
info@ondernemendzuiderkwartier.nl

“Kinderen zijn niet veranderd maar de
omstandigheden wel. De maatschappij is veranderd, werkende ouders,
andere gezinssituaties, opvang en
bso, media. Maar in deze tijd reageren
de kinderen nog steeds op dezelfde
manier als vroeger. Ze zijn ontvankelijk voor dezelfde dingen.”
Toneelspelen en verhalen vertellen
vond ze het leukste. “Ik vertelde een
verhaal en de kinderen mochten het
uitbeelden. Ze kropen uit hun schulp,
dat is mooi om te zien. En het is goed
voor de luisterhouding. Wij voerden
af en toe ook toneelstukjes op voor
de kinderen. Hun gezichtjes op die
momenten, dat was genieten.”
Het gesprek komt op de ouders. Zij

kiezen nu bewust voor een school, kinderen gaan niet meer vanzelfsprekend
naar de school in de buurt. “Ouders
kijken nu meer of ze een goed gevoel
hebben bij een school. Ze moeten hun
kind er met een gerust hart achter
kunnen laten.
De verhouding tussen leraren en
ouders is veranderd. Vroeger spraken
we hen aan met u en met meneer en
mevrouw. Nu noemen we elkaar bij de
voornaam. Ze zijn nu kritischer, beter
geïnformeerd. Maar zowel vroeger als
nu hebben ze hetzelfde doel: ze willen
het beste voor hun kind en zijn bereid
om daarvoor alles te doen wat nodig
is.”
Ook het onderwijs zelf is veranderd.

FALIE

“Een voorbeeld is ICT. Van geen
computer naar ieder kind een laptop, van schoolbord met krijt naar
digibord. Het onderwijs aan kleuters
is ook veranderd. Tot 1985 had je de
kleuterschool en de lagere school.
Het onderwijs in de kleuterschool
was gericht op socialiseren, experimenteren, spelletjes. In de eerste
klas van de lagere school begon het
leren. Nu is het één school, de basisschool en moeten de kleuters vanaf
groep 1 presteren.”
“Het onderwijs is mijn passie en
leven geweest. Niets is mooier dan
een beetje bij te kunnen dragen aan
het geluk en de ontwikkeling van
kinderen.”

nodigt u uit voor de koﬃe of thee!
SUIKER

FOTO: Wikimedia Commons

Elke eerste dinsdag van de maand van 19.00 u tot 20.30 u bij MFA het Zuiderkwartier
(Wassenaerlaan 38, Tilburg).
Met ons programma Accent op ieders Talent stimuleren wij het MEEDOEN
van alle wijkbewoners en ondernemers. DOET u ook mee?
Meer weten kijk dan op
www.wijkraadzuiderkwartier.nl/accentopiederstalent

MELK

Waar krijg je op als je ‘op je Falie’ krijgt? Dan krijg je op je kop. Dat weet
een kind. Maar wat is een Falie? De Falie is een grote doek die vroeger
(vooral door vrouwen) over de schouders werd gedragen en deels over
het hoofd werd getrokken als ze het huis uit, of de kerk binnen gingen.
En als je iemand die een Falie droeg een mep verkocht, dan was de
kans dus groot dat dat op die Falie was. En zo krijgen we nog steeds op
onze Falie, al draagt niemand hem nog. Waar het woord Falie precies
vandaan komt weet men niet. Maar het is waarschijnlijk een vernederlandst Frans woord (zie Voile, Foulard).
Vincent van Gogh schilderde in 1885 ‘Vrouw met Falie’. Dat hangt in het
van Gogh museum. Het plaatje hier is afkomstig van een reproductie.
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Wereldgerechten
Tekst: Alisa Lalicic
Vroegâh, toen mijn zussen en ik oud genoeg waren om eten te bereiden
stond moeder het toe om ons af en toe te laten koken. Haar repertoire reikte
niet verder dan aardappelen, vlees en groente. Daar vonden wij natuurlijk
niets aan. In die tijd kwam Knorr met Wereldgerechten. Afrikaanse boboti,
Griekse kofta; het kon niet gek genoeg. Mijn zussen en ik waren er dol op.
Maar moeder? Die vond het allemaal maar niks. 'Wat zit er nu weer in? Ik ga
wel naar Griekenland als ik die balletjes wil eten.'

Cursus
‘imkeren in de Korveltuin’
Dit voorjaar organiseert de Stadsimkerij Beezzz samen met Buurtmoestuin ‘Korvel’ en de
wijkraad ‘Zuiderkwartier’ een imkercursus speciaal gericht op Syriërs (en anderen).

Enfin, uiteindelijk gingen we allemaal het huis uit en zou je denken dat
moeder terug naar haar eigen aardappelen, vlees en groente zou gaan. Maar
daar dacht ze anders over. Indiase curry, Italiaanse lasagne, Spaanse paëlla.
Niets was haar te gek. 'Bon apetit' en dan zette ze het eten op tafel.
Afgelopen week ontving moeder van het werk haar feestpakket, met het
thema ‘Werelds’. Zo zat er ook een zakje ghassoul in, een Afrikaans kruid. 'Daar
zal ik vast wel een Afrikaanse goulash mee kunnen maken!'. Ze marineerde
het vlees in de kruiden en keek op de verpakking wat de bereidingswijze was.
'100% pure & natural, verjongende klei' stond erop. Ghassoul was geen Afrikaans kruid maar bedoeld om een gezichtsmasker van te maken...
'Kom je vrijdag eten kind?'
Alleen als ik aardappelen, vlees en groente krijg...

Schoonmaakactie
Fokkerpark
Zaterdag 10 maart organiseert Werkgroep Leefbaarheid Uitvindersbuurt & Korvelse Hofjes van 11.00 tot 12.30 uur, in het kader van
NLdoet, het opruimen van zwerfafval in het Fokkerpark en nabije
omgeving. Ieder die wil kan meehelpen om het park er weer opgeruimd uit te laten zien. Afvalgrijpers, handschoenen e.d. zijn aanwezig
en de Diamant groep zal het verzamelde afval afvoeren.
Samen houden we het Fokkerpark schoon!

De cursus bestaat uit twee delen.
Eerst zijn er twee maandagavonden
theorie, daarna zijn er acht zondagmiddagen praktijk. Aan het eind van
de cursus zijn de mensen ‘beginnend
imker’
Wat:    Cursus ‘imkeren in de Korveltuin’
De twee lessen worden gehouden
in Wijkcentrum Zuiderkwartier op
maandagavond. de achte praktijklessen zullen plaatsvinden in de Korveltuin op zondagmiddag.
De kosten voor deze curcus is € 7,50
per keer all in (vermoedelijk ‘meedoenregeling’ van kracht)
Op maandagavond 19 februari is er
een informatieuurtje om 19.30 uur,.
Wij nodigen u van harte uit om hierbij
aanwezig te zijn. Dit is in wijkcentrum
‘Zuiderkwartier’ in de Wassenaerlaan.
We zijn er dan om alle openstaande
vragen van een antwoord te voorzien
De cursussen zelf zijn gepland op 5
en 12 maart (theorie) en op 2 en 22
april, 21 mei, 3 en 10 juni en 1 juli
(praktijk)

Waar komt de bijenteelt vandaan?
Lang voordat bijen door mensen werden gehouden, werd honing van
in het wild levende bijen geoogst. De eerste berichten van bijenteelt
dateren uit het Oude Egypte. In de klassieke oudheid was het houden
van bijen algemeen verspreid. Deze vroegste vormen van bijenteelt
bestonden uit het vangen van bijenzwermen in uitgeholde boomstammen of aardewerken buizen. Voor het oogsten van de honing moest het
volk worden vernietigd.
In sommige landen werd het houden van bijen in holle bomen tot ambacht verheven. Hiervoor werden dikke bomen van 4 tot 15 meter hoog
gebruikt, waar de bijen in natuurlijke holten of door de mens uitgeholde plekken werden gehuisvest. Voor het verstevigen van de honingraten werden in de holten kruizen of raten geplaatst. Voor het verzamelen
van honing werden lange nauwe uithollingen gebruikt.
Tot in de twintigste eeuw werden bijen in gevlochten bijenkorven
gehouden. De methode van honing oogsten bleef hetzelfde. Omdat
het bijenvolk daarvoor gedood moest worden, werd het zwermen
aangemoedigd om aan nieuwe volken te komen.De introductie van de
bijenkast met verwisselbare ramen in de negentiende eeuw (uitgevonden door Jan Dzierżon) zorgde voor een radicale breuk met het
verleden. Het was nu mogelijk afzonderlijke raten uit de volken te halen,
dat maakte het oogsten van honing eenvoudig en het afzwavelen van
bijenvolken overbodig.In de oude korfimkerij was het zwermen van
bijenvolken erg belangrijk, in de moderne imkerij speelt juist het voorkomen van zwermen een grote rol: zo worden grote volken gecreëerd,
die veel honing opleveren.
Een andere ontwikkeling die bepalend is geweest voor de imkerij, is de
komst van de varroamijt naar Europa. Sindsdien is de bestrijding van
de varroamijt een vast onderdeel geworden van het imkeren. De komst
van de varroamijt is voor veel imkers een reden geweest te stoppen met
het houden van bijen.
Bron: Wikipedia

Op de foto; Wethouder Erik de Ridder samen met een wijkbewoner in actie

Kindercrèche Zuid. De betaalbare familiecrèche van Tilburg Zuid

Wilt u meehelpen? Jong en oud is van harte welkom!
Kom op 10 maart om 11.00 uur naar het Fokkerpark tegenover Sacharias
Jansenstraat 19. Daar staan mensen van ContourdeTwern en de werkgroep
leefbaarheid klaar om de vrijwilligers op gang te helpen. We hopen dat Erik de
Ridder, wijkwethouder van Oud-Zuid, ook weer meedoet.
Voor koffie, thee, fris en een boterham wordt gezorgd. Meer informatie en
aanmelden (niet verplicht) via www.nldoet.nl. Werkgroep Leefbaarheid
Uitvindersbuurt & Korvelse Hofjes is bereikbaar via e-mail korvelsehofjes.
uitvindersbuurt@gmail.com en via Facebook. De werkgroep maakt deel uit
van Wijkraad Zuiderkwartier, werkt samen met Gemeente Tilburg en wordt
ondersteund door het sociaal werk van ContourdeTwern.

vorm
behoud

grafische
vormgeving
websites
en
fotografie
vormbehoud.nl

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

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Trainen voor de Marathon
van Tilburg
(deel 1)

Ouderen Statistieken
in Tilburg en Nederland
Hieronder vindt u enkele cijfertjes over de sociale omgeving en het
onveiligheidsgevoel in Tilburg. Deze informatie is verkregen via de website
van de gemeente Tilburg . Heel veel ‘standaard’ gegevens kun je terugvinden
in de stadsmonitor https://tilburg-stadsmonitor.buurtmonitor.nl.

Tekst: Anita Zeeman
Marleen zit een beetje rozig tegenover mij. Ze heeft net 23 km hard
gelopen. Het was lekker weer, zonnig, fris en weinig wind. Ze traint
sinds september vorig jaar voor de
Marathon van Tilburg, die op 13 mei
wordt gehouden.

Sociale omgeving
Gebruik wijkverpleging
Tilburg 2,7% Nederland 3,0%
Eenzaamheid
Tilburg 40,9 % Nederland 38,8%

Vorig jaar werd deze marathon voor
de eerste keer georganiseerd. Het was
toen plotseling zo warm dat deze een
uur eerder startte om te voorkomen
dat de deelnemers onwel zouden worden. De vriend van Marleen heeft hem
gelopen en was het laatste gedeelte
vooral bezig met koelen door water
over zich heen te gooien. Hij liep er
door de warmte ook langer over dan
gepland.

Mantelzorg 2016
Tilburg 15% Nederland 14,2%
Zelfstandig wonende personen
van 75 jaar en ouder in 2016
per 1000 inwoners
Tilburg 904 Nederland 922
Onveiligheidsgevoel
De index onveiligheidsbeleving is
ontwikkeld door het WODC in opdracht
van het ministerie van veiligheid &
justitie en de VNG.

Op mijn vraag waarom zij aan een marathon wil deelnemen vertelt ze dat ze
er tot voor kort niet over dacht om een
dergelijke afstand te lopen. “Ik dacht
dat een marathon te veel voor mij zou
zijn. Maar aan de andere kant, als je
het niet probeert lukt het in ieder geval niet. Ik ga het gewoon proberen.
Ik heb wel een paar keer de Tilburg 10
miles gelopen en in 2013 twee keer
een halve marathon. Die in Eindhoven
vond ik niet zo leuk, ik loop liever in
buitengebieden dan in een stad. Die in
de Loonse- en Drunense Duinen was
veel mooier.

Misdrijven
2012
Tilburg 89,1 Nederland 69
2016
Tilburg 66,4 Nederland 54,7
valongevallen (per 1000 inwoners van
65+)
Tilburg 190 Nederland 537
Verkeersslachtoffers
Tilburg 9,7 Nederland 12,3

Eind vorig jaar heb ik de Valkenloop
over de hei bij Valkenswaard gelopen,
heel mooi, en de Warandeloop. Deze
was dit jaar voor het eerst niet in de Warande maar in de Beekse Bergen.”
De 10 miles vindt ze ook niet prettig, te kort op de vakantie en te massaal. “Ik heb vorig jaar naar de marathon gekeken
en die is minder massaal. Je loopt sneller uit elkaar, sommigen lopen vrijwel alleen. Ik ben na de zomervakantie begonnen met 8 km en nu, half januari, zit ik dus op 23 km. Lig nog op schema. Ongeveer 3 weken voor de marathon wil ik
het 36 km kunnen volhouden.
Ik train op dinsdag met een groep bij Attila. We doen dan intervaltraining. Dat is nodig om op tempo te kunnen blijven
lopen. Daarnaast train ik ook alleen, nog twee keer per week intervaltraining en in de weekenden lange afstanden. Ik
loop op muziek, op gevoel, het gaat zoals het gaat. Als ik telkens op mijn horloge kijk word ik gek. Ik vind het spannend
en weet niet of het me lukt.”
Wordt vervolgd...

TOEN EN NU
Wassenaerlaan

Toen
v.l.n.r. R.K. Kerk H. Gerardus Majella
(Trouwlaan), pastorie, school en
patronaat, later buurthuis. Van dit
gebouw maakten onder andere de
scouting en de gymnastiekvereniging David gebruik. Het buurthuis
werd afgekeurd voor gebruik. Op 2
oktober 1980, de sloop was al aangevangen, brandde het gebouw
volledig uit door het aansteken van
wat afval.
Tekst en foto: Regionaal Archief
Tilburg

Nu
v.l.n.r. R.K. Kerk Gerardus Majella
(Trouwlaan), pastorie, MFA Zuiderkwartier, brink met speeltuin en
daarachter een voetbalveldje. Aan
de rechterkant en in de Trompstraat (verlengde van brink) staan
nieuwe
appartementengebouwen. De Zeeheldenbuurt behoort
tot een van de oudere buurten die
zijn gerevitaliseerd.
Foto: Pieter Stoop

Diefstallen uit woningen
Tilburg 2,9 Nederland 3,3
Overlast
Tilburg 93 Nederland 93
foto mopo.be
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Mooie Match op de Beursvloer
Geslaagde vierde Mix & Match
In eetcafé Kolektivo vond op 14 januari de
vierde Mix & Match plaats. Dit initiatief van
Wijkraad Zuiderkwartier heeft tot doel het
verbinden van ‘oude’ wijkbewoners van Trouwlaan-Oerle-Uitvindersbuurt met statushouders
(vluchtelingen met een verblijfsvergunning).
Aan de nieuwkomers werd verteld wat er door
vrijwilligers in de wijk aangeboden wordt. Op
hun beurt vertelden de nieuwkomers waar zij
ondersteuning bij nodig hadden.
Het was een gezellige middag met allerlei activiteiten zoals schaken, muziek, voordracht,
schilderen, of een wandeling door de wijk. De
stadsimker Marcel Horck verzorgde, bijgestaan door Ali Hamada, speciaal
voor de kinderen een workshop over bijen en honing. De bijenkasten staan in
stadstuin Korvel, achter de Korvelse kerk. Na afloop was er een presentatie en
deelden zij trots honingstokjes uit. De middag werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Peter Kolen verzorgde een heerlijk Italiaans 3-gangendiner.
Ook een keer een Mix& Match bijwonen? De eerstvolgende is op 18 februari
van 14.00 – 19.00 uur in. Eetcafé Kolektivo , Trouwlaan 189.
Opgeven kan via: Info@wijkraadzuiderkwartier.nl

Dansavonden MFA Zuiderkwartier
4e zaterdag van de maand
In maart 2016 kwamen wij op het idee om eens per maand een gezellige
dansavond te houden in MFA Zuiderkwartier voor de bewoners van de wijk
Trouwlaan/Oerle. Tot op heden is de Hollandse dansavond een erg druk bezochte activiteit. We ontvangen elke 4e zaterdag van de maand tussen de 85
en 100 personen. De bezoekers hebben een plezierige avond en ze worden
voorzien van een hapje en een drankje. Er is gezellige dansmuziek voor jong
en oud, dit onder leiding van onze dj Sjef. Ook hebben we regelmatig live optredens van bekende artiesten. De avonden worden steeds drukker bezocht.

Op 10 oktober was Wijkraad Zuiderkwartier aanwezig op De Beursvloer Tilburg, een evenement waar bedrijven en
maatschappelijke organisaties elkaar vinden. We kregen daar het aanbod voor een laptop. Op 16 januari 2018 ontving
de voorzitter van Wijkraad Zuiderkwartier deze nieuwe laptop uit handen van Bram Sauer van IT-bedrijf Aces Direct.
We scoorden ook nog een gebruikte laptop en printer van IFF, die hebben we in december opgehaald.

Verrijk je wijk 2018

2e zaterdag van de maand
In oktober 2017 kwam de vraag of we er geen extra zaterdag bij konden
doen. Ikzelf had daar wel oren naar, want er werd al tijden van diverse kanten
de vraag gesteld: “John wil jij geen country line-dance-avond organiseren.”
In november 2017, de 2e zaterdag van de maand, is deze avond van start
gegaan. De opkomst was toen al groot: ruim 50 line-dancers. In december
steeg de animo naar 70 line-dancers, Deze avond werd toen verzorgd door
DJ Peerke en The Flying Lady (Joke Mozes).

Trouwlaan / Uitvindersbuurt / Zeeheldenbuurt en Oerle

Nieuwjaarsparty
Voor de dansavond van januari 2018 organiseerden ContourdeTwern, Verrijk
Je Wijk en de dansorganisatie een Nieuwjaarsparty voor buurtbewoners en
dansbezoekers. Dit onder het genot van een glaasje bubbels en een lekker
hapje bij binnenkomst. Na de borrel was er gelegenheid om een dansje te
wagen. Ruim 150 bezoekers bezochten deze avond in MFA Zuiderkwartier.
Ze kregen een speciaal optreden van Danny Swinkels, de muziekpresentatie
was in handen van DJ Peerke en The Flying Lady. We hadden een leuke loterij
opgezet, de opbrengst kwam ten goede aan de dansavonden in 2018. Met
ruim 100 prijzen in de enveloppen ging iedereen tevreden naar huis.

We zijn op zoek naar wijkbewoners die nieuwe initiatieven willen ontplooien die dan door Verrijk je wijk kunnen worden ondersteund. Denk aan ideeën om uw omgeving leefbaarder te
maken of om buurtbewoners met elkaar in contact te brengen? Kijk ook op www.verrijkjewijk.nl

Carnaval
Op zaterdagavond 10 februari is er een spetterend carnavalsfeest in MFA Zuiderkwartier. Iedereen is van harte welkom, de toegang is gratis.
Meer informatie Facebook: Hollandse dansavonden zuiderkwartier
Facebook: Country Line dans avonden zuiderkwartier
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.

Woont u in de wijk Oerle en hebt u een idee voor een activiteit om de
sfeer in de buurt te verbeteren of om buurtbewoners met elkaar in
contact te brengen, dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen door de
Verrijk je Wijkkaart in te vullen bij het Zuiderkwartier of via www.verrijkjewijk.nl Het afgelopen jaar zijn er weer diverse activiteiten gesponsord
door Verrijk je wijk. Ook dit jaar willen we dat weer doen.

Elke maand komt Buurtraad Oerle bijeen om deze aanvragen te behandelen. De commissie bepaalt of de aanvraag
binnen de doelstelling van Verrijk je Wijk valt; tevens bepaalt de commissie de grootte van het bedrag.
In 2018 komt Buurtraad Oerle bijeen op de volgende data: 29 januari, 19 februari, 19 maart, 16 april, 14 mei,
18 juni, 20 augustus, 17 september, 22 oktober, 19 november, 17 december.
Al deze activiteiten worden door Wijkraad Zuiderkwartier gesteund. We zijn in het bijzonder blij met de vrijwilligers
die zich bij deze activiteiten inzetten. Voor het komende jaar is er weer hetzelfde budget voor deze activiteiten . De
aanvragen moeten minimaal 6 weken voor de uitvoeringsdata worden ingediend, als ze niet tijdig binnen zijn worden
ze niet in behandeling genomen. Stuur een mail naar info@wijkraadzuiderkwartier.nl en we helpen je verder of vul een
formulier in op het wijkcentrum aan de Wassenaerlaan 38.

