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ZICH VOOR:

oftewel de benskes
in uw wijk op
een rijtje
P4

een kleine stukje
geschiedenis door
Peter van Iersel

al 45 jaar vrijwilliger
en nog steeds met
plezier

John Clemminck is
de laatste in
het rijtje
P16

BUURTKOFFIE
Elke donderdagochend
kunt u tussen 10:30 uur
en 11:30 uur terecht in
Wijkcentrum de Nieuwe
Stede.
Onder het genot van een kopje
koffie of thee kunt u nieuwe
contacten leggen of de mogelijkheid voor het vinden van een
eventuele nieuwe hobby.
Niks moet, veel mag.
Er is een vrije inloop. Dit houdt in
dat u op elk geschikt moment
binnen openingstijden welkom
bent.
Koffie en thee zijn gratis en
natuurlijk gratis wifi!. Bij mooi
weer kan er gebruik worden
gemaakt van het dakterras.
In de Nieuwe Stede worden veel
verschillende activiteiten georganiseerd en misschien zit er wel
iets voor u bij. Ook kan er gekeken
worden naar activiteiten die
buiten de Nieuwe Stede zijn.
Wij zien u graag bij de Buurtkoffie.
Mocht u nog vragen hebben dan
kunt u altijd bellen met
013-5436664

P11

P13

Prikkelende smaaksensaties
in de Voltstraat
Door Dagmar Ebbeling

Wie weet het nog? Het pand
van Jan de Brouwer, de laatste
melkboer van Tilburg die nog
melk rondbracht met paard en
wagen? Op dit perceel, achter
de poort, schuilt Le Roi Patisserie, het bedrijf van Roy van den
Biggelaar al sinds de oprichting
in 2010. Hij richt zich met name
op luxe patisserie (desserts en
taarten), maar maakt ook bonbons, ijs en worstenbroodjes.
Roy woont niet (meer) in Tilburg,
maar werkt al negen jaar in de wijk:
“Een prettige locatie, vlak bij het
centrum en toch goed bereikbaar”.
Hij studeerde in Antwerpen chocolaterie, suikerwerken, patisserie en ijs.
Hij ging naar België omdat (destijds
in ieder geval) die opleiding heel
goed aangeschreven stond. Een bourgondisch land, waar ambacht hoog in
het vaandel staat. Voor volgend jaar
staat een week opleiding in Frankrijk
op het programma, maar de meeste
bijscholing vind plaats via contacten
met bekenden uit het vak.
Hij wilde altijd al kok of bakker
worden, maar toen hij een jaar of
tien was zag hij met kerst dat een kok
altijd aan het werk was met alle feestdagen en werd de keus voor bakker
al gemaakt.

foto: Kim Pattiruhu
Roy werkt voornamelijk alleen in zijn
atelier (“met de radio”, voegt hij er
lachend aan toe), maar ook wel samen
met stagiaires. “Een winkel is wel een
toekomstdroom, maar helaas heb je dan
ook vaak te maken met overschot aan
van producten, waardoor je ze niet meer
kan verkopen en moet weggooien”, zo
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vertelt hij. Hij gebruikt zo min
mogelijk e-nummers en bewaard
zijn producten daarom zo gekoeld
mogelijk. Dit zorgt voor de conservering en zo blijft de kwaliteit en
smaak behouden.
Kwaliteit is heel belangrijk voor
Roy. Hij selecteert zijn grondstoffen zeer zorgvuldig, waarbij smaak
voorop staat. Hier gaat hij heel
ver in, bijvoorbeeld met de keuze
voor chocolade. “Ik werk alleen
met chocolade van Valrhona. Zij
produceren chocolade uit specifieke regio’s, waarbij ze geen blend
maken, maar puur cacaobonen uit
dat gebied gebruiken. Hierdoor
ontstaan mooie smaakverschillen.
Vergelijk het met champagne.”
Deze specifieke keus op smaak
gaat eigenlijk op voor alle grondstoffen die Roy gebruikt in zijn
producten.

zich altijd bezig met het bedenken
van nieuwe smaakcombinaties die
met de juiste texturen een mooi gehele vormen. Als hij zelf tevreden is
dan laat hij zijn combinaties proeven
aan bekenden en klanten en daar
komen dan weer hele mooie nieuwe
producten uit.
Wij krijgen een paar mooie
exemplaren mee om te proeven!
Nieuwsgierig of wilt u iets bestellen?
Kijk op www.leroi-patisserie.nl of bel
088-280 28 28

Opdrachten waarbij hij iets mag
maken wat de aandacht verdiend,
met veel artistieke vrijheid, vindt
Roy het leukst om te doen. ”Dan
kun je goed je creativiteit kwijt”.
Hij levert met name aan de horeca, maar, in het weekend, weten
ook particulieren hem te vinden
voor zijn bijzondere creaties.
Naast de hoge kwaliteit van
grondstoffen, een zoektocht die
zich blijft ontwikkelen, houdt Roy

foto: Kim Pattiruhu

www.wijkkrantdekoppel.nl

De Koppel is de wijkkrant
voor Korvel, Westend en
Sint Anna. Maar ook de
Trouwlaan, Uitvindersbuurt,
Zeeheldenbuurt en Oerle.
Zij verschijnt 5 keer per jaar
in een oplage van 10.000
exemplaren.
Redactie adres
Stichting Wijkkrant de Koppel
p/a Karel Doormanlaan 35,
5025 ZD Tilburg
redactie@wijkkrantdekoppel.nl
www.wijkkrantdekoppel.nl
Redactie
Stijn Oosterling: redactie
Anita Zeeman:
redactie
Alisa Lalicic:
redactie
Dagmar Ebbeling: redactie
Marc Reinieren: website
opmaak
		
financiën
www.vormbehoud.nl
Odette Payens: opmaak
advertenties
www.ontwerpcirkel.nl
Kim Pattiruhu: fotografie
www.kimpattiruhu.nl
Voor vragen, opmerkingen of
eventuele klachten kunt u naar
de redactie mailen:
redactie@wijkkrantdekoppel.nl

Eerstvolgende
Koppel komt uit
op 27 juni.
Kopijsluiting is
op woensdag
5 juni.
Alle aanlever specificaties kunt
u vinden op
onze website.

pagina 2

Epilepsie is altijd
schrikken!

Geslaagde
schoonmaakactie
Fokkerpark

door dierenkliniek Den Herd

Epilepsie, ook wel kortsluiting in de hersenen genoemd, komt net als bij mensen ook bij dieren voor. De bekendste vorm van epilepsie is de vorm waarbij
in rust plotseling bewustzijnsverlies optreedt en het dier fietsbewegingen
maakt. Maar buiten een klassieke gegeneraliseerde epileptische aanval kan
een dier ook partiële epileptische
aanvallen vertonen waarbij de aanval
niet volledig doorzet en het dier niet
buiten bewustzijn raakt. Men kan dan
bijvoorbeeld alleen een spier zien
trillen.
Gegeneraliseerde epilepsie kent
drie fasen:
1. De voorbereidingsfase (pre-ictale
fase, duurt minuten tot dagen)
Tijdens deze fase kan er ander
gedrag waargenomen worden: Meer
aandacht vragen, zich verstoppen,
speekselen, onrust en soms heeft het
dier een rare blik in de ogen.
2: De epileptische aanval zelf (ictus,
duurt enkele minuten)
De aanval zelf kan er verschillend uitzien, meestal ziet men de volgende symptomen: omvallen, verlies van bewustzijn, krampverschijnselen, fietsbewegingen, grote pupillen en het laten lopen van urine of ontlasting.
3: Herstelfase (Post-ictale fase, kan enkele uren duren)
In deze fase komt uw dier bij van de aanval en toont hij soms afwijkend gedrag
zoals: onzekerheid, angst, wankel lopen of blind lijken.
Wanneer uw dier gediagnosticeerd is met epilepsie kan hij hier vaak gewoon
oud mee worden, maar in bepaalde gevallen niet. We maken hierin onderscheid tussen primaire en secundaire epilepsie. Bij primaire epilepsie is er
sprake van een 'storing' ter hoogte van de hersenen die zonder bekende
oorzaak ontstaat. Secundaire epilepsie zien we vooral bij oudere dieren. In dit
geval is er sprake van een onderliggende ziekte die een storing ter hoogte van
de hersenen veroorzaakt. Soms is er bijvoorbeeld sprake van een hersentumor.
Een uitgebreid bloedonderzoek en een MRI-scan van de hersenen kunnen
nodig zijn om een onderliggende ziekte uit te sluiten.
Indien uw dier een epileptische aanval heeft blijf dan altijd rustig en zorg dat
uw dier zich niet kan bezeren. Het dier kan onbewust bijten dus blijf uit de
buurt van de bek. Indien het de eerste keer is dat uw dier een aanval krijgt
neem dan zo spoedig mogelijk contact op met uw dierenarts om uw dier na te
laten kijken en u goed te laten informeren.

foto; gemaakt door vrijwilliger werkgroep
Voor de derde keer organiseerde Werkgroep Leefbaarheid Uitvindersbuurt
& Korvelse Hofjes op zaterdag 16 maart jl. een schoonmaakactie in het
Fokkerpark en omgeving. De actie vond plaats in kader van de landelijke
vrijwilligersactie NLdoet.
Ondanks de harde wind ruimden ongeveer 25 vrijwilligers met groot
enthousiasme zwerfvuil op in het Fokkerpark en de omliggende straten.
De werkgroep maakt deel uit van Wijkraad Zuiderkwartier en heeft voor de
schoonmaakactie hulp gehad van ContourdeTwern, gemeente Tilburg, het
Oranjefonds en WonenBreburg. De werkgroep is bereikbaar via Facebook en
via korvelsehofjes.uitvindersbuurt@gmail.com.
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(5)(4)
(7)
(5)
(3)

symbool voor druk en vermogen
familiair geluidssysteem
te vinden in de griekse mythologische keuken
doe je na, óf voor heul
knolachtige groenten
ontzien, verzamelen
rivier in Noord-Holland
het middel dat hij ...
kalmeren
beschilderd en verstopt markeert de lente
Muppets Most Wanted Dancer (Uncredited)
zonder dit loopt alleen een neus
piek
ratelpopulier

Epilepsie kan wel degelijk levensbedreigend
zijn. We moeten de frequentie van de aanvallen met medicatie zo laag mogelijk zien te
houden om schade van de hersenen te voorkomen. Zo kunnen u en uw huisdier zo
Den Herd
Kliniek voor gezeldschapsdieren
lang mogelijk van elkaar genieten!
Capucijnenstraat 78
013-542 02 74
www.dierenkliniekdenherd.nl

OPRUIMING GEBRUIKTE MEUBELS
• EETHOEKEN ....................................... V.A. € 29,• KASTEN .............................................. V.A. € 39,• BANKSTELLEN ................................... V.A. € 79,• Losse 2-zits BANKEN ......................... V.A. € 19,• SALONTAFELS ................................... V.A. € 14,• TAFELS .............................................. V.A. € 17,• Losse STOELEN ..................................... V.A. € 1,-

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

Zie de soms cryptische omschrijvingen van de woorden (en
één naam) die moeten worden ingevuld. Bij ieder volgend
woord komt er eerst steeds een letter bij, en gaat er later
steeds een letter af. Het mooiste woord is het onderwerp
van een stukje verder op in de krant.

www.wijkkrantdekoppel.nl
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‘buurt-ca-fé o (-s)
café in een woonwijk

Informatie
van het
AdvocatenCollectief
Door Theo ten Velde

Door Pietjan Dusee

Opvolgen aanwijzingen opsporingsambtenaar
Op stapavonden worden nogal eens wat boetes uitgedeeld: wildplassen,
openbare dronkenschap, vernieling etc. Een wat minder bekende boete is
het ‘niet voldoen aan ambtelijk bevel’. Niet iedereen weer dat dit een strafbaar
feit is. Zeker op drukke stapavonden kan de politie er belang bij hebben om
mensen weg te sturen of te eisen dat ze doorlopen. Het negeren van zo’n
bevel kan strafbaar zijn. Ook als u zich verder niet strafbaar maakt.
We merken in de praktijk dat mensen vaak denken dat zij ‘verder niets
verkeerd doen’. Dat is juist, maar het louter negeren van een bevel is strafbaar.
Ook als u wilt wachten op een vriend, vriendin of familielid.
Hoewel de boetes meevallen voor dit vergrijp, zou het wel een nachtje cel
kunnen opleveren; als u gewoon blijft staan of terugkomt wanneer u moest
weggaan, kunt worden opgesloten tot de volgende ochtend. Ook levert dit
in de regel een aantekening op het strafblad op.

In een bovenwoning aan de Klaverstraat werd ik geboren en ik bracht er mijn eerste
drie maanden in een reiswieg door. Toen was het tijd om onze nieuwe woning aan de
Berkdijksestraat te betrekken. Ik zou daar tot mijn 14e wonen, maar ik kwam er later ook
vaak want mijn ouders bleven daar totdat ze jaren later naar de Blaak vertrokken. Het waren
overzichtelijke jaren. Onze actieradius was nog klein met school, werk, veel familie,
buurtwinkel en buurtcafé dichtbij en er was nog nauwelijks verkeer.

Vaderschapsverlof
Vanaf 1 januari 2019 is het vaderschapsverlof, ook wel partnerverlof
genoemd, uitgebreid. U hebt recht op betaald verlof gedurende eenmaal het
aantal werkuren dat u per week draait. Niet twee dagen dus, maar voortaan
een hele week vrij als kersverse vader. Kort na de geboorte moet u bij de
werkgever aangeven wanneer u het verlof wilt opnemen. De werkgever mag
de aanvraag niet weigeren. De verlofuren moet u wel binnen de eerste vier
weken na de geboorte van het kind opnemen. Wanneer u die uren opneemt
mag u, binnen die vier weken, zelf bepalen. Het loon moet volledig worden
doorbetaald.
www.AdvocatenCollectieftilburg.nl

Mensen maken de wijk
Door Erik de Ridder, wijkwethouder
Ongeveer 3,5 jaar geleden werd ik gevraagd om wijkwethouder te worden
van Korvel, Westend, Sint Anna, Trouwlaan en Uitvinderbuurt. Een mond
vol én een wijkwethouderschap waar echt veel in zit. Ik was toen al jaren
dorpswethouder van Berkel-Enschot en Udenhout. Dat voelde vertrouwd.
Want door de jaren heen maak je samen veel mee en ontwikkel je een hechte
band met elkaar. Wonend aan de rand van de Tilburgse binnenstad ontstond
datzelfde vertrouwde gevoel al heel snel bij mijn 'nieuwe wijken'.

foto; Kim Pattiruhu
In 1979 kwam ik, min of meer bij
toeval, opnieuw de wijk of beter
opnieuw de straat in. Tussen mijn
huidige en mijn ouderlijk huis
passen precies drie voordeuren. Met
een knipoog zeg ik regelmatig – en
dan noem ik de beide huisnummers – “en dat illustreert wel mijn
avontuurlijk karakter.”
Familie woont er niet meer in de
buurt. Tegen deze achtergrond
besloot ik vier jaar geleden voor
De Koppel een serie columns te
schrijven over dat typische verschijnsel van het buurtcafé. Als kind kwam
je daar niet maar de familie, dichtbij
of veraf, wel en later ging ik nog
wel eens naar de enkele resterende
buurtkroegen.

foto; Kim Pattiruhu
Ik heb ervaren dat het de mensen zijn die de wijk maken tot wat die is.
Actieve mensen, met hart voor de stad en passie voor hun wijkgenoten. Met
betrokkenheid, veel inzet en ideeën om de wijk verder te helpen. Mensen
die ik overal tegenkom. In de wijken natuurlijk. Maar ook bij verenigingen,
evenementen en op het stadhuis. De samenwerking met hen zal ik straks, als
ik geen wethouder meer ben, het meeste missen.
Een mooi voorbeeld van wat samenwerking kan opleveren, zien we in de
slagader van onze wijk, de Korvelseweg. Toen ik in 2010 wethouder in werd,
was hier sprake van verval, leegstand en verloedering. Ongeveer een kwart
van de (winkel)panden stond leeg. De uitstraling van de straat ging achteruit
en ondernemers en bewoners klaagden. Maar door dezelfde mogelijkheden te zien, door samen hetzelfde te willen, door de handen ineen te slaan,
door het samen te gaan doen en door écht samen te werken, kwamen we er
bovenop.
Ik ben trots op de resultaten die we hebben geboekt. Met de winkeliersvereniging, met het lintenmanagement en langs de weg van allerlei creatieve
ideeën van ondernemers en bewoners. Want het zijn de mensen die de wijk
maken tot wat die is. Maar ze kunnen dat alleen samen. Dat is dan ook wat ik
jullie toewens bij mijn afscheid: een open blik, een goed gesprek, korte lijnen
en écht teamwork.

Anekdotes daarover
illustreerden deze serie. Maar
zo’n serie heeft ook een
houdbaarheidsdatum.

nummer 118 stond al vanaf de
veertiger jaren café Franken. Een
paar deuren verder woonde mijn
opa van vaders kant achter zijn
kruidenierszaak. Ik heb daar eigenlijk
geen herinneringen aan. Oma was
al een jaar voor mijn geboorte
overleden, opa stierf toen ik vier
was. Van hem is bekend dat hij af
en toe binnen wipte bij die echte
buurtkroeg, de vluchthaven voor de
buurtbewoners maar ook de mensen uit Zorgvliet wisten de weg naar
hun borreltje daar te vinden.

worden. Het leek als een barricade
tegen de automobiele vernieuwing.
Vergeefse moeite.

Maar het meest bizarre was in die
tijd: de Ringbaan West was er al.
Café Franken stond midden op de
westelijke rijbaan, schuin tegenover
de apotheek (nu Zorgvliet) en het
verkeer moest eromheen geleid

Een grove telling leert dat er in
het verspreidingsgebied van deze
wijkkrant ongeveer 35 buurtcafés
(geweest) zijn. Dank dat ik er voor
u een aantal heb mogen uitlichten.
Graag tot ziens.

Daarom tot slot een heel bijzonder
café. De Berkdijksestraat liep vroeger
van de Korvelse kerk tot aan het
Dorstig Hert. Dus die stak de huidige
Ringbaan West als het ware over. Op

Toen in 1957 de Ringbaan West
werd doorgetrokken richting zuid
werd café Franken gesloopt.
Later vielen de kleine huisjes, waaronder de winkel van opa, ook onder
de sloophamer en verplaatste een
oom van mij de
kruidenierszaak naar het Burgemeester van de Mortelplein.

POMPEN
ONDERHOUD

vorm
behoud

grafische
vormgeving
websites
en
fotografie
vormbehoud.nl

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Social Sofa

oftewel het Tilburgs

bènkske

Het project Socialsofa wil met de Social Sofa’s, oftewel de Tilburgse bènkskes, de sociale verkilling bestrijden. De leefbaarheid van een buurt wordt voor een groot deel
bepaald door de sociale verbondenheid tussen bewoners. Ontmoetingsplekken zoals buurtwinkeltjes, buurtkroegjes en bankjes spelen daarbij een belangrijke rol, maar ze
zijn grotendeels verdwenen. Voor Karin Bruers, de bedenker van dit project, betekent Social Sofa empathie, elkaar zien staan en spreken, er voor elkaar zijn, eenzaamheid
bestrijden en het voornamelijk samen doen. De bènkskes zijn van beton, vaak versierd met mozaïek. Op verschillende plaatsen in onze wijk zijn deze bènkskes te vinden.
Helaas zijn ze niet allemaal evengoed onderhouden.

Op het plein voor het Zuiderkwartier
staan twee bènkskes. Het ene bènkske is
versierd met donkerblauw mozaïek met
in goudkleurige letters de 9 gouden
regels*. Van deze regels zijn afbeeldingen gemaakt. Het andere bènkske heet
‘Kindertekeningen’. Hij is versierd met
vrolijk gekleurde tekeningen van vlinders, bloemen en kinderen. Helaas is het
mozaïek van dit bènkske beschadigd.

Alle foto's op deze pagina: Martin Stoop

Op de hoek van de Trouwlaan met de Generaal
de Wetstraat, bij het gebouw van de scouting,
staat een wit bènkske met nog vaag zichtbaar
enkele foto’s. Titel: ‘Oerle ontmoet Oerle’.

Op het Korvelplein staat
een bènkske met mozaïek in
blauwe tinten. Op de zitting
op een witte ondergrond
slingert een slang zich om
een boomtak (esculaap). Op
de achterkant dezelfde slang,
maar dan staand. Op de
zijkant staat Mediq apotheek.
Dit bènkske is in goede staat.

Op de kop van het Laurens Kosterplein,
aan de Oerlesestraat, staat een wit
bènkske beplakt met krantenpagina’s.
Deze kranten zijn aan het verdwijnen.

Op de Korvelseweg voor het hek
van het gebouw van de Minderbroeders Kapucijnen staat een
bènkske dat door Sneak-Art (Paul
de Graaf ) is beschilderd. De schilderingen op de prullenbakken bij de
bushaltes zijn in dezelfde stijl (graffiti) door Sneak-Art beschilderd. Een
eindje verderop, Korvelseweg nr 66,
heeft hij op het dichtgetimmerde
raam een portret van Vincent van
Gogh en op de dichtgetimmerde
deur zonnebloemen geschilderd.

Op het St. Annaplein
staat een bènkske met
Vincent van Gogh in
mozaïek. Naast Vincent
staat een vaas met
zonnebloemen. Op
de achterkant van het
bènkske staat een zonnebloem. Dit bènkske
is in goede staat.

In Het Laar wordt op werkdagen tussen 10.00 - 12.00 uur
gewerkt aan een bènkske. Het is een cadeau van de Vrienden van Het Laar. De versiering bestaat uit bloemen en de
skyline van Tilburg in mozaïek. Titel: Het Laar. Aangenaam!

* 1 Wij doen wat we beloofd hebben; 2 Wij sluiten niemand buiten; 3 Wij laten weten waar we zijn; 4

Meer informatie over de Social Sofa’s: https://www.socialsofa.com/nl/

Wij lossen ruzie met woorden op; 5 Wij zorgen voor elkaars spullen; 6 Wij groeten elkaar; 7 Wij luisteren naar elkaar; 8 Wij kijken elkaar aan als we met elkaar praten; 9 Wij houden de omgeving netjes.

Meer informatie over Sneak-Art: www.sneak-art.nl
Meer informatie over de Vrienden van het Laar: https://www.hetlaar.nl/vrienden-van-het-laar/

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Pelgrimstocht naar Tibet
Deel 1: De voorbereiding
Door Anita Zeeman
Je neemt het vliegtuig en vliegt
naar Tibet. Maar helaas, zo eenvoudig is het niet. Hoewel Tibet
nu bij China hoort kun je er niet
zomaar naar toe. Ik zit aan tafel
met Catherine en praat met
haar over de reis naar Tibet. Ze
gaat er samen met vijf anderen
naar toe. Ze volgen een training
in het boeddhisme.
Catherine heeft de route uitgestippeld. ‘De isolatie van het land is
opgeheven, ze horen bij China, dus
we dachten dat we gemakkelijk naar
Tibet konden reizen. Maar dat is niet
zo. Je moet hier eerst een visum voor
China regelen. Dat krijg je als je laat
weten wanneer je waar naar toegaat
in China en in welke hotels je daar
verblijft. Je mag vooraf niet laten
weten dat je naar Tibet wilt reizen. We
moesten dus een schaduwvakantie
opgeven. We reizen naar Chengdu,
vlak buiten Tibet. Een reisorganisatie daar regelt dan met het visum
een permit om naar Tibet te gaan.
Met permit en visum kunnen we
treinkaartjes kopen naar Lhasa, de
hoofdstad van Tibet, de trein doet
er twee nachten en een dag over. Je
mag niet onafhankelijk reizen maar
met gids en auto.
We gaan eerst naar Lhasa waar we
een paar dagen blijven. Dan kunnen
we wennen aan de hoogte. Daar
gaan we onder andere naar het paleis
van de Dalai Lama. Daarna naar een
paar kloosters en vervolgens naar de
grotten in de heuvels. De Chinezen
hebben overal wegen aangelegd, dus
je hoeft niet meer zo ver te lopen,
maar een paar uurtjes of zo. Vervolgens gaan we enkele mooie steden
bezoeken. Tenslotte reizen we naar
het merengebied, o.a. het Namtsomeer. Meren zijn heilig in Tibet. Ik heb
me goed voorbereid, maar nu laat ik
dat los en laat de reis over me komen.’

foto: Kim Pattiruhu
Boeddhisme, wat houdt dat in? ‘
Boeddhisme is voor mij geen godsdienst, het gaat niet om een God
waar je contact mee zoekt, het gaat
om de zoektocht naar de bevrijding
van jezelf, het mens zijn in alle aspecten. Je bent net als een grassprietje
een onderdeel van een groot geheel.
Boeddhisme is ook geen therapie.
Als je een trauma hebt moet je
naar de psycholoog.”
Ze is er al langere tijd mee bezig. Als
je leven voortkabbelt is er niets aan
de hand, maar als er iets ernstigs
gebeurt, blijf je dan overeind? Hoe ga
je daarmee om? ‘Na een ingrijpende
gebeurtenis kreeg ik tijdens een
vakantie draaiduizeligheid, zo ernstig
dat ik zelfs in het ziekenhuis beland-

de. Ik moest een week platliggen en
had alle tijd om na te gaan wat er met
mij gebeurde en wat het met mij deed.’
‘Uiteindelijk ben ik bij het Boeddhisme
uitgekomen: onderzoeken wie je bent,
naar jezelf kijken, liefdevol zijn voor
jezelf en anderen. Een ultieme vrijheid:
wat je in jezelf tegenkomt, zoals liefde,
boosheid etc., hoef je niet weg te duwen. Het gaat erom dat je dat herkent
en kunt accepteren. Waarom word je
door iets geraakt? Behalve fijne dingen
in het leven is er ook pijn en verdriet.
Dat kun je voelen en accepteren.’
‘Het is een avontuurlijke reis om bij
jezelf te komen, ik ben er een stuk
rustiger door geworden’.
‘Het is een pad voor de rest van mijn
leven. Maar het is niet zo dat ik me
niets aantrek van de wereld om me

heen. Als ik me ervan bewust ben hoe
ik me voel, dan snap ik ook meer van
de ander.’
‘Blijf bij jezelf, verzamel niet alles
wat anderen van je vinden, wat ze
van je verlangen. Hoe iemand op jou
reageert hoeft niet noodzakelijkerwijs
met jou te maken te hebben.’
Bovenstaande hangt nauw samen
met de reden van de pelgrimstocht.
‘In Tibet lopen al eeuwen mensen
rond die zich dat hebben eigengemaakt. Tibet, naast India, is de
bakermat van deze rijke traditie. Veel
mensen hebben daar jaren gemediteerd. Ik heb documentaires gezien
over het land. Grote, kale vlaktes met
daaromheen bergtoppen. De leegte
in dat landschap heeft me altijd aan-

getrokken. Ik wil daar naartoe, om
de overweldigende natuur te leren
kennen en om ‘dank je wel’ te zeggen. Ik ben nieuwsgierig naar dat
land. Hoe is het daar en wat doet dat
met mij? ‘Ik wil de grotten bezoeken
waar belangrijke boeddhistische
leraren hebben geleefd en gemediteerd. Zij kozen voor grotten, niet
voor kloosters. Bijvoorbeeld iemand
als Padmasambhava. Zijn teksten
heb ik bestudeerd met behulp van
mijn leraar. Ik hoop dat de energie
van die leraren nog aanwezig is in
die grotten.’
Ik wens haar een goede reis en
spreek met haar af dat ik haar weer
spreek als ze terug is. Dan kan ze
me alles over deze pelgrimstocht
vertellen.
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Wat kan een notaris voor
u betekenen wanneer een
dierbare overlijdt?
door mw. mr. F.C.M.A. Hoppenbrouwe

Liefde is….
Door Stijn Stenzel
Ik heb het in mijn columns al vaak over Saskia gehad, tot nu toe was dat mijn vriendin. Sinds 13 maart zijn
we getrouwd en is zij mijn vrouw, mijn echtgenoot, mijn wederhelft. Wij hebben elkaar het ja-woord gegeven
terwijl het stormde alsof de goden het er op geen enkele manier mee eens waren. Al die storm ging langs ons
heen, wij hadden het veel te druk met elkaar. Een huwelijk is de ultieme viering van liefde, maar wat liefde
nou precies is, dat blijft een ingewikkelde vraag.

(kandidaat-notaris)

Wanneer iemand uit uw naaste omgeving overlijdt, moet er veel geregeld
worden. Het belangrijkste om te regelen is natuurlijk de begrafenis of crematie. Als dat achter de rug is, volgt de afwikkeling van de nalatenschap. Hier
komt veel bij kijken. Graag leg ik aan u uit welke rol een notaris hierbij kan
spelen, en waar u zelf op moet letten.
Naar de notaris
Het is niet verplicht om een notaris in te schakelen. Soms is het echter wel
noodzakelijk. Bijvoorbeeld als instanties vragen om een verklaring van
erfrecht. Een verklaring van erfrecht kan nodig zijn om over het saldo op
de bankrekening te beschikken, de uitkering van de levensverzekering te
kunnen innen of de woning op naam van de erfgenamen te laten zetten. Een
verklaring van erfrecht kan alleen door de notaris worden afgegeven. In deze
akte wordt aangegeven wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is over de
nalatenschap te beschikken.
Is er een testament?
Om de nalatenschap op een juiste manier te kunnen afwikkelen is het belangrijk om te weten of er een testament is gemaakt door de overledene. Op deze
manier wordt bepaald wie de erfgenamen zijn. U kunt hierover navraag doen
bij het centraal testamentenregister in Den Haag. Wanneer u een verklaring
van erfrecht laat opstellen, zal de notaris navraag voor u doen bij het centraal
testamentenregister.
Mocht u het laatste testament van de overledene hebben, maar mocht dit
toch nog vragen bij u oproepen, kan uw notaris hier natuurlijk ook uitleg over
geven.
Wilt u wel erfgenaam zijn?
Om te weten op welke manier de nalatenschap het best afgewikkeld kan
worden, is het belangrijk om te weten waar de nalatenschap uit bestaat. Is er
sprake van een negatieve nalatenschap of twijfelt u aan de omvang van de
nalatenschap, dan kunt u de nalatenschap binnen drie maanden na het overlijden beneficiair aanvaarden of verwerpen. Uw notaris kan dit voor u doen,
maar u kunt dit ook rechtstreeks bij de rechtbank regelen.
Is de nalatenschap positief, dan kunt u de nalatenschap zuiver aanvaarden.
Let op: sommige handelingen kunnen ertoe leiden dat u (onbedoeld) de
nalatenschap zuiver aanvaardt. Denk daarbij aan het verdelen van (inboedel)
goederen uit de nalatenschap of het treffen van een betalingsregeling met
schuldeisers van de overledene.
Aangifte erfbelasting
Naar aanleiding van het overlijden moet ook aangifte worden gedaan voor
de erfbelasting. Uw notaris kan dit voor u verzorgen, maar u kunt het ook zelf
doen. De aangifte moet worden gedaan binnen 8 maanden na het overlijden.
Wij adviseren u echter, indien dit mogelijk is, om de aangifte al binnen 3,5
maand na het overlijden te doen. Dit om te voorkomen dat de Belastingdienst heffingsrente bij u in rekening brengt.
Mocht u hulp nodig hebben bij de afwikkeling van een nalatenschap, of heeft
u een verklaring van erfrecht nodig, neem dan contact op met ons via 013532 11 55 of via info@notaristilburg.nl. Wij zullen dan met u meekijken welke
stappen er genomen moeten worden en welke taken we eventueel voor u uit
handen kunnen nemen.

foto; V Tessa Persijntenzel
Een huwelijk is een ritueel, je
belooft ten overstaande van een
aantal getuigen, familie en vrienden dat je elkaar bijstaat. Dat je
dat zal doen in goede en in slechte
tijden, maar is dat dan liefde, dat
je er voor iemand bent, vooral op
de momenten dat het ertoe doet.
Ik denk van wel, maar tegelijkertijd
weet ik dat dat maar een heel klein
gedeelte is van wat liefde is, gelukkig is liefde veel meer dan dat. Ik
sta klaar voor veel meer mensen
in goede en slechte tijden, net als
zo’n beetje iedereen die ik ken. De
wereld is volgens mij juist op zijn
mooist als de liefde wint, eigenlijk
zou iedereen met elkaar moeten
trouwen. Elkaar in goede en in
slechte tijden bijstaan, tot de dood
ons scheidt, daar wordt niemand
slechter van lijkt mij.

De Kerf & Van Sprang uw notarissen in Tilburg Wij adviseren u zorgvuldig bij het opstellen
van een samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden of levenstestament. Wilt u een testament opmaken
of heeft u een verklaring van erfrecht of estateplanningsadvies nodig? Onze (kandidaat-)notarissen hebben
veel persoonlijke aandacht voor u. Het eerste gesprek bij ons is gratis!

BETROKKEN
BIJ UW ZAAK

In de vroege ochtend verliet ik mijn
(toen nog) vriendin en zou haar pas
weer zien als zij haar jurk aanhad.
Terwijl ik stond te wachten op het
moment waarop ik me om mocht
draaien, om haar voor het eerst te
zien, wist ik het. Voor mij is je ware
liefde de persoon waar je net zo van
kan houden als je van jezelf houdt. Ik
heb die vrouw in Saskia gevonden.
Dat is de voornaamste reden dat ik
vanaf 13 maart 2019 als Stijn Waijers
door het leven ga.

‘Mannen van erkende
vroomheid en deugdelijke
levenswandel’

Tot zover het politieke statement
van deze collumn, terug naar de
vraag wat is liefde?
Bij het ritueel van een huwelijk
horen geloften, Saskia en ik hadden onze eigen geloften geschre-

FAMILIERECHT
ERFRECHT
ESTATE PLANNING
ONROEREND GOED
ONDERNEMINGSRECHT

PERSOONLIJKE
AANPAK

ven. In de aanloop naar ons ja-woord
twijfelde ik onafgebroken aan mijn
woorden. Ik had drie versies op papier,
de een nog gelikter dan de ander.
Met een vleugje humor en een hoop
gevoel had ik in woorden gevangen
wat Saskia voor mij betekende. Toch
besloot ik de dag voor de bruiloft al
deze wel afgewogen woorden terzijde
te schuiven, ik wilde voor mezelf het
antwoord geven op de vraag, wat is
mijn liefde voor Saskia en waarom is
trouwen niet meer dan logisch?

TRANSPARANTE
TARIEVEN & OFFERTES

Afspraak maken? 013 - 532 11 55 Spoorlaan 402, 5038 CG Tilburg, www.notaristilburg.nl

Foto: Voetbalteam van de Trouwlaan tijdens het Kerkkorenvoetbaltoernooi met
als coach de bekende Willem II-er Jan van Roessel
Dit is de titel van het boek wat verschenen is n.a.v. het 75-jarig bestaan van het
Zangkoor Trouwlaan. De titel komt voort uit het reglement dat kort na de oprichting is opgesteld en toen paste in de geest van die tijd. Het hele reglement
is ook in het boek te vinden. Daarnaast bevat het boek vele andere wetenswaardigheden over de geschiedenis van het koor. Er wordt o.a. uitgebreid
stilgestaan bij ontstaan van het Driekoningen zingen, waarbij hiervoor een
diefstal bij de secretaris de aanleiding was. Verder aandacht voor het Kerkkorenvoetbaltoernooi, gestart in 1964 op initiatief van de Trouwlaan. Dit toernooi
werd elk jaar gehouden en duurde tot 1991. Ook bevat het boek veel weetjes
over de geschiedenis van de kerk en de parochie.
Belangstelling? Dit boek is te koop voor slecht 10 euro bij Piet Beekmans
(pabeekmans@ziggo.nl) of na afloop van de dienst in de ontmoetingsruimte
van de kerk.

www.wijkkrantdekoppel.nl

Printer kapot?
Wifi traag?
Gras te hoog?
Vloer vies?
Geen paniek, Plato komt 1 juni bij
je langs om dit op te lossen!

Beste buurtbewoners,
Na een geslaagde en succesvolle buurtdag vorig jaar,
wil studentenvereniging Plato ook graag dit jaar iets
terugdoen voor de wijk. Daarom trekken we op zaterdag 1 juni de wijk in om gratis klusjes uit te voeren! Dus heeft u een kapotte printer, problemen
met uw wifinetwerk of moet er een deur geschilderd worden? Laat het ons weten! In de avond
zullen we de dag afsluiten met een barbecue
en een drankje bij Plato. U ontvangt in de komende periode een brief in de brievenbus waar
u zich kan opgeven. Ook kunt u op deze brief
doorgeven wat voor klusjes we voor u kunnen doen. Mocht u zich alvast willen aanmelden of wilt u meer informatie, mail dan naar
externezaken@tsvplato.nl of scan de onderstaande QR code. We hopen u op de
buurtdag te mogen verwelkomen op de
Schouwburgring 200!
Tot 1 juni!
Met vriendelijke groet,
Noortje Stam
Voorzitter Vrijwilligerscommissie

Scan deze code om je
aan te melden
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Bemoeienissen

THEMA

Neem mij. Ik woon alleen, maar ben het niet
Ik heb er voor gekozen om te LATten
Eén van de opties die de liefde biedt
Voor velen echter is het niet te vatten
Mijn rommelige vrijgezellentijd

deze uitgave:

Was eveneens vaak voer voor domme vragen
Wie jou wat gunt of wie jou juist benijdt
Kan ik snèl onderscheiden sinds die dagen
Veel mensen willen hún manier van leven
Tot in de hoogste rang bevestigd zien
En anderen gráág het gevoel meegeven
Dat zij een treetje lager staan misschien
Frappant hoe een kleingeestig mens soms aanslaat
Op iets wat hem of haar geen donder aangaat
Ko de Laat

Heleen, vanuit een leven alleen toch iets
opbouwen, dat is me gelukt!

Kom in beweging en doe
mee met de activiteiten
van Wijkcentrum
De Nieuwe Stede

Door Anita Zeeman
Ik zit met Heleen aan de keukentafel. Ze geeft me een kopje thee
en begint te vertellen. Ze is al jaren
alleen. Na een aantal jaren huwelijk
volgde een scheiding. Ze werd
geconfronteerd met het feit dat de
meeste familieleden, vrienden en
kennissen een partner hadden.

Maandag
Vrouwen aan de wandel Dames van verschillende nationaliteiten wandelen door de wijk. Van 9.30 uur tot 11.00 uur. Deelname gratis.
Play fit Sportief bewegen door middel van computerspellen op grote TVschermen. Onder andere bowlen & (tafel)tennis. Van 13.30uur tot 15.30uur.
Deelname gratis.
Dinsdag
Meer bewegen voor ouderen. Gymnastiek. Van 9.30uur tot 10.30uur.
Per seizoen €154,Wandelgroep Nieuwe Stede Voor beginners en gevorderden. Wandelen
verschillende routes door de wijk. Van 18.30uur tot 19.30uur. Per week €0,50.
Woensdag
Wandelgroep Zorgvlied. Dames van verschillende nationaliteiten wandelen door de wijk. Van 9.30uur tot 10.30uur. Start bij fitnessapparaten in de
Limburg van Stirumlaan. Deelname is gratis.
Fitness in de wijk. Trainen onder begeleiding op moderne fitnessapparatuur in de sporthal van GGz Breburg, Korvelseweg 187. Twee groepen.
Van 10.30uur tot 11.30uur en van 12.00uur tot 13.00uur. Per seizoen €192,-

Informatie:
Jenny Schram, sociaal werker
Wijkcentrum Nieuwe Stede
Capucijnenstraat 156 Tilburg
T. 013 - 543 6664
E. jennyschram@contourdetwern.nl

Maar jammer genoeg haakten er
een paar af. In het begin miste ik het
wel, maar nu denk ik ‘lekker een vrije
zondag’. Ik vind het nu niet meer erg
om alleen te zijn.’

Ze zingt ook al jaren in een koor. ‘Ik
vind zingen heel erg leuk, vooral samen zingen. Het was geen probleem
dat ik geen noten kon lezen. Dat
'Dat voelde dubbel alleen
kan ik nog steeds niet. Een prettige
en eenzaam.’
bijkomstigheid is, dat het aansluiten
bij een koor een goede manier is om
‘Door de week viel dat wel mee,
mensen te leren kennen.’ Ik vraag
want ik had mijn werk. Maar de
haar of ze een bepaald repertoire
weekenden waren een ander
verhaal. Ik ben op zaterdagen in de hebben. ‘Nee, we zingen van alles,
kantine van een sporthal gaan wer- van musical tot missen.
ken, vrijwilligerswerk. Ik kwam daar
‘Ik zing eigenlijk alles graag, maar
via via terecht. In het begin was dat
liever geen smartlappen.’
wel spannend, ik had bijvoorbeeld
nog nooit een pilsje getapt. Maar
dat leer je snel genoeg door het te Het is een gezellig koor, dat buiten
doen. Het was er gezellig, ik leerde het zingen om ook samen activiteiten onderneemt. ‘We maken als het
nieuwe mensen kennen en had
veel aanspraak. In het begin vooral weer het toelaat maandelijks een
fietstocht. We picknicken en zingen
van de collega’s, maar langzameronderweg. En er ontstaan vriendhand leer je ook de sporters kenschappen. We gaan af en toe met een
nen die daar iedere week komen.
Helaas nam de gemeente het over groepje naar de schouwburg of de
film, bij sommige leden ga ik naar de
en toen moesten wij stoppen.’
verjaardagen. En met een paar anderen ga ik regelmatig kaarten en eten.’
Op zondagen ging ze met vriendinnen fietsen of wandelen. ‘We
dronken vooraf een kopje koffie bij Ze gaat ook ieder jaar met haar
iemand thuis en onderweg pakten zussen op vakantie, een dag of tien.
‘Dat doen we al jaren, het bevalt erg
we een terrasje. Als het erg slecht
goed. We laten elkaar vrij. Als iemand
weer was gingen we kaarten en
geen zin heeft om bijvoorbeeld mee
een borreltje drinken. We vierden
te gaan wandelen, dan is dat geen
ook Oud en Nieuw met elkaar.

probleem.’
Toen ze met pensioen ging viel ze
opnieuw in een gat. ‘Ik ging klusjes in
alle hoeken en gaten zoeken om maar
bezig te blijven. Het was geen vrolijke
periode, alle dagen waren hetzelfde.
Ik ging opnieuw op zoek naar nieuwe
bezigheden. Nu doe ik vrijwilligerswerk in een verzorgingshuis met
demente bejaarden. Ik schenk koffie
en thee en help ze met eten. Als de
bewoners op vakantie gaan, bijvoorbeeld naar een boerderij, ga ik een
dag mee. Het is heel dankbaar werk.
Ze vinden het fijn als je bij ze in de
buurt bent. Samen een boekje kijken,
samen zingen. En je ontlast natuurlijk
de verzorging.’
Ze heeft ook nog een aantal jaren
vrijwilligerswerk voor de Zonnebloem
gedaan. Ze ging een week met de
boot mee en deed daar elk jaar iets
anders, zoals werken in het restaurant
of de was doen.
‘Kortom: ik was liever oud geworden
met mijn ex, maar het mocht niet zo
zijn. Ik ben niet achter de gordijnen
gaan zitten kwijnen, ik heb bezigheden gezocht waar ik veel plezier aan
heb beleefd en nog beleef.’
Ik bedank Heleen voor het gesprek.
Ik vond het mooi om te horen hoe ze
er in geslaagd is om niet te vereenzamen. Ze heeft plezier in haar leven
en door haar vele activiteiten heeft ze
veel mensen leren kennen.

www.wijkkrantdekoppel.nl
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COLUMN

SINGLES
Maria,

van jongs af aan graag en veel buiten.
meer hardlopen. Steeds meer personen in de hardloopgroep kunnen
dat niet meer en nu wandelen we
drie keer per week. Als er iemand 70
of 90 wordt nodigen we de kinderen
en kleinkinderen uit en vieren we
het gezamenlijk in het bos waar we
wandelen. We zorgen dan voor eten,
drinken, stoelen en tafels.’
‘Om mijn spieren op peil te houden
nu ik niet meer hardloop, doe ik
ouderen-yoga in het Zuiderkwartier.
Na afloop kletsen we na bij een
kopje thee of koffie. Heel gezellig.’

Door Anita Zeeman
Maria is opgegroeid in de buurt van
Antwerpen, waar haar ouders een
boerderij hadden.
‘We hebben van thuis uit altijd veel
gefietst. Bij ons in het dorp werd niet
zoveel gevoetbald zoals hier. Met de
kinderen uit de buurt maakten wij
fietstochten. Met een paar klasgenoten van de basisschool fietsten
wij op eigen houtje naar de bossen
en zandduinen bij Kasterlee, zonder
ouders. Kasterlee ligt in de buurt van
Turnhout. Wij hadden geen kaart,
maar we wisten ongeveer hoe we er
moesten komen.’ Je moet er nu niet
meer aan denken dat een paar basisschoolleerlingen alleen naar Kasterlee
fietsen.
‘In de jaren ’50 kon dat gewoon,
we kregen het vertrouwen van
onze ouders.’
Tot haar huwelijk werkte Maria bij een
uitgeverij in Antwerpen. In Tilburg

vond ze na enige tijd werk bij een
koekjesfabriek. Toen ze kinderen
kreeg stopte ze daarmee. Toen de kinderen naar school gingen is ze post
gaan bezorgen, ook lekker buiten.
‘Mijn man en ik fietsten veel, heerlijk
was dat. We vertrokken ’s ochtends en
voor het donker waren we weer terug.
We gingen gewoon op de bonnefooi,
we zagen wel waar de paden uitkwamen. Ook met de kinderen hebben
we veel gefietst.’ Zo leerden zij in een
groot gedeelte van Midden-Brabant
en de Belgische provincie Antwerpen
de paden en wegen kennen als hun
broekzak.
‘Toen mijn man overleed was ik
mijn fietsmaatje kwijt. De eerste
drie maanden was ik nog verdoofd,
ik werd geleefd. Ik ging wel alleen
fietsen, maar dat was het niet, ik miste
gewoon mijn maatje.’
In een krantje las ze over een fiets-

groep. Ze sloot zich daarbij aan. ‘We
fietsten een keer in de twee weken.
Op een aardig tempo, zo’n 40 km per
middag. Een paar deelnemers, waaronder ik, wilden graag iedere week
een fietstocht maken. Dus, omdat ik
de omgeving op mijn duimpje ken,
zet ik eens in de twee weken een fietstocht uit. Ik fiets met deze groep ten
zuiden van Tilburg, de andere week
fietsen we ten noorden van Tilburg.
We zijn allemaal pensionado’s, de
oudste is 80 jaar. Onderweg stoppen
we bij een terras. Als het in de route
past kies ik graag voor een terras
bij een bioboerderij. Dan kunnen
we meteen wat producten kopen.
Met een vrouw in deze groep ben ik
bevriend geraakt. We maken samen
fietstochtjes.’

Ze heeft ook veel hobby’s die ze
inzet voor goede doelen. Zo heeft
ze dassen gebreid voor daklozen
en maakt ze stoffen tasjes voor o.a.
’Mensen en dieren in nood’ die met
een kraam op de Zuiderbazaar stonden en voor de dierenopvang voor
het vervoer van slangen en spinnen.
‘Maar ik maak ze ook voor vrienden
en kennissen. Ik ben die tasjes gaan
maken omdat we van het plastic af
moeten.’
‘Ook heel belangrijk: ik heb goede
buren en vrienden die in de buurt
wonen. Het spreekwoord ‘een goede
buur is beter dan een verre vriend’
klopt. En gelukkig kan ik het goed
vinden met de familie van mijn man.
Ik ga regelmatig kaarten en eten
bij zijn broer en af en toe pas ik op
de hond. Dat zou ik nog wel willen,
een hond. Maar niet alleen. Het zou
mooi zijn als je een hond kon delen.’
'Het zou mooi zijn als je een hond
kon delen.’

Ik bedank haar voor het gesprek.
Uiteraard heeft ze verdriet om het
verlies van haar man, maar ze is
actief gebleven en heeft veel nieuwe
Behalve dat ze graag fietst, wandelt ze mensen leren kennen.
heel graag. ‘Vroeger liep ik een paar
keer per week hard. Bij Attila en met
een apart groepje. Maar ik kan nu niet

Sla je slag,
leer mensen
kennen
door een
teamsport
Tekst: Alisa Lalicic
‘Jij moet een teamsport gaan doen’
gaf een vriendin als advies toen ik
zei dat ik me soms een beetje alleen
voel. Een teamsport... en welke dan?
Ik vind het leuk om te sporten maar
ook spannend om de stap te nemen
om bij een club te gaan. ‘Want ik ken
toch niemand!’ denk ik dan. Precies
dat is de reden om een teamsport
te gaan doen. Nieuwe mensen
ontmoeten, een duurzaam contact
opbouwen en uit je comfortzone
gaan.
In mijn tienerjaren heb ik lang gebadmintond. Ik behoorde absoluut
niet tot de nationale top, ook niet
tot de regionale talenten maar ik
vond het leuk om met de vriendinnen van toen samen te sporten. Het
badmintonracket lag alweer tien jaar
te verstoffen in de kast. ‘Jij moet een
teamsport gaan doen’. Die zin bleef
door mijn hoofd spoken. Uiteindelijk
trok ik de stoute sportschoen aan,
liet ik mijn racket opnieuw bespannen en zocht ik een badmintonvereniging.
Zo kwam ik uit bij Badmintonclub
Tilburg (BCT, sinds 1971). Ik schafte
een tienrittenkaart aan en speel als
recreant wekelijks op woensdagavond. Inmiddels ben ik lid geworden en zie ik er altijd er naar uit om
te gaan badmintonnen. Het is een
fijne club waar iedereen zich thuis
voelt en je geen sterspeler hoeft te
zijn mee te kunnen doen. Voor ieder
wat wils. Zie ik jou binnenkort ook?

Voor meer informatie scan deze code

Of stuur een mailtje via deze code

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Berichten van de gemeente
Werk in uitvoering in de Generaal de Wetstraat

Op verzoek van belanghebbenden van het achterterrein van De Ruijterstraat en de
Van Speijckstraat is gestart met de herinrichting van dit terrein om de uitstraling te
verbeteren.
Het terrein wordt beter toegankelijk gemaakt en het in- en uitrijden vanuit de garageboxen wordt makkelijker. Verder komen er nieuwe bomen die veel meer ruimte krijgen om te groeien. Op verzoek van bewoners is het terrein inmiddels ook afgesloten
met een hekwerk om de veiligheid te vergroten.

Inloopavond betaald parkeren wijk Sint Anna
In wijkcentrum De Nieuwe Stede was op woensdag 13 maart een informatieavond
over de invoering van de parkeerregulering in Sint Anna.
Er stonden vier tafels waar men vragen kon stellen. Deze werden beantwoord door
medewerkers van Parkeerbalie P1, de projectleider van betaald parkeren Sint Anna, de
beleidsmedewerker parkeren, de wijkregisseur en de omgevingsmanager. De avond
is goed bezocht en de vragen liepen uiteen van handhaving op fout parkeren tot de
aanvraag van een vergunning en het gebruik maken van de bezoekersregeling.
Het betaald parkeren in Sint Anna zal worden ingevoerd in oktober 2019.
Meer informatie hierover vindt u op https://tilburg.parkeer.nl/nl/faq.

Overlast Stadspark / Zomerpark

Laat de lente en zomer maar komen: het nieuwe buurtpark aan de Generaal de
Wetstraat is er (bijna) klaar voor. Op initiatief van bewoners en met medewerking
van de scholen VSO Parcours en SBO De Zonnesteen is het voormalig braakliggende
terrein omgetoverd tot een mooie plek voor jong en oud. De nieuwe woningen aan de
kant van de Generaal Smutslaan beginnen ook aardig op te schieten.

Goed rijgedrag belonen
Samen met de Provincie Noord-Brabant werkt de gemeente Tilburg aan de verkeersveiligheid op de Oerlesestraat.
Er wordt hier vaak te hard gereden, blijkt ook uit snelheidsmetingen van de politie.
Bewoners voelen zich niet veilig wanneer zij bijvoorbeeld met kinderen de straat oversteken of er met de fiets rijden. Er zijn al maatregelen genomen, zoals het plaatsen
van drempels, maar die hebben onvoldoende effect. Daarom gaan de partijen in juni
een 'belonings-snelheidsmeter' testen. Deze meter moet mensen bewust maken van
de gereden snelheid.

Met het mooiere weer neemt op sommige plekken in de wijk helaas de overlast toe.
De gemeente en politie werken zeer nauw samen om de overlast voor te blijven en te
bestrijden. We hebben hierbij ook uw meldingen nodig.
Bij directe overlast kunt u het beste de politie bellen via 0900-8844. U kunt de overlast
ook bij de gemeente melden via 14 013 of via de gratis BuitenBeter app. Overlast kan
bestaan uit gedrag dat hanggroepen vertonen, maar bijvoorbeeld ook uit het afval dat
zij achterlaten. We rekenen op uw medewerking zodat we gezamenlijk de overlast te lijf
kunnen gaan.

Buiten Beter app
Helpt u mee de buurt schoon, heel en veilig te houden? Dat kan met de BuitenBeter
app. Met deze App meldt u een probleem snel en makkelijk bij de gemeente. Denk
aan zwerfafval, slecht wegdek, kapotte straatverlichting, een losse stoeptegel, graffiti
of een kapot speeltoestel.

Beloning
De speciale snelheidsmeter beloont de automobilist die zich aan de juiste snelheid
houdt. Op de Oerlesestraat mag 30 gereden worden. Voor iedere automobilist die
zich hieraan houdt, gaat een vast bedrag in een spaarpot. De test loopt van 1 juni
t/m 30 juni. Van het uiteindelijk gespaarde bedrag wordt een project binnen de wijk
Oerle uitgevoerd. Dat zal een extra project zijn, dat dus nog niet staat ingepland op de
projectenlijst van de gemeente. Bewoners mogen dit project kiezen.
Welk project kiest u?
De gemeente wil bewoners van deze wijk laten kiezen aan welk project het verdiende
geld wordt besteed. U kunt voor 1 mei uw keuze per mail doorgeven aan
kitty.marijnissen@tilburg.nl. U kunt kiezen uit de volgende twee projecten:
a. Uitbreiding van de Richard Krajicek Sportcontainer aan de Playground Smutslaan.
b. Een hondenspeeltuin op de losloopzone Ringbaan Zuid.
Nul verkeersdoden in Brabant
In Brabant werken provincie, gemeenten, politie, Rijkswaterstaat en ook scholen
samen aan de verkeersveiligheid. Het motto is: Brabant gaat voor NUL verkeersdoden.
Samen willen we bereiken dat álle Brabanders goed opletten in het verkeer én zich
houden aan de snelheid. Dat is hard nodig, want 90% van alle ongelukken komt door
menselijk gedrag zoals niet opletten of te hard rijden.

Zo werkt het
Stap 1: Maak een foto
Leg de situatie vast met uw smartphone. De gemeente kan nu zo snel mogelijk de
ernst van de situatie inschatten en bepalen hoe, door wie en wanneer het probleem
kan worden opgelost.
Stap 2: Leg de locatie vast
Op basis van GPS wordt de exacte locatie automatisch bepaald. Zo kan de gemeente
meteen zien op welke plek de melding is gedaan. U kunt ook zelf een adres intypen of
de pin op het kaartje verplaatsen.
Stap 3: Omschrijf het probleem
Selecteer het probleem uit de lijst met veelvoorkomende problemen, zoals zwerfvuil
op straat, slecht wegdek of kapotte straatverlichting. U kunt het probleem ook
omschrijven of toelichten.
Stap 4: Verzend de melding
De melding komt na het versturen automatisch binnen bij de
gemeente. U kunt hierna de status van uw melding volgen, zodat
u weet wanneer deze is afgehandeld. De app werkt in heel
Nederland. Het verzenden van een melding is gratis, net als het
downloaden van de app.

Uw contactpersonen bij de gemeente zijn: (van links naar rechts)
Kitty Marijnissen (kitty.marijnissen@tilburg.nl / 06-53897844), Bonnie de Beer (bonnie.de.beer@
tilburg.nl / 06-50 06 07 19) en Ankie van de Sande (ankie.van.de.sande@tilburg.nl / 06-15 88 18 44).
Algemene klachten of meldingen: via 14 013 of de gratis BuitenBeter app.
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Die ou Transvaal

10000 stappen

Door Peter van Iersel

COLUMN
Door Wim Werker

O bring my trug na die ou Transvaal,
Daar waar my Sarie woon,
Daar onder in die mielies by die
groen doringboom,
Daar woon my Sarie Marais.
Mijn hoofd is soms net een oude
jukebox waarin plotseling een
muziekje kan gaan spelen. De laatste
tijd is dat vaak zo’n Zuid-Afrikaans
liedje dat we vroeger op school en bij
de scouting zongen.
Na vijftig jaar woon ik opnieuw in
Tilburg Zuid, deze keer midden in een
wijk met Zuid-Afrikaanse straatnamen. Als kleine jongen liep ik altijd via
de Afrikaanderstraat naar de kleuterschool in de Tafelbergstraat, maar
toen wist ik nog niet hoe die namen
bij elkaar horen. De Afrikaanders,
die zichzelf ook Boeren noemen, zijn
afstammelingen van Nederlandse
emigranten. Eeuwen geleden
vestigden die zich op de zuidelijke
punt van Afrika, bij Kaap de Goede
Hoop, aan de voet van de Tafelberg.
Deze nederzetting groeide uit tot de
Kaapkolonie. Later trokken de Boeren
vanuit de Kaapkolonie verder het
binnenland in en stichtten daar twee
zelfstandige republieken: Transvaal
en Oranje Vrijstaat. Nadat in Transvaal
goud was ontdekt, probeerde
De mensen in Nederland voelden
Engeland het gebied te veroveren.
grote sympathie voor de Boeren en
hadden een afkeer van de Engelsen,
In 1899 brak daarom een
die Paul Kruger, de president van
oorlog uit tussen de Boeren
Transvaal, onder huisarrest hadden
en de Engelsen.
laten plaatsen. Koningin Wilhelmina
stuurde een schip van de NederDe Boeren hadden geen echt leger
landse Marine om de grote voorman
en ze droegen ook geen uniform.
naar Europa te halen, in de hoop dat
Alle mannen van 16 tot 60 konden
worden opgeroepen. Ze moesten dan hij hier steun zou vinden voor het
zelf zorgen voor een paard met zadel, Boeren-verzet.
een geweer met dertig patronen en
genoeg eten voor acht dagen. Omdat Direct na de oorlog kwamen drie
de Boeren goede ruiters en schutters Boeren-generaals naar Nederland om
geld in te zamelen voor hun
waren en uitstekende verkenners,
verwoeste land. Dat waren Louis
bleven ze het veel grotere Engelse
Botha, Koos de la Rey en Christiaan de
leger lang de baas.
Wet. Overal waar ze kwamen liep de
hele stad uit om ze te zien. Ze werden
De taaie Boeren gaven pas op nadat
hun boerderijen door de Engelsen
waren platgebrand en de thuisgebleven vrouwen en kinderen waren
opgesloten in kampen, waar velen
door honger en ziekte stierven.
Omdat de Engelsen genoeg hadden
van de voor hen extreem dure oorlog,
kwam het tot onderhandelingen.
In 1902 werd de vrede gesloten,
waarmee Transvaal en Oranje Vrijstaat
een kolonie van Engeland werden
waarin de Boeren beperkt zelfbestuur
kregen.

Op de foto Peter van Iersel
als helden ontvangen. Christiaan de
Wet was de stoerste. Hij had tot het
laatst gevochten, waarbij hij steeds
uit handen van de Engelsen wist te
blijven. Hij schreef “De Strijd tusschen
Boer en Brit” en dat werd een bestseller, ook in de Engelse vertaling.
Overal in Nederland werden
straten en pleinen benoemd
ter ere van de zo bewonderde
Afrikaanders, ook in Tilburg.
In 1929 tekenden
burgemeester en wethouders een
besluit over de straatnamen voor
een nieuwe wijk ten zuiden van de
Oerlesestraat. De bouw werd pas na
1949 voltooid, na de grote

Foto; Kim Pattiruhu

economische crisis en de daarop
volgende wereldoorlog.
In die 20 jaar was er wel wat
veranderd. Doordat de Boeren
zelfbestuur hadden gekregen konden
ze “apartheid” invoeren, het wettelijk
systeem waarmee de zwarte
bevolking werd onderdrukt.
Intussen was de Nederlandse afkeer
van Engeland verdwenen, in de
tweede wereldoorlog werden we
bondgenoten.
We’ll meet again, don’t know where,
don’t know when,
But I know we’ll meet again, some
sunny day.

Paaseieren
Nee dat is niet het onderwerp van dit stukje maar het was
wel het uitgangspunt van de puzzel van deze maand. Tot
Paaseieren ging alles goed, maar daarna werd het lastig.
Gelukkig bestaat er iemand die Renee Spei heet en is een ei
onder breder dan boven, want anders was het niet gelukt.
Ik kon namelijk geen woord vinden van acht letters met
vooral heel veel klinkers dat ik niet al had gebruikt. Het
leverde zowaar een woord op waarvan ik dacht dat het
niet in het woordenboek te vinden zou zijn. Apaiseren.
A pais, dus naar vrede gaan. Het is gelukkig een heel
normaal woord en het betekent kalmeren. Enfin, mocht u
zich vreselijk hebben opgewonden over het niveau van de
puzzel, dan is het nu weer tijd om te apaiseren.

Foto van Christiaan de Wet (Bron:
Wikimedia, Datum: 27 augustus 1900,
Fotograaf: Reinhold Thiele (1856-1921),
Public Domain)

Tekst en Puzzel: John Segers

Het gegeven dat 10000 stappen
per dag goed voor de gezondheid is is inmiddels wel in grote
kringen neergedaald. Yoshiro
Hatano, een Japanse arts, toonde
aan dat die massa stappen een
goed effect heeft op onze gezondheid. Bij Googelen op “10000
stappen” kom je bij een heleboel
wetenswaardigheden over dit
onderwerp.
Zoals deze intro laat zien ben
ik ook gegrepen door de 10000
stappen. Je hebt geen losse
stappenteller nodig maar kunt
een app downloaden en wel
“StapsApp” en met je I-phone
of Android op zak wordt elke
stap geregistreerd. Je moet een
aantal persoonlijke data invullen waaronder vanzelfsprekend
je lengte en de grootte van je
voetstap. Ik ben 1.90 en kom op
een gemiddelde voetstap uit van
85 centimeter.
En dan maar lopen. 10000
stappen brengt mij dus op 8,5
kilometer en daar ben ik dus ruim
anderhalf uur zoet mee. En zo
flink mogelijk doorstappen en dat
levert me, zoals ik altijd zelf zeg,
een natte rug op. En zo hoort het
ook.
De app houdt alles bij. Per maand
wordt geregistreerd hoevaak je
je doel hebt gehaald, hoeveel
stappen je per dag, per maand
en per jaar loopt en het gemiddelde aantal stappen vanaf de
eerste dag. Ik gebruik de app nu
ongeveer 16 maanden en zit op
6750 stappen per dag wat me
ruim 5,7 km per dag oplevert, wat
ongeveer een uur lopen per dag
is. Gemiddeld dus.
Als ik thuis ben heb ik nog wel
eens een smoesje: het regent of
het gaat regenen, een spier die
opspeelt of een verwachte storm
die code geel of oranje geeft.
Ik ben nu op vakantie op Schiermonnikoog en bij mijn geweten,
mijn vrouw, hoef ik met deze
smoesjes niet aan te komen. Lopen kreng! De zeven dagen hier
hebben al 84000 stappen(=ruim
71 km) opgeleverd. Ik voel me
prima!
Een fijn voorjaar!

druk | print | vakwerk

geboortekaartjes
trouwkaarten
jubileumkaarten
folders
handelsdrukwerk
Zilverlindestraat 2a | 5038 pM tilburg
telefoon 013-5423735 | telefax 013-5442878
info@drukkerijhabe.nl | www.drukkerijhabe.nl

in de buurt
én op facebook!
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Sindroom of het meisje
in de roze laarzen?

Voor U gelezen:
Bill Bryson,
Door Wim Werker &
Monique de Wit

Interview: Alisa Lalicic
Verdieping kunstwerk: Anita Zeeman

Op een bepaalde manier is Bill Bryson
een fenomeen. Als jonge man vanuit
de USA naar Europa gekomen en hier
blijven hangen. Hij is boeken gaan
schrijven over met name Groot-Brittannië die heel succesvol zijn geworden. Met een Amerikaanse bril op
bekijkt hij de Engelsen en is af en toe
niet mals ten opzichte van hen.
Een leuk boek van hem om mee te
beginnen is “Een klein eiland”, uit 1995.
Hij reist door Engeland en overal merkt
hij wel iets op en schrijft daarover. Het
lijkt op een haat/liefde verhouding
waarbij hij de Engelsen zeker niet spaart.

Een tijd geleden hingen er op het Pieter Vreedeplein dertien foto's. Het waren de mooiste foto’s die meededen
in de jacht naar de tweede stadsfotograaf van Tilburg. Één van de kiekjes werd genomen in onze wijk. Chirag
Bhasin fotografeerde het kunstwerk 'Sindroom' en bemachtigde de tweede plek. Wat is er eigenlijk bekend
over het kunstwerk 'Sindroom' en waarom fotografeerde Chirag dit kunstwerk? Wij zochten het voor u uit.

Een ander erg mooi maar zeker niet makkelijk boek is “Een kleine geschiedenis over bijna alles”, uit 2003.Het handelt over het ontstaan van de aarde,
sterrenstelsels, atomen en allerlei andere wetenschappelijke feiten. Zelf geen
wetenschapper werkte hij wel nauw samen met wetenschappers om een zo
nauwkeurig mogelijk werk te kunnen schrijven. Vooral de geïllustreerde uitgave is prachtig en de inhoud voor leken erg goed te begrijpen. Voor kinderen
is zelfs een speciaal boek geschreven “een heel kleine geschiedenis van bijna
alles”. Meer boeken van hem zijn onder andere:
- “Tegenvoeters” over een reis door Australië.
- “De zomer van 1927” uit 2013
- “ Een huis vol” uit 2010
- “ Terug in Amerika” uit 1998
- “ De weg naar Little Dribling: een reis door Groot-Brittannië, uit 2016.
Veel leesplezier

Van de oude harde schijf:
I Disappear
Door dj de moord ermee
Oftewel hoe Lars Ulrich, drummer van Metallica, een revolutie in de
muziekindustrie teweeg bracht en zijn eigen band bijna de das om deed.
Toen een van de bekendste en meest
succesvolle metalbands ooit in 2000
een kruistocht begon tegen Napster
Inc. had ondergetekende, in de hoogtijdagen van zijn pubertijd, geen flauw
benul van het bestaan van het bedrijf
dat de toorn van Metallica had gewekt.
Af en toe kocht ik nog nieuwe cd's
voor het destijds gangbare en achteraf
astronomische bedrag van 45 gulden,
maar ik kende ook een jongen die een
jaar was blijven zitten op de mavo
en een CDR-writer had. Elke maand
maakte hij in de pauze een rondje op
het schoolplein om aan zijn klantenkring aan elkaar geniete A4tjes uit te
delen waarop zijn handelswaar prijkte:
voor een tientje per stuk World of Hurt
van Ilse de Lange, Naar Huis van Acda
en de Munnik of klassiekertjes als Rage
Against The Machine en, uiteraard, Metallica. Ik hield het dan toch meestal bij
de cassettebandjes die ik van vrienden
kreeg of opnam van cd's die ik van de
bieb leende.
Napster was andere koek. Er ging een
wereld voor me open: die van P2P
software. Ik zocht online een liedje of
artiest, bijvoorbeeld Boys Don't Cry
of The Cure en met een dubbelclick
had ik na een paar minuten wat ik
wilde horen op mijn computer staan.
Helemaal mindblowing was dat ik
bij andere gebruikers in hun digitale
platenbak kon kijken en proeven.
Avonden, dagen lang was ik aan het
zoeken, downloaden, luisteren – ik
trok meer en sneller binnen dan ik kon
luisteren.
Terug naar Lars Ulrich: nadat Metallica
ontdekte dat een demo van I Disappear, lied voor de soundtrack van Mission Impossible II, al op de radio werd
gedraaid, terwijl het nummer nog niet
eens af was, ze er achter kwamen dat
die demo via Napster werd verspreid
en dat je daar verder dus ook nog alle

muziek die ze ooit hadden gemaakt
gratis kon downloaden, begon de
band een rechtszaak tegen het
bedrijf. Meneer Ulrich kwam een
verklaring afleggen, de video daarvan ging de wereld over. De rechter
gaf de band gelijk, met als gevolg
onder meer een zak geld voor Lars
en zijn vriendjes, zo'n 335.000 fans
van Metallica die per direct van
Napster werden verbannen (oeps),
inclusief al het materiaal dat ooit
door de band werd geproduceerd,
tig rechtszaken tegen Napster, het
aantal Napster gebruikers dat binnen een mum van tijd groeide van
20 naar 80 miljoen, het uiteindelijke
faillissement van Napster vanwege
die rechtszaken, het ontstaan van
platforms als Kazaa, Soulseek, Bearshare, Gnutella, Freenet, ThePirateBay, BitTorrent enzovoorts.
Downloaden doe ik niet meer: ik
kan eigenlijk altijd overal alles wat
ik wil luisteren streamen. Anders
dan in 2000 moeten muzikanten het
tegenwoordig vooral hebben van
optredens in plaats van platenverkoop. Het gaat natuurlijk veel te
ver om alle grote ontwikkelingen
in de muziekindustrie de laatste
twee decennia aan Metallica toe
te schrijven – die zaten er toch aan
te komen – maar ze hebben zeker
geholpen door er de vaart in te zetten. Al hadden ze een punt, ik heb,
en met mij de halve wereld, hartelijk
gelachen om die ‘stoere metalheads’
(sellouts!! jankerds!!) die zich zo op
de pik getrapt voelden.

foto; Chirag Bhasin
Tilburg heeft sinds 1997 een stedenband met Lekoa Vaal in Zuid-Afrika.
Daarom heeft KORT (Kunst in de
Openbare Ruimte van Tilburg) de
Zuid-Afrikaanse kunstenares Doreen
Southwood gevraagd om een kunstwerk te maken voor de wijk Oerle.
Er is voor Oerle gekozen omdat er in
deze wijk veel straatnamen zijn die
naar de Nederlands/Zuid-Afrikaanse
geschiedenis verwijzen.
Doreen vond de straatnamen in
Oerle confronterend, in Zuid-Afrika
zijn die straatnamen nu vervangen.
Ze is opgegroeid als een blank ZuidAfrikaans meisje en de straatnamen
herinnerden haar aan de ‘waarheid’
die ze als kind op school over ZuidAfrika leerde.
Als puber ontdekte ze de
misstanden die door haar
omgeving werden ontkend.
Doreen plaatste haar beeld
‘Sindroom’ op het Transvaalplein.
Het Afrikaanse woord ‘Sindroom’
verwijst naar iets dat zich in je hoofd
blijft herhalen, een droom die steeds
weer terugkomt. Het kunstwerk
verbeeldt haar onwetendheid
tijdens haar jeugd over de Apartheid. Als jong meisje schommelde
Doreen vaak in parken die alleen
toegankelijk waren voor blanken.

Het beeld bestaat uit een blank
meisje van brons en twee schommels. De schommels hangen in de
lucht en hebben zitjes van autobanden (zwart). Tijdens de rassenrellen
werden dit soort autobanden in
brand gestoken. Doordat het meisje
recht vooruitkijkt ziet zij niet dat ze
in botsing kan komen met een van
de zitjes. Het beeld werd onthuld op
21 maart 2007, de Internationale Dag
voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie.
Chirag Bhasin werd tweede en dus
reden genoeg om hem een paar vragen te stellen. Middels een zoektocht
op social media kwam ik in contact
met hem. Wat een ogenschijnlijk
eenvoudig interview moest zijn,
werd een interessant gesprek. Chirag
is een creative director uit New
Delhi, India en woont momenteel in
Tilburg. Hij werkt als onafhankelijke
merkconsulent in Noord-Brabant.
'Verrassend rustgevend om gewoon
naar haar te kijken hoe ze daar stil
staat' is het gevoel dat Sindroom
bij Chirag oproept. Alsof je in een
moment gevangen bent. Toen
Chirag voor het eerst door Tilburg
reed met een local, werd gewezen
op het kunstwerk en de eerbaarheid
ervan. Het vastleggen van Sindroom

maar ook andere plekken in Tilburg
en daarbuiten, zijn voor Chirag een
manier om herinneringen te bewaren.
Het maken van foto's is een persoonlijke reactie op de schoonheid
die hij ziet op dat ene, haast unieke,
moment. Door het (online) delen van
foto's hoopt hij dat andere wellicht
hetzelfde gevoel krijgen of ervaren.
Gedurende zijn studietijd weigerde
Chirag om alles wat hij zag, zomaar
vast te leggen. Echter, als men zich
realiseert hoe kort het leven is, is
er een besef dat momenten in een
oogwenk voorbijgaan. Of zoals hij
zelf treffend beschrijft: 'Alles bestaat
uit vluchtige beelden om dicht bij je
te houden voor wanneer de reis (het
leven) moeilijk is.'
'Girl in the Red Boots' (letterlijk
vertaalt Het meisje in de rode laarzen)
is de titel die Chirag aan zijn foto
toekent. Bekijk al zijn foto's op https://
www.instagram.com/oneslowman/
Bronnen
Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/
wiki/Sindroom
Website Tilburgers: https://www.
tilburgers.nl/sindroom-zuid-afrikaanse-kunst-op-transvaalplein/
KORT: https://www.kunstbuitenbinnentilburg.nl/scripts/kunst.
asp?id=636&s=atotz&sort=name
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Brief van ons Wies

Sjef, al 45 jaar vrijwilliger!

Biste meense

‘Alleen als je dit werk leuk vindt moet je het doen.’

Hier wir un brief van jullie Wies.
Carnaval wir vurbaai. En over ut askrooske zuun we mar nie praote. En na
mar goed vaste. Dan kunde paose goed viere. En we gaon ut goeie wir
teggemoet. We hebbe dees wenter toch geweldig geboft. Mar amper wenter
gehad. Zalig toch.

Door Anita Zeeman

Nou en die hooze in onze buurt zen ok al hillemaol klaor. Ut is wir un schóón
buurtje al zek ut zelf. Ut hèè wel wet langer geduurd. Want dé was de schult
van asbest. Mar ut is na wir klaor. We zun ze toch wel misse. Die werklui. Ze
liepen in de buurt in en óót. Mar na is ut wir rustig. En na kunne we dan rustig
de póós aaier gaon zuuke.

Sjef werd 45 jaar geleden, op zijn 40ste verjaardag, vrijwilliger. We hebben afgesproken in het
Zuiderkwartier waar hij iedere doordeweekse ochtend is te vinden. Hij laat me het fotoboek ‘40 x
Sjef’ zien dat hij ter ere van zijn 40-jarige jubileum heeft gekregen. De foto’s maken duidelijk dat hij
zich altijd met veel plezier heeft ingezet voor zowel kinderen als volwassenen.

Mar na un vraog. Hedde gullie nog veul veugeltjes in de tóón?
Wij hebbe d`r bekaant gin. D`r kome af en toe un meesjes, die snuffele ff aon
ut nestje. En zen ze wir weg. Ik snap d`r niks van. Die vóóle rot kraaie die zen
d`r wel, mar die wil ik nie hebbe. Hedde gullie nog wet tips. Gèère, ik heur d`r
nog wel van. Och jè ut liste nuws. Ze gaon wir un stel bóóme weg haole in de
straot. Dan kunne ze zeker wir un paor auto’s kweet’.
Nou meense ik wens jullie allemaol unne goeie paose toe.
Ik zeg mar zóó; as ge honderd meense nie kunt helpen, helpt d`r dan intje.
Veul groete van jullie Wies.

Iftar maaltijd op 17 mei
in MFA Zuiderkwartier
Twee wijkbewoners organiseren in onze wijk voor de derde keer
een Iftar maaltijd. Dit jaar op 17 mei van 21.00 tot 23.00 uur in
MFA Zuiderkwartier, Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg.
foto; Kim Pattiruhu
Ik vraag hem waarom hij vrijwilliger
werd. ‘Ik was vrachtwagenchauffeur
en werkte dag en nacht. Als ik een
dag vrij was deed ik vrijwilligerswerk, samen met mijn vrouw. In de
eerste plaats omdat ik het leuk vond
en vind. In de tweede plaats omdat
ik niet graag de hele dag binnen zit.’
Hij is begonnen met kinderwerk in
het patronaat. ‘Het waren kinderen
van 6 - 12 jaar. We deden van alles,
zoals knutselen en sporten. Ik ging
ook mee op kamp. Ik deed dan alles
wat moest gebeuren, ik was overal
voor inzetbaar. Koken, spelletjes
doen, noem maar op.’

foto; gemaakt door wijkbewoner
Een Iftar maaltijd is een maaltijd
tijdens de Ramadan na zonsondergang. Dit jaar duurt de Ramadan
van 6 mei tot en met 4 juni. Moslims
eten dan niet tussen zonsopgang en
zonsondergang. Naast het samen eten
gaat het bij een Iftar maaltijd vooral
om het ‘samen zijn’, om het onderlinge
contact.

Brabant (ECCB). Eten, koffie, thee en
water zijn gratis. Frisdrank kan aan
de bar worden gekocht.
Er is plaats voor 125 personen. U
kunt zich tot 7 mei opgeven via candursun@home.nl en info@wijkraadzuiderkwartier.nl. Graag het aantal
volwassenen en kinderen vermelden,
plus het aantal vegetariërs.

Iedereen is welkom op 17 mei: ‘oude’
en ‘nieuwe’ wijkbewoners, bewoners
uit allerlei culturen. Het eten wordt
verzorgd door vrijwilligsters van Stichting Educatief en Cultureel Centrum

Deze Iftar maaltijd wordt mogelijk
gemaakt met steun van gemeente
Tilburg, ContourdeTwern en Verrijk
je Wijk.

Na 10 jaar werd het patronaatsgebouw afgebroken. Ze hebben toen
op verschillende locaties gezeten, bijvoorbeeld bij Soekmekaar,
Scouting Pater Vromans en bij de
Gustaveschool in de barakken.
‘Ik heb toen met kinderen
en ouderen gewerkt. Voor de
ouderen organiseerden we
bijvoorbeeld kaartmiddagen.
Nu zijn er geen kaartmiddagen
meer, de deelnemers zijn allemaal
overleden.’ Ik vraag hem of er dan
geen ‘nieuwe’ ouderen zijn. ‘Het is
lastig om ouderen bij het Zuider-

kwartier binnen te krijgen. Er is geen
belangstelling meer voor kaartmiddagen of koersballen. Er worden
van hieruit wel fietstochten georganiseerd en er is een naaiclubje,
maar daar ben ik niet bij betrokken.’
Een aantal jaren geleden vroeg de
directeur van een basisschool of hij
een jongens- en een meisjeshandbalteam wilde trainen en coachen
voor de Tilburgse handbalkampioenschappen voor basisscholen.
‘Ze hadden nog nooit gehandbald,
ik moest ze alles leren. Maar zowel
het jongens- als het meisjesteam
zijn 4 jaar op rij Tilburgs kampioen
geworden.’

entree is maar € 5,-. En we krijgen
subsidie van Verrijk je Wijk.’
‘Ik ben hier iedere ochtend. Als ze
vragen of ik ergens mee wil helpen
en ik kan het, dan doe ik dat.’

Hij zorgt in het Zuiderkwartier voor
de versiering van de trappen met
Kerstmis. ‘Ik heb het jaren zelf gedaan, maar ik kan de trap niet meer
op. Nu geef ik anderen aanwijzingen
waar ze de verlichte huisjes en andere versieringen moeten neerzetten en ophangen zodat alles goed
komt te staan.’ Enkele jaren geleden
heeft hij met de beheerder planten
gekocht voor het Zuiderkwartier. De
Achtien jaar geleden is hij samen
planten die buiten staan verzorgt hij
met zijn vrouw begonnen met het
zelf. Hij zorgt ervoor dat anderen de
organiseren van mosselavonden
planten op de trap water geven.
voor wijkbewoners in het ZuiderZijn dochters zijn min of meer in de
kwartier. ‘Twee avonden in oktovoetsporen van hem en zijn vrouw
ber. Per avond zijn er ongeveer 80
getreden. Hij heeft een dochter
personen.’ Zijn vrouw is een paar jaar die bij ContourdeTwern werkt. Zijn
geleden overleden en nu organiseert andere dochter doet ook vrijwilhij de avonden met enkele vrijwilliligerswerk. ‘Het is voor hen vanzelfgers. ‘Voor een avond maken we 120 sprekend.’
kilo mosselen klaar. We koken ze met
prei, uien, soepgroente en een fles
Ik blader nog een keer door zijn
donker bier. Bij de mosselen serveren fotoboek en ben het met hem eens:
we stokbrood en sausjes. We kondi‘Alleen als je dit werk leuk vindt, dan
gen de avonden van te voren aan,
moet je het doen, anders niet.’
deelnemers moeten zich inschrijven,

Administratie & Advies

Leo Hexspoor

- Boekhouding
- Jaaropgaven
- Belasting aangiften (ook particulier)

diggersrecordstore.nl

tel:
email:
www:

06-51197933
info@leohexspoor.nl
www.leohexspoor.nl
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Happy Lunchgroep en Crea- en
koffiemiddag bij De Nieuwe Stede
Op maandag tussen 11.00 en 13.30 uur komen wijkbewoners bij elkaar die graag met
anderen in contact komen tijdens de Happy Lunchgroep. Elke week wordt er gezamenlijk een lunch voorbereid en gegeten.
Afgestemd op wat jij kunt, help je mee in
de organisatie van de lunch. Deelnemers
dragen elke week € 1 bij, maar bij de eerste
kennismaking is deelname gratis.
Op donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur
gaan bewoners creatief met elkaar aan de
slag. Soms maak je iets voor jezelf, maar
soms is het juist ook leuk om voor een ander iets te maken! Neem voor meer informatie contact op met Jasper Adolfs (06 575 80
636) of Jenny Zwijnenburg (06 186 49 427)
of loop gewoon een keertje binnen. Heb
je toevallig nog crea-spullen die de groep
goed kan gebruiken? Neem ook dan contact met ons op, dan spreken we af wanneer
je de spullen bij ons kunt afleveren.

Nieuw in Tilburg: de mantelzorglijn

20 mei lentebrunch voor wijkbewoners
Vrijwilligers van de werkgroep ‘Nieuwe Stede Moves’ organiseren op maandag 20 mei
speciaal voor wijkbewoners een sfeervolle

Het aantal mantelzorgers neemt toe en

Willeke: “Ik help mantelzorgers bij het

informatie en advies geven en is een

daarmee ook de vraag naar en behoefte aan

vinden van antwoorden op vragen en bij het

laagdrempelige manier om contact te zoeken

informatie. Er is gelukkig veel informatie te

aanpakken van problemen. Dit kan individueel

met ContourdeTwern. Ons streven is een

vinden. Soms zelfs zoveel dat mantelzorgers,

gebeuren, of in een familiegesprek. De hulp die

mantelzorgloket: een centraal punt bij iedereen

maar ook professionals, vaak door de bomen

ik bied kan bestaan uit coachingsgesprekken

bekend in de stad waar mantelzorgers zich

het bos niet meer zien. Daarom hebben wij

om de mantelzorger te ondersteunen om

kunnen melden voor vragen. De mantelzorglijn

op 1 maart samen met Exfam en de gemeente

meer voor zichzelf op te komen en om

is een goed begin.

Tilburg de mantelzorglijn Tilburg gelanceerd.

meer hun eigen grenzen aan te geven. Maar
soms bied ik ook alleen een luisterend oor.”

Coachingsgesprekken of een luisterend oor

Willeke: “Als mantelzorger kan je bellen met
013 583 99 00 of rechtstreeks met mij, op 06

Willeke Sloot werkt als mantelzorgconsulent

Laagdrempelige weg naar contact

346 23 064. Mailen mag ook: willekesloot@

en is blij met de komst van de mantelzorglijn.

De

contourdetwern.nl. Ik hoop van u te horen!”

mantelzorglijn

kan

de

mantelzorger

Ervaringen delen tijdens de Kleurrijke Ouderkamer
Wil je als ouder ook graag ervaringen delen

kinderen tot en met acht jaar. Lieve, enthousias-

Wil je meer weten over de Kleurrijke Ouderka-

met andere ouders? Wil je graag meer infor-

te vrijwilligers van de knutselhoek zorgen voor

mer? Neem dan contact op met Edith Herculeijns,

matie over verschillende onderwerpen waar

een fijne middag waar de kinderen gezellig met

coördinator van de Kleurrijke Ouderkamer,

je als ouder vragen over hebt?

andere kids kunnen knutselen, puzzelen en le-

edithherculeijns@contourdetwern.nl

Dan is de Kleurrijke Ouderkamer in het Zui-

zen.

of 013 535 32 55

derkwartier iets voor jou. De Kleurrijke Ouderkamer is bestemd voor ouders uit de wijken
Trouwlaan-Uitvindersbuurt en Oerle, of die hun
kin(eren) op basisschool de Triangel of kinderopvang Zuiderkwartier hebben zitten.
Talenten, vragen en ideeën delen

en smakelijke lentebrunch in wijkcentrum
de Nieuwe Stede. Bewoners zijn van harte
welkom tussen 11.00 en 13.00 uur en de kosten bedragen € 3 per persoon. Tijdens deze
brunch zal er ook nog een speciale verrassingsact zijn, dus wees op tijd met inschrijven. Aanmelden is mogelijk via de balie van
de Nieuwe Stede. Direct betalen is vereist.
Oefenen met de Nederlandse taal bij
Taal in de Wijk
Het is fijn om de Nederlandse taal goed te
spreken, te lezen én te begrijpen. Je kunt
dan bijvoorbeeld belastingformulieren beter begrijpen, voorlezen aan je (klein)kinderen of gemakkelijker contact leggen met
je buren. In de Nieuwe Stede bieden wij de
activiteit Taal in de Wijk aan. In een kleine
groep ga je aan de slag met het oefenen
van de taal. Op dit moment zijn er groepen actief op dinsdagavond van 19.30 tot
20.30 uur en vrijdagochtend van 10.00 tot
11.00 uur. Lijkt het je leuk om mee te doen
aan een van deze groepen of wil je meer
informatie? Neem contact op met Jasper
Adolfs, sociaal werker van ContourdeTwern
bij de Nieuwe Stede, via 06 575 80 636 of
jasperadolfs@contourdetwern.nl.

Iedere woensdagmiddag tussen 14.30 en 16.00
uur kunnen ouders, onder het genot van een

ContourdeTwern

hapje en een drankje, terecht bij de Kleurrijke

adres

Ouderkamer. Tijdens de bijeenkomsten staan
telkens verschillende onderwerpen centraal.
Denk aan opvoeding, gezonde voeding en
vrijetijdsbesteding. Voel je vrij om tijdens deze
bijeenkomsten je talenten, vragen en ideeën

tel
adres

met ons te delen. Eén keer per maand is er een
ouder-kindactiviteit. Hierbij ga je samen met je
kind creatief aan de slag.
Kinderopvang voor kinderen tot en met
acht jaar

tel

Wijkcentrum Nieuwe Stede
Capucijnenstraat 156
5025 LK Tilburg
013 543 66 64
MFA Zuiderkwartier
Wassenaerlaan 38
5021 VS Tilburg
013 535 32 55

internet www.contourdetwern.nl
Facebook ContourdeTwern Zuid West
Facebook MFA Zuiderkwartier

Om deel te kunnen nemen aan de Kleurrijke Ouderkamer is er opvang geregeld voor

Deze pagina is een uitgave van ContourdeTwern.
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Werkgroep Samen Sterk
van ContourdeTwern

Heldinnen op
Nationale vrouwendag

Door Anita Zeeman

Door Lieske ( Samen Sterk)

Op dinsdag 7 maart had Samen Sterk vrouwen met hun kinderen uitgenodigd voor
een gezellige High Tea in de ochtend. Dit in het kader van nationale vrouwendag op
8 maart en met het thema heldinnen.

Ik zit met Marion aan de koffie in het Zuiderkwartier. Zij is vrijwilligster en o.a. lid van de werkgroep Samen Sterk. ’Wij zetten ons in voor
vrouwen met of zonder kinderen die weinig geld hebben en voor
eenzame ouderen. Sommige mensen met weinig geld schamen zich
daarvoor en komen zo vaak in een isolement.’

‘De eerste donderdag van de maand organiseren we een gratis ontbijt in de
disco van het Zuider-kwartier voor deze doelgroep. We worden hierbij ondersteund door Pascalle de Groot van Contour-deTwern. Er komen ongeveer 30
personen per keer. Vrijwilligers van Samen Sterk kenden mensen in hun buurt
en namen die mee naar het ontbijt. Zij kennen op hun beurt ook enkele mensen en zo verspreidt het zich. Er ontstaan vriendschappen tussen de mensen
die samen ontbijten. Tijdens het ontbijt geven we ook voorlichting, bijvoorbeeld over Stichting Leergeld, Formulierenhulp en dergelij-ke.’
In december heeft ze met Pascalle eenzame ouderen bezocht. ‘We zijn met
een theelichtje in een theelichthouder en een kerstkaart met daarop een
uitnodiging voor het ontbijt langs eenzame oude-ren gegaan. Sommigen
vertellen je dan hun hele levensverhaal. Ze zijn blij dat ze met iemand kun-nen
praten. Drie van de bezochte ouderen zijn naar het ontbijt in januari gekomen.
Met Pasen gaan we weer, maar dan met paaseitjes.’
‘We hebben elke derde donderdag van de maand ‘creatief’. Daar komen minder vrouwen, maar nog altijd zo’n 10 tot 15 per keer. Ook dit is gratis. We doen
van alles, zoals schoteltjes en kopjes beschilderen en theelichten versieren. We
zijn gezellig met elkaar bezig en de vrouwen geven el-kaar tips.’
‘In de vakanties organiseren we vakantie-activiteiten voor hun kinderen. Bijvoorbeeld een spelle-tjesmiddag in de Oranje Speeltuin. Met Pasen gaan we
daar paaseieren met ze zoeken.’
Kort geleden hebben ze een High Tea georganiseerd voor vrouwen met kinderen met een klein budget. Het was Nationale vrouwendag, het thema was
‘heldinnen’. De deelnemers kregen een certificaat.

foto: archief Samen Sterk
De stagiaires hebben hard gewerkt
met het team van Samen Sterk om
veel lekkere dingen te serveren. Het
lekkers werd mogelijk gemaakt door
Verrijk je Wijk van de wijkraad
Zuiderkwartier en buurtraad Oerle.
We schonken veel aandacht aan
heldinnen. Er hingen posters met
Moeder Theresa, Majoor Bosshardt en
ook met Anne Frank. We hadden
allemaal een mooie placemat met
een heldin onder ons bord.
Een stagiaire vroeg de aandacht:
“Voordat ik alle heldinnen ga
bedanken voor de goede wijze waarop ze bezig zijn voor anderen wil ik
de belangrijkste heldin uit mijn leven
in de spotlights zetten. De afgelopen
jaren hebben ik en mijn tweelingzus
samen veel meegemaakt. Ik kijk op

naar mijn zus! Het afgelopen jaar
heeft ze een zware hersenschudding
opgelopen en ondanks alles studeert
ze dit jaar af voor haar master
rechten.
Voor haar doorzettingsvermogen
en de kracht om dingen niet
op te geven heb ik heel veel
bewondering!
Mijn liefde en steun die ik aan haar
wil meegeven voor nu en in de
toekomst is onbeschrijfelijk! Alle
heldinnen van de High Tea verdienen
dit gevoel van liefde en zeker mijn
tweelingzus!”
Omdat het vakantie was hebben
wij de pubers van onze teamleden
gevraagd om ons te helpen met
de kinderen. Een jonge dame werd
dertien jaar dus die hebben we met
bijna vijfitg mensen toegezongen
en ze heeft een cadeau ontvangen.
De eerste broodjes, croissantjes en
sandwiches werden geserveerd. Er
werd gezellig gekletst.
Tussen de rondes door hebben we
een foto gemaakt van de dames
en kinderen die het wilden. Dit op
de trap van MFA Zuiderkwartier.
Hoe mooi is het om zoveel stoere
vrouwen bij elkaar te zien. Vervolgens kwam de ronde zoet op tafel
met tompouces, bananen-soesjes,
paas-koekjes enz. Ook waren er bezoeksters van het dialoog ontbijt met
buitenlandse hapjes.
Voor de kinderen was er genoeg te
doen. Een teamlid is met haar kids
de hele woensdag bezig geweest om
ook lekkere dingen voor de kinderen
te maken zodat die een mini High Tea
hadden. De kinderen konden
knutselen en kleuren.
Tegen het eind ging even het licht
uit. En werd er een gedicht voorgelezen. Iedere vrouw die aanwezig was
ontving een certificaat met de bood-

schap dat ze een heldin is.Want geen
enkele vrouw die bij ons aan tafel zit
heeft er voor gekozen niet volledig
aan het werk te zijn. We hebben
allemaal een reden dat we eenzaam
zijn of leven met minder financiële
mogelijkheden of zorg hebben voor
een gezinslid. We hebben allemaal
onze eigen rugzak. Maar bij Samen
Sterk zien we juist wat jij wel kan.
Een keer een boodschap halen voor
een ander. Of iemand eens bezoeken
voor wat aandacht. Zorgen en soms
zware zorg voor een gezinslid of
familie of vrienden. Sommigen leven
met een lichamelijke beperking en
doen toch nog iets voor die ander.
Ja alle vrouwen zijn heldinnen
aan onze tafel. En soms word
dat vergeten.
Het leuke was dat na uitdelen van
dit certificaat er zelfs dames elkaar
feliciteerden met het behalen van
dit certificaat. Zo positief en zo
verdiend.
Wat zijn wij als team trots en
dankbaar dat we dit mochten en
konden organiseren. Dankbaar dat
we gebruik mochten maken van
MFA Zuiderkwartier. Met financiële
ondersteuning van Verrijk je Wijk
namens wijkraad Zuiderkwartier en
buurtraad Oerle. En de vrijwillige
bijdrage van de bezoeksters.

Samen Sterk krijgt ook veel donaties. Kleding, schoenen en tegen Sinterklaas
speelgoed. Dit wordt op een Facebookpagina, speciaal voor deze doelgroep,
aangeboden. Het werkt uitstekend.
Ik bedank Marion voor haar tijd. Samen Sterk doet in mijn ogen goed werk.

Passieconcert in
Kloosterkerk
Gemengd Koor St. Caecilia uit Berkel-Enschot zorgt voor een passende
paassfeer met het bijzondere Passieconcert “Die Sieben Worte Jesu am
Kreuz“ van César Franck op vrijdag 19 april, Goede Vrijdag, in de Kloosterkerk van de Paters Kapucijnen, Korvelseweg 165 in Tilburg. Aanvang 19.00
uur.
“Die Sieben Worte Jesu am Kreuz“ van César Franck is bijzonder omdat het
nog niet zo erg lang wordt uitgevoerd. Franck voltooide het weliswaar al
in 1859 maar het werk werd pas in 1954 ontdekt en voor het eerst uitgevoerd in 1977. Vanaf dat moment werd dit Passieconcert ook beschouwd
als een van de meest meeslepende stukken.
De titel “Die Sieben Worte Jesu am Kreuz“ verwijst naar het lijden van Jezus en de zeven laatste woorden die hij sprak: van het wanhopige “Vader,
vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen” tot het berustende:
“Vader, in uw handen beveel ik mijn geest” Het is een indringend werk
waarin de verschillende stemmingen prachtig verbeeld worden door koor,
solisten en orgel.
Solisten zijn Corona van Riel, sopraan, Frank de Leeuw, tenor, Edward
Janssens, bas en Kazue Goto, orgel. Het geheel staat onder leiding van
Wim van Zantvoort.
Toegang voor dit Passieconcert is gratis.

www.wijkkrantdekoppel.nl

Reanimatie AED cursus
Beginnerscursus: Er is weer een Cursus Reanimatie AED en wel op dinsdag 1
oktober plus dinsdag 8 oktober 2019. De lessen zijn van 19.30u tot 22.30u en
moeten alle 2 gevolgd worden voor een geldig diploma.
Herhalingscursus: Er is ook weer een herhalingscursus reanimatie met AEDtraining. Die cursus bestaat uit een avond op dinsdag 15 oktober of dinsdag
29 oktober. Ook deze lessen duurt van 19.30u tot 22.30u.
Kosten: Dankzij een bijdrage van wijkraad Zuiderkwartier kunnen alle lessen
u gratis worden aangeboden.
Aanmelding: De wijkraad verzoekt u vriendelijk om vóór 22 september €
5,00 inschrijfborg in een envelop in de brievenbus van de wijkraad in het
mfa Zuiderkwartier te deponeren, onder vermelding van uw naam + adres
+ e-mailadres + cursus (voor herhalingscursus s.v.p. uw datum van keuze
toevoegen). Na afloop van de cursus, aan het einde van de avond, krijgt u de
inschrijfborg van € 5,00 weer terug.
Afmelding:Mocht u verhinderd zijn of geen interesse meer hebben om de
cursus te volgen, dan graag even een berichtje, uiterlijk 28 september. (let
op: bij te laat afmelden ontvangt u uw inschrijfborg niet terug).
Bel of mail naar Ans Vos, Wijkraad Zuiderkwartier
cees611@hetnet.nl T: 06-47625503

Aanvragen Verrijk Je Wijk bijdrage
wordt makkelijker
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Biljartclub
Trouwlaan
Wij zijn een gezellige biljartvereniging voor senioren. Wij biljarten
van maandag tot en met vrijdag
van 13:00 uur tot 17:00 uur. Dit
gebeurt in MFA Zuiderkwartier.

Leden van de wijkraad Zuiderkwartier
stellen zich voor
John Clemminck is de zesde in de rij
Door Anita Zeeman
We hebben afgesproken bij café Berlijn. Het is mooi weer, we genieten van
de zon. Voordat we voorzien zijn van koffie en thee helpt John eerst nog een
mevrouw met het bij elkaar rapen van de groente toen haar zak met boodschappen scheurde.

U kan bij ons recreatief biljarten,
we nemen ook deel aan diverse
competities voor senioren. Deze
worden in diverse spelsoorten
gespeeld. Uw moyenne is niet
belangrijk, het spelplezier daarentegen des te meer.
De contributie bedraagt € 50,-per jaar. (wij zijn deelnemer aan
de meedoen regeling van de
gemeente Tilburg)
Voor informatie:
Biljartclub Trouwlaan,
Wassenaerlaan 38,
5021 VS Tilburg
013-2113202 / 06-49694104
toonvdmark@hotmail.com
Het staat u uiteraard ook vrij om
een keer binnen te lopen, om de
sfeer bij ons te komen proeven.

De Wijkraad werkt op dit moment heel hard aan het duidelijker en
makkelijker maken van de manier waarop een bijdrage kan worden aangevraagd van Verrijk je Wijk.
De Wijkraad heeft alle spelregels van Verrijk Je Wijk goed op een rijtje
gezet en nieuwe formulieren gemaakt, van aanvraagformulier tot afrekeningsformulier. Op de achterkant van die formulieren staan de spelregels
van Verrijk Je Wijk afgedrukt. De formulieren kunnen digitaal of met de hand
worden ingevuld. Het ziet er naar uit dat ook Oerle de formulieren gaat gebruiken, dat moeten we nog goed afspreken.
Daarom kunt u binnenkort nog makkelijker een bijdrage van Verrijk je Wijk
aanvragen.

Verrijk Je Wijk is het initiatief van de Gemeente Tilburg om bewoners van een straat, buurt of wijk financieel te
ondersteunen als zij iets organiseren om hun omgeving prettiger te maken om in te wonen en te leven.

Linda van Erve exposeert
in Nieuwlandstraat
In de voormalige kunstmaterialenwinkel Antoon de Jong, aan de Nieuwlandstraat 21 (tegenover Prinsheerlijk) is een
etalage-tentoonstelling te zien van illustrator Linda van Erve.
Linda van Erve is eigenaar van De Kennis-illustrator en bewoner van de wijk Sint Anna. In haar vrije tijd schildert
ze illustraties, die altijd een sympathiek verhaal vertellen. Bijvoorbeeld een zomerse dag in een park of een koele
vroege ochtend in het dennenbos. Dit alles fijn geschilderd in heldere kleuren. Over haar illustraties houdt Linda een
Instagram-account bij: www.instagram.com/lindavanerve.
De expositie duurt totdat het winkelpand is verhuurd aan een geïnteresseerde.

foto: Kim Pattiruhu
Vertel iets over jezelf.
Hij heeft het druk met het aanstaande examen VCA dat hij samen met collega’s van een adviesbureau voor gemeenten (civiele techniek) binnenkort
moet afleggen. Hij is eigenlijk gepensioneerd maar hij werkt nog twee dagen
per week. ‘Ik vind het leuk om te doen, om met mensen samen te werken. En
ze hebben me gevraagd.’ Hij is in 1971 in Tilburg komen wonen. ‘Tot 1980 heb
ik bij de gemeente Tilburg gewerkt, daarna heb ik tot vier jaar geleden bij de
gemeente Oisterwijk gewerkt. Ik was toezichthouder of projectleider, dat hing
af van wat nodig was.’ ‘Ik heb twee geadopteerde kinderen uit Sri Lanka. Het
contact is goed, de een zie ik twee keer per week. De ander zie ik af en toe, hij
heeft het druk.’ Tot tien jaar geleden heeft hij in de Korvelse Hofjes gewoond.
‘Het was prettig, geen auto’s voor de deur, de kinderen konden fijn spelen in
het park. Het is vlakbij de stad. Nu woon ik aan de Korvelseweg, dat bevalt
ook prima.’
Taak bij de Wijkraad
‘Vanaf 1989 ben ik al actief in werkgroepen voor de wijk. Met de herstructurering en de sloop van woningen werd een projectraad ingesteld. Ik kwam
daarin als bewoner en moest vertellen hoe het was om in die woningen te
wonen. Toen er huizen gesloopt moesten worden kwam er ruzie in de wijk.
‘Waarom moet onze kant van de straat wel gesloopt worden en de andere
kant niet?’ ‘Er werd een klankbordgroep opgericht. Tien man uit de Zeehelden- en Uitvindersbuurt. Totdat tien jaar geleden het Zuiderkwartier kwam.
Met vijf mensen uit de klankbordgroep zijn we de Wijkraad Zuiderkwartier
gestart. Daar zijn er nu nog twee van over, Ans en ik. Er was geen wijkraad, we
hebben hem zelf vorm gegeven.’ ‘Ik ben voorzitter van de wijkraad, van het
begin af aan. Ik onderhoud contacten met de gemeente, ContourdeTwern en
soms Amarant, VSO Parcours en ondernemers in de wijk. Verder maak ik regelmatig een praatje met mensen die ik tegenkom in het buurthuis. Bij activiteiten laat ik vaak mijn neus zien, en als het nodig is dan help ik mee. Ik ben bij
de organisatie van Mix&Match betrokken, ik organiseer de Zuiderbazaar en in
het kader van Accent op ieders Talent bel ik deur voor deur aan bij bewoners
in de wijk, samen met een professional. We maken een praatje en vragen waar
ze goed in zijn. We hopen dat ze met hun talent eventueel iemand anders
kunnen helpen. Tegelijk kunnen we met bewoners die hulp nodig hebben
een intake plannen.’
Hobby’s en vrije tijd
‘Ik ga twee keer per week naar de sportschool en ik fiets graag. Ik ben lid van
het Bewonerscomité Korvelseweg, daar ben ik voor gevraagd. Ik ben daarnaast voorzitter van de Vereniging van Eigenaren. Een keer per jaar organiseer
ik een bijeenkomst voor de bewoners van het appartementencomplex. Ik
kook vaak en dan voor meerdere dagen tegelijk. Stoofvlees met sperzieboontjes en zelfgemaakte appelmoes vind ik erg lekker. Op vrijdag ga ik op
het einde van de middag borrelen in Villa Pastorie met mensen die ik daar heb
leren kennen en op zaterdagochtend ontbijt ik bij Bakker Bart in de Heuvelstraat. Dat is ook gezellig, ze kennen me daar nu ook.’ Ik kom John af en toe
tegen en het valt me dan op dat hij heel gemakkelijk een gesprek aanknoopt
met mensen die hij niet kent.
Ik bedank John voor het plezierige gesprek. Het is nog steeds lekker buiten,
we bestellen nog maar wat te drinken.

