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Nieuw in uw wijk;
Door Anita Zeeman

Petroel Producties is het in april gestarte bedrijf van Niek van Hulten. Hij is muzikant en dj,
educatie, kunstinstallaties en evenementenwerk. Op zijn website heb ik de betekenis van het
woord ‘petroel’ gevonden. Het blijkt een geuzennaam van de familie te zijn. Het stamt uit de tijd
van Napoleon en is een verbastering van ‘patrouille’.

foto; Kim Pattiruhu

“Ik zorg voor een kader
waarbinnen ik creatief ben.
Zo voorkom ik dat ik verdrink
in de mogelijkheden”.
“Ik zoek wel de randjes op tijdens
het spelen. Zo ontdek ik steeds
weer nieuwe dingen. De overstap
naar de elektronische wereld
werkte bevrijdend.” Kinderen en
jongeren vanaf 10 jaar kunnen bij
hem een workshop elektronische
muziek volgen. Overigens zijn
ook ouderen welkom. Hij leert ze
om te gaan met de instrumenten,
wat ze ermee kunnen en hoe ze

kunnen samenspelen. “Als ze de
muziek zelf voelen kunnen ze
iedereen aan het dansen krijgen.
Als ze horen en voelen wat ze
maken dan zie ik die blik van
verwondering. Die verwondering
herken ik, die voel ik zelf ook nog
regelmatig.”
Hij werkt als dj onder de naam ‘dj
de moord ermee’. “Ik draai plaatjes, vinyl. Ik draai alleen muziek
die bij mij past, geen verzoeknummers. Ik zoek nummers bij
elkaar die eenzelfde feel hebben.
Ik let daarbij niet op tempo of
genre”. Maar hij vindt het ook interessant om met anderen muziek
te maken. “Als het klikt kun je
elkaar versterken, elkaar prikkelen, elkaar over een dood punt
heen helpen. Soms ontdekken we
toevallig nieuwe mogelijkheden.
Een onvoorspelbare samenwerking tussen verschillende elektronische instrumenten. Zo blijf je je
ontwikkelen.”
Daarnaast is hij producer van
audioproducties, bijvoorbeeld
bij evenementen. “Ik weet wel
iets van geluid en licht, ik kan
daarmee ondersteuning bieden
bij evenementen. Maar samen
met anderen produceer ik ook
eigen evenementen, audiovisuele
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Wijkrant de Koppel

Petroel Producties

“Petroel Producties is een verzamelnaam voor alle dingen die ik
leuk en interessant vind en die
ik daaronder kan scharen.” Hij
wilde al van kleins af aan muziek
maken. Hij is begonnen met gitaar en heeft op de muziekschool
allerlei diploma’s behaald. “Maar
daarna kon ik niet meer een gitaar
oppakken en zomaar wat spelen. Een vriend van mij had een
drumcomputer, een TR 606, met
de karakteristieke funky ronde
klank. Hij was gemakkelijk te
bedienen en ik kreeg een gevoel
van ‘ja, dit wil ik’. Dat gevoel heb
ik nog steeds.” Door de jaren heen
kwamen er nieuwe elektronische
instrumenten bij.
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kunstinstallaties en projecten. Een
voorbeeld van een audiovisuele
kunstinstallatie is ‘Slowmovies’. We
creëren een zintuiglijke beleving,
van beeld en geluid gericht op
onthaasten. We gaan enkele dagen
aan de slag op een locatie en werken met de mogelijkheden die de
locatie biedt.”
Kortom, veel activiteiten die de liefde voor muziek gemeenschappelijk
hebben. Maar waarom is hij nu pas
een eigen bedrijf gestart? “Ik heb
een opleiding gevolgd (niet in de
muziek) en verschillende baantjes
gehad. Op een gegeven moment
had ik daar genoeg van en heb ik
ontslag genomen. Ik heb muziek
lang als hobby beschouwd en van je
hobby maak je niet je beroep. Maar
er kwam van alles langs waarvan ik
steeds vaker dacht dat ik daar ook
een factuur voor kon schrijven. Zo
ben ik mijn eigen bedrijf ingerold. Ik
heb het er naar mijn zin.”
Ik ben nieuwsgierig geworden.
Slowmovies, gericht op onthaasten,
lijkt me wel wat voor mij.

www.petroelproducties.nl

bestaat 30

jaar

De goed oplettende lezer heeft het misschien al wel gezien
maar uw wijkkrant viert dit jaar een feestje. Alweer dertig jaar
zorgt deze krant voor leuke en informatieve weetjes uit uw
wijk. Van een handgetypt en gestencild krantje met oplage van
4000 zijn we uitgebreid met de wijk Oud-Zuid en een oplage
van 10.000 brievenbussen. En daar zijn we trots op! Komende
drie edities zullen we een aantal oude stukjes uit het eerste
jaargang plaatsen.

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
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Een fijne zomer voor
baas en dier
Door Linda van Aubel
Ga je dit jaar op vakantie en gaat je trouwe viervoeter mee of blijf
je thuis in het ook al erg warme Nederland? Wat je ook gaat doen
deze zomervakantie, houdt rekening met de volgende punten:
Tropische temperatuur en zon.
Dieren kunnen net als mensen door zonnestralen verbranden. Vooral
dieren met een witte, dunne vacht lopen risico. De meest gevoelige
plekken zijn de oren, neusbrug, buik en liezen. Verbranden vergroot
de kans op huidirritatie, blaren en zelfs kwaadaardige tumoren. Dit
willen we liever voorkomen dan genezen. Om dieren te beschermen
tegen de zon bestaat er een speciale zonnebrandcrème voor dieren,
deze gebruikt voor mensen kan giftig zijn voor dieren.
Het is verstandig om een huisdier tijdens de heetste uren van de dag
uit de zon te houden. En zorg ervoor dat ze altijd toegang hebben
tot drinkwater en een plek om af te koelen. Honden koelen af via hun
poten en door te hijgen, een klein poeltje met koud water kan al voor
veel afkoeling zorgen. Let ook op als u gaat wandelen of naar het
water toe gaat. Het asfalt en zand kan erg heet worden in de zomer
en de voetzoolkussentjes kunnen hierdoor verbranden. Laat uw hond
ook niet zwemmen in water met een olieachtige gloed, dit kan op
blauwalg wijzen.
Huisdier in de auto.
Laat uw hond nooit alleen achter in de auto, zelfs niet voor vijf minuten. Vooral kortsnuitige rassen kunnen snel oververhit raken, omdat
zijn hun warmte moeilijk kwijt kunnen. Met een speciale bench voor
in de auto is uw huisdier extra beschermd en voorkom je dat je dier
ontsnapt bij een tussenstop of ongeluk.
Buitenland .

Eerstvolgende
Koppel komt uit
op 3 oktober.
Kopijsluiting is
op woensdag
11 september.
Alle aanlever specificaties kunt
u vinden op
onze website.

Indien je huisdier meegaat naar het buitenland wees er dan alert op
dat hij/zij voor bepaalde gebieden extra beschermd moet worden tegen zandvliegjes, vlooien, teken, hartworm en de blaasworm. Bovendien is bij reizen naar het buitenland een paspoort, chip en de rabiës
vaccinatie verplicht.
Ten slotte adviseren we nog om een eerste hulp kitje mee te nemen
op reis, met o.a een tekentang en ontsmettingsmiddelen. Bovendien
is het verstandig om alvast uit te zoeken hoe de dichtstbijzijnde dierenarts te bereiken is op de vakantiebestemming in geval van nood.
‘Voorkomen is beter dan genezen en we
willen toch allemaal zorgeloos genieten
van een mooie zomer’.
Bij vragen over “veilig op reis” met je
huisdier neem gerust contact op met
onze kliniek.

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

Vermist
Teuntje
“Mijn poes Teuntje is helaas
alweer ruim 3 maanden vermist
(sinds 17 februari jl.). Ze woont in
de Hesperenzijstraat / Trouwlaan.
Tijdens mijn zoektochten ben ik
erachter gekomen dat ze, wat
uiterlijk betreft helaas niet uniek
is in de buurt (zie foto). Wat wel
uniek aan haar is, is dat links
naast haar neusje een wit stipje
zit en dat ze op haar voorhoofdje
een aantal witte haartjes heeft.
Op haar achterpootjes heeft
ze wat meer wit dan op haar
voorpootjes. Teuntje is bang voor
vreemden dus ze zal zich niet
laten (op)pakken.
Dus mocht u haar in uw tuin of
omgeving zien dan kunt u haar
het beste wat te eten geven (zodat ze terug blijft komen op die
plek) en mij meteen bellen op
nummer 06-39576981. Dan kom
ik er zo snel mogelijk aan want ik
mis haar enorm! Alle informatie
is welkom!! Dankuwel, Karin”

Het idee voor deze puzzel komt van een computer spelletje (LinkO-O),
dat ik naar papier heb vertaald. Gebruik eerst een potlood want het is
misschien lastiger dan je denkt.
Het is de bedoeling dat de genummerde vakjes met elkaar worden
verbonden. Maar... een leeg (verbindings) vakje kan hooguit twee
verbindingslijntjes bevatten. En... genummerde vakjes mogen alleen
horizontaal of verticaal met elkaar worden verbonden. De Nummers in
de vakjes geven aan hoeveel lijntjes je in totaal nodig hebt, En indirect
in hoeveel richtingen die verbindingen gaan. Met andere woorden; 6 zul
je nooit in een hoek aantreffen want daar heb je slechts twee lijntjes
omhoog/omlaag en twee lijntjes naar links of rechts en dat is in totaal
4 (dus te weinig). Als je het goed hebt, vertrekt van ieder genummerd
vakje precies het aantal lijntjes dat in het vakje staat. Kom je er niet uit?
Wie zoekt zal vinden...
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dmp administratie

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

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

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

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Atelier Tenk: kunstenaarsduo
verfraait de wijk

Lesje geleerd
Door Alisa Lalicic

Door Anita Zeeman

Tom van der Pijl en Kenny Jacobs vormen samen het kunstenaarsduo Atelier Tenk. Hun ontwerp voor het transformatiehuisje bij de
Nieuwe Stede is uit 21 inzendingen gekozen. Een goede reden om hen te interviewen.
Kenny nodigt mij bij hem thuis
uit. Tom kan er jammer genoeg
niet bij zijn omdat hij nachtdienst
heeft, hij is brugwachter. ‘We kunnen niet leven van de opdrachten,
daarom hebben we er allebei een
baan naast.’ Het is mooi weer, we
zitten in de tuin. In een ren naast
mij maken drie kippen genoeglijke geluidjes. Er is een kleine
moestuin en een grote regenton,
de kat ligt in de zon.
Tom en Kenny hebben elkaar
leren kennen toen ze studeerden
aan de kunstacademie St. Joost in
Breda. Tom heeft St. Joost
afgemaakt, richting illustratie.
Kenny is na de propedeuse naar
Fontys Hogeschool voor de Kunsten gegaan om de docentenopleiding voor beeldende vorming
te volgen. Hij zat eerst met Tom
op kamers in Breda, nu wonen ze
allebei vlakbij elkaar in Tilburg,
in onze wijk. Hij is docent op de
mavo van het Cambreur College
te Dongen.
‘Ik geef graag les. Het is mooi
om te zien dat kinderen
dingen kunnen maken
waarvan ze zelf niet wisten
dat ze het konden.’
‘We zijn allebei gaan werken
waardoor we minder tijd hebben
voor Tenk. Ik ben op dit moment
docent, geen kunstenaar. Maar ik
vind het belangrijk om als docent
kunstzinnige vorming zelf actief
met kunst bezig te zijn. Je moet
nieuwsgierig blijven en jezelf
blijven vernieuwen.’ Ze maken
schilderijen en muurschilderin-

foto; Kim Pattiruhu

gen. Ze zijn ooit begonnen met
kleine schilderijtjes van dieren
voor kinderen. Langzamerhand
werd het werk groter. ‘We hebben
lang schilderijen gemaakt. We
zetten om de beurt een lijn en
daarna schilderden we de kleuren
(doodles). Op een gegeven
moment waren we daar klaar
mee.’ Ze werken nu vooral in
opdracht, bijvoorbeeld een
schildering voor Dwars. En onlangs hebben ze twee paspoppen
voor Doloris (het doolhof in het

oude postkantoor aan de Spoorlaan) beschilderd. ‘Wij
maken wat wij tof en mooi
vinden. Het is toegankelijk werk,
iets wat mensen leuk vinden.’
‘We zagen de oproep voor het
trafohuisje op internet. We
komen er allebei iedere dag
langs en het leek ons mooi om
het daar kleurrijk te maken. Het
ontwerp is gebaseerd op de sfeer
in de wijk. Jong en oud door
elkaar, mensen kennen en groe-

ten elkaar, leuke straatjes. Het
is een stadsgezicht, maar niet
herkenbaar als Tilburg. Het is de
eerste keer dat we met graffiti
werken. Het is zichtbaar voor
iedereen, iedereen kan ervan
genieten. We krijgen leuke
reacties als we er aan het werk
zijn.’ Hopelijk krijgen ze meer
opdrachten om de stad met hun
kleurrijke werk te verfraaien.

Bezoek van
de paashaas
Op zaterdag 20 april 2019 organiseerde Samen Sterk voor de eerste keer een paasfeest.
De paashaas bracht een bezoek aan de Oranje speelplaats en bracht voor negenendertig kinderen wat lekkers mee. Gelukkig had de paashaas aan het mooie weer gedacht.
De kinderen werden verdeeld in twee groepen en kregen allemaal
een houten blokje. Deze moesten ze terug geven aan de paashaas,
zodat hij deze kon verstoppen. De kinderen gingen deze zoeken en
aan het einde kregen ze een verrassing uitgereikt. Het kind dat het
speciale blokje vond kreeg een prijs. Deze twee kinderen mochten
de paashaas mee helpen uitdelen.
Het was prachtig weer. De zon scheen volop en de kinderen
vermaakten zich goed op de speeltoestellen. De ouders konden
genieten van een lekker kopje koffie met een extra versnapering.
Deze waren mogelijk gemaakt door buurtbewoners. Deze dag had
niet georganiseerd kunnen worden zonder onderstaande sponsoren. We willen hen hartelijk bedanken. Dit zijn: Verrijk je wijk, wijkraad Zuiderkwartier, buurtraad Oerle, Contour de Twern en MFA
Zuiderkwartier.
In de zomervakantie organiseert Samen Sterk nog een leuke
activiteit. Deze zal gehouden worden op dinsdag 23 juli 2019.
Komt allen naar het circus! Leuk voor jong en oud. Team Samen
Sterk namens leden en vrijwilligers.

Rijbewijskeuringen
voor senioren in
De Nieuwe Stede
Wie voor verlenging van het
rijbewijs een medische keuring
moet ondergaan, kan daarvoor
op dinsdagmiddag 16 juli vanaf
14.00 uur terecht in wijkcentrum
De Nieuwe Stede, Capucijnenstraat 156 te Tilburg.
Vooraf moet eerst een afspraak
worden gemaakt via 0343 444911
b.g.g. 0623055689.
De keuring kost € 40. Voor het
rijbewijs CDE is dit € 60.

Soms weet ik niet waar ik beginnen moet. Óf ik überhaupt moet
beginnen, en met wat precies
dan. Het leven is een herhaling
van momenten. Als ik fragmenten uit mijn dagboek van een
jaar geleden teruglees, lijkt het
alsof er weinig verandering heeft
plaatsgevonden. Dezelfde sleur,
dezelfde slapeloze nachten en
dezelfde angsten voor keuzes die
ik maken moet. Ik vraag mezelf
voortdurend af of ik het wel
goed doe. Of ik toch niet andere
keuzes had moeten maken om
te voorkomen dat het leven door
mijn handen zou glippen. Fouten
maken we allemaal, maar vergeten doen we ze nooit. Wellicht
om onszelf eraan te herinneren
dat we scherp moeten blijven en
nooit genoegen moeten nemen
met minder.
Als ik uiteindelijk een overtuigende keuze heb gemaakt, betrap
ik mezelf erop dat ik bevestiging
van mijn omgeving nodig heb. Of
het klopt wat ik doe. Dit resulteert
in ongevraagde goedbedoelde
adviezen die het vaak alleen maar
erger maken. ‘Heb je wel goed
nagedacht? Weet je het zeker?
Wat nou als het toch fout gaat?
Als ik jou was, zou ik het niet
doen.’ Adviezen gebaseerd op
angsten uit het verleden. Daar
valt niets meer te halen. De
toekomst is de bestemming waar
het geluk te halen valt.
Ik was laatst op visite bij mijn oma
(87 jaar). Ik bekeek haar toen ze
een warrig verhaal vertelde over
mensen die er niet meer zijn. Ik
voelde me zo klein en onervaren.
Hoe bewust heeft zij haar
keuzes vroeger gemaakt om haar
levensgeluk achterna te gaan?
Welke angsten had zij toen ze
jong was? Van welke opvattingen
was ze overtuigd en op welke
plek werden patronen voor haar
pijnlijk zichtbaar? Het generatieverschil wordt almaar groter door
haar warrigheid, mijn onervarenheid. ‘Laat het verleden rusten en
gun jezelf een goed leven’ gaf ze
als advies op een vraag die ik niet
stelde. Haar warrigheid
veranderde in helderheid.
Het leven is geen herhaling van
momenten maar een herhaling
van keuzes waar ik mijn les nog
niet uit heb geleerd. Ze blijven
zich keer op keer voordoen, inclusief de fouten die ik telkens blijf
maken. Zo lijkt het verleden mij
te achtervolgen. Pas als ik mijn
lesje heb geleerd, lost de keuze
op. Zo zet ik een stap dichterbij
het geluk.
Dit was mijn laatste blog uit een
reeks van velen. Ik heb de keuze
gemaakt om Tilburg los te laten
en ga ik mijn levensgeluk in Den
Bosch koesteren. De redactie van
Wijkkrant De Koppel is daarom
opzoek naar een nieuw
redactielid ter versterking. Wil
je mijn plekje vervangen en deel
uitmaken van een toffe redactie?
Stuur dan een email naar
redactie@wijkkrantdekoppel.nl

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Gebouwen van architect Josephus Jacobus
( Jos.) Donders in onze wijk.

Tekst Anita Zeeman.
Fotografie Martin Stoop
In april liep ik mee met een rondwandeling langs de gebouwen van
architect Donders in het centrum
van Tilburg. Zijn kleinzoon Wout
van Bommel had deze wandeling
georganiseerd. Josephus Jacobus
Donders (1867 – 1960) begon zijn
werkzaamheden als architect rond
1900 onder de naam ‘Jos. Donders’.

Hij ontwierp veel en verschillende
gebouwen, van fabrikantenwoningen en arbeiderswoningen
tot winkels, scholen, kloosters en
fabrieken. Zijn eerste ontwerpen
zijn in Neorenaissancestijl. Vanaf
1907 krijgen zijn panden elementen van Jugendstil en vanaf 1910
van Art Deco. Rond 1925 ontwerpt

hij meer in de Amsterdamse
School stijl. Volgens zijn kleinzoon
waarschijnlijk onder invloed van
zijn zoon Jan. Een mooi voorbeeld
van deze stijl is het Sint Theresialyceum voor meisjes aan de
Oude Dijk. (Deze school werd na
een aantal jaren de pedagogische
academie en nog later de Sint

Jozefmavo/2College. Binnenkort
wordt het verbouwd tot een appartementengebouw).
Deze wandeling bracht mij op
het idee om een overzicht van
de gebouwen van Donders in
onze wijk samen te stellen. Helaas
is een groot gedeelte van deze
panden gesloopt of onherkenbaar

verbouwd, maar hieronder een
overzicht van zijn gebouwen die
nog wel duidelijk herkenbaar zijn.
Bronnen:
http://wout11.tripod.com/
indexarchitect.htm en
https://nl.wikipedia.org/wiki/
Jos_Donders

1. Oude Dijk 9 (1931) Theresialyceum. Expressionistisch/
Amsterdamse School. Rijksmonument.

2. Nazarethstraat 18–48 (1916) Huize Nazareth. Jugendstil.

3. Nazarethstraat 1 (1925) Amsterdamse School decoraties.

4. Sint Annaplein 21 (1933)

5. Capucijnenstraat 1-3 (1907) Neorenaissance met Jugendstil elementen.

6. Capucijnenstraat 51-53 (1905) Neorenaissance.

7. Van Sonstraat 39. (1929)

8. Korvelseweg 86 (1907) Jugendstil.

9. Nieuwstraat 37 (1912) Onherkenbaar verbouwd, maar
let op het raam rechtsboven.

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Gezellige Iftar maaltijd
bij Dursun Can

Ramadan
Tijdens de Ramadan
vasten moslims tussen
zonsopgang en zonsondergang. Dit houdt in
dat zij op deze tijden niet
eten, drinken, roken en
dat ze geen geslachtsgemeenschap hebben.
Voor zieken, zwangere
vrouwen, soldaten in
oorlogstijd en jonge
kinderen wordt een
uitzondering gemaakt.
Zij hoeven niet te vasten,
maar het inhalen ervan,
voor wie dat mogelijk is,
wordt wel aangemoedigd. De maaltijd na zonsondergang waarmee het
vasten wordt verbroken
heet iftar.

Door Anita Zeeman

Eind vorige maand schoof ik
op uitnodiging van Dursun
Can aan bij de iftar (maaltijd
na zonsondergang tijdens de
Ramadan) bij hem thuis. Ik
werd vriendelijk ontvangen
door hem en zijn vrouw. Het
was een gezellige drukte,
want behalve zijn dochter
waren er ook familieleden en
enkele leden van Wijkraad
Zuiderkwartier aanwezig.
Het is de gewoonte om tijdens
de Ramadan familie en kennissen
te bezoeken en gezamenlijk te
eten. Er is ook een vluchtelinge,
Dursun heeft vaker vluchtelingen
in huis. Hij heeft goede contacten
met het azc in Gilze en Budel. Ze
nemen contact met hem op als
ze onderdak zoeken voor een
vluchteling.
De Ramadan was dit jaar van 6
mei tot en met 3 juni. Tijdens de
Ramadan mogen moslims tussen
zonsopgang en zonsondergang
niet eten, drinken en roken. Dat
was dit jaar tussen ongeveer
5:30-21:30 uur.
Ik zit tegenover de neef van
Dursun. Hij reikt mij een schaaltje
dadels aan en vertelt mij dat het
vasten wordt verbroken met het
eten van een dadel en het drinken
van water, naar voorbeeld van de
profeet. Daarna krijgen we soep,
de hoofdmaaltijd wordt mooi
opgemaakt op een bord geserveerd, er staan schalen met water-

Redenen

Foto; Dursun Can

meloen en aardbeien en tot slot
krijgen we thee en baklava. Het
is allemaal even lekker. Het valt
me op dat er langzaam gegeten
wordt. Mijn overbuurman vertelt
mij dat je na een hele dag vasten
niet snel en veel kunt eten omdat
je maag helemaal leeg is.
‘Ik wen er vrij snel aan dat
ik overdag niet mag eten en
drinken. Ik stel me er al een
paar dagen van tevoren op in”.
“Niet drinken kan in het begin
voor hoofdpijn zorgen. Maar het
is een mooie tijd van bezinning,
het is een goede oefening in zelf-

discipline.” Het zijn lange dagen
en korte nachten. Hoe houd je
dat vol? ‘Als ik ’s avonds thuiskom
van mijn werk ga ik even een paar
uurtjes slapen. Dan kan ik er weer
tegen.’
Dursun nodigt regelmatig mensen
uit voor een maaltijd bij hem thuis,
niet alleen tijdens de iftar. Samen
eten is gezellig en volgens hem is
het een goede manier om mensen
bij elkaar te brengen. Op die
manier hoopt hij de toenemende
polarisatie in de samenleving
tegen te gaan. ‘Mensen met
verschillende culturele achtergronden kennen elkaar vaak

niet. Samen eten zorgt voor verbinding, meer begrip voor elkaar,
er is tijd en ruimte om echt met
elkaar in contact te komen.’ Zo
heeft hij ook Hans Smolders een
keer uitgenodigd, dat was een
goede avond geweest.
Dursun is vrijwilliger bij het ECCB
(Educatief Cultureel Centrum
Brabant) en hij is betrokken bij de
Wijkraad. Hij is een van de organisatoren van het maandelijkse
Turkse ontbijt voor alle buurtbewoners in het Zuiderkwartier.
Voor zijn inzet heeft hij in april
een lintje gekregen. Hij is nu lid
van de orde van Oranje-Nassau.

De Ramadan is een van
de vijf zuilen van de islam
en is dus voorgeschreven
in de Koran. Het vasten
wordt gezien als vorm
van zuivering van de ziel.
Men dankt Allah voor
alles wat hij gegeven
heeft. niet. Samen eten zorgt
voor verbinding, meer De
Ramadan leert mensen
zelfdiscipline. De moslims
voelen en tonen verbondenheid met arme en
hongerige mensen elders
op de wereld.
Bronnen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/
Ramadan
https://nl.wikipedia.org/wiki/
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Wat komt er kijken bij
de aankoop van een
nieuwbouwwoning?

Huize Nazareth
staat er nog
Door Ad van Eijck, Heemkundekring Tilburg

door mw. mr. F.C.M.A. Hoppenbrouwers

Gelukkig staat dit mooie pand met zijn geschiedenis er nog na de sloopplannen
rond 1990. Die geschiedenis van dit gebouw gaat terug tot 1907, toen de Vereniging
Liefdewerk voor Kinderbescherming opgericht werd. Deze zorgde ervoor dat jongens
die uit de ouderlijke macht waren ontzet, in pleeggezinnen werden geplaatst. Dit was
echter geen succes en daarom besloot men tot de oprichting van instituten.

(kandidaat-notaris)

Het kopen van een nieuwbouwwoning is anders dan de aankoop van een
bestaande woning. Een groot verschil is natuurlijk al dat je een woning koopt
vanaf een tekening, een animatie of na bezichtiging van een modelwoning
en dat de woning in de meeste gevallen vrij op naam wordt gekocht. De
kosten voor de levering zijn dan niet voor de koper, maar voor de verkoper.
Daarnaast zijn er nog een aantal grote verschillen waar je rekening mee moet
houden.
Koop- aannemingsovereenkomst
Bij de koop van een nieuwbouwwoning wordt geen koopovereenkomst,
maar een koop- aannemingsovereenkomst getekend. Naast de aankoop van
de grond wordt hierin ook opgenomen onder welke voorwaarden en binnen
welk tijdsbestek de bouw van de woning zal plaatsvinden. Hierin wordt
onder andere meegenomen op welke manier de betaling dient te
geschieden. Doorgaans is dit in termijnen. Ook is hierin geregeld wie het
risico draagt tijdens de bouw en na oplevering, en hoe het zit met de garantie en eventuele aansprakelijkheden.
Financiering van de woning
In de meeste gevallen heb je ook een financiering nodig om de woning aan
te kunnen kopen. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is het belangrijk dat je ook rekening houdt met de kosten van het meerwerk. Het voordeel
van een nieuwbouwwoning is dat je alles naar eigen wens kunt laten maken,
maar voor sommige keuzes rekent de bouwer extra kosten, dit wordt ook wel
het meerwerk genoemd. Je kunt zelf met de bouwer overeenkomen wat er
moet gebeuren en tegen welk bedrag dit gedaan zal worden.
Na het tekenen van de hypotheekakte bij de notaris gaat de hypotheek al in,
terwijl de bouw dan pas gaat beginnen. Je hebt dus al kosten in de vorm van
rente en aflossing, terwijl je feitelijk nog niet in de woning woont. Uit de
hypotheek worden na ondertekening ook de kosten betaald voor de
aankoop van de grond en de al uitgevoerde bouwwerkzaamheden. Wat
resteert komt in het bouwdepot en zal worden gebruikt voor de betaling
van de resterende termijnen.
5% regeling
Als koper heb je het recht om de laatste termijn nog niet volledig te betalen
aan de aannemer. Je mag 5% van de aanneemsom (de helft van de laatste
termijn) bij de notaris in depot houden. Dit is bedoeld om een stok achter
de deur te hebben voor de laatste opleverpunten. Wanneer de woning naar
volle tevredenheid is opgeleverd zal ook het resterende gedeelte aan de
aannemer worden voldaan. Het bedrag mag drie maanden in depot blijven
staan. Zijn binnen drie maanden nog niet alle gebreken opgelost, dan kan
het bedrag eventueel (gedeeltelijk) langer in depot worden gehouden. Welk
bedrag langer in depot mag worden gehouden, hangt af van de gebreken
die er op dat moment nog zijn.
Heb je nog vragen met betrekking tot de aankoop van een woning, dan
helpen wij je graag verder. Zo kunnen wij je ook nader informeren over
bijvoorbeeld het opstellen van een samenlevingscontract. Je kunt ons
bereiken via info@notaristilburg.nl of 013-532 11 55.

foto; Ad van Eijck

De Fraters van Tilburg, die sinds
1911 jongens verzorgden in het
Sint Antoniusgesticht, namen
de zorg op zich van het in 1916
gebouwde gesticht in de
Nazarethstraat. Het complex,
in twee fasen gebouwd, was
een ontwerp van de bekende
Tilburgse architect Jos. Donders
en kreeg de naam Huize
Nazareth. Het omvatte een eigen
kapel, een recreatiezaal, een tuin,
sportvelden, een openluchttheater en een BLO-school.
Daarnaast had Huize Nazareth
een toneelvereniging, harmonie
en een voetbalvereniging.

FAMILIERECHT
ERFRECHT
ESTATE PLANNING
ONROEREND GOED
ONDERNEMINGSRECHT
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!

PERSOONLIJKE
AANPAK

BETROKKEN
BIJ UW ZAAK

TRANSPARANTE
TARIEVEN & OFFERTES

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

De voogdij-jongens gingen
vanuit Huize Nazareth in de stad
werken of naar school. Soms
vonden ze een pleeggezin. De
fraters gaven de zorg in 1972
over aan leken, maar dat is ook
gestopt.
Rond de jaren 1990 waren er
plannen om het gebouw te
slopen en “urban villa’s” terug
te bouwen rond het Stadspark.
Een actiegroep rond Riet van
Beurden, die er recht tegenover
woonde, begon een poging tot
behoud van het pand. Publiciteit
in de lokale pers, contact met
de gemeenteraad en landelijke
aandacht in het programma ”van
Gewest tot Gewest” resulteerde in
de belangstelling van Tiwos, een
woningbouwvereniging die ook
studenten huisvestte. Omdat de
muziekopleiding aan de andere
kant van het Stadspark lag, en
muziekstudenten overlast geven
bij het oefenen, was hier voor
hen een ideale mogelijkheid. Het
hoofdgebouw werd toen geres-

taureerd en de bijgebouwen en
de kapel werden gesloopt. De
haan van de kapelspits verhuisde
met een gedicht naar de gevel
van het huis van Riet. De
acties om ook de tribune van het
openluchttheater bij de ingang
van het Stadspark te behouden
zijn helaas niet gelukt. Ook een
poging om het gezicht van Riet
op het verweerde hoofd van het
linker heiligenbeeld op de gevel
te krijgen, lukte niet. Een
gevelsteen met de datum
9-10-1994 in de nieuwe onderdoorgang herinnert aan de
geslaagde behoudactie. Nu
herinneren de heiligenbeelden en
mozaïeken op de gevel nog aan
de inzet van de Fraters voor deze
voogdij-kinderen.
Na het overlijden van Riet van
Beurden verhuisde de haan met
gedicht weer terug naar huize
Nazareth, in de hoofdingang,
waar die nog steeds te zien is
met het gedicht van Rein de
Vroomen.

De haan verzet van Huize Nazareth .
Hoog stond ik en keerde voor het weer.
Van de sloop gered zet ik me neer.
Droom nu van ooit en nimmer meer.
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FRANS
Fotografie: Kim Pattiruhu
FB: /franshetkleinevarken (Francis Bacon)
Insta: @LardFrancisBacon

Alles wat je wil weten over Dirk en Frans
Kim en Hanneke hebben beide
een varken als huisdier. Onze
junior reporters Timon en Joep
bestookten Kim en Hanneke met
vragen om erachter te komen hoe
het is om een varken als huisdier
te hebben en te houden. Enkele
vragen die de jonge reporters
stelden waren:
Hoe vaak moet je een varken uitlaten?
In de winter vaker dan in de zomer.
Frans gaat ongeveer 1x per dag 1á 2
uurtjes.

Dirk gaat 2 of 3 keer per dag naar
buiten, en dan wat korter. Varkens
lopen niet zo heel snel.
Lopen ze gewoon rond in het huis of
zitten ze in een kooi?
Frans en Dirk lopen gewoon rond
in huis.
Waar spelen ze zoal mee?
Met hun eten en met hun baasjes.
Moeten ze in de douche?
Frans gaat niet in bad, maar lekker

onder de slang in de tuin als hij
heel vies is. In de zomer minder
vaak, modder is een soort zonnebrand. Dirk gaat wel eens in een
zwembadje en daar geniet hij met
volle teugen van!
Wat eten Frans en Dirk?
Dirk eet graag rauwe groente
en als het warm is krijgt hij een
waterijsje.
Frans eet naast zijn gewone gedroogde groente ook graag rauwe
rijst en peren.

Wat wegen ze en hoe oud zijn ze?
Frans weegt 90 kg en Dirk 70 (in
het begin woog Dirkje nog 240
gram!)
Frans is 5 en Dirk 3 jaar oud.
Luisteren ze goed naar hun baasjes?
Varkens luisteren alleen als ze zin
hebben!
Waarom heet Frans ook wel Francis
Bacon?
Deze naam is vernoemd naar een
Ierse kunstschilder.

Het was een gezellig en leerzaam
interview en naast de vragen die
de reporters hadden voorbereid
kwamen er nog meer interessante
feitjes boven tafel:
Varkens zijn, net als honden, sociale dieren. Toch is het verschil heel
groot. Zo reageren ze heel anders
als ze boos of blij zijn. Daarom
is het lastig honden en varkens
samen als huisdier te hebben.
Nog een opmerkelijk feitje:
Varkens zijn heel slim!

DIRK

Fotografie: Kim Pattiruhu
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THEMA

RESPECT voor het Kormhoutpark
Wie kent het niet, als je in mijn
buurt woont “Het Kromhoutpark”
voor velen een plek om even tot
rust te komen, te wandelen, hardlopen, sporten, vissen of gewoon
lekker in het gras te liggen met
goed weer en een zonnetje. ook
fijn vind ik zelf met muziek op aan
de rand even gaan zitten en naar
het water kijken, waar eendjes
en andere waterdieren leven. Ik
woon er nu zo’n 5 jaar en 2 maanden vlakbij en maak er dankbaar

gebruik van om even te chillen in
de zon, muziekje op of even wat
te sporten. Ook zie ik vaak mensen daar wandelen die op kantoor
werken en in de pauze frisse lucht
komen happen, oma en opa’s met
kleinkinderen of mensen die hun
hond komen uitlaten. Je ziet wel
er gebeurt een hoop in zo’n stukje
park. Wees er dus zuinig op en
behandel het met respect.

deze uitgave:

en

Martijn Hessels, Tilburg

Wat doe jij met vakantie?
De redactie wilde eens weten wat
de kinderen in de buurt zoal doen
in de grote vakantie. Op een gewone dinsdagmiddag loop ik naar
het Rooseveltplein. Bij het speelveldje zijn altijd veel kinderen te
vinden dus leek me de ideale plek
om eens te gaan polsen.
Het is er niet super druk maar
er zitten 2 jonge dames op de
picknicktafel.
Sanne vertelt dat ze met haar
familie naar Limburg gaan op
vakantie. 11 dagen ergens in de
buurt van Venlo. En leuke dingen
doen. “oja, ik ben jarig in de vakantie ‘. Vertelt ze er nog snel bij.
Suvyenne: Denkt dat ze lekker
veel gaat buiten spelen en zwemmen met vriendinnen.’ En ik ben
jarig geweest en in de vakantie

gaan we dan uit eten’, vertelt ze.
”Daar heb ik erg veel zin in”.
Ondertussen loop ik naar de andere kant van het plein en op een
boomstronk zit Senaya. “de eerste
3 weken ben ik bij papa, dan ga
ik met mijn nichtjes in de tuin het
zwembad op zetten”. “Met mama
gaan we 1 week naar Drenthe op
de camping en verder weet ik het
niet”. Ik denk dat het idee van de
grote vakantie voor de kinderen
nog te ver vooruit ligt. Ze zijn
er nog niet zo mee bezig. Behalve Koen dan. Hij gaat met zijn
ouders, broer en 2 zussen naar
Zuid Frankrijk, Dordogne. Lekker
2,5 week op de camping hangen.
Beetje voetballen, zwemmen,
uitslapen en mijn zusjes plagen.

Uitzicht op een park
Een kindergroepje uit een groot gezin
Je ziet ze aan een spelletje beginnen
Maar net zo makkelijk iets nieuws verzinnen
Waaraan geen einde zit en geen begin
Het park zal vast een gróte wereld wezen
Al spelende en als vanzelf bedacht
Er lijkt geen grens aan dagen zoals deze
Al houden hier hun ouders dan de wacht
Ze zien zo weinig en ze zien zo veel
Vooral wat wij allang niet meer geloven
Behept met slechts een deel van het geheel
Maar kijkt zo’n kind bij toeval nu naar boven
Dan ziet ’t zelfs, als in ’n lieve droom
’n Engel-achtig hondje in ’n boom
Ko de Laat

Pelgrimstocht naar Tibet
Deel 2: Letterlijk en figuurlijk adembenemend
Door Anita Zeeman

Om naar Tibet te reizen moet
je eerst naar China. Catherine
is naar de Chinese stad Chengdu gereisd, een stad met meer
dan 10 miljoen inwoners. Van
daaruit ging de reis met de
‘hemeltrein’ verder naar Lhasa,
de hoofdstad van Tibet. ‘Ik
had me veel van de treinreis
voorgesteld, maar het viel
tegen. De trein doet er twee
nachten en een dag over. Het
uitzicht was prachtig, ik heb
mooie stukken van China en
Tibet gezien. Maar we konden
niet bij elkaar zitten. Ik zat met
vijf Chinese mannen in een
slaapwagen met stapelbedden. Op de bedden kon je niet
zitten, in het gangpad stonden
enkele stoelen. In de trein
werd zuurstof gepompt, dus
we hadden geen last van de
hoogte. Toen we op het station
in Lhasa aankwamen kreeg ik
meteen last van mijn luchtwegen. Ik heb gelukkig geen last
van hoogteziekte gehad, maar
ik kreeg na een paar dagen
bronchitis. Ik had gebrek aan
lucht. Traplopen was een ramp.
In de bergen stond ik elke 10
stappen stil om weer op adem
te komen.’

De cultuur in Tibet is onder het
Chinese bewind langzaam aan het
veranderen. ‘Lhasa is een moderne, Chinese stad geworden met
grote flatgebouwen. De Chinese
invloed is hier het grootst. Het
barst er van de kleine Chinese winkeltjes. In het land worden overal
wegen en spoorlijnen aangelegd.
Dat maakt het land toegankelijker.
In de Tibetaanse zandvlaktes worden bomen geplant. Op scholen
wordt lesgegeven in het Chinees,
Tibetaans wordt niet meer gegeven.’
Er zijn wel grote verschillen tussen
stad en het platteland. ‘Op het
platteland wordt alles nog op de
ouderwetse manier gedaan, zoals
ploegen met een jak (rund). De
jongeren trekken naar de stad
omdat ze op het platteland geen
bestaan op kunnen bouwen. In
materieel opzicht is de bevolking
erop vooruitgegaan. Ze slagen
er aardig in zich te handhaven
tussen de Chinezen en hun geloof
te behouden. Maar ik weet ook
dat de gevangenissen vol zitten
met mensen die in opstand zijn
gekomen.’
Tibet is lange tijd geïsoleerd geweest van de rest van de wereld.
De hoge bergen maakten het
ontoegankelijk. Eeuwenlang hadden de kloosters de macht. Met

de komst van de Chinezen is dat
afgekapt. ‘Vroeger waren er zo’n
3000 monniken per klooster, nu
zijn dat er nog ongeveer 100. Veel
kloosters zijn vernield. Maar toen
de Chinezen door kregen dat de
meeste toeristen voor de kloosters kwamen, lieten ze die verder
met rust. Het is een goudmijn,
een bron van inkomsten.’
Ze reisden in een bus met
Tibetaanse gids door het land.
‘Voor elk klooster en bijzondere
plek die we wilden bezoeken
hadden we een permit nodig. Je
kunt niet spontaan een klooster
binnenlopen. Maar wat ik daar
aan pracht en praal heb gezien.
Enorm veel gouden beelden, met
vakmanschap gemaakt. Prachtige
muurschilderingen. Ik stond af en
toe met open mond te kijken. In
het midden is een grote gebedsruimte. Daaromheen zijn nissen
met verschillende manifestaties
van de Boeddha. De Tibetanen
doen hun gebeden en laten geld
achter.’
Door de bronchitis en het lage
zuurstofgehalte van de lucht
kon ze het wandeltempo van de
groep niet bijhouden. ‘Lucht is
echt een ding in Tibet. De anderen hadden ook problemen met
ademhalen, maar veel minder dan
ik. Ik wilde wel overal aan mee-
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Ik vertrek (niet),
Wim Werker

GEZINNEN
vakantie

doen, maar in mijn eigen tempo.
Ik heb mooie wandelingen in mijn
eentje gemaakt, we zagen elkaar
weer op een afgesproken plek.
Het was heel bijzonder, doordat
je alleen bent heb je meer contact
met de mensen die je tegenkomt.
Ik heb in een van de valleien twee
van de drie geplande grotten kunnen bezoeken. Daar zijn nonnen
die je wat te drinken aanbieden
en ik kon er op een bankje zitten
Door Niek van Hulten
om uit te rusten. In de grotten zijn
Deze vakantie samen met je kinderen jullie eigen muziekinstrument knutselen? Hieronder vind je een
prachtige kleine bouwsels waar
goedkoop en makkelijk uitvoerbaar idee om zelf een hang drum te maken.
ooit belangrijke boeddhistische
leraren een groot gedeelte van
hun leven doorbrachten. Ze zonderden zich af om te mediteren.
Er waren veel nonnen die daar
in kleine huisjes wonen. Ik heb
momenten gehad die ik nooit had
kunnen ervaren als ik bij de groep
was gebleven. Ik heb een gebedsceremonie in het nonnenklooster
bijgewoond en ben daar een paar
uur gebleven. Voor de lol heb ik
yogaoefeningen met ze gedaan.
We hebben enorm veel plezier
gehad.’

Vakantieknutselidee:

Hang drum van petflessen

De wandeling rond het
Namtsomeer was geweldig. Het
is een heilig meer dat op 5000
meter hoogte ligt. Het is helderblauw, ook als het bewolkt is. Ik
heb de kora (een rondgang bij
een heilige plek) rond het meer
alleen gelopen. Ik realiseerde me
dat mensen daar eeuwenlang de
kora hebben gelopen en dat ik
daar nu ook een onderdeel van
uitmaakte. Er is daar absolute
stilte, je hoort nog geen vogeltje
of insect. Hooguit de wind als die
waait. Maar het was windstil, er
bewoog niets, een grote vlakte
met een meer, ik werd door niets
afgeleid. Het was geweldig, ik
kon gaan zitten en ‘ervaren’ hoe
warm het was, hoe droog, ik was
helemaal aanwezig, een bijzondere ervaring. Die weidse ruimte.
Ik had de tijd om het echt in me
op te nemen. Ik was alleen met
mezelf, ik voelde me nietig en
tegelijkertijd had ik het gevoel dat
ik leefde, dat ik er mag zijn.’
Van Lhasa vlogen ze terug naar
Chengdu. ‘Je kunt de zon er bijna
niet zien vanwege de enorme
luchtvervuiling, maar ik kon daar
wel weer beter ademhalen.’
Het was een onvergetelijke reis.

Benodigdheden:
*Petflessen – verschillende vormen en maten geven verschillende klanken. Let op: je hebt de dopjes nodig!
*Fietsventielen – oude binnenbanden kun je bij elke fietsenmaker gratis meenemen als je erom vraagt.
Ventielen kun je bij de bouwmarkt halen, 4 voor 2 euro.
*Ijzerdraad/touw/tiewraps/gaffer/etc – materiaal om je drums mee op te hangen
*Wasrek/waslijn/frame van een campingtafel/etc – iets om je drums aan op te hangen
*Teflontape
*Boormachine
*Fietspomp
Knip een ventielhouder los van
een oude binnenband. Wikkel 3
slagen teflontape rond de schroefdraad van de ventielhouder aan
de kant waar hij aan de band
heeft gezeten. Draai de dop van
een petfles en boor er een gat in:
voor een ‘normaal’ Dunlop-ventiel
gebruik je boortje 6. Let erop dat
het gat niet te groot wordt: de
ventielhouder moet er maar net in
kunnen worden geduwd, anders
krijg je je fles niet vacuüm. Duw
de ventielhouder in het gat in de
dop: het ventiel komt straks bovenop de fles, dus de kant met het
rubber komt in de fles. Als de kop
van de ventielhouder door het gat
in de dop is, draai je de houder

met zijn schroefdraad door het
gat tot je ziet dat de teflon boven
het gat in de dop uitkomt. Plaats
nu een ventiel op de houder en
let op dat je bij het aandraaien
van het ventiel de houder vasthoudt, niet de dop! Draai de dop
terug op de petfles. Pomp de fles
op: als je ‘m bij de dop vasthoudt,
kun je tijdens het oppompen tegen (of met) de fles tikken om te
luisteren hoe ie klinkt. Hoe hoger
de luchtdruk, hoe hoger de toon.
Maak zo een aantal flessen klaar.
Met zes flessen kun je dus zes
verschillende tonen/klanken
maken - hoe meer je er hebt, hoe
meer variatie je kunt maken op je
hang drum. Bevestig ten slotte de

flessen aan je frame, bijvoorbeeld door ijzerdraad rond de
hals van de fles en je frame te
wikkelen. Je kunt natuurlijk
ook andere dingen in je hang
drum hangen, zoals blikjes (van
die blikken lege ranja flessen
klinken fijn!) of glazen flesjes.
En spelen maar! Je kunt de
hang drum met je handen
bespelen – tik met je vingertoppen – of maak drumstokjes,
bijvoorbeeld van bamboe.
Gegarandeerd een veel gezelligere manier om je buren gek
te maken dan met je bluetooth
speakertje.

Kijkt u ook wel eens naar het programma “Ik vertrek”, over de mensen die het in Nederland helemaal
gehad hebben. Ze willen eigenlijk
dat vakantiegevoel wat ze hebben
tijdens een warme vakantie in het
zuiden van Frankrijk of in Spanje,
soms zelfs dat enorme fijne gevoel
van een subtropisch eiland, wel
altijd hebben. Ze storten zich in het
ongewisse, spreken een beetje Engels of drie woorden Frans en gaan
dan het grote avontuur aan.
Het zijn vaak redelijk, welgedane
Nederlanders die je, als je ze wat
vaker bezig ziet, steeds magerder
ziet worden. Dat komt niet alleen
door het vreselijke beunen wat ze
moeten doen maar vaak ook door
de zorgen die ze hebben. Huilend
voor de camera komt nog wel eens
voor.
Vooral de ruzies die ze veelal hebben met gezagsdragers, aannemers
en werklui en die ze dan aanspreken in boerensteenkolen Frans of
Portugees, zie ik medelijdend aan.
Hebben die lui zich dan nergens
op voorbereid, vraag je je af? Vaak
weten ze helemaal niets van de
taal, wetgeving, regeltjes, hebben
geen tact, staan met een doosje
stroopwafels bij een burgemeester
om eens even te komen praten dat
het zo toch niet langer kan. Hun
spaargeld verdwijnt als sneeuw
voor de zon en met de staart tussen
de benen komen ze soms terug.
Gelukkig zijn er mensen die het wel
lukt en met heel hard ploeteren een
bestaan opbouwen. Nou het is hun
gegund!
Het doet me denken aan de hoofdpersoon van het boek “Don’t stop
the carnival” van Herman Wouk,
ooit in het Nederlands uitgegeven
als “En eeuwig duurt het carnaval’.
Het gaat over een Amerikaan met
wat geld, die een hotel koopt op
een Caribisch eiland. Er moet nog
wel het een en ander aan het hotel
gedaan worden wat hij zelf niet
kan. De lokale aannemer wordt in
de arm genomen en dan begint
een vreselijk drama. Het wordt de
man duidelijk dat afspraken op
een Caribisch eiland relatief zijn
en dat een afgesproken prijs niet
altijd vast staat. Hij wordt letterlijk
uitgekleed. Je krijgt steeds meer
medelijden met hem door zijn naïviteit . Hetzelfde medelijden wat me
dus overvalt bij het kijken naar het
genoemde tv-programma.
Veel plezier deze zomer bij Uw
heerlijke subtropische vakantie!
Geniet!

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Berichten van de gemeente

Omgekeerde snelheidsmeter
In de vorige editie van wijkkrant De Koppel hebben we aandacht besteed aan de
'Omgekeerde snelheidsmeter'. We vroegen bewoners te stemmen op hun favoriete
project.
Dit project zouden we realiseren met het geld wat verdiend wordt met een omgekeerde
snelheidsmeter op de Oerlesestraat. Helaas is er bij de gemeente geen enkele reactie
gekomen vanuit de wijkbewoners. Dit project valt of staat met bewonersbetrokkenheid
omdat het vooral gaat om bewustwording over te hard rijden en verkeersveiligheid.
De gemeente heeft daarom besloten de meter in een andere wijk van Tilburg in te
zetten.

Verboden voor honden
In de Algemene Plaatselijke Verordening van Tilburg zijn een paar regels opgenomen die van belang zijn voor hondenbezitters. De meeste mensen weten dat
honden binnen de bebouwde kom altijd aangelijnd moeten zijn, met uitzondering van de hondenlosloopzones in de wijk. En dat ze hondenpoep altijd op
moeten ruimen, óók in de hondenlosloopzones.
Wat veel mensen niet weten, is dat bepaalde gebieden in de stad verboden zijn
voor honden, ook als zij aangelijnd zijn. Het gaat om plekken die zijn ingericht als
kinderspeelplaats of speelweide. Honden zijn ook verboden op een door de buurt
geadopteerde speelplek. Een voorbeeld hiervan is het nieuwe buurtparkje aan
de Generaal de Wetstraat. Lange tijd was dit gebied een braakliggend terrein en
daarmee geliefd bij hondenbezitters om hun hond uit te laten.
Inmiddels is dit parkje opnieuw ingericht met speelmogelijkheden en een moestuin. Het onderhoud van het parkje gebeurt door bewoners en leerlingen van
de aangrenzende scholen. Honden zijn in het parkje dus niet langer welkom. U
riskeert een boete van €140,- en €9,- administratiekosten als u wordt bekeurd. In
de buurt zijn andere mogelijkheden om met uw hond naar toe te gaan, zoals de
hondenlosloopzone aan de Ringbaan Zuid.

Kromhoutpark
Voor het onderhoudsproject Kromhoutpark is de gemeente aan de slag met een klankbordgroep van bewoners. Het landschapsarchitectenbureau B+B dat indertijd een prijs
heeft gewonnen voor het Kromhoutpark is opnieuw aangesloten om een schetsontwerp te maken.
In dit ontwerp wordt bekeken hoe we het originele idee van B+B in stand kunnen houden. Maar ook aanpassingen kunnen doen, om het park zo veilig en gebruikersvriendelijk
mogelijk te maken voor omwonenden en andere gebruikers van het park. De bamboe
zal worden verwijderd. Met het oog op veiligheid wordt de bamboe tot die tijd laag
gehouden. Wanneer de plannen voor het onderhoudsproject concreter zijn, ontvangen
omwonenden hierover meer informatie.

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.
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.

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Naschoolse cursussen voor
Zuidwesterleerlingen in
het wijkcentrum

Biljartvereniging
Zuid West zoekt
nieuwe leden
Bent u ouder dan 50 jaar of arbeidsongeschikt?
Zoekt u op de middagen een leuke bezigheid?
Vindt u biljartspelen leuk en houdt u van een gezellig
onderonsje? Kom dan op een doordeweekse middag gerust
langs, dan vertellen wij u onder het genot van een kopje koffie
alles over onze vereniging.
Biljartvereniging Zuid West, Wijkcentrum De Nieuwe Stede,
Capucijnenstraat 156, Tilburg

Phishing
Door wijkagent Martijn van Ooststroom
Phishing is een vorm van oplichting. Criminelen proberen uw
inlogcodes en creditcardgegevens te achterhalen. U ontvangt
bijvoorbeeld een mail dat er iets mis is met uw bankgegevens en
dat er controle moet plaatsvinden. Criminelen lokken u vervolgens
naar een valse (bank)website. Deze lijkt op de echte website. Hier
wordt u verzocht om uw inlognaam en wachtwoord in te voeren.
Op deze manier krijgt de fraudeur de beschikking over uw gegevens.
Met alle gevolgen van dien.
Wat kunt u doen om phishing van uw gegevens te voorkomen?
Reageer nooit op e-mails of appjes met verzoeken om persoonlijke
inlogcodes of pincode. Banken, creditcard maatschappijen en
bijvoorbeeld webshops vragen hier nooit om. Ontvangt u zo’n
e-mail? Verwijder deze dan meteen. Klik in geen geval op een link
die in de e-mail staat.
Krijgt u betaalverzoeken van onbekenden, klik deze dan
niet aan.
Stuur uw bankpas niet op. Uw bank zal hier nooit om vragen.
Als u een nieuwe pas krijgt, vraagt de bank altijd om uw oude pas
door te knippen en weg te gooien. Stuur ook nooit een kopie van
uw identiteitsbewijs op. Criminelen kunnen uw BSN-nummer
gebruiken om een bankpas aan te vragen.Of heeft u uw rijbewijs
gehaald? Zet hiervan liever geen foto op social media. De zichtbare
persoonsgegevens op de foto van het rijbewijs kunnen worden
misbruikt.

foto’s Odette Payens

Dit gekleurrijke decor “dieren, verscholen in het oerwoud” is geschilderd door leerlingen uit groep 5 - 6
en de taalschool van basisschool De Zuidwester tijdens de naschoolse cursusreeks in het wijkcentrum. De
leerlingen die de cursusreeks toneel afsloten hebben voor dit mooie, spannende decor korte optredens
laten zien aan familie en andere leerlingen. Super leuk om te zien! Het “oerwouddecor” is de komende
weken nog voor iedereen te zien in de grote ruimteals decor achter het podium in het wijkcentrum.
Kom kijken!
Maar de Zuidwester biedt meer leuke en leerzame extra verreikingslessen voor de leerlingen. Zo worden
er ook danslessen gegeven of maken ze toffe sculpturen in klei. Maar ze kunnen ook deelnemen aan
technieklessen. Je mag zagen en timmeren maar ook leren solderen. Of heb je wel eens een 3D ontwerp
op de computer gemaakt en deze laten printen? Fascinerende technieken die laagdrempelig worden
gehouden voor de kinderen. Mooi om te zien hoe enthousiast en trots ze zijn na al die weken.

Geef nooit zomaar persoonlijke gegevens over de telefoon.
Wilt u een betaalverzoek doen, log dan in op uw eigen bankapp of
de website van uw bank en doe daar de betaling. Geef ook aan bij
de koper dat u op deze manier betaalt. Vaak zal de fraudeur dan al
afhaken en geen verdere actie ondernemen.
Aangifte doen van phishing.
Bent u toch slachtoffer geworden van deze manier van oplichting?
Laat dan uw rekening zo snel mogelijk blokkeren bij uw bank. U kunt
van phishing alleen aangifte doen op een politiebureau.
Belt 0900 8844 (lokaal tarief ) voor een afspraak. of kijk op de website
van de politie https://www.politie.nl/themas/phishing.html

ZUIDERBAZAAR
Jaarlijks organiseren wij een wijkfeest ‘voor en door’ wijkbewoners voor de
wijken Trouwlaan / Uitvindersbuurt en Oerle. Dit jaar al voor de 15e keer.
Dit jaar zal de Zuiderbazaar plaatsvinden op zondag 25 augustus in en rond
het MFA Zuiderkwartier.
U kunt deelnemen met een kraam
voor o.a de rommelmarkt. Kosten
hiervoor zijn 10 euro en 20 euro
borg. Inschrijven kan ovv naam,
telefoonnummer.
Of stuur een mailtje naar info@
wijkraadzuiderkwartier.nl of via sms
op 06-83369818

foto; Kim Pattiruhu

Neem ook eens een kijkje op onze Facebook-pagina of ga deze
volgen. Hier plaatsen wij regelmatig informatie over actuele
onderwerpen, vragen we uw hulp en geven we inzicht in wat de politie in het teamgebied Tilburg Centrum de hele dag doet.
Politieteam Tilburg-Centrum

Inschrijven kan tot donderdag 4 juli
2019.

Foto; archief wijkraad Zuiderkwartier
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Tilburg telt zo’n
72 stembureaus

VOORBEREIDING OP
DE WORLD SCOUT
JAMBOREE

Door Pietjan Dusee

Door Lieke Horck

Ik heb al een aantal keer eerder iets geschreven over mijn avontuur naar Amerika,
naar de world scout jamboree. Met hemelvaart zijn we voor de laatste keer samen
gekomen, voordat we over 47 dagen om 3:45 in de ochtend gaan vertrekken. Dit
keer zijn we samengekomen met alle elfhonderd mensen die vanuit Nederland naar
Amerika vertrekken. We hebben hier ook ons kledingpakket en een hele hoop badges
gekregen. We zijn enthousiast en vol energie donderdag aangekomen en moe en vol
herinneringen zondag terug gekomen.

Tilburg telt zo’n 72 stembureaus. U hoeft natuurlijk niet in uw
eigen buurt te stemmen, maar het lijkt ons aardig om toch
alsof te doen. Vier van die stembureaus liggen in het verspreidingsgebied van deze krant. Stembureau 11 (Koningsvoorde),
stembureau 12 (De Nieuwe Stede), stembureau 13 (Mandelahof) en stembureau 14 (Het Laar). Samen vormen die vier, wat
wij noemen, het Kiesdistrict de Koppel.
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Smolders in Forum
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In maart en mei 2019 gingen ook wij in Kiesdistrict de Koppel
stemmen voor respectievelijk Provinciale Staten en het Europees
Parlement. Niet het verrassende herstel van de PVDA, het gegeven
dat de CU, toch regeringspartij, geen enkele steun vindt in het district,
het verlies van PVV en SP, het blijvende succes voor Groen Links in
De Nieuwe Stede, maar vooral de opkomst van het Forum voor de
Democratie trok zoals op vele plaatsen de aandacht. En toen was er
die tweet. Politica Marcelle Hendrickx, tevens wethouder, sprak haar
zorgen uit over de opvattingen van Thierry Baudet en zijn Forum
(racisme, afbraak, haat en verdeeldheid) en dat een stem op lijstduwer Hans Smolders een stem op die door haar verfoeide opvattingen
zou zijn. Een storm aan reacties barstte los. Velen betwistten zelfs dat
een politica het recht zou hebben om haar opvattingen, haar zorgen
en haar denkbeelden te uiten. Het schijnt dat Hans Smolders, toch
gekend als koning van het subtiele woordgebruik later furieus was.
De kieswet zegt dat wij niet op partijen maar op personen stemmen.
Daarmee is een stem op Hans Smolders een stem op Hans Smolders.
Een beetje flauw argument want iedereen weet dat het de functie
van de lijstduwer is juist stemmen voor de partij te trekken. Maar toch
kwam later de aap uit de mouw. Smolders was geen lijstduwer maar
hij bleek kandidaat en besloot dat mandaat ook te aanvaarden en
naar Provinciale Staten te gaan. De stem op Hans Smolders was een
foto; Lieke Horck stem op Hans Smolders.
Donderdag
Donderdag werd ik om half negen
al afgezet in rijen om samen met
een paar bossche bollen naar
Ommen te rijden. Daar hebben we
onze tenten en keukens neergezet
en hebben we het terrein verkent.
In de avond was de officiële opening en hebben we gekookt voor
andere groepen. Iedereen ging bij
elkaar eten.
Vrijdag
Vrijdag gingen we steppen met

onze patrouille. Er waren ook
groepjes die een boswandeling
gingen maken, lacrosse gingen
spelen en nog een groepje
die een historische wandeling
met gids kreeg. Wij gingen dus
steppen, toen gingen we een
heuveltje af, met nogal veel
boomwortels. Ik remde met mijn
voorwiel en vloog vol voorover.
Gelukkig viel het mee, op wat
schaafwonden na. Na de lunch
hebben we spelletjes gespeeld,

Sportief bezig zijn met
Buurtsport
Iedere dinsdag en vrijdag is Buurtsport actief op het Rooseveltplein,
locatie kunstgras voetbalveldje.
(achter de Texaco)

Zaterdag
Zaterdag moesten we alweer
vroeg opstaan om ons eten op
te gaan halen. We gingen al om
half negen met de bus naar een
outdoorpark. Daar hebben we
geklommen, kano gevaren en
gezwommen.
Zaterdagmiddag hebben we
weer wat spelletjes gedaan en in
de avond hadden we een grote
high school party. Ook dat was
super gezellig met de andere
troepen.
Zondag
Dit was helaas alweer de laatste
dag. We hebben opgeruimd en
nog een spel gedaan, waarbij
we puzzelstukjes verzamelde en
zo een bossche bollen puzzel
kregen. Als laatste kregen we
een diploma uitgereikt en nog
wat speeches van het hoofd
van scouting Nederland en
een meisje dat naar Japan was
geweest.

Wanneer?
Op dinsdagmiddag tussen 16.00 –
17.30 uur voor de leeftijden 10+
Op vrijdagmiddag tussen 17.30 –
19.00 uur voor de leeftijden 14+
Kom je ook?
Dragan Kokotovic

samen met andere groepen. Zo
hebben we quizzen gedaan over
Amerika, poffertjes gegeten en
een puzzel gemaakt.

foto; Odette Payens

Binnen het Kiesdistrict De Koppel gingen de stemmen voor het Forum
(de verschillen tussen de 4 verschillende kiesbureaus zijn klein) voor
73% naar Smolders. Hij zou ook in zijn eentje, met 13,8% van alle
stemmen, de grootste partij zijn geweest. Een soort bevestiging van
de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen ook.
Dat Forum vanuit het niets een politieke factor van betekenis is
geworden werd bij de Europese verkiezingen (zonder Smolders) bevestigd, ook als derde partij in ons Kiesdistrict. Maar de rapportcijfers
van lijstduwer Baudet – 40% van Forum en 5% van het totaal – zijn
onvergelijkbaar.

Te Koop:
Krijtborden
Bent u of kent u iemand die
deze krijtborden goed zou
kunnen gebruiken? Zelf
gemaakt en voor u te koop!
Vanaf €60 per stuk kunt u ze
ophalen. Een combinatieprijs
voor de aanschaf van meerdere
krijtborden is mogelijk. In totaal
zijn er vier krijtborden te koop.
Geïnteresseerd? Stuur dan een
email naar
redactie@wijkkrantdekoppel.nl

www.wijkkrantdekoppel.nl
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‘Vergeten’ strafzaken
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Doortrapper
Tekst door Peter van Iersel
Mijn eerste fiets. Steenrood met roomkleurige spatborden. Geen vrijloop en geen remmen. Om vaart
te minderen moest je met de voeten de trappers tegenhouden. Onder millennials heet zo’n fiets een
“fixie”, destijds was het gewoon een “doortrapper”. Ik was klaar om de wereld te verkennen.
Thuis lag in de onderste la van het dressoir een plattegrond van Tilburg. Met potlood trok ik daarvan
stilletjes het stratenpatroon over op stukjes doorzichtig papier. Met die stukjes papier op zak waagde
ik mij steeds verder van huis. Het lukte zo om steeds de weg terug te vinden voordat iemand zich
ging afvragen waar ik uithing.

Wij staan regelmatig mensen bij die worden verdacht van strafbare
feiten. Meestal eindigt dat onderzoek in een vervolging (dagvaarding
of boete) of een sepot-bericht (bericht van geen vervolging). Soms
horen verdachten echter helemaal niets meer. Natuurlijk kunnen
onderzoeken naar strafbare feiten soms lang duren, maar in de regel
moet je toch na een tot twee jaar wel weten waar je aan toe bent.
Helaas lijken sommige zaken nog wel eens te worden vergeten. Die
zaken blijven ‘open’ en er gebeurt niets mee. Soms merk je daar niets
van totdat je bijvoorbeeld een VOG (verklaring omtrent gedrag) moet
aanvragen. Het kan dus van belang zijn dat de zaken tijdig worden
gesloten.
Ben je ooit verdachte geweest van een strafbaar feit en heb je er niets
meer van gehoord? Dat kan het in sommige gevallen zinvol zijn via
een advocaat navraag te doen, zeker als het zaken zijn waarvan je
zeker weet dat je niets verkeerds hebt gedaan. Uiteraard loop je wel
het risico dat het openbaar ministerie ‘wakker wordt’ en je alsnog een
boete wil opleggen of voor de rechter wil brengen. Overleg dus eerst
met een advocaat voordat je contact legt met het openbaar ministerie.
Huissampling
Bij huissampling worden zaken of monsters van producten, zonder
dat daarvoor enige tegenprestatie wordt verlangd, toegezonden.
Door deze, ongevraagde, toezending komt er geen koopovereenkomst tot stand. De verzender kan u dus niet verplichten om een
bedrag te betalen nadat u de zaak of het monster ontvangen heeft.
Sterker nog, de wet bepaalt dat u de zaak of het monster gratis mag
houden.
Het komt ook wel eens voor dat iemand via internet of via de telefoon een product op proef krijgt aangeboden en daarna ongevraagd
vervolgverzendingen ontvangt met een verzoek tot betaling. Volgens
de wet is dit echter verboden. Het is niet toegestaan om producten
met een verzoek tot betaling aan een consument toe te zenden wanneer de consument hier niet mee heeft ingestemd.
Heeft u ongevraagd een product ontvangen en verzoekt de verzender u nu om te betalen? Kom dan langs op ons spreekuur voor gratis
advies.
Advocatencollectief
www.AdvocatenCollectieftilburg.nl

Dit is de oplossing van de
puzzel eerder in deze krant

foto; Peter van Iersel

Toen wij in 1956 aan het Rooseveltplein kwamen wonen was
het nog rustig op straat. Auto’s
waren zo zeldzaam dat de melkboer, de bakker en de groenteboer op hun ronde nog overal
hun kar of bakfiets aan de stoep
konden zetten.
De Karel Doormanlaan was het
einde van de bewoonde wereld.
Evenwijdig daaraan liep nog de
Baroniebaan. Die sloot aan op de
Ringbaan-Zuid. Het verkeer tussen Breda en Den Bosch hoefde
nu niet meer dwars door het
centrum van Tilburg. Dit stuk van
de Baroniebaan heet nu Laarhof.
Daarachter begonnen de akkers
en de weilanden van Het Laar
en De Blaak, met in de verte de
torenspits van Riel.
De Ringbaan-West eindigde abrupt bij de Berkdijksestraat. Het
laatste stuk naar de Baroniebaan
ontbrak nog. De Berkdijksestraat
was toen een kasseiweg die ononderbroken doorliep vanaf het
Korvelplein tot tegenover café
Het Dorstige Hert aan de Bredase
Weg. Het laatste stuk, vanaf de

Gilzerbaan, is bewaard gebleven,
met de oude kasseien, maar omgedoopt tot Friezenlaan.
Aan de Berkdijksestraat stond het
café Franken, precies op de plaats
waar de Ringbaan-West moest
komen. Het lukte de gemeente
alsmaar niet om deze grond te
kopen. Uiteindelijk was de Ringbaan helemaal klaar, maar bleef
een van de rijbanen gesloten
omdat daar nog een café midden
op straat stond.
Ook de Korvelseweg was bestraat
met kasseien. Ter verbetering
van het rijcomfort waren de
kasseien hier, zoals toen vaker
werd gedaan, overtrokken met
een laag asfalt. Dat kon ‘s winters
lelijk stukvriezen. Er kwamen dan
hele plakkaten asfalt los, waarbij
de kasseien weer tevoorschijn
kwamen, met daartussen nog
stukken rails van de Goirlese
stoomtram, die al in 1935 uit de
vaart genomen was.
Ik was niet de enige die de wijde
wereld introk. Op een zonnige
morgen kreeg mijn kleine zusje
de sluiting van het tuinhek open.

Ze ging er vandoor op haar
houten stepje. Toen mijn moeder
de verdwijning ontdekte was de
paniek groot. Buren schoten te
hulp om te zoeken, eerst te voet
in de directe omgeving, later
ook met de fiets verderop. Een
buurman vond haar, een kilometer van huis, doodgemoedereerd
steppend over het trottoir. Mijn
vader heeft toen, nog razend van
ongerustheid, een paar spijkers in
het tuinhek gejast zodat het voorlopig niet meer open kon. Daarna
is hij op de Korvelseweg bij smid
Kruijssen een zware grendel gaan
halen.
In de jaren zestig groeide het
aantal auto’s explosief, met alle
nadelige gevolgen. De vrijheid
die ik als kind kreeg is nu niet
meer denkbaar. Nog steeds
komen er auto’s bij, maar er is een
lichtpuntje: Vooral in de steden
hebben jonge mensen minder
vaak een auto. Ze hebben mijn
zegen. Ik fiets nog lekker even
door.

druk | print | vakwerk

geboortekaartjes
trouwkaarten
jubileumkaarten
folders
handelsdrukwerk

Idee: Cyril Pusch
Puzzel: John Segers

Zilverlindestraat 2a | 5038 pM tilburg
telefoon 013-5423735 | telefax 013-5442878
info@drukkerijhabe.nl | www.drukkerijhabe.nl

diggersrecordstore.nl

in de buurt
én op facebook!

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Kunstvrijwilliger gezocht
Ben jij de wijkbewoner die ervoor gaat
zorgen dat in de hal van wijkcentrum de
Nieuwe Stede regelmatig exposities komen
te hangen? We zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die op zoek gaat
naar kunstenaars die willen exposeren.
Wil je tevens ook de coördinatie op je
nemen en zo ervoor zorgen dat onze
hal continu voorzien gaat worden van
nieuwe werken? Neem dan contact op met
auroravanschijndel@contourdetwern.nl

“Op excursie naar het verleden”
Op woensdag 22 mei reisde een bus met
senioren af naar Hilversum, waar zij een bezoek
aan het Mediapark brachten. Dit jaarlijkse uitje,
georganiseerd door ouderenadviseur Piet
Brokke en zijn stagiairs, is een hele happening
voor de senioren. En het mes snijdt aan twee
kanten: voor de ouderen is het een moment van
samenzijn en voor de stagiairs is de organisatie
van het uitje een bijzondere stageopdracht.
Deelnemer Willem doet graag verslag van de
dag.
Na zestig jaar weer met de bus
Willem: “Ik was een jaar of acht en er was in
ons gezin geen tv en zeker nog geen auto. Af
en toe was er een hoogtepunt; dan mochten
we met de bus mee. Ik was dol op die uitjes. Ik
mocht van mijn moeder bij het raampje zitten
en zag de wereld voorbijgaan. Nu, zo’n zestig
jaar later, gingen we weer met de bus. Ruim
vijftig mensen in hun tweede jeugd waren door
ContourdeTwern gevraagd voor een tripje naar
Hilversum. Voor een blik achter de schermen,
naar het Mediapark. Na mijn eerste toiletbezoek

raakte ik al de weg kwijt; oriëntatie is niet mijn
sterkste punt. Gelukkig was er een charmante
vrouw die mij de weg wees.”
Lekkere koffie en een goede lunch
“De koffie was goed, bijna Brabants. En over
de lunch viel ook niet te klagen. We konden
ons te goed doen aan broodjes kaas, ham en
krentenbollen. Er werd gezellig gekeuveld,
de ditjes en de datjes waren populair. Na de
koffie gingen we naar de bioscoopzaal, waar
we pas echt terug in de tijd gingen. Wim Kan,
Mies Bouwman, Toon Hermans, Wim Sonneveld
en Swiebertje: ze kwamen allemaal voorbij.
Wat een nostalgie. Naderhand werd er volop
nagepraat en was het alweer tijd voor de rit naar
huis. De afsluitende maaltijd was in één woord
geweldig. Ik moet de kok nog vragen naar het
recept voor de soep, maar hij zal zich wel verschuilen achter zijn beroepsgeheim.
Het was een heerlijk uitje, met dank aan de organisatoren Josefien, Miranda en Piet. Een tripje
naar het verleden.”

Zuiderplezier Festival
Dit jaar bestaat wijkcentrum het Zuiderkwartier tien jaar. En ook organiseren we dit
jaar voor de vijftiende keer de rommelmarkt
Zuiderbazaar. Reden voor feest! Kom met
ons de jubilea vieren tijdens het Zuiderplezier Festival. Van donderdag 22 augustus
t/m zondag 25 augustus bruist het wijkcentrum. We hebben spetterende activiteiten
in petto, waaronder muziek, optredens,
onze vertrouwde dansavond, Club Flyz,
bingo de luxe, sport en spel, games en
workshops. De spits wordt donderdagochtend afgebeten met een wijkontbijt en
afgesloten met de vijftiende editie van de
Zuiderbazaar. Iedereen is welkom!
Het Zuiderplezier Festival is nog op zoek naar
bekende en verborgen talenten. Zit je in een
(cover)band, dansgroep of kan jij in je eentje
een publiek entertainen? Mail dan naar
zuiderplezierfestival@contourdetwern.nl,
bel 013 535 32 55 of laat een bericht achter
op Facebook MFA Zuiderkwartier.
TAAL in de WIJK
In de Nieuwe Stede kon je op dinsdagavond en vrijdagochtend al terecht voor
TAAL in de WIJK. Omdat er veel vraag naar
is, starten we nu ook in MFA Zuiderkwartier
(Wassenaerlaan 38) met dit taal-initiatief.
Bij TAAL in de WIJK kunnen mensen die
moeite hebben met de Nederlandse taal
in kleine groepjes oefenen met taal. Een
getrainde taalvrijwilliger wordt gekoppeld
aan maximaal vier personen die de Nederlandse taal beter willen leren spreken, lezen
en schrijven. Als vrijwilliger help je mensen
met behulp van woordspelletjes, boeken
en tijdschriften, zodat ze uiteindelijk beter
kunnen meedraaien in onze maatschappij.
Wil jij taalvrijwilliger worden of meer informatie? Neem dan contact op met
Pascalle de Groot, via 06 573 15 415 of
pascalledegroot@contourdetwern.nl
Als taalvrijwilliger volg je de basistraining
voor taalvrijwilliger en word je inhoudelijk
ondersteund met o.a. themabijeenkomsten.

ContourdeTwern

Vrijwilligersprijzen 2019
Ken je een vrijwilliger uit de gemeente Tilburg
die het verdient om in het zonnetje gezet te
worden omdat hij/zij van onschatbare waarde
is voor de samenleving? Ben je enorm onder de
indruk van een groep vrijwilligers, een vrijwilligersproject of een vrijwilligersorganisatie uit de
gemeente Tilburg?
Dan nodigen wij je van harte uit om hen voor
te dragen voor één van de vrijwilligersprijzen van de gemeente Tilburg. Op de website

www.vrijwilligerstilburg.nl kun je hiervoor de speciale voordrachtformulieren
downloaden.
Stuur nu je voordracht in
Je voordracht(en) kun je insturen tot en
met 9 september. Uit alle inzendingen
selecteert een deskundige jury drie
vrijwilligers en drie organisaties.
Deze genomineerden worden zaterdag
28 september bekend gemaakt in het

adres

Brabants Dagblad. Daarna kunnen alle inwoners
uit Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout eenmaal
hun stem uitbrengen op hun favoriete vrijwilliger
en/of vrijwilligersorganisatie.
Uitreiking
Vrijdagavond 25 oktober weten we wie de felbegeerde Vrijwilligersprijzen van dit jaar in de wacht
hebben gesleept. De feestelijke uitreiking wordt
verzorgd door Interpolis en Rabobank Tilburg en
omstreken.

tel
adres

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
Deze pagina is een uitgave van ContourdeTwern.

www.wijkkrantdekoppel.nl

Brief van ons Wies
Biste meense
Ut moet men toch van men hart. Wé wete de miste meense nog
van hemelvaart en de pinksteren. Ut zee de miste meense niks
Alleen dé ze vrij zen. Dan was ut in onze tèèt wel aanders. Nie det ut
allemol goed was. Mar we hadde nog iets om in te gelóóve . Mar dé
is er allemaol niemer bij. Of ut allemoal goed is ik weet ut nie.
Ik heb gewoon un bietje heimwee naor vruuger. Ut was dikwijls
ermoei. Un lekker mèlemopke mee wet boter erop. Dé was pas
lekker. Un lekker speklaosie kuukske op un witte snee mik. Jé ge
kunt merke dé ik ouwer wor. Ik kan ut allemaol nimmer bijhouwe.
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Nieuwe wijkwethouder

Korvel, Sint-Anna en Trouwlaan
Door Rolph Dols

Ik hurde list dé unne meens zijn taande had laote bleke. Dé deeje
wij vruuger in de waas. Nou ik zag hum, ut was un bietje donker.
Och man ge hoefde gin lamp mir aon te doen. Hij di zunne mond
mar open, en ge had licht. Dé kan toch nie goed zèn. Gewoon
poetsen mee wet zout op oe borstel dé helpt wel . Dé deé wij
vruuger ok. Mar dé meude nie zegge.
Mar genoeg over vruuger. Ik hoop wel dé we unne goeie zomer
krège. Nie zó werm as vurig jaor. Mar gewoon unne goeie zomer.
Dè wens ik jullie allemoal toe. Ik zeg mar zò: Ge moet oe ziel
voeden Mar nie oe braand kaast. Dan bende echt gelukkig.
Veul groete van jullie Wies

Gezellige
muziekmiddag
op Mandelahof
Door Gerda Beulink,
beheerder Pr. Mandelahof
Op zondag 19 mei werd er met geld van ‘Verrijk je Wijk’ een muziekmiddag georganiseerd. Wat een gezellige muziekmiddag moest
worden resulteerde in een echt dansfeestje. Op de klanken van DJ
Jeffrey, gesponsord met het geld van ‘Verrijk je Wijk’, wierpen de
eersten zich vrijwel direct op de dansvloer.
Met muziek van ‘toen’ in een jasje van ‘nu’. Lekkere hapjes omlijstten
het geheel. Ook Anne Marie Ferkouche, die 15 jaar beheerder is geweest van Mandelahof, was aanwezig ondanks dat zij 2 dagen ervoor
afscheid had genomen vanwege pensioenleeftijd.
Ook zij maakte de dansvloer ‘onveilig’.
Al met al werd het een heel geslaagde en gezellige middag.
Met dank aan ‘Verrijk je wijk’!

De nieuwe wijkwethouder
op bezoek bij de Wijkraad
Rolph Dols, de nieuwe wijkwethouder van Korvel en Trouwlaan,
maakte op 6 juni een kennismakingsrondje door de wijk op de fiets.
Hij bracht een kort bezoek aan de Wijkraad Zuiderkwartier. Het was er
deze ochtend druk. Er waren veel wijkbewoners die een kopje koffie
dronken en elders in het gebouw bracht wethouder Esmah Lahlah een
bezoek aan Samen Sterk.
“Deze wijk is een leuke wijk. Net een dorp, veel mensen kennen
elkaar.”. De wethouder vertelt dat hij niet uit Tilburg komt, maar dat hij
Korvel wel kent uit zijn jeugd. Zijn oma woonde daar. Hij was toen ook
een trouwe bezoeker van de Tilburgse kermis.
Wij leggen kort uit wat wij doen. Wij hechten eraan dat de wethouder
gemakkelijk te bereiken is voor de bewoners. Hij vindt dat zelf ook erg
belangrijk. ‘Maar ik kan niet iedereen mijn 06-nummer geven. Ik ga
een wethoudersspreekuur plannen, maar alleen een spreekuur vind ik
te beperkt. Ik heb korte lijntjes met de wijkregisseurs zoals Ankie van
de Sande, Kitty Marijnissen en Bonnie de Beer. Via hen kunnen jullie
mij snel bereiken.’
We nodigen hem uit voor de Zuiderbazaar op 25 augustus. Een dergelijk evenement is een goede manier om kennis te maken met de
buurtbewoners. Als het past in zijn agenda komen hij en zijn vrouw
zeker langs.

Als uw nieuwe wijkwethouder stel ik me hier graag aan u voor. In het kort, mijn naam is Rolph Dols, ik
woon in Gilze-Rijen en ben al meer dan 25 jaar gelukkig getrouwd met Ineke en de trotse vader van Thomas en Noortje. Sinds 6 mei ben ik wethouder in Tilburg. De afgelopen negen jaar mocht ik wethouder
zijn in Gilze Rijen. Een gemeente met 217.000 inwoners vraagt misschien wat anders van een wethouder
dan die van een dorp met 26.000 inwoners. Maar tegelijkertijd maakt dat niks uit. Want het mooie van
wethouder zijn is los van de stad of het dorp wat mij betreft dat je met een klein gebaar een groot verschil
kunt maken.
En dat geldt ook voor de mensen in de wijk zelf heb ik al mogen ervaren. Zo was ik op zondag 24 mei te
gast in café de Troubadour bij de vierde editie van Café de Troubadour on tour. Hans van Vugt en Lieke
Bullens geven met dit initiatief een sterke impuls aan de lokale kracht in de wijk. Ze betrekken bewoners
en ondernemers actief en zorgen er daarmee voor dat mensen samenkomen, zich welkom voelen en een
podium krijgen. Op deze momenten ontstaat het gesprek tussen mensen, de verbinding met elkaar en
het gevoel dat je er toe doet.
En die lokale kracht zie je op meer plekken in de wijk. Afgelopen donderdag 6 juni heb ik kennis gemaakt
met de mensen achter de wijkraad Zuiderkwartier en wijkbestuur KWA. Betrokken inwoners die zich inzetten voor de belangen van de wijk. Bij de ruilwinkel op Korvel ontmoette ik José die de vrijwilligers daar
aanstuurt. Een mooi initiatief waar iedereen terecht kan voor spullen maar ook gewoon voor een praatje.
Annelies en Marion vertelden me over de bewonerswerkgroep Samen Sterk waarmee zij activiteiten organiseren voor mensen met een kleine beurs. Zo wordt er in de zomer een buitenspeeldag georganiseerd in
de Oranjespeeltuin voor kinderen die niet op vakantie kunnen. Initiatieven waarbij deze mensen met een
klein gebaar veel kinderen een zorgeloze dag bezorgen. En dat is uiteindelijk waar het om gaat.
Mijn eerste indruk is een wijk met betrokken inwoners, die voor elkaar zorgen en waar veel inzet is om er
samen wat van te maken. En daar werk ik als wijkwethouder graag aan mee.

Zomerconcert
KTM Sint-Caecilia
zaterdag 29 juni te Udenhout
Elk jaar organiseert Caecilia ter afsluiting van het koorseizoen voor de
vakantie een Zomerconcert op de laatste zaterdag in juni, dit jaar is
dat de 29e. Onze sponsoren, leden van de Club van 100, donateurs,
relaties en vrienden worden uitgenodigd en beleven samen met
onze leden een veelkleurig concert, dit jaar onder de noemer ‘en Plein
public’, kruiken in Udenhout!
Alle talenten van het mannenkoor komen dit jaar aan bod, onze
solist de tenor Mattijs Scholten zingt nummers uit de musicals ‘Notre
Dame de Paris’ en ‘Miss Saigon’ en de baritons Huub Brouns en Harry
Hendriks begeleid door Fré Mulder stellen ons de nodige vragen in
‘Ik zou wel eens willen weten …’ van Jules de Corte e.a... Het voltallige
mannenkoor zingt een scala aan nummers waaronder ‘Prayer for the
Children’ en natuurlijk ‘Hymn to Freedom’, Caecilia Cantando komt aan
bod met ‘Wana Baraka’ en ‘Sometimes I feel …’
Dit jaar hebben we er voor gekozen om ons Zomerconcert ‘en Plein
public’ te houden in ‘t Plein in Udenhout, op zaterdag 29 juni,
aanvang 14.30u.

Meer info KTM Sint-Caecilia: www.sint-caecilia.nl

www.wijkkrantdekoppel.nl

pagina 16

Reanimatie AED-cursus

Zangkoor Trouwlaan na 55 jaar
nog steeds actief
Door Harry Faes & Eloy van Beurden

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 AED-training. 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 06-47625503 of mail naar Ans Vos, Wijkraad Zuiderkwartier
cees611@hetnet.nl

Zeer geslaagde iftar-maaltijd
en suikerfeestontbijt
in Oud-Zuid
foto; Harry Hendrik Peters

We schrijven augustus 1963. Binnen het herenkoor van de parochie Gerardus Majella (Trouwlaan) is
bekend dat binnenkort de dirigent Harrie van de Sanden zal vertrekken en in de loop van 1964 zal worden opgevolgd door Jan van Wees, de huidige leerling organist, ondersteund door Janus Struijk. Enkele
jongeren van het voormalige jongenskoor nemen contact op met Jan van Wees en gaan aan de slag om
zich het Gregoriaans eigen te maken. Dit was koren op de molen van Jan van Wees en hij stoomde het
groepje (inmiddels 8 personen) klaar voor aansluiting bij het parochieel mannenkoor. Tijdens de jaarvergadering in januari 1964 werden deze jongens voorgesteld aan de koorgemeenschap, samen met nog 2
andere personen. In totaal 10 mensen die het koor zouden komen versterken.
								
Nu, na 75 jaar, zijn we in afwachting wat er ons nog te beurt valt. We zijn als Zangkoor Trouwlaan een zelfstandige vereniging en hebben een prachtige thuishaven in de parochie. We zijn op dit moment nog met
19 actieve leden.						
Van de in 1964 tien geballoteerde leden zijn er nog 3 overgebleven en hebben op dit moment zelfs
bestuurlijke functies. Om kort te gaan, wij willen Piet Beekmans, Ton van Huijkelom en Wil Dusee, ook
namens de parochie, en met de medewerking van de diaken Hans Vugs van harte bedanken voor jullie
inzet gedurende de afgelopen 55 jaren. Het is geen jubileum maar een gedenkwaardig feit. Een bescheiden aandenken hebben we vervat in een draagspeld, dat we speciaal en uniek voor deze gelegenheid
hebben laten aanmaken. Meer leuke weetjes en feiten over het koor, de kerk en de wijk, zijn te vinden in
het jubileumboek te verkrijgen voor slechts 10 euro bij Piet Beekmans (beekmanspa@msn.com).

Wijk aan zet
Voor 2019 heeft de wijkraad
van de gemeente extra budget
gekregen om in te zetten voor
de wijk. Dit budget mag gebruikt
worden voor allerlei activiteiten of
projecten voor en door bewoners, bijvoorbeeld om de sociale
cohesie in de buurt te versterken.
Denk daarbij aan activiteiten met
buurtgenoten, activiteiten voor
ouderen of jongeren in de wijk
om elkaar beter te leren kennen..
Heeft u een goed idee voor de
wijk en wilt u weten of u in
aanmerking komt voor een
bijdrage? Neem dan contact op
via info@wijkraadzuiderkwartier
of p/a Wassenaerlaan 38, Tilburg.
Of sms naar 06-83 36 98 18, dan
nemen we contact met u op.

POMPEN
ONDERHOUD

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

105 bezoekers genoten vrijdagavond 17 mei in MFA Zuiderkwartier
van een heerlijke iftar-maaltijd, een maaltijd die tijdens de ramadan
na zonsondergang plaatsvindt. De deelnemers uit allerlei culturen
genoten van een Turkse maaltijd en van elkaars gezelschap.
Burgemeester Theo Weterings en zijn vrouw waren ook aanwezig, net
als wethouder Esmah Lahlah en haar man. De iftar-maaltijd werd dit
jaar voor de derde keer georganiseerd door twee wijkbewoners en is
mogelijk gemaakt met hulp van Stichting ECCB, Wijkraad Zuiderkwartier, gemeente Tilburg, ContourdeTwern en Verrijk je Wijk.
Ook het suikerfeestontbijt op 5 juni was een groot succes. Er waren
ongeveer 80 buurtbewoners aanwezig. De reacties waren positief. ‘Ik
heb met iemand uit Azerbeidzjan zitten praten, dat was wel bijzonder.
Ik zou hem anders nooit ontmoet hebben’. ‘Het was druk, gezellig,
goed verzorgd, lekker eten. Zeker voor herhaling vatbaar.’

