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I Draw On Stuff 
Dingen als drager van kunst 
Door Odette Payens

In de wijk Korvel staat een leuk 
oud huisje dat een gezellige sfeer 
uitstraalt. Ik stap binnen bij Vicky 
Capitein, grafisch ontwerpster, 
33 jaar. Ze woont hier met haar 
vriend Victor (drummer) en haar 
lieve kat Timmie. 

Onder het genot van een kopje 
thee maken we kennis met elkaar. 
Vicky heeft Modevormgeving 
gestudeerd aan het Grafisch 
Lyceum in Rotterdam, daarna 
grafisch ontwerp aan kunst-
academie St. Joost in Breda en 
ook een 2-jarige docentenoplei-
ding. Vicky en haar vriend komen 
niet uit Tilburg, maar omdat hij 
veel in de muziekwereld doet 
hebben ze voor onze stad geko-
zen. Ze geeft drie dagen per week 
les aan de opleiding vormgeving 
op de Rooi Pannen, vooral digitale 
vakken. 

‘Op school teken ik
nauwelijks met de studenten, 

alles is voortaan digitaal’

Daarom ben ik thuis weer 
begonnen. Zo is mijn bedrijfje
ontstaan. I Draw On Stuff bete-
kent voor Vicky lekker thuis teke-
nen en schilderen, want daar ligt 
toch haar grote passie. ‘Het begon 
met een stel oude drumbekkens 
van mijn vriend. Ik heb er mooie 
grafische vormen op geschilderd.’ 
Victor is webdesigner, de website 

voor het bedrijfje was zo gemaakt! 
Samen hebben ze daarnaast een 
ander bedrijf, Het Licht Multimedia, 
dat 10 jaar bestaat en hun extra 
bron van inkomsten is. Kijk eens op 
(www.hetisaan.net). 

I Draw On Stuff maakt vooral in 
opdracht mooie dingen. Persoonlij-
ke wensen worden in haar grafische 
en abstracte stijl uitgevoerd. Vooral 
zwart-witte lijntekeningen. 

‘Ik begin met wat 
lijnen en die worden 

vanzelf vormen.’ 

‘Voor mij geen beurzen of mark-
ten. Ik wil niet echt commercieel 
zijn en op die manier mijn werk 
aan het grote publiek verkopen. 
Het is veel leuker om wensen 
van mensen om te zetten in een 
persoonlijke touch. Ik heb zelfs 
een opdracht uit Amerika via 

Instagram gekregen. Super leuk!’ 
 Als de thee op is, vertrek ik met 
een fijn gevoel bij deze creatieve 
broedplek. Zien wat Vicky maakt? 
Kijk eens op de website, leuk 
voor een cadeautje of voor de 
feestdagen. 

Instagram vickydrawsonstuff 
www.idrawonstuff.com 
vicky@idrawonstuff.com 
 06-30425081

foto; Kim Pattiruhu

Sedert een flink aantal jaren 
wordt op de tv de serie “Inspector 
Banks” uitgezonden. De Briten 
maken al sinds jaar en dag goede 
politieseries: Morse (jong en oud), 
Frost, Vera, Lewis en dus ook 
Banks om er maar een paar 
te noemen. 
De serie van Banks is zoals bij de 
meesten, gebaseerd op een 
boekenserie. De schrijver van de 
serie is Peter Robinson, een 
Engelsman, oorspronkelijk uit 
Yorkshire maar al heel lang 
wonende in Canada. Kennelijk 
kon hij zijn geboortegrond niet 
vergeten want de serie speelt 
zich af in Yorkshire. Het is al een 
flinke serie geworden want er zijn 
al meer dan 25 boeken met Banks 
in de hoofdrol. Wij kijken uit naar 
de volgende want wij hebben ze 
allemaal inmiddels. 

Zoals zo vaak het geval is vinden 
we de boeken beter dan de films. 
Wat zo jammer is bij de tv-serie is 
dat het productieteam zo enorm 
heeft zitten schaven aan de 
boeken. Geen enkel boek komt 
ongeschonden als tv-film uit 
de bus. Wat erg jammer is want 
aan de boeken is echt niets mis. 
Volgens ons zijn de boeken voor 
100% klaar en bruikbaar om te 
verfilmen. Kennelijk denken de 
producers daar ander over. 
Aanbevolen dus: Inspector Banks! 
Heerlijke boeken voor een lange 
winter, voor mee op vakantie en 
liggen lezen in bed!  
Fijne Sinterklaas, mooie feest-
dagen! 
Tot volgend jaar! 

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

Voor U gelezen:           

Peter Robinson
Door Wim Werker & 
Monique de Wit
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Redactie
Stijn Oosterling:     redactie
Anita Zeeman:   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 

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

redactie@wijkkrantdekoppel.nl    
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.

Eerstvolgende 
Koppel komt uit 
op 13 februari.

Kopijsluiting is 
op 20 januari.

Alle aanlever -
specificaties kunt 

u vinden op 
onze website.

Den Herd 
Kliniek voor gezeldschapsdieren

Capucijnenstraat 78 
013-542 02 74

www.dierenkliniekdenherd.nl

Liefde en angst voor 
honden
Door Linda van Aubel

In Nederland wonen meer dan 2 miljoen honden, dat wil zeggen 
dat 1 op de 7 mensen een hond heeft. Honden zijn maatjes van de 
mens en geven veel mensen inhoud aan hun leven. Een dier haalt 
mensen uit hun eenzaamheid en wetenschappelijk is bewezen dat 
mensen met een hond of kat gezonder zijn en de maatschappij dus 
minder geld kosten. Maar... honden geven ook ergernis zoals hon-
denpoep, overlast door veel blaffen en er zijn mensen die verstijven 
van angst wanneer zij een hond tegen komen. In een land met veel 
mensen en dieren is het belangrijk rekening met elkaar te houden en 
te zorgen dat we elkaar geen overlast bezorgen.  

Oorzaken van angst voor honden 

Het is niet makkelijk te ontdekken waar angst voor honden vandaan 
komt. Een oorzaak van angst voor honden kan zijn:  
    Iemand is ooit gebeten door een hond.  
    De mensen begrijpen hondengedrag niet. Zij vinden honden 
onvoorspelbaar en dat geeft ze een onzeker gevoel .  
    Kinderen kunnen het gedrag van angstige mensen kopiëren 
vooral van mensen die dichtbij staan bv ouders, zus of broertje. 
Het is dan ook niet zo gek dat ouders die bang zijn voor honden, 
vaak ook angstige kinderen hebben. 

Veiligheid 

Mensen met angst voor honden ervaren die angst vaak als een 
angst voor een directe bedreiging (psycholoog Maslow) dus een 
directe ondermijning van het gevoel van veiligheid. Het lichaam 
maakt dan stresshormonen aan die zorgen voor heftige angst-
gevoelens. De angstgevoelens kunnen afnemen door weg te rennen, 
maar dit kan de hond zien als spelen of gedrag dat het jachtinstinct 
aanwakkert. Daarom gaan bepaalde honden achter de wegrennende 
persoon aan, dit gebeurt vaak bij kinderen.  
 
Het overwinnen van angst 

Volwassenen met angst voor honden kunnen die het beste 
overwinnen door veel te praten en te lezen over de hond. Want 
hoe beter ze honden en hun lichaamstaal begrijpen, hoe beter ze 
hun gedrag kunnen voorspellen. Voor kinderen geldt eigenlijk 
hetzelfde.  

Wil jij een kind over de angst voor honden heen helpen? Meld zijn 
of haar basisschool dan aan voor het Sophia SnuffelCollege. Daarbij
 leren kinderen van groep 1 t/m 4 op een veilige en respectvolle 
manier met honden omgaan. Zo worden hondenbeten voorkomen
en kan angst voor honden worden aangepakt.

WOORDZOEKER

1 die straat in het midden    (t.......g)
2 dit zet het op een lopen    (b..........n)
3 dat paar van beneden   (o.......l)
4 kook je daar zandheuveltjes in?  (d.....n)
5 hierna wordt het pas echt leuk  (v......t)
6 spijker om lekker mee te koken  (k........l)
7 speciale kleur voor de ochtend?  (m........d)
8 samenvatting van elastiek   (u........l)
9 iedereen moet door ZIJN poeperd  (m....t)
10 de kerkdienst zit er naast        (m.s)
11 een paar lawaaimakers   (d......l)

11 kryptische omschrijvingen van 11 woorden, die meestal zijn 
samengesteld uit twee woorden. En zowel de eerste als laatste 
letter zijn al ingevuld.  Als het klopt wordt u beloond met een 
prachtig woord in het midden. En anders staat er verderop in 
de krant een stukje om u op weg te helpen.
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De world scout jamboree 
in Amerika 
Door Lieke Horck 

 
21 juli, kwart over twee ‘s nachts begon het grote avontuur waar ik 
twee jaar naar uit heb gekeken. We vertrokken vanuit Rosmalen naar 
West Virginia. Op de jamboree waren we met 40.000 jongeren op een 
heel groot scoutsterrein, even groot als de stad Utrecht. Elke dag 
konden we zelf rondlopen en activiteiten doen. 

foto genomen tijdens de opening, archief Lieke

Zo ben ik een dag om half vijf ‘s morgens naar een hele grote zip line 
gegaan en een andere dag zijn we gaan raften. Op vrijdag was de 
cultural celebration day. Op deze dag waren er geen activiteiten, op 
deze dag liet je namelijk jouw cultuur zien aan alle andere. Zo hebben 
wij poffertjes gebakken en Hollandse spelletjes gedaan. Verder moes-
ten we elke avond zelf eten maken en vaak aten we ook samen met 
andere troepen. Zo hebben we een dag met Maleisiërs, Japanners en 
Indonesiërs gegeten. We hadden gewoon onze tafel verplaatst en 
ons eten gedeeld.  

Nadat de jamboree helaas voorbij was, zijn we nog met alle Neder-
landse deelnemers op na reis gegaan, om nog wat te zien van the USA. 
We verbleven op een campus in Washington. Vanuit daar hebben we 
elke dag vele activiteiten gedaan. Zo zijn we naar de National Mall van 
Washington gegaan, naar Harpers Ferry.  We zijn ook nog twee dagen 
naar New York gegaan. Daarvoor moesten we om half drie ‘s nachtst 
met de bus wegrijden. In New York hebben we heel veel gezien. Zoals 
het monument van 9/11 en Central Park. Helaas werd het toch 11 
augustus en moesten we terug naar huis. Het was een geweldig avon-
tuur om nooit te vergeten. Heel erg bedankt iedereen die dit mede 
mogelijk heeft gemaakt. Op naar het volgende avontuur, de Europese 
Jamboree in Polen.  
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Nooit gebouwd 
Tilburg 
Het gaat goed met Tilburg. De stad staat vol hijskranen. We bouwen 
aan de toekomst! Maar ken je ons nooit gebouwd verleden? De 
skiramide, het megawinkelcentrum, de tunnel onder de Spoorlaan 
en de overdekte wielerbaan bij Westpoint? Of de garage van je 
buurvrouw die niet verder kwam dan de tekentafel? Wat zeggen al 
die gecancelde projecten over onze stad? Wat valt er van te leren? 
 In 2020 organiseren wij Nooit Gebouwd Tilburg. Een wonderlijke 
expositie over gesneuvelde luchtkastelen en doodlopende maquettes. 
We zoeken voorbeelden uit de hele stad, groot én klein! Wie kent er 
goede uit Korvel? Wij vonden al twee mooie verhalen, maar er zijn 
vast meer prachtige anekdotes. Laat het ons weten! 

Een foto omstreeks 1900 van het Korvelplein met daarop de oude 
Korvelse Kerk. De voorgevel moest zodanig worden uitgevoerd, dat 
er later gemakkelijk een toren met klokkestoel en een doophuis 
aangebouwd zou kunnen worden. Van die toren is echter nooit iets 
terecht gekomen. Dat leverde het volgende spotrijmpje op: "Èrrem 
Körvel, zonder örgel, èrrem ras, zonder gas, zonder toren, van Van 
Dooren”. Van Dooren was de pastoor van de parochie. 

 De toren van de Korvelse Kerk                                foto; regionaal archief

 Transformatorhuisje Korvelseweg                       foto; regionaal archief

Sfeervolle Fakkeltocht 
op Kerstavond voor goed doel!
Op kerstavond is er een sfeervolle fakkeltocht, deze start op het Pieter Vreedeplein om 18.00. 
Er worden fakkels verkocht, waarvan de opbrengt naar een lokaal goed doel gaat. Er is muziek, 
warme drankjes en vooral veel samenhorigheid. 
Voor meer informatie kijk op www.facebook.nl/fakkelsvrede

foto; Esmee Korremans

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!

Een aanvankelijk ontwerp uit 1925 voor transformatorhuisje aan de 
Korvelseweg ter hoogte van de Capucijnen. Google street view leert 
ons dat er nu een veel sobere versie van dit huisje staat. 
Wilt u meer weten, op de hoogte blijven? Of hebt u zelf een goed 
voorbeeld? Ga dan naar www.nooitgebouwdtilburg.nl  en/of naar 
www.facebook.com/nooitgebouwdtilburg/. 

SPRUIT KINDERFESTIVAL  
Kerstvakantie voor het hele gezin
Van vrijdag 27 t/m maandag 30 december vindt het Spruit Kinderfestival plaats. Op allerlei 
locaties in de binnenstad van Tilburg ontdek je bijzondere dansvoorstellingen, geniet je van 
concerten, zit je op het puntje van je stoel bij theatervoorstellingen en films en kun je, dit jaar 
voor het eerst, zelfs naar een echt feest! Vier dagen lang avontuur voor alle leeftijden (iedereen 
van 2-12 jaar + ouders, opa’s, oma’s en andere leuke mensen die mee willen)! Precies tussen alle 
familiediners met kerst en oudjaar, brengt Spruit Kinderfestival het ideale familie uitje.

Het programma is nog volop in ontwikkeling. Wat kun je zeker al zien?
Een popconcert van Dinaira Scheffers: AAPNOOTMIES. 013 Poppodium
Een dansvoorstelling van De Stilte: Cinderella. Theaters Tilburg
Een dansconcert van Oorkaan: Kriebel. Theaters Tilburg, Studiozaal
Een theatervoorstelling waarin jij de baas mag zijn van Mejuffrouw Leeft: Baasjes. De Nieuwe Vorst
Een theatervoorstelling van Wildpark: Anne, 10 jaar wil graag opgehaald worden. De Nieuwe Vorst
Elke dag de beste kinderfilms voor alle leeftijden door Pop Up Cinema. Cinecitta. 
Breng Spruit tot leven, 3D pen tekenen bij OntwerpCirkel

Er komt nog heel veel leuk programma bij, op meer locaties en op allerlei plekken in de binnenstad. 
Houd daarvoor www.spruittilburg.nl in de gaten. 
Spruit Kinderfestival
Voor: iedereen tot en met 12 jaar + ouders, opa’s, oma’s en andere mensen die graag mee willen 
Programma/tickets: via www.spruittilburg.nl
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dmp administratie 
Dorith Looijkens Bierings RBc 
Eikstraat 14, 5038 MP Tilburg 
telefoon 06 54 39 12 21 
info@dmp-administratie.nl 
www.dmp-administratie.nl 
 
 

 
MKB | ZZP | particulier 
Ondersteuning bij uw belastingaangifte of administratie. 
Informeer vrijblijvend naar een kostenopgaaf op maat. 

 
Belastingaangiften | Toeslagen | Fiscale dienstverlening 

Boekhouding | Jaarrekening | Loonadministratie 

Illustratie door Linda van Erve 
Zij 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 vertel-
len. Over haar illustraties houdt Linda een Instagram-account bij: 
www.instagram.com/lindavanerve.

50 jaar trouwe dienst
Door Peter van Iersel

Tilburg was één groot industrieterrein. Van overal staken de schoorstenen van de fabrieken de lucht in. 
Dat die bedrijven beter buiten de stad konden worden gehuisvest, was een modern idee. Ik weet nog 
dat de wollenstoffenfabriek van Chrisje Mommers als eenzame pionier op industrieterrein Kraaiven 
stond. Daarvóór werden fabrieken gebouwd waar plaats was, in de vrije ruimte tussen de akkerdorpen 
die langzaam samenklonterden tot de de schônste stad van ’t laand.

Tegenover de huizen in de 
Afrikaanderstraat, waar nu de de 
Stellenboschlaan loopt, klonk het 
luide geklepper van de katoen-
weverij van Van Puijenbroek. In 
de Nieuwstraat, in de oude 
schoenenfabriek van Van 
Arendonk, zat de Schiedamse 
Lederwaren. Je werd daar op 
straat al duizelig van de vluch-
tige oplosmiddelen. Maar, zoals 
in heel Tilburg, speelde ook op 
Korvel de wolindustrie de hoofd-
rol. Aan de Korvelseweg stond 
de wollenstoffenfabriek van de 
Gebroeders Diepen en aan het 
Korvelplein die van Van Dooren & 
Dams, waar mijn vader werkte.

De fabrieken zijn weg, er staan 
nu woningen. De wol is nagenoeg 
uit Tilburg verdwenen. Transport 
en logistiek kwamen ervoor in de 
plaats. De maakindustrie hebben 
we uitbesteed aan China. Het 
heeft geen zin om daar nostal-
gisch over te doen, maar soms 
kan ik het niet helpen. Voor een 
vakantiebaantje kon ik altijd 
terecht in een van de textielfa-
brieken. Zo heb ik van 1967 tot 
1974 actief de nadagen van de 
wollenstoffenindustrie meege-
maakt. Het was mooi om te zien 
hoe van ruwe wol, soms met 
nog schapenkeutels en heitak-
jes ertussen, de mooiste stoffen 
konden worden gemaakt. Heel 
Tilburg rook naar de smoutolie, 

die door de wol werd gemengd 
om dan de vezels tot garen te 
kunnen spinnen. Een geur die 
herinneringen oproept.

Herinneringen aan al die 
mensen die in de textiel hun 
brood verdienden. Zoals mijn 
opa, die wever was, een echte 
vakman. Mijn oma die, totdat 
ze met opa trouwde (zo ging 
dat toen), werkte in de ketting-
scheerderij. Mijn vader die 
vanuit de lagere school meteen 
als aanknoper de fabriek inging. 
De mensen waar ik mee te 
maken kreeg bij mijn vakantie-
baantjes. Het woord ‘kapsones’ 
was ze vreemd.

Een leven lang bij één bedrijf 
was maar heel gewoon. Neem 
Piet van Dal. Piet woonde in een 
oud huis aan de Berkdijksestraat, 
tegenover de Frederik van 
Eedenstraat. De vloer was van 
rode plavuizen die meteen op 
het zand lagen. In de huiskamer 
stond een plattebuiskachel. 
Achter in de bijkeuken hing een 
enkel kraantje met koud water. 
Er was geen riolering en voor 
het toilet moest je naar het 
höske in de hof. Voor de aanleg 
van de Coba Pulskenslaan, zo’n 
50 meter verderop, zijn een paar 
van zulke woningen voorzichtig 
afgebroken en daarna, steen voor 
steen, weer opgebouwd in het 

Openluchtmuseum in Arnhem.

Piet was geboren in 1889 en 
ging, zoals toen gebruikelijk, op 
12-jarige leeftijd werken, bij Van 
Dooren & Dams. In 1951 vierde 
hij daar zijn gouden dienst-
jubileum. Bij die gelegenheid 
ontving hij het traditionele 
gouden horloge met inscriptie. 
Daarna heeft hij nog 3 jaar 
doorgewerkt, totdat hij op zijn 
65e jaar van Drees ging trekken.

Nadat het horloge in de nala-
tenschap van mijn vader was 
beland, heb ik het vorig jaar naar 
het Textielmuseum gebracht. 
Nu flexwerk de regel is, verdient 
50 jaar trouwe dienst een plekje 
in het museum.

foto;  Peter van Iersel

DE WIJKKRANT 
ZOEKT...

VINK AAN WAT VAN TOEPASSING IS
ik ben stiekem heel nieuwsgierig

ik kan zelfstandig werken

ik vind het tof nieuwe mensen te ontmoeten

ik wil een paar uur per maand iets vrijwilligs doen

ik kan goed overweg met deadlines

ik wil meer weten over mijn buurt

ik heb de neiging mensen 
het hemd van het lijf te vragen

ik vind het leuk om te schrijven en/of te redigeren

ik ben best gezellig

ik vind het leuk om te fotograferen

ik wil graag bij een cool clubje horen

ik doe graag iets voor mijn medemens

ik vind Wijkkrant de Koppel de allerleukste krant

2 of meer vinkjes gezet? Meld je dan aan als redactielid
van Wijkkrant de Koppel: redactie@wijkkrantdekoppel.nl
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BeeZzzz! 
Tilburgse boekweittripel 
met honing 
 
Door Anita Zeeman

We kennen stadsimker Marcel Horck natuurlijk van de bijen en de honing. Nieuw is dat hij nu 
ook bier, om precies te zijn een tripel, laat brouwen van boekweitzaad. Jaren geleden is hij 
begonnen met het zaaien van boekweit. De bloemen dienen als voedsel voor de bijen (nectar 
en stuifmeel). Het bloeit nog in september, een maand waarin er voor de bijen steeds minder 
bloemen zijn om van te ‘eten’.  

Begin oktober kan het boekweit-
zaad worden geoogst. ‘Na al die 
jaren had ik zo’n duizend kilo 
boekweitzaad liggen. Alles zaaien 
kan niet, dat is veel te veel. Vroeger 
werd boekweit voor pannenkoe-
ken en balkenbrij gebruikt. Een 
gedeelte van het zaad heb ik naar 
de molen in Oisterwijk gebracht. 
Die gebruiken het voor pannen-
koekenmix.’  
Hij hield nog steeds veel te veel 
zaad over. ‘Een boer die me helpt 
met de oogst raadde me aan om 
er bier mee te gaan brouwen. Ik 
zag dat niet zitten, ik ben imker, 
geen bierbrouwer.’ Een paar weken 
later was hij op een festival van 
amateurbierbrouwers. ‘Ik heb hun 
visitekaartjes meegenomen en hen 
gemaild met de vraag of zij bier 
van boekweitzaad wilden brou-
wen. Reuzenbieren uit Moergestel 
durfde het experiment aan.’ Hij 
kreeg drie kratjes mee. Hij kent een 
aantal mensen die bierproeverijen 
organiseren en gaf hen de kratjes. 
‘Nadat ze het geproefd hadden 
vroegen ze meteen om vijf kratjes. 
Ze vonden het erg lekker.’ 

16 November was er in Café Berlijn 
aan de Korvelseweg een bierproe-
verij met BeeZzzz. Het bier werd 
goed ontvangen. Veel mensen 
hebben meer dan één biertje op 
en zouden het een andere keer 
nog eens bestellen.  
Enkele reacties: 

‘Lekker bier’. 
‘Honing subtiel aanwezig, zeker 
niet te zoet’. ‘Beetje zwaar in het 
alcoholpercentage’. ‘Ter afwisseling 
een lekker bier. Voor af en toe’. 

Voor degenen die nieuwsgierig 

zijn naar dit bier: De boekweittri-
pel met honing is ‘life’ te drinken 
bij café Berlijn.  In flesjes is het te 
koop in de nieuwe HUB, 
Korvelseweg 245 of bij de
imker thuis, Meelstraat 61, na 18 
uur. Ook de Tilburgse honing is 
op beide plaatsen te koop. 

Gedicht door Ko de Laat;

Ko de Laat keerde in 2002 
terug in de Oerlesestraat, 
waar hij eerder opgroeide. 
Hij werkt als schrijver, dichter, 
theatermaker en journalist 
(dit laatste voor Brabants 
Dagblad). Eerder schreef hij 
gedichten voor de Oud-Zuid 
Koerier. 

LIJN 1
Amsterdam nog in mijn benen
Of mijn hoofd nog in Den Haag
Terug van weer een lange treinreis
En mijn wandeltred is traag

Naar de bushokjes gewankeld
Maar daar komt Goddank meteen
Voor het donker mij te triest wordt
Die geweldige lijn 1

Spoorlaan, Heuvelring, Stadhuisplein
En de Bisschop Zwijssenstraat
‘t Is een zeer vertrouwde route
Die de bus al jaren gaat

Als ik uitstap in de Voltstraat
Is mijn huis zo ver niet meer
En verwatert elke indruk
Van die vreemde stad alweer

Het vooruitzicht van mijn thuiskomst
Stelt mij zeer op mijn gemak
Opgelucht haal ik de sleutel
Veel te vroeg al uit mijn zak

Wijkrant de Koppel 
bestaat 30 jaar

foto; Kim Pattiruhu

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 handge-
typt 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! 

foto; Kim Pattiruhu

Onze verslaggeefster Dagmar ging op pad naar Frans en José van Aarle. Zij adverteren al sinds 
de allereerste editie in de wijkkrant. Tijd voor een bloemetjes dus!. Frans vond het heel leuk en 
attent. Hij had er zelf niet bij stil gestaan dat ze al zo lang adverteren. natuurlijk nog even de
 ‘oude’ eerste editie krant doorgebladerd.

Op zaterdagavond 14 december is het weer een gezellige 
bingo in  uw wijkcentrum.  De zaal is open om 19:30 uur en de 
bingo begint om 20:00 uur. Er zijn boekjes te koop vanaf 7 euro 
en we spelen 12 rondes. Kom ook gezellig mee doen?

In 2020 hebben we nog meer bingoavonden gepland staan. Dit 
is dan op 25 januari, 15 februari, 21 maart, 18 april, 16  mei en 
20 juni.

Wijkcentrum De Nieuwe Stede, Capucijnenstraat 156, TIlburg 
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De Kerf & Van Sprang uw notarissen in Tilburg Wij adviseren u zorgvuldig bij het  o pstellen 
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!

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

PERSOONLIJKE
AANPAK

BETROKKEN
BIJ UW ZAAK

TRANSPARANTE
TARIEVEN & OFFERTES

FAMILIERECHT
ERFRECHT

ESTATE PLANNING
ONROEREND GOED 

ONDERNEMINGSRECHT 

Klaar voor het 
ondernemersschap?  
door  mw. mr. F.C.M.A. Hoppenbrouwers

(kandidaat-notaris)

Voor veel mensen is het een spannende stap om te 
kiezen voor het ondernemerschap. Deze stap kan een 
stuk minder spannend worden wanneer u zich vooraf 
goed laat infomeren door bijvoorbeeld een notaris. 
 

Welke rechtsvorm zal ik kiezen? 

Het is mogelijk om te kiezen voor verschillende rechtsvormen zoals 
bijvoorbeeld, een eenmanszaak, een vennootschap onder firma, een 
besloten vennootschap of een stichting. Welke keuze u hierin maakt 
is helemaal afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Welke activiteiten 
gaat u uitvoeren binnen uw onderneming, wat wilt u regelen met 
betrekking tot de aansprakelijkheid en welke fiscale gevolgen heeft 
uw keuze? Uw notaris kan u helpen bij het maken van de juiste keuze. 
 
U heeft gekozen voor een besloten vennootschap  

Wanneer u kiest voor een besloten vennootschap moeten er statuten 
worden opgemaakt en moeten er ook aandelen uitgegeven worden. 
De notaris begeleidt u bij de totstandkoming van de inhoud van de 
statuten. Een tip bij het uitgeven van aandelen is om daarbij ook te 
letten op ontwikkelingen in de toekomst. Wanneer u bijvoorbeeld 
nog het plan heeft om samen te werken met meerdere vennoten dan 
is het handig om te kiezen voor een aantal aandelen dat makkelijk te 
delen is. 

Houd ook uw privésituatie in de gaten 

Natuurlijk is het van groot belang dat uw onderneming op de juiste 
manier is opgericht en dat u zo min mogelijk risico loopt. Daarnaast 
moet u niet vergeten om ook te kijken naar uw persoonlijke situatie. 
Wat gebeurt er bijvoorbeeld met uw onderneming indien u overlijdt? 
Wanneer u trouwt, is het dan ook de bedoeling dat uw partner mee-
deelt in de winst van uw onderneming of juist niet? 

Ook het opstellen van testamenten en eventueel huwelijkse voor-
waarden past bij een goede voorbereiding op uw succesvolle onder-
neming. 
 

Bent u ook klaar voor het ondernemerschap, maar heeft u begelei-
ding nodig om ook de laatste stap te nemen, twijfel dan niet en laat u 
informeren door uw notaris.  

De Kerf & Van Sprang notarissen adviseren u graag. Wij zijn bereikbaar 
op  013-532 11 55 of via info@notaristilburg.nl

lid van Register voor belastingadviseurs

Leo Hexspoor
Administratie & Advies

- Boekhouding
- Jaaropgaven
- Belasting aangiften (ook particulier)

tel:  06-51197933
email: info@leohexspoor.nl
www: www.leohexspoor.nl

0087042.pdf   1 3-12-2012   11:16:49

Het Bels lijntje
Door  Martijn Hessels

Het Bels Lijntje, Heel veel mensen kennen zeker de naam Bels Lijntje wel, De ouderen 
onder ons kennen de naam vooral van de Spoorweg die er tot eind jaren 80 heeft ge-
legen. De spoorweg liep van van Tilburg naar Turnhout.Nu ligt er een grote fietsroute 
met eromheen heel veel natuur en zelfs Schotse Hooglanders.

Het Bels lijntje is +/-31km lang en loopt van Tilburg via Riel en Alphen naar Baarle-Nassau en verder 
richting België. De route is duidelijk aangegeven, je hoeft alleen maar de bordjes te volgen! Je waant je 
in de pracht en praal van het Brabantse natuur, met genoeg bankjes langs de route om even tot rust te 
komen en wat te eten of drinken. Zelf heb ik al eens een keer geluk gehad om naast de Schotse Hoog-
landers een wild hertje te hebben gespot, dat was helaas ook gelijk de laatste keer dat ik die zag. Op 
dit moment zijn ze erg druk bezig om het fietspad te verbreden, alleen maar tof zodat het nog beter 
toegankelijk is. Dus ben je er nog nooit geweest ? 
Ga het zien en laat de stadse drukte even achter je! . 

Jongeren Hang-Out
Ontmoet jongeren van jouw leeftijd?
Dat kan bij de jongeren Hang Out. 
Een keer per maand kun je daar van 
19:00 uur tot 23:00 uur terecht. 
Entree is 2 euro per persoon, 
Drinken is maar 1 euro. Geheel alcoholvrij. 
Kom ook een keertje langs!

14 december
25 januari
15 februari

Wijkcentrum De Nieuwe Stede

Biljart vereniging 
Sint Anna zoekt 
nieuwe leden
WIj zijn dringend op zoek naar 
nieuwe leden. Biljartvereniging 
St Anna in het Frater Matteushof 1 
te Tilburg. 

Dus vindt u het leuk om in 
competitieverband te biljarten? 
Neem dan contact op met de heer 
H. van Oudheusden 06-46543297



www.wijkkrantdekoppel.nl                                                                                                                                                                                                                                          pagina 7

Lekker en goedkoop uit eten? 
Restaurant BINNEN bij 
Parcours

Tekst: Anita Zeeman

Bij ‘Binnen bij Parcours’ kun je op 
dinsdagen dineren en op donder-
dagen lunchen. Het is het school-
restaurant van VSO Parcours. De 
leerlingen doen er ervaring op in 
de keuken en in de bediening.
Samen met een paar leden van 
Wijkraad Zuiderkwartier ben 
ik daar onlangs gaan dineren. 
Vanaf het begin is duidelijk dat de 
leerlingen hier leren door te doen. 
Zij zijn verantwoordelijk voor 
het reilen en zeilen. Er is wel een 
docent aanwezig, maar die blijft op 
de achtergrond en geeft af en toe 
aanwijzingen. 

Het ging de leerlingen goed af. De 
deur werd opengedaan door een 
leerling die me hartelijk welkom 
heette en mijn jas aannam. In het 
restaurant meldde ik me bij een 
leerling die me naar onze tafel 
bracht en vroeg of ik alvast wat 
wilde drinken. De leerlingen die 
het eten serveerden waren vrien-
delijk. Ze vertelden bij iedere gang 
wat het was. Regelmatig kwam 
er iemand vragen of we nog iets 
wilden drinken. 
Het eten was goed en de borden 
waren mooi opgemaakt. Leuk 
extraatje: op een scherm in het 

restaurant konden we zien wat er 
in de keuken gebeurde. De leer-
lingen werkten daar onder leiding 
van een kok. Iedere week is er een 
ander menu, bestaande uit een 
voor-, hoofd- en nagerecht. 
Wij kregen ook nog een voorafje 
en een mandje met brood en krui-
denboter.
Tijdens het eten kwam de direc-
teur, en later ook de kok, met ieder-
een een praatje maken. 
 
Kortom, aangename sfeer, prettige 
bediening, goed eten in een gezel-
lig restaurant. Het is een leuke ma-

nier om kennis te maken met de 
leerlingen en deze school in onze 
wijk. Ik kan het iedereen aanraden.
Binnen bij Parcours
Generaal Smutslaan 9
5021 XA Tilburg

Informatie over openingstijden en 
prijzen: www.parcourstilburg.nl 

Reserveren kan via de website of 
via de mail binnen@parcourstil-
burg.nl 

ETALEREN IN ONZE VAKKENKAST. 
Ondernemers en talenten uit de wijk mogen in de grote vakkenkast die in 
het restaurant staat hun producten, diensten of talenten presenteren. De 
eerste vakken van de kast zijn al gevuld door Den Blompot en Beezzzz. 

Wie volgt? 
Neem voor meer informatie of bij interesse contact op via info@wijkraad-
zuiderkwartier.nl

Foto’s: www.parcourstilburg.nl
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UNIEKE SAMENWERKING
Unieke samenwerking: stageplaatsen voor leerlingen van VSO Parcours bij ondernemers in de 
wijk. In de wijk Trouwlaan-Uitvindersbuurt-Oerle is een ondernemersnetwerk actief vanuit het 
programma Accent op ieders Talent. Wijkraad Zuiderkwartier is mede-eigenaar van dit programma.
Het doel van het netwerk is om elkaar te versterken in wederdiensten, opdrachten en naamsbekendheid. Tevens 
trachten we met het netwerk de werkeloosheid in de wijk terug te dringen door werk(ervarings)plaatsen en stages 
aan te bieden. Samen werken we aan het versterken van de economische en sociale kracht van de wijk.

De afgelopen periode zijn zeer mooie resultaten behaald binnen het ondernemersnetwerk: maar liefst 9 (!) onderne-
mers uit de wijk bieden stageplaatsen aan voor leerlingen van VSO Parcours. VSO Parcours is een school voor middel-
baar speciaal onderwijs en is gevestigd aan de Generaal Smutslaan 9. De ondernemers bieden de leerlingen een kans 
om zichzelf te ontwikkelen en kennis te maken met de praktijk. De stage kan gaan van enkele uren tot enkele dagen 
per week. De volgende ondernemers bieden stageplaatsen aan: Kolektivo, Den Blompot, van Hezik, Piet Kennis, cafe 
Berlijn, Diggers, Peerke, Janus van Beurden en CVT.
Samen met de stagecoördinator en de voorzitter van de wijkraad is aan deze ondernemers een bezoek gebracht. Nu 
kunnen de leerlingen worden benaderd om de stages verder gestalte te geven. Ook zijn er een aantal ondernemers 
vanuit het netwerk die gastlessen op de school gaan geven: de Fietsgarage, Advocaat4Uen de stadsimker Beeeez.  

Wijkraad Zuiderkwartier is super trots op dit mooie resultaat. Een fantastisch voorbeeld van lokale verbindingen en 
versterking. Meer info: info@wijkraadzuiderkwartier.nl 
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  ondernemers
THEMA 

deze uitgave:

Roland ontvangt mij in de keet 
van Buurtmoestuin Korvel. In 
de keet zitten enkele buurtbe-
woners aan de koffie. Ze zijn er 
duidelijk voor de gezelligheid, 
want er is nu niet veel werk meer 
in de tuin. 
Roland werd benaderd door 
Peerke Hessels, voorzitter van de 
ondernemersvereniging Korvel, 
en Saskia Nieuwesteeg, linten-
manager van de Stichting Til-
burgse Linten. Zij vroegen hem 
of de buurtmoestuin iets voor 
de HUB aan de Korvelseweg kon 
betekenen. ‘Ik ken Peerke en 
Saskia al heel lang. Het verhaal 
begint voor mij eigenlijk in 2011 
toen ik onderzoek deed naar de 
veiligheid rond de Korvelseweg. 
De belangrijkste conclusie was 
dat de bewoners en de onderne-
mers naar gemeenschappelijk-
heid op zoek waren. Sint Anna 
en Korvel voelden zich niet met 
elkaar verbonden. ‘

De HUB kan die gemeenschap-
pelijkheid bevorderen. 

Het is een plek waar veel kan 
gebeuren.

Ondanks dat er nu weinig 
groente is kan de buurtmoestuin 
weldegelijk iets voor de HUB 
betekenen. ‘In de zomer zitten 
we vooral buiten, soms met wel 
twintig man, maar daarvoor 
is het nu te koud. De keet is te 

Toen de sokkenfirma Meijers in de 
Trouwlaan ermee ophield was An-
gelique Henskens onthand. Geen 
sokken- en kousenwinkel meer 
in de buurt. Zij besloot toen in de 
schuur achter haar huis een win-
kel in beenmode en ondergoed 
voor kinderen, dames en heren 
te starten: de ‘Sokkenschuur’. Ze 
kreeg in het begin ondersteu-
ning van de firma Meijers, onder 
andere met het langsgaan bij 
groothandels. Zij woonde toenter-
tijd in de Danie Theronstraat, een 
straat met panden met een woon/
winkelbestemming. 

‘Sokkenschuur’ wordt 
‘socks ‘nmore’

Een winkel aan huis was ideaal, 
omdat ze ook gewoon kon wer-
ken als de kinderen thuis waren. 
De winkel was een succes, maar 
na verloop van tijd kreeg ze ruim-
tegebrek, ze kon haar assortiment 
niet uitbreiden. Toen het huidige 
pand in de Oerlesestraat vrijkwam 

Door Anita Zeeman
Door Anita Zeeman

klein om met z’n allen binnen te 
zitten. De HUB zou daarvoor een 
oplossing kunnen bieden. De soci-
ale functie van de buurtmoestuin 
verplaatsen naar de HUB.’
Hij heeft volop ideeën. ‘Zorg voor 
een koffiecorner en internet. Het 
kan dan een netwerkplek voor 
studenten en buurtbewoners 
worden. Er zijn genoeg vrijwilligers 
van de buurtmoestuin die voor de 
koffie willen zorgen, taarten willen 
bakken, een pan soep met groente 
uit de tuin willen serveren, 1 x in 
de week willen koken enzovoort. 
Wel tegen een vrijwilligersvergoe-
ding zodat hun bestaanszekerheid 
wordt vergroot. Het is daarbij niet 
de bedoeling dat we concurre-
ren met lokale ondernemers. We 
willen ze niet verdringen, wij zijn 
meer een aanvulling. Ik wil met ze 
samen werken door bijvoorbeeld 
de groente bij de Turkse groen-
teman te kopen en brood bij de 
bakker.’
Hij denkt ook aan een pop-up 
repair-shop. ‘Het is anders dan 
een repair-café, wij vragen een 
kleine vergoeding. We moeten 
namelijk wel uit de kosten komen, 
zoals huur, gereedschap, voor-
raad. Ik ken genoeg mensen die 
een paar uur per week kunnen 
en willen werken maar voorlopig 
geen volledige baan aankunnen. 
Kringloopwinkel PortAgora heeft 
toegezegd dat de pop-up repair-
shop hun spullen mag repareren. 

hoefde zij er dan ook niet lang 
over na te denken. In 2007 opende 
de nieuwe winkel onder de naam 
‘socks ’nmore’. De naam ‘Sokken-
schuur’ paste niet meer.
‘nmore’ staat voor ondergoed 
(geen lingerie), sjaals, tassen, rie-
men en breiwol. ‘Van breiwol heb 
ik geen verstand, maar gelukkig 
weten de meeste klanten wel wat 
ze nodig hebben. Ze vinden het 
wel grappig.’ Ze heeft een breed 
assortiment. ‘Van wat er op de 
markt ligt tot en met exclusieve 
merken, en alles wat er tussenin 
zit. Het valt me wel op dat er 
minder mensen uit de directe 
omgeving hier binnenkomen 
dan ik van tevoren had gedacht. 
Ze denken misschien dat ik duur 
ben omdat het een speciaalzaak 
is. Maar dat is niet zo, ik heb ook 
goedkope merken. Ik laat daarom 
de deur open staan, dan stappen 
ze gemakkelijker over de drempel. 
De meeste klanten wonen verder 
weg, ze komen zelfs uit Breda en 
Den Bosch.’

En natuurlijk kopen we zoveel mo-
gelijk onderdelen en materialen bij 
Piet Kennis.’
Hij denkt ook aan lezingen, work-
shops en exposities. ‘Marcel Horck, 
de Stadsimker, wil workshops 
geven. In deze tijd van het jaar 
korven vlechten en kaarsen maken 
van was (van de bijen). Fier Bier 
heeft een mobiele bierbrouwerij 
en wil hier een workshop bier-
brouwen geven met na afloop een 
proeverij. Martijn de Boer wil zijn 
aquarellen en Karla Hoffman haar 
foto’s exposeren. Maar natuurlijk 
is er ook ruimte voor startende 
ondernemers. Het biedt hen een 
mooie gelegenheid om in contact 
te komen met andere onderne-
mers.’

Plannen genoeg. ‘Het moet 
groeien. We hebben contact met 
Ondernemend Zuiderkwartier. 
Ideeën uit de wijk zijn van harte 
welkom.’ 
Ondanks dat er nog veel geregeld 
moet worden, gaat de HUB bin-
nenkort open. ‘

‘Het streven is om begin 
december de koffiecorner 

te openen’

‘Er komt dan ook een etaleur de 
etalage in kerstsfeer inrichten en 
een workshop etaleren geven aan 
ondernemers die daar behoefte 
aan hebben.’

Ze vindt het omgaan met de 
klanten heel leuk. ‘Ik wil graag 
dat ze blij en tevreden de deur 
uitgaan. Soms komen klanten met 
een kledingstuk waar ze iets in 
een bijpassende kleur bij zoeken. 
Als ik het niet heb dan zeg ik dat. 
Klanten waarderen het als je eerlijk 
bent, ze komen dan meestal weer 
terug.’ 
Ze is ook gespecialiseerd in grote 
maten. ‘Sommige dames komen 
beschroomd binnen en stralen als 
ze weggaan. Iemand heeft in mijn 
gastenboek geschreven dat ze zo 
blij was weggegaan en dat ik niet 
eens beseft had wat ik voor haar 
had gedaan. 

Ik behandel iedere klant 
hetzelfde, of ze nu maat 34 

hebben of 58

’ Ze vindt het wel vervelend dat de 
grootste maten duurder zijn. Het is 
een eis van de leverancier, zij kan 
er niets aan doen.
‘Van de meeste klanten weet ik 

waarvoor ze komen. Ze weten 
bijvoorbeeld niet meer welk merk 
panty ze eerder gekocht heb-
ben, maar ik weet het nog wel. 
Ik herken de klanten. Ik vind het 
zelf ook fijn als ik herkend word 
in winkels waar ik vaker kom. Wij 
moeten ons hierin onderscheiden 
van grote winkels. Wij moeten het 
hebben van service, gastvrijheid, 
gemoedelijkheid. Ik heb er een 
hekel aan als je afgescheept wordt 
met een opmerking als ‘Als het er 
niet staat dan hebben we het niet’. 
Als ik iets niet heb dan probeer ik 
het te bestellen. Ik vind het leuk 
om te doen. Dat moet ook wel, 
anders houd ik het niet vol. Het 
is veel werk in verhouding tot de 
opbrengst.’

Het is in deze tijd wel een uitda-
ging om het hoofd boven water 
te houden. ‘Je kunt tegenwoordig 
overal sokken kopen, online en 
in supermarkten bijvoorbeeld. 
Mensen zeggen wel dat ze het 
jammer vinden als buurtwinkels 

verdwijnen, maar als ze niet in je 
winkel komen kopen dan redden 
we het niet. Ik vind ook dat we 
als kleine ondernemers bij elkaar 
moeten kopen.

Ik koop daarom mijn vlees bij de 
slager, mijn brood bij de bakker.

 Als wij dat al niet doen, waarom 
zouden consumenten dat dan wel 
doen?’
Tijdens ons gesprek komen er re-
gelmatig een paar klanten binnen. 
Een man vraagt om sokken die hij 
altijd heeft. Ze pakt zo sokken van 
het juiste merk, in de juiste maat 
en in de juiste kleur uit de kast. 
Aan een kleine jongen vraagt ze 
of hij goed kan rennen op zijn 
‘hardloopsokken’. Ze is hartelijk en 
ze kent haar klanten. 

Contact 
Oerlesestraat 186
5025 DD Tilburg
www.socksenmore.nl
Tel. 013-5445846

Ontwikkelingen in de HUB: 
in gesprek met Roland Samuels socks ’nmore: 

buurtwinkel met meer dan alleen sokken

Patatje vegan stoofvlees
Ingrediënten
• olie, om te bakken
• 2 blikken jackfruit (let op: niet   
 jackfruit op siroop maar de 
 versie waar ‘in brine’ op staat)
• peper
• zout
• bloem
• 2 uien, in ringen gesneden
• 2 teentjes knoflook, fijngesneden
• snuf tijm
• 1 wortel, in kleine blokjes gesneden
• 350 ml. tot 500 ml. groentebouillon
• klein blikje tomatenpuree
• flinke scheut sojasaus
• 2 plakken ontbijtkoek
• Patat

Bereidingswijze
• Spoel de stukjes jackfruit in 
een vergiet af en laat uitlekken. 
Snij de harde stukken ervan af. 
Trek het jackfruit uit elkaar met 
twee vorken.
• Doe het jackfruit in een kom 
en bestrooi met peper en zout 
en wat bloem. Schudt goed 
door elkaar zodat alle stukjes 
jackfruit gelijkmatig bedekt zijn.
• Verhit wat olie in een ruime 
pan. Bak het jackfruit een paar 
minuten tot het begint te 
kleuren. Haal uit de pan en zet 
apart.
• Voeg een klein beetje olie toe 
en bak de ui en knoflook tot ze 
zacht worden. Voeg de tijm toe 
en bak even mee. Voeg dan de 
wortel toe en bak tot die ook 
zacht geworden is.
• Voeg het jackfruit toe.
• Giet de bouillon erbij, begin 
met ongeveer 350 ml.
• Voeg de tomatenpuree en een 
flinke scheut sojasaus toe en 
roer alles goed door.
• Verkruimel de ontbijtkoek en 
voeg dit toe, roer alles goed 
door en laat tien minuutjes op 
een laag vuur pruttelen.
• Bereid ondertussen de patat.
• Voeg eventueel de rest van de 
bouillon toe.
• Schep het stoofvlees over de 
patat en serveer.

Bron: Suzanne op  https://wa-
teetjedanwel.nl/patatje-vegan-
stoofvlees/ 

Ondernemen op Korvel, 
waarom?
Op Korvel zie, beleef en proef je de hele wereld. Korvel is de kleur-
rijke toegangspoort van Tilburg, levendig en groen. Winkeliers, 
ondernemers, huishoudens, ouderen, jongeren, armeren, rijkeren 
uit de hele wereld zijn op Korvel neergestreken en vieren op alle 
mogelijke manieren het kleurrijke feest van de diversiteit. 
Samen op Korvel.

Op Korvel weet je: hier is de stad, dit is de wereld. Geen bekrompen 
vooroordelen, hier is iedereen welkom, hier voelt iedereen zich 
thuis. Vroeger marcheerden hier Napoleons soldaten, vroeger wan-
delden hier Vincent van Gogh en zijn vrienden, vroeger waren hier 
textielateliers, rookten hier de schoorstenen van kleine fabriekjes 
en liepen hier minderbroeders op hun blote voeten, prevelend 
denkend aan het hogere. En nu? Nu is die levendige, wereldse, 
kom-maar, doe-maar, probeer-meer sfeer nog steeds zichtbaar. Hier 
klopt het hart, hier voel je de emotie.

Doe mee! Kom korvelen! Op Korvel is van alles te doen, te zien, te ho-
ren, te proeven, te ervaren en uit te proberen. Dit is het eigenzinnige 
centrum van Tilburg, waar alles kan en waar iedereen welkom is.

Wonen, werken, winkelen, ondernemen, uitrusten, eten, drinken, 
gezelligheid. 

Kom Korvelen!

Foto: Kim Pattiruhu

Foto: Kim Pattiruhu
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  ondernemers
THEMA 

deze uitgave:

Roland ontvangt mij in de keet 
van Buurtmoestuin Korvel. In 
de keet zitten enkele buurtbe-
woners aan de koffie. Ze zijn er 
duidelijk voor de gezelligheid, 
want er is nu niet veel werk meer 
in de tuin. 
Roland werd benaderd door 
Peerke Hessels, voorzitter van de 
ondernemersvereniging Korvel, 
en Saskia Nieuwesteeg, linten-
manager van de Stichting Til-
burgse Linten. Zij vroegen hem 
of de buurtmoestuin iets voor 
de HUB aan de Korvelseweg kon 
betekenen. ‘Ik ken Peerke en 
Saskia al heel lang. Het verhaal 
begint voor mij eigenlijk in 2011 
toen ik onderzoek deed naar de 
veiligheid rond de Korvelseweg. 
De belangrijkste conclusie was 
dat de bewoners en de onderne-
mers naar gemeenschappelijk-
heid op zoek waren. Sint Anna 
en Korvel voelden zich niet met 
elkaar verbonden. ‘

De HUB kan die gemeenschap-
pelijkheid bevorderen. 

Het is een plek waar veel kan 
gebeuren.

Ondanks dat er nu weinig 
groente is kan de buurtmoestuin 
weldegelijk iets voor de HUB 
betekenen. ‘In de zomer zitten 
we vooral buiten, soms met wel 
twintig man, maar daarvoor 
is het nu te koud. De keet is te 

Toen de sokkenfirma Meijers in de 
Trouwlaan ermee ophield was An-
gelique Henskens onthand. Geen 
sokken- en kousenwinkel meer 
in de buurt. Zij besloot toen in de 
schuur achter haar huis een win-
kel in beenmode en ondergoed 
voor kinderen, dames en heren 
te starten: de ‘Sokkenschuur’. Ze 
kreeg in het begin ondersteu-
ning van de firma Meijers, onder 
andere met het langsgaan bij 
groothandels. Zij woonde toenter-
tijd in de Danie Theronstraat, een 
straat met panden met een woon/
winkelbestemming. 

‘Sokkenschuur’ wordt 
‘socks ‘nmore’

Een winkel aan huis was ideaal, 
omdat ze ook gewoon kon wer-
ken als de kinderen thuis waren. 
De winkel was een succes, maar 
na verloop van tijd kreeg ze ruim-
tegebrek, ze kon haar assortiment 
niet uitbreiden. Toen het huidige 
pand in de Oerlesestraat vrijkwam 

Door Anita Zeeman
Door Anita Zeeman

klein om met z’n allen binnen te 
zitten. De HUB zou daarvoor een 
oplossing kunnen bieden. De soci-
ale functie van de buurtmoestuin 
verplaatsen naar de HUB.’
Hij heeft volop ideeën. ‘Zorg voor 
een koffiecorner en internet. Het 
kan dan een netwerkplek voor 
studenten en buurtbewoners 
worden. Er zijn genoeg vrijwilligers 
van de buurtmoestuin die voor de 
koffie willen zorgen, taarten willen 
bakken, een pan soep met groente 
uit de tuin willen serveren, 1 x in 
de week willen koken enzovoort. 
Wel tegen een vrijwilligersvergoe-
ding zodat hun bestaanszekerheid 
wordt vergroot. Het is daarbij niet 
de bedoeling dat we concurre-
ren met lokale ondernemers. We 
willen ze niet verdringen, wij zijn 
meer een aanvulling. Ik wil met ze 
samen werken door bijvoorbeeld 
de groente bij de Turkse groen-
teman te kopen en brood bij de 
bakker.’
Hij denkt ook aan een pop-up 
repair-shop. ‘Het is anders dan 
een repair-café, wij vragen een 
kleine vergoeding. We moeten 
namelijk wel uit de kosten komen, 
zoals huur, gereedschap, voor-
raad. Ik ken genoeg mensen die 
een paar uur per week kunnen 
en willen werken maar voorlopig 
geen volledige baan aankunnen. 
Kringloopwinkel PortAgora heeft 
toegezegd dat de pop-up repair-
shop hun spullen mag repareren. 

hoefde zij er dan ook niet lang 
over na te denken. In 2007 opende 
de nieuwe winkel onder de naam 
‘socks ’nmore’. De naam ‘Sokken-
schuur’ paste niet meer.
‘nmore’ staat voor ondergoed 
(geen lingerie), sjaals, tassen, rie-
men en breiwol. ‘Van breiwol heb 
ik geen verstand, maar gelukkig 
weten de meeste klanten wel wat 
ze nodig hebben. Ze vinden het 
wel grappig.’ Ze heeft een breed 
assortiment. ‘Van wat er op de 
markt ligt tot en met exclusieve 
merken, en alles wat er tussenin 
zit. Het valt me wel op dat er 
minder mensen uit de directe 
omgeving hier binnenkomen 
dan ik van tevoren had gedacht. 
Ze denken misschien dat ik duur 
ben omdat het een speciaalzaak 
is. Maar dat is niet zo, ik heb ook 
goedkope merken. Ik laat daarom 
de deur open staan, dan stappen 
ze gemakkelijker over de drempel. 
De meeste klanten wonen verder 
weg, ze komen zelfs uit Breda en 
Den Bosch.’

En natuurlijk kopen we zoveel mo-
gelijk onderdelen en materialen bij 
Piet Kennis.’
Hij denkt ook aan lezingen, work-
shops en exposities. ‘Marcel Horck, 
de Stadsimker, wil workshops 
geven. In deze tijd van het jaar 
korven vlechten en kaarsen maken 
van was (van de bijen). Fier Bier 
heeft een mobiele bierbrouwerij 
en wil hier een workshop bier-
brouwen geven met na afloop een 
proeverij. Martijn de Boer wil zijn 
aquarellen en Karla Hoffman haar 
foto’s exposeren. Maar natuurlijk 
is er ook ruimte voor startende 
ondernemers. Het biedt hen een 
mooie gelegenheid om in contact 
te komen met andere onderne-
mers.’

Plannen genoeg. ‘Het moet 
groeien. We hebben contact met 
Ondernemend Zuiderkwartier. 
Ideeën uit de wijk zijn van harte 
welkom.’ 
Ondanks dat er nog veel geregeld 
moet worden, gaat de HUB bin-
nenkort open. ‘

‘Het streven is om begin 
december de koffiecorner 

te openen’

‘Er komt dan ook een etaleur de 
etalage in kerstsfeer inrichten en 
een workshop etaleren geven aan 
ondernemers die daar behoefte 
aan hebben.’

Ze vindt het omgaan met de 
klanten heel leuk. ‘Ik wil graag 
dat ze blij en tevreden de deur 
uitgaan. Soms komen klanten met 
een kledingstuk waar ze iets in 
een bijpassende kleur bij zoeken. 
Als ik het niet heb dan zeg ik dat. 
Klanten waarderen het als je eerlijk 
bent, ze komen dan meestal weer 
terug.’ 
Ze is ook gespecialiseerd in grote 
maten. ‘Sommige dames komen 
beschroomd binnen en stralen als 
ze weggaan. Iemand heeft in mijn 
gastenboek geschreven dat ze zo 
blij was weggegaan en dat ik niet 
eens beseft had wat ik voor haar 
had gedaan. 

Ik behandel iedere klant 
hetzelfde, of ze nu maat 34 

hebben of 58

’ Ze vindt het wel vervelend dat de 
grootste maten duurder zijn. Het is 
een eis van de leverancier, zij kan 
er niets aan doen.
‘Van de meeste klanten weet ik 

waarvoor ze komen. Ze weten 
bijvoorbeeld niet meer welk merk 
panty ze eerder gekocht heb-
ben, maar ik weet het nog wel. 
Ik herken de klanten. Ik vind het 
zelf ook fijn als ik herkend word 
in winkels waar ik vaker kom. Wij 
moeten ons hierin onderscheiden 
van grote winkels. Wij moeten het 
hebben van service, gastvrijheid, 
gemoedelijkheid. Ik heb er een 
hekel aan als je afgescheept wordt 
met een opmerking als ‘Als het er 
niet staat dan hebben we het niet’. 
Als ik iets niet heb dan probeer ik 
het te bestellen. Ik vind het leuk 
om te doen. Dat moet ook wel, 
anders houd ik het niet vol. Het 
is veel werk in verhouding tot de 
opbrengst.’

Het is in deze tijd wel een uitda-
ging om het hoofd boven water 
te houden. ‘Je kunt tegenwoordig 
overal sokken kopen, online en 
in supermarkten bijvoorbeeld. 
Mensen zeggen wel dat ze het 
jammer vinden als buurtwinkels 

verdwijnen, maar als ze niet in je 
winkel komen kopen dan redden 
we het niet. Ik vind ook dat we 
als kleine ondernemers bij elkaar 
moeten kopen.

Ik koop daarom mijn vlees bij de 
slager, mijn brood bij de bakker.

 Als wij dat al niet doen, waarom 
zouden consumenten dat dan wel 
doen?’
Tijdens ons gesprek komen er re-
gelmatig een paar klanten binnen. 
Een man vraagt om sokken die hij 
altijd heeft. Ze pakt zo sokken van 
het juiste merk, in de juiste maat 
en in de juiste kleur uit de kast. 
Aan een kleine jongen vraagt ze 
of hij goed kan rennen op zijn 
‘hardloopsokken’. Ze is hartelijk en 
ze kent haar klanten. 

Contact 
Oerlesestraat 186
5025 DD Tilburg
www.socksenmore.nl
Tel. 013-5445846

Ontwikkelingen in de HUB: 
in gesprek met Roland Samuels socks ’nmore: 

buurtwinkel met meer dan alleen sokken

Patatje vegan stoofvlees
Ingrediënten
• olie, om te bakken
• 2 blikken jackfruit (let op: niet   
 jackfruit op siroop maar de 
 versie waar ‘in brine’ op staat)
• peper
• zout
• bloem
• 2 uien, in ringen gesneden
• 2 teentjes knoflook, fijngesneden
• snuf tijm
• 1 wortel, in kleine blokjes gesneden
• 350 ml. tot 500 ml. groentebouillon
• klein blikje tomatenpuree
• flinke scheut sojasaus
• 2 plakken ontbijtkoek
• Patat

Bereidingswijze
• Spoel de stukjes jackfruit in 
een vergiet af en laat uitlekken. 
Snij de harde stukken ervan af. 
Trek het jackfruit uit elkaar met 
twee vorken.
• Doe het jackfruit in een kom 
en bestrooi met peper en zout 
en wat bloem. Schudt goed 
door elkaar zodat alle stukjes 
jackfruit gelijkmatig bedekt zijn.
• Verhit wat olie in een ruime 
pan. Bak het jackfruit een paar 
minuten tot het begint te 
kleuren. Haal uit de pan en zet 
apart.
• Voeg een klein beetje olie toe 
en bak de ui en knoflook tot ze 
zacht worden. Voeg de tijm toe 
en bak even mee. Voeg dan de 
wortel toe en bak tot die ook 
zacht geworden is.
• Voeg het jackfruit toe.
• Giet de bouillon erbij, begin 
met ongeveer 350 ml.
• Voeg de tomatenpuree en een 
flinke scheut sojasaus toe en 
roer alles goed door.
• Verkruimel de ontbijtkoek en 
voeg dit toe, roer alles goed 
door en laat tien minuutjes op 
een laag vuur pruttelen.
• Bereid ondertussen de patat.
• Voeg eventueel de rest van de 
bouillon toe.
• Schep het stoofvlees over de 
patat en serveer.

Bron: Suzanne op  https://wa-
teetjedanwel.nl/patatje-vegan-
stoofvlees/ 

Ondernemen op Korvel, 
waarom?
Op Korvel zie, beleef en proef je de hele wereld. Korvel is de kleur-
rijke toegangspoort van Tilburg, levendig en groen. Winkeliers, 
ondernemers, huishoudens, ouderen, jongeren, armeren, rijkeren 
uit de hele wereld zijn op Korvel neergestreken en vieren op alle 
mogelijke manieren het kleurrijke feest van de diversiteit. 
Samen op Korvel.

Op Korvel weet je: hier is de stad, dit is de wereld. Geen bekrompen 
vooroordelen, hier is iedereen welkom, hier voelt iedereen zich 
thuis. Vroeger marcheerden hier Napoleons soldaten, vroeger wan-
delden hier Vincent van Gogh en zijn vrienden, vroeger waren hier 
textielateliers, rookten hier de schoorstenen van kleine fabriekjes 
en liepen hier minderbroeders op hun blote voeten, prevelend 
denkend aan het hogere. En nu? Nu is die levendige, wereldse, 
kom-maar, doe-maar, probeer-meer sfeer nog steeds zichtbaar. Hier 
klopt het hart, hier voel je de emotie.

Doe mee! Kom korvelen! Op Korvel is van alles te doen, te zien, te ho-
ren, te proeven, te ervaren en uit te proberen. Dit is het eigenzinnige 
centrum van Tilburg, waar alles kan en waar iedereen welkom is.

Wonen, werken, winkelen, ondernemen, uitrusten, eten, drinken, 
gezelligheid. 

Kom Korvelen!

Foto: Kim Pattiruhu

Foto: Kim Pattiruhu
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WIJKNIEUWS    Berichten van de gemeente

Uw contactpersonen bij de gemeente
Kitty Marijnissen (kitty.marijnissen@tilburg.nl / 06-53 89 78 44),
Bonnie de Beer (bonnie.de.beer@tilburg.nl / 06-50 06 07 19),
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.

De gemeente ontvangt veel klachten over parkeeroverlast in het westelijk deel van 
Fatima en Trouwlaan-Uitvindersbuurt-Oerle. Er is weinig parkeerruimte in de wijk. 
De problemen zijn deels ontstaan omdat in de wijken rond de binnenstad betaald 
parkeren is ingevoerd. Er wordt dan uitgeweken naar plekken waar het parkeren 
nog gratis is. 

Om de situatie te verbeteren, gaat de gemeente volgend jaar in uw wijk, of een ge-
deelte daarvan, ook betaald parkeren invoeren. Om overdag te parkeren is dan 
een parkeervergunning nodig. Een parkeervergunning voor bewoners kost € 5,- 
per maand. Tijdens de betaaltijden kunnen parkeerders van buiten de wijk alleen 
parkeren tegen betaling van € 1,- per uur. Bezoek van bewoners krijgt korting op het 
parkeertarief. Uit andere wijken weten we dat een dergelijke regeling de parkeer-
overlast heel snel oplost. 

De invoering van betaald parkeren doen wij samen met een zogeheten review panel. 
In een review panel zitten bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden 
uit de wijk. Samen hebben zij de beste kijk op de parkeerproblematiek. Het review 
panel komt in de maanden december 2019 tot februari 2020 op donderdagavond 
drie of vier keer bij elkaar. Het advies van het panel zal in maart 2020 aan het college 
worden aangeboden. Bewoners hebben zich tijdens de inloopavond op 28 november 
op kunnen geven voor het review panel. 

Het review panel werkt samen met de gemeente aan een voorstel dat bepaalt in 
welke straten en op welke tijden betaald parkeren gaat gelden. Daarbij zijn twee 
uitgangspunten: daar waar in de wijk sprake is van parkeeroverlast lossen we dat op, 
maar zonder dat dezelfde parkeeroverlast zich naar elders in de wijk verplaatst. Op 
basis van het advies van het review panel neemt het college van burgemeester en 
wethouders een besluit over invoering van betaald parkeren.

Buurtpreventie: 
ook in de donkere dagen
De buurtpreventievrijwilligers zijn de extra ‘ogen en oren’ in de wijk voor de politie en de 
gemeente. Zeker in deze donkere dagen een fijn idee. Het team buurtpreventie in uw wijk 
zoekt vrijwilligers. 

Als lid van een buurtpreventieteam loopt of fietst u regelmatig met zijn tweeën een 
uurtje door de wijk. U hoort en ziet wat verbeterd moet worden en geeft dat door aan 
de gemeente of de wijkagent. Dat kan bijvoorbeeld gaan over kapotte straatverlichting 
of losse tegels. Maar ook over verdachte zaken of gevaarlijke situaties, denk aan auto’s 
die niet zijn afgesloten of containers die dicht bij woningen staan. Dat meldt u dan bij de 
bewoners zelf. Door de zichtbare aanwezigheid van buurtpreventie voelen bewoners zich 
veiliger in hun wijk. 

Heeft u interesse om deel uit te maken van het buurtpreventieteam, of wilt u meer 
informatie over buurtpreventie, stuur dan een e-mail naar: buurtpreventie@tilburg.nl.  
 

Wijkwethouder op bezoek
Wethouder Rolph Dols is nu ruim een half jaar wijkwethouder. In die paar maanden was hij 
al regelmatig op bezoek in de wijk. Zo blijft hij de hoogte van wat er allemaal gebeurt. Hij 
steunt maatschappelijke initiatieven, zoals de buurtmoestuin, Samen Sterk en de wijkraad 
want hij wil dat iedere buurtgenoot meetelt en mee kan doen. 

Ook in 2020 gaat Rolph weer met bewoners en ondernemers in gesprek. Heeft u een leuk 
idee voor een bezoek van de wijkwethouder? Laat het ons weten via de contactgegevens 
onderaan deze pagina. 

Bij de start van de Ronde van Korvel Op bezoek bij buurtmoestuin Korvel

Opening van het Generaal de Wetparkje Overhandiging bakfiets aan Werkgroep 
Samen Sterk

Parkeeroverlast samen oplossen

Vuurwerk hoort bij Oud en Nieuw. Helaas zorgt het soms voor overlast en zijn er 
jaarlijks (ernstig) gewonden en soms zelfs doden te betreuren. Vaak doordat niet 
iedereen verantwoordelijk omgaat met vuurwerk of doordat het (meestal zware) 
vuurwerk illegaal en daardoor onveilig is. Daarom hier enkele regels op een rij, 
zodat het voor iedereen een mooie jaarwisseling kan worden. 

Vuurwerk kopen en afsteken
Vuurwerk kopen kan op 28, 30 en 31 december. Van 31 december 18.00 uur tot 
1 januari 02.00 uur mag u vuurwerk afsteken. Bepaald vuurwerk, uit categorie F1, 
mag het hele jaar door verkocht én afgestoken worden. Onder categorie F1 vallen 
onder andere Bengaalse fakkels, grondtollen, sterretjes en knetter pellets. 

Klachten vuurwerk
• Bel de politie (0900 8844) voor klachten over het afsteken van vuurwerk buiten 
 de toegestane tijden. Of als u denkt dat er ergens illegaal vuurwerk wordt 
 verkocht of opgeslagen. Liever anoniem melden? Bel dan 0800 7000. 
• Bel de Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant 073 681 28 21 in geval van een  
 brandgevaarlijke situatie bij een verkooppunt of een vermoeden daarvan.
• Maak een melding bij de gemeente in geval van vervuiling of vernieling door 
 vuurwerk. Dat kan via www.tilburg.nl. Of gebruik de BuitenBeter app.

Afval vuurwerk
Afval van vuurwerk kan bij het restafval (het grijze deel van uw duocontainer of uw 
flatcontainer). Maak het eerst nat met water zodat het niet meer kan branden.

Kijk voor meer informatie over vuurwerk op rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk. 

Vuurwerk: wat moet u weten?

FIJNE FEESTDAGEN!
De gemeente Tilburg en team 

Wijken wensen u fijne feestdagen 
en een geweldig 2020!
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Sublieme 
Abby Road
 door Wim Werker

Probeer u voor te stellen dat er 
opnames zouden zijn van 
Ludwig van Beethoven die zijn 
eigen pianoconcerten vertolkte. 
Subliem waarschijnlijk. Stel daar 
een goede eigentijdse pianist(e) 
tegenover (er zijn er genoeg) en 
ik denk dat het moeilijk wordt om 
te zeggen wat de betere opname 
is. De perfectie wordt in de tegen-
woordige opnames tot in absur-
dum benaderd.  Maar we kennen 
geen opnames van Van Beethoven, 
we moeten maar raden hoe perfect 
hij is geweest. Hij heeft een pré 
omdat hij de componist van het 
geniale werk was. 

Het was 26 september 50 (!) jaar 
geleden dat een van de meester-
werken van the Beatles, Abby Road, 
het leven zag. Een geniale elpee en 
cd. Al 50 jaar een van mijn favorie-
ten en vermoedelijk een van mijn 
meest gedraaide cd’s. Subliem, 
geweldig, eenzame hoogte, super-
latieven schieten hier tekort. 

Sinds ongeveer een jaar weet ik 
dat er een band in Nederland 
bestaat, the Analogues, die zich als 
doel heeft gesteld om alle albums 
(5) die the Beatles gemaakt maar 
nooit live uitgevoerd hebben, in 
het theater te brengen. Ze gaan 
vrij ver in het door hen gestelde 
doel. Ze gebruiken de originele 
instrumenten die the Beatles ook 
gebruikten, dus alles analoog zoals 
hun naam ook al zegt. Het is monni-
kenwerk om die cd’s stuk voor stuk 
te analyseren om alles zo nauw-
gezet mogelijk te kunnen repro-
duceren. Zijn er van Beethoven in 
ieder geval nog partituren, van the 

Brief van ons Wies 
Biste meense
Nou zeg ut gezéék is elk jaor utzelfde. Mee zwarte Piet laot die toch gewoon zwart. As deze kraant 
wir bij jullie in de bus glijd issie allang wir in Spanje. As jullie allemaol zò ligge te zeike Dan komt er 
unne tèèd dettie hillemaol niemer komt. En hedde dan oewe zin. Dan doen we net as in Amerika. De 
Kerstman binne haole. Wè wete ze daor dan wir iets op te verzinne. Ut zen un stelletje mauwers, ut is 
un kenderfist. Al zolang ik men kan heuge. Dè hurt gewoon bij Holland. 

Mar naa wet aanders. Ik ben men hóós al gezellig aon ut maoken. Want de Kerst stao al wir vur de deur. 
En dè fèn ik gezellig. Want dan veraanderd ut hóós in un Kerst hóós. Jè we beginne mee de lempkes. 
Bòòte wel te verstaon. De gevel wordt wir hillemaol verlicht. En dan nog de balle in de bòòm. En dan 
gaon we binne aon de gang. De dòrpkes van de zolder. Dè is allemaol zò veul werk . En van die meens 
van men moet alles hil precies staon. Daor help ik nie aon mee. Alle kaaste worre dan klèène dòrpkes. Ut 
maokt muziek de bellekes klingelen. De treintje rije. Och en as alles stao en de kender kome dè is 
dan wir gezellig. Allin de lempkes van de vis kom is dan nod aon, en de kerstboom en de lempkes van 
alle dorpkes. Och dan kunne we echt geniet. Dan is erecht vrede in hòòs. 
Heerlijk, As dè naa overal zou zèèn Dan was ut toch unne fèène wééreld. Hed oen naoste lief as oe zelf. 
Dè wééte we allemaolIk zeg mar zò: De jaore maoke van ons ginn wèèze meense, ze maoke allin van ons 
ouw meense.

Nog veul en heil en zegen in ut nuwe jaor

aquarel door www.martijndeboer.com

Beatles was er niets en komt het 
analyseren er op neer om telkens 
en telkens maar weer te luisteren 
naar de cd om te achterhalen 
welke instrumenten er gebruikt 
werden. 

The Beatles gebruikten een 
achtsporen opnamerecorder 
om alles wat ze wilden er op te 
krijgen. Dus telkens weer iets 
inspelen en uiteindelijk was daar 
dat grootse album. Het 
verbazingwekkende van the 
Analogues is dat zij het eind-
product ineens op het podium 
zetten. Het is ongelofelijk als je 
het resultaat hoort. De muziek is 
zo helemaal the Beatles dat je er 
helemaal perplex van bent. 
Je kunt dit eigenlijk geen cover-
band meer noemen terwijl het 
dat wel is. Het is hogeschool 
popmuziek op een sublieme 
manier. 

Vorige week zagen mijn vrouw 
en ik hen in Antwerpen: Sprake-
loos  waren wij. Ze zijn begon-
nen aan hun laatste jaar omdat 
hun doel bereikt is. Ze treden 
nog op tot september 2020. Er 
zijn nog aardig wat shows die ze 
geven maar helaas zijn de meeste 
uitverkocht. Ook in Tilburg treden 
ze nog twee keer op maar ook 
beiden uitverkocht. Laat je op een 
lijst zetten voor als iemand zijn 
kaartjes terugbrengt.  

Een geweldige aanrader!!! 
Via You Tube zijn veel van hun 
uitvoeringen te zien en kun je er 
nog van genieten! 
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Informatie
van het 
AdvocatenCollectief 
Door mr. Theo ten Velde

Overgang van onderneming

Door een fusie of overname van het bedrijf kunt u als werknemer 
zomaar geconfronteerd worden met een nieuwe werkgever. De 
nieuwe eigenaar van het bedrijf probeert dan vaak de arbeidsvoor-
waarden aan te passen. En u raadt het al, meestal is dat niet in uw 
voordeel. De wet helpt u gelukkig een handje. Bij een overgang van 
onderneming behoudt u als werknemer de rechten die u tevoren 
ook had en is aanpassing alleen mogelijk wanneer u daarmee uit-
drukkelijk instemt. En let wel, het betreft hier alle rechten die u 
heeft. Het loon en de secundaire arbeidsvoorwaarden blijven intact, 
de rechten uit de CAO blijven zoals die zijn en de jaren die u bij de 
oude werkgever hebt gewerkt blijven meetellen voor bijvoorbeeld 
de opzegtermijn of de transitievergoeding. En hebt u nog een (loon)
vordering op uw oude werkgever, dan kunt u zowel hem als de 
nieuwe werkgever aanspreken.

Loonvordering en UWV

Iedereen weet wel dat het zaak is uw werkgever direct aan te 
spreken wanneer het loon niet is betaald. Doe dat schriftelijk en 
geef in een brief duidelijk en concreet aan wat u nog tegoed hebt. 
Stel in de brief een (korte) termijn en ga tot verdere actie over 
wanneer de werkgever niet reageert of niet betaalt. Accepteer 
geen praatjes dat het wel goed komt en wijs uw werkgever op het 
feit dat ook u rekeningen gewoon moet betalen en dat geen uitstel 
duldt. Schakel zonodig tijdig een advocaat in. Bent u bang dat de 
werkgever zijn verplichting tot loonbetaling niet (meer) nakomt, 
dan is nog meer actie geboden. 

Het UWV is in sommige situaties verplicht om de loonbetaling van 
de werkgever over te nemen. Dat kan niet in alle gevallen, maar 
vaak wel. Wordt vastgesteld dat de werkgever in betalingsonmacht 
verkeert, dan kunt u eventueel aanspraak maken op het loonvan 
de laatste drie niet betaalde maanden, de vakantietoeslag en een 
vergoeding voor niet genoten vakantiedagen. U moet die betalings-
achterstand van de werkgever wel tijdig melden bij het UWV om 
in aanmerking te komen. Kortom, laat een loonachterstand niet 
oplopen en trek op tijd aan de bel. Wordt het u te ingewikkeld, neem 
dan contact op met ons kantoor.

Advocatencollectief
www.AdvocatenCollectieftilburg.nl

Maak gratis 
kennis met de 
Ouderenlijn
KBO-Brabant biedt in samen-
werking met De Ouderenlijn 
een gratis tijdelijk abonne-
ment aan van De Ouderenlijn. 
Via De Ouderenlijn kunnen 
senioren op een makkelijke 
manier met elkaar in contact 
komen. Veilig, laagdrempe-
lig en vooral gezellig; fijne 
telefoongesprekken voeren, 
nieuwe contacten leggen en, 
desgewenst, vriendschappen 
aangaan. 

Van 15 december 2019 tot en 
met 15 februari 2020 krijgen 
deelnemers gratis 250 belminu-
ten per maand. Lidmaatschap 
van KBO-Brabantis niet nodig 
om deel te mogen nemen. Op 15 
februari 2020 loopt het aanbod 
vanzelf af en houdt deelname 

op. Natuurlijk is het mogelijk om 
daarna het abonnement op eigen 
kosten te verlengen(€ 15,-per 
maand, maandelijks opzegbaar).
Hoe werkt het? Bij inschrijving 
geeft u onder meer aan welke 
interesses u heeft en op welke 
tijden u graag telefonisch contact 
wil met andere deelnemers. De 
Ouderenlijn belt u en een andere 
deelnemer met overeenkomende 
interesses op een tijdstip dat u 
beiden schikt en verbindt u met 
elkaar door. Uw telefoonnummer 
is onzichtbaar voor uw gespreks-
partner en ook uw achternaam 
en adresgegevens worden niet 
bekend gemaakt aan de ander. 
Als een gesprek wel of juist niet 
naar tevredenheid verliep,kunt 
u dit achteraf aangeven aan De 
Ouderenlijn. Die zorgt er dan voor 

dat u vaker of helemaal niet meer 
met elkaar wordt doorverbonden. 

Inschrijven kan via de 
link:aanmelden.deouderenlijn.nl. 
Mocht aanmelden via de website 
voor u niet mogelijk zijn, dan 
kunt u ook contact opnemen met 
KBO-Brabant, via (073) 64 44 066. 
Wij helpen u graag verder. KBO-
Brabant heeft de Universiteit voor 
Humanistiek gevraagd om onder-
zoek te doen naar de ervaringen 
van deelnemers. Uw gegevens 
worden uiteraard vertrouwelijk 
behandeld en de onderzoeksre-
sultaten zijn niet tot u als persoon 
te herleiden.
Dit project is financieel mogelijk 
gemaakt door een subsidie van 
Fonds Sluyterman van Loo, 
Fonds RCOAK en VGZ.

grafische 
vormgeving
websites
en
fotografie

vormbehoud.nl

vorm
behoud

104x50.indd   1 08-04-16   10:09
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POMPEN
ONDERHOUD

Marion van de Laar 
Figuratieve schilderijen 

Marion schildert wat ze tegen-
komt en mooi vindt, zoals dieren,
bloemen, landschappen en 
portretten. ‘Ik maak foto’s en kijk 
thuis of ik er een schilderij van kan 
en wil maken. Het moet me raken.’ 
Als kind was ze niet goed in 
tekenen en handenarbeid, het was 
een worsteling. ‘Het is nu af en toe 
nog niet gemakkelijk. Ik kan niet 
zomaar iets schilderen, ik heb een 
voorbeeld nodig.’  Ze kwam in een 
antroposofische praktijk in aanra-
king met aquarelleren. Daar heeft 
ze geleerd om met de ‘nat in nat’  
techniek te schilderen. Later ging 
ze lessen volgen van Jofke van 
Loon. Eerst in de St. Annastraat 
in de Verdieping, nu in de Gersh-
winstraat. ‘Toen ik daar nog niet 
zolang was ben ik naar de kunst-
academie in Arendonk gegaan. Ik 
heb daar veel geleerd. Je leert op 
een andere manier kijken. 

 Het was wel een 
schoolse manier 
van schilderen”. 

Je krijgt de grondbeginselen, je 
leert van alles over wat materia-
len doen, kleuren, compositie en 
perspectief. Je maakt een schets, 
een onderschildering en pas 
daarna het  ‘echte’ schilderij. Ik 
doe het nog steeds zo. Ik heb daar 
met olieverf leren schilderen. Bij 
Jofke schilderen we met acrylverf, 
je kunt aquarelleren en af en toe 
gebruiken we houtskool.’  
Ze schildert vrij realistisch. ‘Het is 
een impressie van de werkelijk-
heid, maar het moet wel kloppen. 

Sophie van Zundert 
Abstracte schilderijen en 
aquarellen 
 
Sophie kwam al vroeg in aanra-

Het is niet precies hetzelfde als de 
oorspronkelijke afbeelding, het 
hoeft geen foto te worden.’ Ze wil 
graag wat vrijer schilderen. ‘Ik wil 
van bestaande dingen een eigen 
compositie maken zodat het mijn 
voorstelling wordt. Daar ben ik 
al een tijdje mee bezig, het gaat 
steeds beter, er zit ontwikkeling in.’ 
‘Ik schilder voor mijn plezier, het 
geeft me voldoening.’  

Twee kunstenaars… één passie. 
Expositie in wijkcentrum De Nieuwe Stede
Door Anita Zeeman

Wijkwethouder Rolph Dols
houdt spreekuur

Rolph is sinds ongeveer een half 
jaar wethouder in Tilburg en als 
wijkwethouder betrokken bij de 
wijken Korvel, St. Anna, Trouwlaan 
/ Uitvindersbuurt en Oerle. Hij 
gaat graag met de bewoners van 
"zijn" wijk in gesprek.  

Wilt u ook graag iets met de 
wethouder bespreken? Of heeft u 
ideeën voor uw wijk? Meld u dan 
aan bij omgevingsmanager Ankie 
van de Sande, via email naar
ankie.van.de.sande@tilburg.nl 
of via telefoon 06-15881844. 

Wijkwethouder Rolph Dols  heeft op woensdag
13 november zijn eerste spreekuur voor 
wijkbewoners gehouden.

king met tekenen en schilderen. 
Haar vader kon goed tekenen en 
haar oom maakte aquarellen. Zij 
schildert vanaf haar twintigste, 
maar door omstandigheden 
kwam dat op een laag pitje te 
staan. ‘Zo’n 9 jaar geleden ben 
ik weer serieus gaan schilderen. 
Ik heb ooit foto’s precies nage-
schilderd, maar daar werd ik niet 
blij van, ik voelde me er niet bij 
betrokken. Abstract schilderen 
was een bevrijding voor me. Het 
is vrijer maar ook moeilijker. Ik 
put daarvoor uit mijn ervaringen, 
emotie, indrukken die ik vooral 
in de natuur opdoe. Ik zit vol 
ideeën, die schrijf ik op, werk ik 
uit en dan maak ik een keuze. 
Daarnaast maak ik abstracte 
aquarellen waarbij het toeval een 
grote rol speelt.’ 

De foto’s die ze nu maakt 
schildert ze niet na, ze zijn een 
uitgangspunt. ‘Ik beeld niets uit, 
het is aan de kijker wat hij erin 
ziet. Het kan ze bijvoorbeeld een 
prettig gevoel geven, of ze vin-
den de kleuren mooi.’ Ze schildert 
vaak in aardetinten, kleuren die 
bij haar passen. Haar werk heeft 
reliëf, ze gebruikt allerlei texturen 
zoals zand, textiel, boombast. 
‘Het materiaal kan herkenbaar 
zijn, maar het krijgt een andere 
functie. Ik experimenteer en 
onderzoek veel vooraf. Ik maak 
schetsen en allerlei proefvel-

letjes. Kijken hoe het anders kan, 
hoe het uitpakt. Met de beste ga 
ik verder. Ik ben ook bezig met 
verschillende ondergronden zoals 
pakpapier, vloeipapier, krant. Dat 
vraagt steeds opnieuw uitzoeken 
van mogelijkheden.’  
Ze volgt een kunstenaarsoplei-
ding. ‘Alles wat ik ooit heb gedaan 
wordt op de schop gegooid. Het 
zorgt ervoor dat ik een verrijking 

en verdieping aan kan brengen 
in mijn werk. Geweldig.’ 
Sinds kort maakt ze monoprints. 
‘Maar dat verkeert echt nog in 
een experimentele fase.’ 
 
Twee kunstenaars… 
één passie. Expositie in wijkcen-
trum De Nieuwe Stede,  van 
18 november 2019 tot en met 
9 januari 2020.

foto; Kim Pattiruhu

Beeldenbos
Tijdens de Tilburgse Kermis liep ik op een avond met een vriend door 
het wandelbos. Daar waren objecten te bewonderen. Mijn vriend had 
nauwelijks oog voor de beelden, maar tuurde voortdurend naar de 
rand langs de paden. Opeens zat hij op zijn kniëen bij een plantje dat 
ik meende te herkennen. 
“Zit jij nou de weegbree te bestuderen?” 
“Nee hoor, kijk zelf maar.” Braaf als ik ben deed ik wat hij vroeg. 
“Waar doen die bloempjes je aan denken?” 
“Orchidee!” riep ik trots. 
“Heel goed, maar dat bedoel ik eigenlijk niet.” 
“Kijk nog eens goed.” Ik zag dat het kleurenpatroon wat weg had van 
een wesp. 
“Dat is dan ook de wespenorchis” zei mijn vriend opgewekt. 
“Hij is niet echt zeldzaam, maar je ziet hem niet vaak.”

En zo ziet u maar weer, beste lezer. Soms moet je tijdens de kermis 
naar een expositie in het bos om echt iets bijzonders te zien. 

Puzzel en tekst: John Segers. 

Met dank aan Peter Storm.

Brede Wespenorchis
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Met een hapje en een drankje werd er genoten 

van de muziek en elkaars gezelschap. 

Een gezellige bedoening. Eind van de middag 

werden de gasten verrast met een lekker 

‘ouderwetse’ puntzak friet. De reacties na 

afloop waren eensgezind: dit mag in het 

voorjaar een vervolg krijgen! 

Afscheid Ria

Tijdens het feest namen we ook afscheid van 

Ria Feiter als vrijwilliger voor het activiteiten 

netwerk Zorgvlied - De Blaak. Ria, bekend van 

onder andere de KBO en het Alzheimercafé, 

gaat het rustiger aan doen. “We hebben begrip 

voor haar keuze, maar zullen haar binnen 

het netwerk erg gaan missen. Ria, nogmaals 

bedankt”, aldus het netwerk.

Als laatste een bedankje aan de vrijwilligers 

die van deze middag een waar feest hebben 

gemaakt. Het Nostalgia Feest is mogelijk 

gemaakt door een bijdrage vanuit de wijkraden 

Zorgvlied en de Blaak, en ContourdeTwern.

Deze pagina is een uitgave van ContourdeTwern.

Al enige tijd heeft de werkgroep Samen Sterk 

een grote wens: een bakfiets. Hiermee kunnen 

ze veel mensen helpen die het nodig hebben. 

Eindelijk is het zover, de gewenste bakfiets is er. 

“We zijn jullie erg dankbaar voor dit geweldige 

gebaar”, vertelt Samen Sterk.

Op 23 oktober was het feest bij De Fietsgarage 

op het Rubensplein. De gloednieuwe bakfiets 

werd door wethouder Rolph Dols, gebiedsma-

nager Ankie van de Sande en John Clemminck 

van wijkraad Zuiderkwartier overhandigd aan 

Bianca, Marion en Annelies van Samen Sterk. 

Inzet bakfiets

“Nu kunnen we deelnemers en/of bewoners 

helpen met transport of vervoer door de wijk. 

En indien nodig kan de bakfiets aan andere 

goede doelen in de wijk uitgeleend worden”, 

vertellen de dames. “Via buurtraad Oerle heb-

ben we een mooie standplaats die we mogen 

gebruiken om de bakfiets te stallen. Heel fijn is 

dat.”

Over Samen Sterk

Samen Sterk is er voor mensen die het finan-

cieel of sociaal emotioneel niet makkelijk heb-

ben of om andere (gezondheids)redenen een 

steuntje in de rug kunnen gebruiken. 

Iedere eerste en derde donderdag van de 

maand ben je tussen 09.30 en 11.30 uur wel-

kom in MFA Zuiderkwartier voor een kopje thee 

of koffie met creatieve activiteiten. Ons doel is 

veel mensen helpen die het nodig hebben.

Samen staan we sterk!

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en volg 

ons op Facebook: Samen Sterk Zuiderkwartier.

Gezellige 55-plusontmoetingen bij MFA 

het Zuiderkwartier 

Wil je nieuwe mensen ontmoeten en samen 

iets ondernemen? Op woensdag ben je  

tussen 14.00 en 16.30 uur welkom bij het 

Zuiderkwartier (Wassenaerlaan 38) om  

samen te praten, gezellig iets te drinken of 

een spelletje te doen. Ook doen we op z’n 

tijd iets creatiefs. De kosten zijn € 1,50 per 

keer (kan via Meedoenregeling). Meer info? 

Bel of mail naar Rina van Ierland: 

06 164 69 985 of 

rinavanierland@contourdetwern.nl.

Lunchgroep Nieuwe Stede: gezellig  

samen eten 

Wil je de week fijn beginnen? Sluit dan op 

maandag van 11.00-13.30 uur aan bij onze 

lunchgroep binnen. We ontmoeten elkaar 

voor een gezellig praatje en leren elkaar 

beter kennen. Samen bedenken we wat we 

gaan eten, waarna we het eten gaan klaar-

maken. Zo draagt iedereen een steentje bij. 

Kom langs om te kijken of het iets voor jou 

is. Meer info? Bel of mail: 013 543 66 64 of  

jacolinepijl@contourdetwern.nl 

Piet Brokke met pensioen
Veel bewoners in onze wijk kennen hem: Piet 

Brokke, sociaal werker bij ContourdeTwern. 

Bijna veertig jaar lang heeft Piet op geheel 

eigen wijze vele ouderen bijgestaan bij aan-

vragen, adviezen, praktische hulp en nog 

veel meer.

“Ik ben niet te laat, ik ben later” of “hèdde 

nog wa te snoepen” zal velen bekend in 

de oren klinken. Deze maand neemt Piet  

afscheid. 

Wij wensen hem nog heel veel goede jaren 

als pensionado toe. 

Bedankt voor alles, Piet!

Geslaagd Nostalgia Feest wijkcentrum De Back 

ContourdeTwern  
adres  Wijkcentrum Nieuwe Stede
 Capucijnenstraat 156
 5025 LK Tilburg
tel 013 543 66 64
 
adres MFA Zuiderkwartier
 Wassenaerlaan 38
 5021 VS Tilburg
tel 013 535 32 55
 
internet www.contourdetwern.nl
Facebook ContourdeTwern Zuid West
Facebook MFA Zuiderkwartier

Samen Sterk verrast met bakfiets  

w

Word 
vrijwilliger 

bij een 
Taalhuis

Wil jij 
laaggeletterden 
ondersteunen?

Jij bent ondernemend, kunt 
met een computer overweg en 
bent administratief sterk

Je gaat met mensen in 
gesprek en bekijkt welke 
training of cursus bij 
iemands vraag past

1 op de 9 volwassenen is laaggeletterd. Zij hebben 
moeite met lezen, schrijven, rekenen of het gebruiken 
van een computer. Wil jij hen daarbij helpen? Word dan 
vrijwilliger bij een van de Taalhuizen in de regio.

Spreekt dit jou aan en kun je hier een paar uur per 
week aan besteden? Neem dan contact op met Mirjam 
Lambert om de mogelijkheden te bespreken: 
06 - 26 95 28 02 of mirjamlambert@contourdetwern.nl

Wil jij

Taalhuis
vrijwilliger worden?

Taalnetwerk Midden-Brabant is een samenwerking tussen: 
Theek 5 | MST - Mensen in beeld houden | ContourdeTwern
ROC Tilburg - School voor Educatie en  Inburgering 
Stichting Lezen & Schrijven 

 www.taalhuismb.nl

Het activiteitennetwerk Zorgvlied - De Blaak blikt terug op een mooie muziekmiddag 

op 3 november in wijkcentrum De Back. Zo’n 80 deelnemers kijken terug op een sfeervol 

‘nostalgisch’ programma met onder meer een optreden van DJ Ron met zijn showvoorstelling 

‘Zo Was ‘t Vruuger’. 
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Kerstconcert op zondagmiddag
22 December 2019 
Ook dit jaar organiseert het mannenkoor van de Trouwlaan, samen met mannenkoor 1001 uit Gilze, 
het traditionele kerstconcert in de kerk H. Lidwina Gerardus Majella. Locatie Wassenaerlaan 32 Tilburg. 
Het begint om 14.30 uur. 
Verder wordt medewerking verleend door Muziekensemble ‘De Wildacker’ uit Goirle. Als gastsoliste 
zal voor u optreden José Santegoets. De algehele leiding is in handen van dirigent Jo Adriaansen. De 
begeleiding wordt verzorgd door Wick van Puijenbroek. 
In de pauze is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee. Na afloop gezellig samenzijn in de 
ontmoetingsruimte. De toegang voor dit sfeervolle kerstconcert is gratis.

Matches in de wijk 
Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan het verbinden van lokale talenten en ondernemerschap. 
Enkele voorbeelden zijn: 
    * Hulp bij tuinonderhoud en kleine klussen in huis 
    * Hulp bij het doen van de boodschappen  
    * Samen de Nederlandse taal oefenen 
‘Accent op ieders talent’ heeft een maandelijkse inloop op de eerste dinsdag van de maand van 19.00-
20.00 uur in de MFA Zuiderkwartier. Wilt u hierover meer informatie of als ondernemer aan deelnemen?  
Stuur dan een email naar info@wijkraadzuiderkwartier.nl            Iwww.wijkraadzuiderkwartier.nl  

foto; archief mannenkoor

Uitvaar tbegele id ing

  Harriet van der Vleuten

Iedere uitvaart bijzonder ook als 
u elders 

verzekerd 
bent

www.harrietvandervleuten.nl T 013 592 00 48   
H. Ronnerstraat 19 5038 KH Tilburg  24 uur per dag bereikbaar

Agenda MFA Zuiderkwartier 

Vrouwenontbijt  
Donderdag 12 december 2019 van 9:30 – 11:00 uur 

Gezellig ontbijten met andere dames uit de wijk, in de grote zaal 
van MFA Zuiderkwartier. Betaling bij inschrijving. Inschrijven bij de 
receptie kan tot en met dinsdag 10 december 12:00 uur. 

Bingo  
Vrijdag 13 december 2019 van 20:00 – 22:00 uur 

Elke maand wordt er in MFA Zuiderkwartier een bingo georgani-
seerd. Er zijn leuke prijzen te winnen. De opbrengst van de bingo 
gaat naar het kinderwerk. 

Repair Café  
Zaterdag 14 december 2019 van 11:00 – 14:00 uur 

We-re-use organiseert elke tweede zaterdag van de maand het 
Repair Café in MFA Zuiderkwartier. Een team van deskundigen zit 
klaar om defecte elektronische en huishoudelijke apparaten, fiet-
sen en speelgoed te repareren en bijvoorbeeld kleding te verstel-
len. Dit tegen een kleine vergoeding in de vorm van een donatie. 

Kerstlunch 
17 december 2019 van 12:00 – 13:30 uur 

Een gezellige kerstlunch in MFA Zuiderkwartier voor de 
wijkbewoners.  

Bestuursvergadering Wijkraad 
Dinsdag 17 december van 19:30 – 21:00 uur 

 Mannenontbijt  
Dinsdag 7 januari 2020 van 9:00 – 11:00 uur 

Een ontbijt speciaal voor heren. 
 

Dialoogontbijt 
Woensdag 8 januari 2020 van 9.30 – 11.30 uur 

Een gezellig ontbijt voor iedereen in de wijk. Aanmelden kan bij 
de receptie. Het ontbijt is in de discoruimte beneden. 

 Vrouwenontbijt 
Donderdag 23 januari 2020 van 9:30 – 11:00 uur 

Gezellig ontbijten met andere dames uit de wijk, in de grote zaal 
van MFA Zuiderkwartier. Betaling bij inschrijving. Inschrijven bij de 
receptie kan tot en met dinsdag 21 januari 12:00 uur. 

 MFA Zuiderkwartier, 
Wassenaerlaan 38, 
5021 VS Tilburg

diggersrecordstore.nl
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Prijzen: 2x Cadeaubonnen á 10,00 euro van conceptstore Velerlei - Workshop 3D printen voor 2 personen - 4x Notitieboekje met  
naam gegraveerd. Wat moet je doen om te winnen? Omcirkel in de onderste foto de verschillen, vul je gegevens in, knip de puzzel 
uit en lever hem in bij Wijkcentrum de Nieuwe Stede, Capucijnenstraat 156 in Tilburg óf maak een scherpe foto van jouw oplossing 
en mail hem naar redactie@wijkkrantdekoppel o.v.v. Decemberpuzzel. Deadline: vrijdag 13 december. Vergeet niet je naam, leeftijd, 
adres, mailadres, telefoonnummer erbij te vermelden. 

ZOEK DE VERSCHILLEN
Twee gelijke foto’s van een terrein aan de Meelstraat. Helemaal gelijk? Nee, in het onderste en bovenste plaatje zitten 
20 verschillen. Vind ze allemaal en win! Let op: een goed antwoord krijgt een punt, een fout antwoord levert een minpunt op. 
De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht. 


