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De huiskamer van Korvel
Voor deze puzzel moet je echt even (met z’n allen?) gaan zitten.
Verzamel eerst de kleuren die je nodig hebt, en hou ze apart om
verwarring te voorkomen.
Kleur de lege vakken in volgens deze regels. In iedere Rij, Kolom of
Blok, komt iedere kleur één keer voor. Dus van links naar rechts,
en van boven naar beneden één keer zwart, één keer rood enz. En
ook in de negen Blokken van 3 bij 3 vakken komt iedere kleur maar
één keer voor. Diagonalen doen niet mee.

viert haar 10 jarig jubileum
Door Dagmar Ebbeling

1 juli 2020, een feestdag bij eetsalon van Iersel!
Dan is het tien jaar geleden dat Jill de eetsalon heeft
overgenomen en gemaakt tot de zaak die het nu is. Tijd
om even terug te blikken op het afgelopen decennium.
Onder leiding van Jac en Rieki
van Iersel was de eetsalon
uitgegroeid tot een begrip ver
buiten Tilburg. Eigen gemaakte
fritessaus, zelf gesneden friet. Jill
nam de eetsalon over met twee
compagnons en ze zijn drie
weken in de leer gegaan om de
fijne kneepjes van de eetsalon
te leren. Niet dat Jill geen ervaring had, ze runde eerder ook
een cafetaria en heeft bij een
slager gewerkt. De liefde voor
ambachtelijke producten heeft
ze van nature. Na 4,5 jaar heeft
Jill de zaak alleen verder voortgezet. Met haar gezin woont ze
achter en boven de zaak. Het
‘thuis’ werken bevalt haar goed.
Samen met haar moeder (die
veel in de zaak werkt), haar man
die vaak ’s avonds bestellingen
bezorgt en personeel runt ze
een succesvol bedrijf. Tegenwoordig biedt de eetsalon nog

meer zelf gemaakte ambachtelijke producten. Zo worden de
kipshaslick, de gehakballen in
jus en de saté zelf gemaakt en
de kippenbouten worden zelf
gebraden. Met het introduceren
van de ‘daghap’ biedt ze aan
veel mensen een lekkere, verse
maaltijd. En ze komen vanuit
heel Tilburg”, vertelt Jill. Dat de
eetsalon een grote sociale functie
vervult blijkt wel uit de vaste
groep klanten die, vaak meerdere
dagen per week en soms zelfs
dagelijks!, graag aanschuiven
voor de warme maaltijd en een
gezellig gesprek. Het is een echte
foto; Kim Pattiruhu
ontmoetingsplek geworden, eens
in de twee maanden wordt een
spelletjesavond georganiseerd
“Maar Korvel is net een
en vier keer per jaar een buffedorp in de stad. Alles is
tavond. Deze avonden zijn ook
dichtbij. Het is fijn om
druk bezocht. Positief verrast was
hier te wonen”.
Jill door de wijk. “Ik kwam uit een
dorp en ging naar de stad”.

“Al moest ik wel wennen aan
de drukke Korvelseweg. Ook
de ondernemersvereniging is
ontzettend actief.” Jill geniet ook
van de kinderen die in haar zaak
komen. “Dan staan ze gezellig in
het raamkozijn en kan ik ze af en

toe een frietje toestoppen.” De
hechte band met de klanten
is belangrijk en wordt ontzettend gewaardeerd. Ook Jac.
en Rieki komen af en toe nog
even langs in de eetsalon.
Wat ze nog zou willen bereiken met de zaak? Het behouden van het ambachtelijke
staat bovenaan. En de sociale
functie die er, min of meer per
toeval, bij is gekomen met de
warme maaltijden is ontzettend leuk.
“Natuurlijk heeft ze
gedacht aan andere
aanvullingen, maar
eigenlijk is de zaak goed
zoals het nu is”.
Wel zijn ze bezig met het maken van een mooie fotowand,
met plek voor nieuwe én oude
beelden. Waar weinig over bekend is, is hoe het er allemaal
uitzag toen cafetaria Brekelmans er zat. “Als iemand nog
foto’s heeft hoor ik het graag”,
zegt Jill.

www.wijkkrantdekoppel.nl

De Koppel is de wijkkrant
voor Korvel, Westend en
Sint Anna. Maar ook de
Trouwlaan, Uitvindersbuurt,
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Zij verschijnt 5 keer per jaar
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Eerstvolgende
Koppel komt uit
op 3 oktober,
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Pancreatitis en
een gelukkige hond

Verhuisnummer
Door Joost van DIjk
Den Herd
Kliniek voor gezelschapsdieren
Capucijnenstraat 78
013-542 02 74
www.dierenkliniekdenherd.nl

Door Heike Peels & Joanna Servaes
Alvleesklierontsteking
Recent werd het 7-jaar oude teckeltje Dobby bij ons aangeboden
op de kliniek, omdat zij sinds enkele weken vage buikpijnklachten
had. Af en toe hoorden de eigenaren haar buik flink rommelen en
had ze een gespannen buik. Om
erachter te komen wat de oorzaak
kon zijn van deze klachten werden
er bij Dierenkliniek Den Herd röntgenfoto’s gemaakt van de buik en
bloed afgenomen voor verder onderzoek. Op de röntgenfoto’s werden geen afwijkingen gevonden.
In het bloedonderzoek werden er
verhoogde waardes gevonden die
kunnen passen bij een alvleesklierontsteking. Om deze diagnose te
bevestigen en andere oorzaken uit
te sluiten, werd Dobby doorverwezen naar het dierenziekenhuis Hart
van Brabant in Waalwijk om bij de
specialist een echo te laten maken
van haar buik.
Oorzaak
De alvleesklier is een orgaan die
zich onder de maag en naast de
12-vingerige darm bevindt. De
alvleesklier heeft twee belangrijke
types cellen. De ene groep cellen
produceert hormonen die in het
bloed het suikergehalte reguleren.
De andere groep cellen maakt
verteringsenzymen, die vervolgens in de dunne darm worden
afgegeven om daar het voedsel
te verteren. Als deze enzymen te
vroeg vrijkomen, kunnen ze de
alvleesklier zelf gaan verteren. Dit
noemen we een alvleesklierontsteking (pancreatitis). Er zijn verschillende oorzaken van een alvleesklierontsteking, maar vaak komen

Dit is de tekst van het eerste lied dat
ik in Sint Anna opnam sinds mijn
verhuizing ruim drie maanden
geleden. Ik vind het natuurlijk het
leukst als mensen ook het lied horen, omdat muziek en tekst samen
zijn ontstaan. Hier is ook een linkje
naar YouTube:
https://youtu.be/Y7KMfu9KvKc
Je weet wel dat je gaat
je weet alleen niet waarheen
je ogen vallen dicht
het is genoeg geweest
En het duurde best wel lang
maar het is je toch gelukt
en alles om je heen
ademt opgelucht
ademt opgelucht
De trossen zijn gelost
de huur is opgezegd
je vrienden zijn bedankt
en ruzies bijgelegd
Dit schip is nu wel schoon
je taken zijn volbracht
en alles om je heen
weet waarom je lacht
weet waarom je lacht
Geen idee hoe laat ik terug ben
of welke kant het op zal gaan
En je hoeft me niet te missen
dat heb ik zelf genoeg gedaan

Alles om je heen
Alles om je heen
Foto: Brent de Leeuw Alles om je heen
we er niet achter wat de oorzaak is geweest. Een aantal mogelijke
oorzaken kan zijn: het eten van vet voedsel, tumoren, obesitas,
sommige medicatie, leverziekten, enz.
Symptomen
Een alvleesklierontsteking kan acuut of chronisch zijn. Bij een acute
ontsteking zijn de klachten vaak heftig en van korte duur. Terwijl
een chronische alvleesklierontsteking gekenmerkt wordt door milde
klachten van langere duur. De meest voorkomende verschijn-selen
zijn braken, uitdroging, sloomheid, koorts, pijnlijke buik en diarree.
Behandeling
Voor een alvleesklierontsteking bestaan er geen medicijnen, het
lichaam moet het zelf oplossen. De behandeling bestaat daarom uit
bestrijding van de symptomen. Zo worden er o.a. medicijnen gegeven tegen de buikpijn en anti-braakmiddelen. Als de hond of kat is
uitgedroogd kunnen ze ook nog worden opgenomen in de kliniek
voor infuustherapie. Bij dieren die niet willen eten is het soms nodig
om een voedingssonde te plaatsen. Bij een acute alvleesklierontsteking kunnen dieren ernstig ziek worden en hebben ze vaak een
zeer intensieve behandeling nodig. In sommige gevallen herstellen
de dieren helaas niet van een acute pancreatitis. Bij een chronische
alvleesklierontsteking herstellen de dieren vaak goed met de juiste
behandeling en een licht verteerbaar, vetvrij dieet. Ook Dobby wordt
op het moment behandeld met pijnmedicatie en anti-braakmiddelen, terwijl we wachten op de uitslag van de echo. Het gaat nu al
weer een stuk beter met haar.

Joost van Dijk
www.joostvandijk.com

Hoi hoi
ik ben lieske
Een van de dingen die ik graag
doe is haken. Op onze vensterbank ligt ook vaak wat leuks.
Soms is mijn raam helemaal in
thema. Nu heb ik met restjes
wol afgelopen weken hartjes
gehaakt. Letterlijk hart onder de
riem. Vaak met een zelfgekleurde
kaart gaf ik dat af aan mede wijkbewoners of passerende wandelaars als ik naar Albert Heijn
liep. Met pasen lagen er kleine
konijntjes op de vensterbak voor
elke kind wat langs kwam. Leuk
en soms krijg je een kaartje terug
of compleet vouwwerkje met
paaseitjes.

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

foto; Lieske
Kleine dingen die afgelopen
week troostgaven. Ik ga er graag
mee door!! Ik haak vaker ook op
bestelling maar het blijft een
hobby.  Just Lieske (is ook op
facebook te vinden)

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Wat te doen, als je niets te doen hebt?
De redactie heeft een tijdje geleden een facebookpost gemaakt met de vraag,
“wat heb jij zoals gedaan in deze Coronaperiode?”
We hebben een aantal leuke inzendingen voor u in deze krant geplaatst.

BALKON BINGO

RUNDUMHAUSEN

Door Rolph Dols, wijkwethouder Korvel, St Anna, Trouwlaan en Oerle

Door Ko de Laat

De tuinen zijn als stranden ingericht
We plooien met de toestand dapper mee
‘n Opzetzwembad is een wereldzee
Waarin je in je leidingwater ligt
Zo wordt er een vakantie-oord gesticht
‘t Is nog goedkoper dan ‘n Stay Okay
En vooralsnog een veiliger idee
Al zijn de grenzen lang niet meer zo dicht
De Playa Verde (doorgaans een gazon)
Of Playa Gris (ook binnenplaats genoemd)
Kan nooit een Playa Blanca doen vergeten
Maar dat er rundumhausen zoveel kon
Voor wie tot vindingrijkheid is gedoemd
Is al met al toch handig om te weten

foto; Debbie Sondag
Hier spreekt een trotse wijkwethouder. Nog ver voor het coronatijdperk mocht ik als kersverse
wijkwethouder ook een bijdrage
leveren aan deze wijkkrant. Mijn
eerste indruk toen was die van
een wijk met betrokken inwoners,
die voor elkaar zorgen en waar
veel inzet is om er samen wat van
te maken.
En die indruk bleek de juiste is
mijn conclusie nu, een jaar later.
In het afgelopen jaar heb ik hier
veel voorbeelden van gezien. In
de buurtmoestuin bijvoorbeeld
waar alle gelegenheid is om de
zinnen te verzetten en onder elkaar te zijn. De dames van Samen
Sterk die met een bakfiets nog
meer mensen uit de wijk helpen.

Het burgerinitiatief waarbij
dankzij de samenwerking tussen
de bewoners en twee scholen een tuin aan de Generaal
Smutslaan tot stand kwam. Of
de pop-up store aan de Korvelseweg waar bewoners hun
spullen kunnen laten maken en
er ruimte is voor een kopje koffie
of een praatje.
De nieuwe werkelijkheid van de
anderhalve meter samenleving
maakt het niet altijd eenvoudig
om dat vol te houden. Want ik
snap heel goed dat deze periode
voor velen van ons niet makkelijk is. Of je nu alleenstaand bent
en je sociale contacten mist, als
gezin ineens de ruimte thuis
moet delen met elkaar, als ouder

ook de rol van onderwijzer erbij
hebt gekregen of zelfs je baan
verliest. Het zijn taaie tijden.
Toch zie ik ook nu weer die
betrokkenheid en nabijheid. De
drive om er samen wat van te
maken. Zo mocht ik onlangs de
eerste balkonbingo van Tilburg
meemaken. Ook dan blijkt weer
dat mensen uit deze wijk er voor
elkaar zijn, in goede en minder
goede tijden.

“Hou vol, zorg goed
voor jezelf en blijf op
elkaar letten. Samen
krijgen we corona
eronder.”

Ik zal me even voorstellen. Ik ben Tom
van der Pijl, 29 jaar oud en afgestudeerd
aan de kunstacademie (Illustratie) in
Breda. Ik werk graag samen met Kenny
Jacobs onder de naam Atelier Tenk. Zo
hebben we samen het Electro huisje bij
de Nieuwe Stede aangepakt. Afgelopen
weekend is er een nieuwe samenwerking
ontstaan: Janne Hendriks (Stoffeerder
bij Decennia Design) zorgde voor unieke
meubelstukken en een professionele
ruimte , Piotr Owczarzak is een Tilburgse
fotograaf en blinkt uit in zijn portret fotografie en ik een Tilburgse illustrator. Deze
unieke multidisciplinaire samenwerking
zorgde voor uniek beeld in onze eigen
wijk.
Email: pielowdraws@gmail.com
www.pielow.nl 06-11582943

Tegelplantjes-tegel in
de Capucijnenstraat,
gemaakt door Marieke
Vromans
“De tegelplantjes-tegel plaats ik bij vrienden en geliefden voor
de deur, om hen te laten weten dat ik aan ze denk. Het fleurt de
straat op en maakt deze net wat minder stenig; goed voor mens en
moedernatuur. Heb jij er al eentje gezien?”

www.wijkkrantdekoppel.nl
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GEMEENTENIEUWS
Mooie wijkinitiatieven tijdens corona
De afgelopen maanden stonden in het teken van de coronacrisis. Mensen waren vooral thuis aan het werk, kinderen konden
niet naar school en veel bedrijven maken een moeilijke tijd door.
Allereerst willen we onze complimenten uitspreken voor de wijkbewoners. We hebben gezien dat mensen zich goed houden aan
de richtlijnen van het RIVM. Het was over het algemeen rustig op
straat en mensen hielden rekening met elkaar.
Mooi om te zien dat er tijdens zo’n crisis ruimte is voor initiatieven die mensen, op afstand, bij elkaar brengen. Al direct aan het
begin van de crisis ontstond vanuit de Noordhoek het initiatief Ons
Soepje. Wijkraad Zuiderkwartier heeft snel geregeld dat er een
keuken voor de vrijwilligers beschikbaar kwam en zij hebben andere
wijkraden opgeroepen vanuit Verrijk je Wijk! aan dit initiatief bij
te dragen. De balkonbingo is inmiddels in heel Tilburg een begrip,
maar de eerste editie van dit leuke evenement vond plaats in deze
wijk, op initiatief van ContourdeTwern. Wijkwethouder Rolph Dols
was aanwezig om wat bingonummers om te roepen.
Bewoners van Koningsvoorde werden met Koningsdag getrakteerd
op een concert, waarbij zelfs Guus Meeuwis langs kwam. Ook
bestaande initiatieven, zoals het Buurtparkje aan de Generaal de
Wetstraat, hebben door de crisis nieuwe energie losgemaakt. Nu de
leerlingen van Parcours niet aanwezig waren, waren omwonenden
zelf meer aan zet om het onderhoud van het park op zich te nemen.
En dat is gelukt. Vindt u het leuk om mee te helpen, laat het de
bewoners weten, want zij kunnen alle hulp gebruiken.

Optreden Guus Meeuwis bij Koningsvoorde

Op vakantie in eigen
straat?
Voor veel mensen ziet de zomervakantie
er dit jaar anders uit. Evenementen gaan
niet door en veel mensen vieren vakantie
thuis. De gemeenteraad heeft daarom een
motie aangenomen die het voor inwoners
makkelijker moet maken om in hun eigen
straat, buurt of wijk dingen te organiseren. Daarbij worden vergunningen snel en
zonder leges verleend. Een mooi voorbeeld
is de 'Leefstraat'. Dit idee is vorig jaar met
succes uitgevoerd door de bewoners van
de Jan van der Leestraat.
Wilt u, samen met uw buren, iets organiseren in uw straat? Neem dan contact op
met Kitty Marijnissen via
kitty.marijnissen@tilburg.nl.

Jan van der Leestraat

Uitbreiding betaald parkeren Trouwlaan - Oerle
De gemeente en bewoners zijn begin dit
jaar van start gegaan om de uitbreiding van
betaald parkeren vorm te geven. Het gaat om
het gebied tussen de Broekhovenseweg, de
Ringbaan Zuid en de Trouwlaan. Dit sluit aan
op het betaald parkeren aan de zuidzijde van
het centrum. Alle bewoners hebben daarover
een bewonersbrief ontvangen waarmee zij zich
op konden geven voor het reviewpanel.
Naar aanleiding van de aanmeldingen is er een
loting geweest en is het reviewpanel vastgesteld. Het reviewpanel heeft één keer kunnen
vergaderen, op 5 maart. Daarna zijn de vergaderingen in verband met de maatregelen rondom
het Coronavirus opgeschort. De gemeente heeft
besloten de vergaderingen met het reviewpanel
weer op te starten per begin september, onder
voorbehoud dat bijeenkomsten met grotere
groepen dan voldoende veilig en verantwoord

kunnen worden georganiseerd. De invoering
van betaald parkeren in dit gebied vindt als gevolg hiervan ook later plaats. Naar verwachting
zal de datum van invoering verplaatst worden
naar het eerste kwartaal van 2021.
Met betrekking tot het westelijk deel van
de wijken Trouwlaan en Oerle (tussen de
Trouwlaan, de Ringbaan Zuid en de lijn Laarstraat/Korvelseweg) zal de gemeente de opstart
van het project naar verwachting eind september of begin oktober inplannen met hetzelfde
voorbehoud als hierboven is vermeld. Bewoners
die in dat gedeelte van de wijk wonen krijgen
daarover nog een bewonersbrief.
Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, kunt u contact opnemen met de gemeente
via telefoonnummer 14013.

Oranjespeeltuin
In de week van 25 mei is het speelfort in de Oranjespeeltuin verwijderd. Dit speeltoestel was vanwege verschillende defecten niet meer
bruikbaar. De gemeente heeft inmiddels budget gereserveerd voor
vervanging van het fort. Direct aanwonenden en andere belanghebbenden ontvangen nog een bewonersbrief over de vervanging van
het speeltoestel. Daarbij wordt ook naar hun voorkeur gevraagd.
De gemeente kiest er bewust voor om dit niet door middel van een
bewonersbijeenkomst te doen, vanwege de coronamaatregelen en
-richtlijnen.
Heeft u vragen, neem dan contact op met Kitty Marijnissen, via
kitty.marijnissen@tilburg.nl.

Uw contactpersonen bij de gemeente
Kitty Marijnissen (kitty.marijnissen@tilburg.nl
06-53 89 78 44).
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

Perspectief
(let op: hier volgt een mening)

Column
Door Stijn Stenzel
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Afvalruimen in en rondom
het Fokkerparkje
Tekst en foto door vrijwilligster Neima

Vanaf het uitbreken van de coronacrisis is duidelijk dat een hoop
mensen ernstig tekortschieten in hun empathisch vermogen. Dat
werd heel spontaan afgetrapt door de grootste hamsteractie van
de afgelopen ik weet niet hoeveel jaar. Meer toiletpapierrollen dan er
voor 50 keer de achterwerken van ons land nodig zijn, werden
aangekocht. Blikvoer, rijst en spaghetti verdwenen als sneeuw voor
de zon met als gevolg dat de mensen die wij als helden bestempelden geen eten meer konden kopen. Dat was niet erg netjes, toch
zei bijna niemand op zijn werk, ik heb gehamsterd en ik schaam
mij daar niet voor. Dat vind ik eigenlijk nog het ergst, van die
Neanderthalers die uit oergevoel maar iets doen terwijl ze best
snappen dat ze asociaal bezig zijn. Er is voor de mens nog best
een hoop te evolueren.
Nu de coronarook langzaam optrekt is het tijd om de balans op te
maken. Ik kan niet anders stellen dat ik nog nooit zo mensen moe
ben geweest als tijdens de corona crisis. Verstoken van echt contact
ga je meer focussen op media die onterecht de naam hebben meegekregen sociaal te zijn. Ik heb me verbaasd over het klein egoïsme wat
zich tentoonspreidde. Van mensen die over de flos gaan van gemiste
gratis treinreizen tot steen en been klagers die hun vakantie nu
moesten missen. Dat alles afgezet tegen een achtergrond van toen
nog volle IC’s, volledig overwerkte zorgmedewerkers en een paar
duizend doden. Klein leed, om te kotsen als je het mij vraagt.
Perspectief is een groot goed, het is ook erg lastig. Op 1 juni 2020
stonden 5000 mensen op de dam te demonstreren tegen iets waar
wij Nederlanders maar moeilijk mee om kunnen gaan, racisme. Met
Covid onder de arm stonden mensen in de rij om iets te vinden van
die demonstratie en om het maar niet te hebben over de reden van
de demonstratie. Dat is in de strijd tegen racisme wat mij betreft het
allergrootste probleem, het gaat steeds over de vorm en nooit over
de inhoud. Terwijl ik dit schrijf lopen er tranen over mijn wangen, het
is 2020 en nog steeds zijn wij als mensen maar schaduwen van wat
we zouden kunnen zijn.

Kleuroku

Momenteel zet ik me vooral in
voor onderhoud van de hofjes.
Ik ga samen met een groep
kinderen uit de wijk, ongeveer
tweemaal per maand op pad om
afval op te ruimen, met name in
het Fokkerparkje. Dit in samenwerking met de huismeester en

Breburg. De kinderen krijgen
afvalgrijpers en een hesje met
daarop de naam hofjes kids. Er
word gezorgd voor een drankje
en een beloning uiteraard voor
hun inzet.
Het Fokkerparkje heeft een
aantal problemen. Zoals het

uitlaten van honden, hangjongeren en hangpolen. Verder
zijn de speeltoestellen oud en
versleten, onveilig en niet meer
van deze tijd. Daarom probeer ik
me hiervoor hard te maken, want
ook deze kinderen verdienen een
veilige plek om te kunnen spelen.

Brief
van ons Wies
Biste meense
Wè is ut toch unne tèèd. Ik ben net als zò veul meense ut binne zitte hardstikke beu. Mar ik mot
zegge dè wij stiekum die klèèn jong lekker hebbe geknuffeld, nou dè doe un ouw meens goed.
ik stond gewoon te janke. Ik was zò blij. Jè de kender doen de bòòdschappe. Dus ik koom ok al
nie in de winkel of de mert. Ik heb gelukkig nog menne meens. Mar ge bent ok gaa ootgelult. Mar
die meense die echt alliin zen. Nou die zen te beklààge. Ze lòòpe un gròòt risico om te besmet te
worre. Mar ik moest wel men pille haole bij de apotheek. Komt daor ok nu ouwere meens naost
men staon. Ik zee tege hum meneer aanderhalve meter. Nou hij kekt men aon, en wè denkte hij
ging nie opsaai. Dus ben ik mar gegaon. Nie normaal. Dus ik mot wir binne blèève van de kender.
Ik zal blij zèèn als ut buurthöös wir ope is. Ik mis de meense om me heen. Un aander praotje. Want
alleen de kraant dè is ok nie veul. Bekaant niks dan corona. En op de T V allemaol ouwe meuk. Mar
we doen ut ermee. D’r zen nog aaltaai erge dinge. Daor motte mar aon denke. Ik zeg mar zòò,
Piekeren is de verkeerde kaant op fantaseren.
Tot de volgende keer. Hopelijk meuge we dan naor bööte en lekker sauwele.
Veul groete van jullie Wies

Voor deze puzzel moet je echt even (met z’n allen?) gaan zitten.
Verzamel eerst de kleuren die je nodig hebt, en hou ze apart om
verwarring te voorkomen.
Kleur de lege vakken in volgens deze regels. In iedere Rij, Kolom of
Blok, komt iedere kleur één keer voor. Dus van links naar rechts,
en van boven naar beneden één keer zwart, één keer rood enz. En
ook in de negen Blokken van 3 bij 3 vakken komt iedere kleur maar
één keer voor. Diagonalen doen niet mee.

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

Hét adres voor spotgoedkope
meubels, woonaccessoires en
vintage kleding

Winkel: Korvelseweg 159 - Tilburg
di t/m za open
Magazijn: Kapelmeesterlaan 114
do t/m za open
T. 013-53 59 858 • www.peerke.biz
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Waarom juist ‘Rob's vrouwkus’
Café De Troubadour missen

De notaris in tijden
van Corona

Tekst en foto door Ciska Weperen en Joy’s van Lieshout

Door Mevr. Mr. Aefke

Café De Troubadour heeft klanten van alle leeftijden met veel verschillende interesses. Het café
aan de Capucijnenstraat wordt ook veel bezocht door vrouwen en regelmatig wordt er gevraagd waarom dit zo zou zijn? Hierbij een reactie van een aantal van 'Rob's vrouwkus' die het
café vaak bezoeken en die het tijdens de lockdown meer missen dan ooit tevoren. Tijd voor
een hommage aan de fijnste kroegeigenaar van Tilburg: Rob Verbunt.

(A.M.G.) van de Garde, kandidaat-notaris

Ciska vertelt: “Ik beschouw de
Troubadour als 'mijn tweede
huiskamer' en dat komt door
Rob. Hij brengt zoveel mensen
bij elkaar in onze buurt, maar
ook daar buiten, samen met
zijn humor, de krant die klaarligt om te lezen, een lekker
hapje bij je drankje, persoonlijke aandacht en vaderlijke
adviezen. Rob vindt het fijn als
de 'jongere garde' met hem
meedenkt; met Social Media
en ideeën voor evenementen
vol cultuur, muziek of lekker
eten. Een 80's Party, mosselavond, Pubquiz of gezellige
(buurt)barbecue; Rob is hier
graag gastheer van.
In deze bijzondere tijd rondom
Corona wordt dat dan ook
enorm gemist.

Op ons kantoor krijgen we veel telefoontjes van mensen die een
testament willen maken of willen weten of hun testament nog up-todate is. De notaris staat op de lijst met vitale beroepen en kantoren
blijven vanzelfsprekend open om iedereen te helpen. Mensen die
behoren tot de risicogroep kunnen meestal niet naar ons kantoor
komen. Ook kunnen wij niet bij hen op huisbezoek. Ook een bezoek
aan een verpleeghuis is op dit moment niet mogelijk.
Natuurlijk treffen we passende maatregelen om de afspraken zo veel
mogelijk door te laten gaan. Bestaande afspraken voor besprekingen
zullen zoveel mogelijk – in plaats van bij ons op kantoor – telefonisch
of via videochat – plaatsvinden. Voor nieuwe afspraken proberen we
met cliënten af te stemmen hoe aan deze afspraak gevolg gegeven zal
worden. We merken dat veel mensen de voorkeur hebben om op
kantoor langs te komen voor het bespreken van hun akten. Helaas
kunnen we daar op dit moment niet altijd in mee gaan. Indien het
gaat om een korte bespreking en/of indien videobellen niet mogelijk
is, maken we een uitzondering en kan de bespreking eventueel wel op
kantoor plaatsvinden. Uiteraard houden we de adviezen van het RIVM
goed in de gaten.

Vlnr: Yke, Erna, Anni, Ciska, Sandra en Joy’s

dus Ciska, is dit zó belangrijk!"
Ook vaste klant Yke deelt deze
mening: “Toen ik ziek was
toonde hij extra belangstelling en kwam hij langs bij het
Hij is één van de weinige
ziekenhuis. Dit doet hij bij
personen in deze individuele
maatschappij die mensen nog veel vaste klanten. Hij gaat
met elkaar weet te verbinden. ook naar een begrafenis of
crematie in het trieste geval
Zonder twijfel heeft dit ook
er iemand overleden is. Dat
te maken met zijn jarenlange
zul je in andere cafe’s niet snel
horeca-ervaring en natuurlijk
de persoon die hij is. Hij geeft meemaken en doet een mens
goed.” Wat het dan ook vooral
je respect, dwingt dit op zijn
zo fijn maakt is dat je hier
eigen manier ook bij anderen
af (er is bijna nooit trammelant gewoon afspraakloos kon binnenlopen. Je weet dat er altijd
in de Troubadour) en geeft je
bekenden zijn en een alerte
oprecht het gevoel welkom
kroegeigenaar die er zorg
te zijn in 'zijn huis'. Je voelt je
er dan ook thuis, ontspannen, voor draagt dat geen enkele
veilig en beschermd. En zeker vrouw hier via de achterdeur
weg hoeft. Vervelende manvoor mij als vrouw zijnde, al-

“Rob houdt van mensen
en dat voel je”

nen gaan gewoon via de
voordeur naar buiten en de
vrouwen kunnen gezellig binnenblijven. “Daar maak ik me
nog het meeste zorgen om; in
de veranderde situatie als er
langzaam weer opengegaan
mag worden”, aldus Joy’s.
“Ik weet zeker dat Rob hier
over nadenkt. Maar toch nog
best spannend hoe dat eruit
gaat zien onder het 'nieuwe
normaal'.”
Alle vrouwkus zijn het er in
elk geval over eens: aan hun
favoriete kroegeigenaar zal
het niet liggen en ze zien
hem graag weer terug in hun
stamcafé.

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

Het coronavirus maakt iedereen bezorgd. De zorgen lopen
uiteen van de vraag hoe krijgen we de combinatie thuiswerk
en schoolwerk voor elkaar, tot de zorg om zelf daadwerkelijk ziek te worden.

BETROKKEN
BIJ UW ZAAK

TRANSPARANTE
TARIEVEN & OFFERTES

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

Het voorgaande maakt eens te meer duidelijk hoe belangrijk het is
om tijdig een testament te maken! We drukken mensen altijd op het
hart om het testament te maken in tijden waarin er niets aan de hand
is. Toch zijn we in het notariaat blij dat het parlement inmiddels heeft
ingestemd met een spoedwetsvoorstel over het tekenen van akten.
De wetswijziging maakt het mogelijk om met behulp van audiovisuele
communicatiemiddelen een akte te tekenen. U moet dan denken aan
een videoverbinding, waarbij notaris en cliënt met elkaar kunnen
spreken en elkaar kunnen zien. Deze mogelijkheid wordt alleen
gebruikt bij cliënten in risicogroepen en als het maken van een
testament echt niet kan wachten en alle andere mogelijkheden om
akten te tekenen – zoals een volmacht – zijn uitgeput. In alle andere
gevallen zorgen we ervoor dat we met onze cliënten via telefoon,
Skype of besprekingen achter glas alvast zo goed mogelijk wensen
inventariseren en vastleggen in een conceptakte. Het daadwerkelijk
ondertekenen van akten vindt dan plaats op ons kantoor met inachtneming van alle RIVM-maatregelen en volgens het Coronaprotocol
dat u op onze website kunt inzien. Voorafgaand aan het zetten van
de handtekening wordt de inhoud van de akte telefonisch of via
Skype met u doorgenomen.

Wilt u meer weten over het maken of aanpassen van een
testament? Maak gerust een afspraak voor een telefonisch
intakegesprek of een intakegesprek via Skype. Uiteraard
kunt u ook contact met ons opnemen voor het opstellen
van andere akten. Aan de telefoon zullen we dan de mogelijkheden met u bespreken. We hopen dat u gezond blijft en dat
we u snel weer op kantoor mogen ontvangen, maar tot die tijd
zijn we bereikbaar via 013- 532 11 55 en
info@notaristilburg.nl.

POMPEN
ONDERHOUD

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Op Korvel zie, beleef en proef je de wereld.
Korvel is de kleurrijke 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.

winkellint

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Het leven na de eerste slag
Bent u al gewend aan het nieuwe
leven met Corona? Ik doe erg mijn
best om bij alles wat ik doe na te
denken over de maatregelen die
genomen zijn en om die na te volgen zodat we dit Corona monster
in bedwang kunnen krijgen.
Het is wonderlijk hoe snel we ons
aanpassen en er begrip is ontstaan
over de maatregelen die genomen
zijn. Maar ook verwonderlijk hoe
er toch ook altijd weer mensen
zijn die ondanks de ernst van de
situatie net doen of de genomen
maatregelen niet op hen van toepassing zijn en de grenzen blijven
opzoeken.
Ook verwondert het mij dat, nu de
maatregelen enigszins versoepeld

THEMA

worden, er ook al weer veel mensen doen of er niets meer aan de
hand is. Het is voorbij “business
as usual’.
Voorzichtigheid lijkt me geboden, we hebben gezien wat het
teweeg kan brengen. Maar de
economiemotor moet draaien
dus we gaan weer los!
En natuurlijk, er moet geld worden verdiend maar niet ten koste
van alles. Zoek op internet eens
op wat Carona inhield en hoe de
patiënten hebben geleden. Je
wordt er ijzig stil van.
En fijne zomer en voor wie het
betreft: sterkte!
Wim Werker

deze uitgave:
Salaat Fajr = het gebed in de ochtend
Rachid woont met zijn vrouw en zoon Noah, 10 jaar en dochter Intisar 6 jaar al 20 jaar in Oud Zuid. Een gezellige eengezinswoning in een leuke buurt met achter een parkeerruimte
waar de kinderen kunnen spelen.

illustratie: Linda van Erve | www.lindavanerve.nl

HoW-To
VaKantiE
op De
Korvel

Illustratie door Linda van Erve

Schoonmaakacties
Oud-Zuid op 5 september
Zoals bekend konden de schoonmaakacties in Oud-Zuid op 14
maart niet doorgaan vanwege
het Coronavirus. We hebben de
schoonmaakacties daarom verplaatst naar zaterdag 5 september.
Al een aantal jaren organiseert
werkgroep leefbaarheid Uitvindersbuurt & Korvelse Hofjes een
grote schoonmaakactie in het
Fokkerpark. En met succes. Dit
jaar besloten de Buurtraad Oerle
en de werkgroep leefbaarheid
Trouwlaan/Zeeheldenbuurt zich
bij deze schoonmaakactie aan te
sluiten.
Zaterdag 5 september van 11.00
tot 12.30 uur organiseren wij een
opruimactie van zwerfafval in en
rond het Fokkerpark, in de omgeving van de Zuidkaap en bij het
Transvaal- en Columbusplein.
Wilt u meehelpen?
Jong en oud is van harte welkom!
Afvalgrijpers, handschoenen e.d.
zijn aanwezig en de Diamantgroep zal het verzamelde afval
afvoeren. Voor koffie, thee, fris en

een boterham wordt gezorgd.
Als u in het Fokkerpark wilt meehelpen, kom dan op 5 september
om 11.00 uur naar de tafeltennistafel tegenover Sacharias
Jansenstraat 19.
Wilt u bij de Zuidkaap opruimen,
ga dan naar de hoofdingang van
de Zuidkaap.
Het beginpunt van de schoonmaakactie bij het Transvaal- en
Columbusplein is MFA Zuiderkwartier.
De werkgroepen leefbaarheid
Uitvindersbuurt & Korvelse
Hofjes en Trouwlaan/Zeeheldenbuurt en de Buurtraad Oerle zijn
bereikbaar via info@wijkraadzuiderkwartier.nl en worden ondersteund door het sociaal werk van
ContourdeTwern.
Deze schoonmaakacties zijn
mogelijk gemaakt door ContourdeTwern, Diamant-groep, Groen
Xtra, Gemeente Tilburg, het
Oranjefonds en Wonen Breburg.

Foto: Jeroen Payens

Door: Odette Payens

Waarom heb je voor deze buurt
gekozen?
Ik woonde al op vrij jonge
leeftijd in de Nijverstraat op
kamers. Stond al een jaar of 10
ingeschreven bij de woningbouw vereniging. Wilde graag
in het centrum blijven wonen.
En dat is gelukt ! Als we in de
tuin zitten horen we bijna
niets, dat is erg fijn. Maar oversteken blijft een uitdaging, dat
wel. Een veiligere oversteekplek zou fijn zijn, zeker met
kleine kinderen. Verder is alles
lekker dichtbij. Ook mijn werk.
Ben zelfstandig ondernemer
en heb mijn CousCousbar in
het gezellige Dwaalgebied in
het centrum. In conceptstore
Velerlei in de Nieuwlandstraat.
Ik maak de lekkerste Marokkaanse gerechten maar zelfs
tijdens de Ramadan ging dat
erg goed.

Salaat is het gebed
Fajr is ochtendgloren
Salaat Fajr = het gebed in de ochtend
De uitdaging is eigenlijk een grote
moeilijkheidsfactor om door te
gaan. Tenslotte hebben heel veel
mensen die keuze niet. Ze kunnen
niet kiezen wat zal ik voor lekkers
eten vandaag. Ze hebben gewoon
niet te eten. Daar staan we natuurlijk ook bij stil tijdens de Ramadan.
Het vasten is goed te doen en aan
te raden, ook als niet Moslim. Er is
zelfs wetenschappelijk onderzoek
naar het vasten gedaan. En blijkt
voor je lijf gezonder te zijn dan
wij denken. Kan zelfs goed zijn bij
verschillende ziektes zoals bv kanker. https://www.youtube.com/
watch?v=m8FR7_y3T4A

Hoe heb jij afgelopen periode
ervaren, Corona en Ramadan?
“So what, geen probleem? “Als
er genoeg liefde is in een huis
kun je eindeloos samen zijn.”
Tja daar heb ik weinig aan toe
te voegen natuurlijk. Rachid
vertelt trots dat zijn zoon Noah
dit jaar voor het eerst heeft
meegedaan aan de Ramadan.
Hij hoeft dat natuurlijk niet
maar wilde dit heel graag zelf.
Mensen zeggen vaak “vasten,
dat jij dat kan? ‘ Maar als mijn
zoontje het kan….? Hij heeft
het in totaal 12 dagen gedaan.
Mocht natuurlijk wat langer
opblijven en er kwamen lekkere
hapjes op tafel. Je maakt het
dan een beetje spannend en
dan is het leuker. Hij stond ook
op om 3 uur voor zonsopgang
om te eten. Niet veel, gewoon
wat nuttigen. Dan het gebed en
weer lekker slapen.

Tip 1

Door: Amber Dijs
Vakantiebestemming:
Boekweitstraat

Tip 2
Trek je mooiste zomerkleren aan.
Beeld je in dat de Korvel een boulevard is.
Flaneer van de Jumbo tot de Albert Heijn!

Tip 4

Ga iets drinken bij de buren.
Maak er een extreem lange wandeling
naartoe.

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Gratis juridisch spreekuur
De coronamaatregelen: Als burger bent u verplicht om zich te houden aan
de noodverordening van de regering. Doet u dit niet, dan bent u strafbaar
conform artikel 443 Wetboek van Strafrecht. Het geen gehoor geven aan
de noodverordening heeft twee consequenties: één boete van €395,- en een
strafblad. Heeft u zo’n boete gekregen? Wellicht kunnen wij u helpen.

GEZINNEN
Gespot in de wijk:

Oranje voetstappen
kinderen denken mee om de veiligheid rond school te verbeteren
Door: Anita Zeeman

Het zal de bewoners in de buurt
van het MFA Zuiderkwartier niet
zijn ontgaan dat er overal oranje
voetstappen op de stoep staan.
De leerlingen van basisschool De
Triangel hebben daar een belangrijke rol bij gespeeld.
De Triangel deed met vijf andere
basisscholen mee aan een project
van de gemeente om de verkeersveiligheid rond de school te
verbeteren. Leerlingen inventariseerden gevaarlijke situaties rond

Voor het huis zitten is te gek.
Maar heb je het zo al eens gedaan?
Eet een pizza en draai Andrea Bocelli.

Experimenteren kan ook thuis!
Ga naar een toko, supermarkt of
eetwinkel waar je nog nooit bent
geweest en ontdek eten van een
nieuwe cultuur.

de school. Zij werkten ideeën uit
en presenteerden ze aan hun klasgenoten en medewerkers van de
gemeente. Dit voorjaar heeft de
gemeente verschillende voorstellen van de kinderen uitgevoerd.
Wethouder Mario Jacobs meldt
op de gemeentepagina dat het
goed is om te merken dat kinderen actief willen meedenken om
de veiligheid rond hun school te
verbeteren. De gemeente neemt
de tips van de kinderen vanzelfsprekend mee en vertaalt deze
naar zichtbare maatregelen in het
verkeer.
De oranje voetstappen geven de
veiligste looproute naar school
aan.
Op diverse plaatsen, zoals in de
Nieuwstraat en de Trouwlaan,
geven oranje lijnen op de straat
de plek aan waar kinderen kunnen oversteken. Vrolijk gekleurde
verkeersborden en de tekst

Op 23 augustus 2018 is de Strafrechtswinkel van Tilburg geopend.
De Strafrechtswinkel is een initiatief van advocatenkantoor Ketting
Strafadvocatuur in samenwerking
met rechtenstudenten van de
Universiteit van Tilburg.
De Strafrechtswinkel organiseert
elke woensdagavond een GRATIS
spreekuur waar iedereen vrijblijvend terecht kan met vragen
op het gebied van strafrecht.
Heeft u een boete ontvangen,
een oproep om bij politie of de
officier van justitie te verschijnen,
een dagvaarding of een andere
brief die u graag met een jurist
zou willen bespreken? Dat kan!
Ook voor vragen met betrekking
tot verkeersovertredingen, een
weigering van een verklaring omtrent goed gedrag of een eerder
genoemde “coronaboete” kunt u
bij ons zonder afspraak terecht
voor vrijblijvend advies.
Het doel van de Strafrechtswinkel
is ervoor te zorgen dat iedereen
die behoefte heeft aan rechtshulp
op het gebied van strafrecht, gemakkelijk advies van een specialist
kan inwinnen zonder dat hiervoor
de hoge kosten van een advocaat
hoeven te worden betaald.

uur in het buurtcentrum De Nieuwe Stede aan de Capucijnenstraat
156, 5025 LK te Tilburg. Tijdens dit
inloopspreekuur wordt er bepaald
of u door de Strafrechtswinkel
kan worden bijgestaan en hoe de
eventuele dienstverlening eruit zal
komen te zien. Wij kijken samen
met u naar een oplossing.
In verband met de maatregelen
rondom corona hanteren wij
tot nader orde een telefonisch
spreekuur, ook iedere woensdagavond van 19:00u tot 20:30u: ook
in deze periode is het van belang
dat u gratis juridisch advies kunt
verkrijgen. Hiervoor kunt u zich per
mail (strafrechtswinkel013@gmail.
com) of via onze sociale media
(Facebook: Strafrechtswinkel
Tilburg, Instagram: strafrechtswinkeltilburg) aanmelden.

Inloopspreekuur
Foto: M. Stoop

‘schoolzone’ op de straat waarschuwen automobilisten dat ze
rustig moeten rijden.
Naast veiligheid vinden de kinderen ook een schone schoolomgeving belangrijk.
Zij stelden voor om de prullenbakken een opvallende kleur
te geven, dan zijn ze goed
zichtbaar. De gemeente heeft
beloofd ze oranje te schilderen.

Iedere woensdagavond van 19.00
tot 20.30 uur vindt er een intake
plaats middels het inloopspreek-

Graag tot ziens bij De Strafrechtswinkel!

Kleuroku oplossing

Tip 3

Rijd een rondje over de Ringbaan.
Tel alle rode auto’s. Drink koffie en eet
Foto:
M. Stoop
een natte
sandwich
bij een tankstation.
Keer terug naar huis.

Voor wie nog lekker wil knutselen zijn mogelijkheden met de opgeloste puzzel ongekend. Je kunt de vakjes uitknippen en in de juiste volgorde aan elkaar
rijgen om een Kleuroku kralenketting te maken. Of je knipt de puzzel uit,
plastificeert hem en je hebt een Kleuroku placemat of muismat. Of je gebruikt
de uitgeknipte vakjes om er weer een Kleuroku legpuzzel van te maken.
Uiteraard blijven dezelfde regels dan van toepassing. En ben je toevallig
tegelzetter, dan kun je de Kleuroku puzzel gebruiken als tegelpatroon voor
de badkamer of zo.

Tip 5

Foto: M. Stoop

Puzzel/Tekst John Segers, met dank aan Sanders Puzzelboeken
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Ook tijdens corona staat het Vrijwilligers-

Door het maken van vogelhuisjes werken
de kinderen mee aan het bestrijden van de
processierups. Met behulp van de ladder
uit de buurt, Ruud en buurtondersteuner
Jacoline zijn de huisjes opgehangen. Vanaf
nu te bewonderen aan het Rooseveltplein
en in het Koolzaadhof.

punt Tilburg Zuid voor u klaar!
Ben jij als bewoner geïnteresseerd in
vrijwilligerswerk? Ook in deze tijd komt
Vrijwilligerspunt Zuid graag met je in
contact. Samen kunnen we veel meer! Heb
je iets nodig of ben jij degene die graag
bijdraagt aan het geluk van een ander? We
bekijken samen hoe we de wijk een beetje

Van lunchgroep naar klusclub
Tijdens
het
ophangen
van
de
vogelhuisjes ontstond er nog een
idee! Buurtondersteuner Jacoline van
ContourdeTwern, bedacht samen met
Ruud een plan om de deelnemers van
een lunchgroep in de Nieuwe Stede toch
met elkaar in verbinding te laten blijven.
In plaats van samen koken samen klussen,
maar dan op afstand.

Vogelhuis project helpt
tegen processierups
Maanden geleden vroeg een wijkbewoner
aan de gemeente of er vogelhuisjes
opgehangen konden worden tegen de
processierups.
Wijkbestuur

Dit
KWA

kwam
en

terecht

bij

uiteindelijk

bij

Debbie, sociaal werker van ContourdeTwern.
Wat begon met één vraag draaide uit op een
paar leuke projectjes met jonge en oudere
wijkbewoners.

Klusproject kinderen
Debbie, sociaal- en jongerenwerker is
samen met een stagiaire én kinderen aan
de slag gegaan. In vier middagen hebben
kinderen uit de wijk vogelhuisjes gezaagd,
in elkaar gezet en geschilderd. Er werd
ook aandacht aan besteed in de klas. Daar
leerden de kinderen dat de Koolmees de
natuurlijke vijand is van de processierups.

mooier kunnen maken.
Ook organisaties die op zoek zijn naar
vrijwilligers kunnen contact opnemen
met

het

bijvoorbeeld

Vrijwilligerspunt.
vragen

over

Heb
wat

je
het

Vrijwilligerspunt inhoudt en wat we voor
elkaar kunnen betekenen? Je bent van
harte welkom om een vrijwilligersvacature
te plaatsen. Bel 013 535 32 55 of mail
vrijwilligerspuntzuidwest@contourdetwern.nl
Namens team Vrijwilligerspunt Zuid!

Ruud maakte zo’n 20 pakketjes doe-hetzelf vogelhuisjes die eind mei werden
uitgedeeld aan de deelnemers van de
lunchgroep. Met een fietskar uit de buurt
en geknutselde vogelhuisjes werden tien
mensen blij gemaakt met het pakketje.
Één vogelhuisje voor henzelf, één voor
in de buurt. Wanneer alle huisjes af en
opgehangen zijn wordt er een fotocollage
gemaakt die in Wijkcentrum de Nieuwe
Stede zal komen te hangen.

Han, Mirnou, Petra en Bastiaan

Leuk nieuws in deze bijzondere tijd:

Hopelijk dit jaar minder processierupsen
in de wijk. Help je ook mee door zelf een
vogelhuisje in de tuin op te hangen?

John Clemminck heeft een koninklijke
onderscheiding ontvangen.
Op vrijdag 24 april werd John hierover
gebeld door wijkwethouder Rolph Dols. Het
is een meer dan verdiende onderscheiding

Blijf Thuis 1,5 meter bingo

voor al het vrijwilligerswerk dat John doet.
In de afgelopen jaren is John betrokken
(geweest) bij tal van projecten, werkgroepen

Het team van MFA Zuiderkwartier bedacht

ontvangen. De bewoners zijn blij met deze

Een opa speelt met de kinderen bingo op zijn

en initiatieven die een bijdrage leveren aan

onlangs een creatieve oplossing voor

traktatie. Ze hebben te lang geen leuke

balkon. Helaas valt er geen bingo, maar dat

de leefbaarheid en veiligheid van de wijk.

ouderen in de wijk die nu thuis zitten. De

activiteiten gehad.”

mag de pret niet drukken. “Geen bingo, wel

Ook is John altijd enorm actief geweest bij

leut,” roepen ze.

de school-en verenigingsactiviteiten van

‘Blijf Thuis 1,5 meter bingo’. Een activiteit

zijn kinderen.

die je apart maar toch samen kunt doen. In

De sleur doorbreken

je tuin of op je balkon.

Mevrouw Kruijzen is goed in de prijzen

Geslaagde bingo

Van het organiseren van de Zuiderbazaar,

gevallen. “Ik speelde vroeger veel bingo

“We kunnen terugkijken op drie geslaagde

zijn inzet binnen programma Accent

en vind dit initiatief van ContourdeTwern

bingo’s”. Debbie bedankt de buurtraad Oerle

op

Zoals de ‘Blijf Thuis 1,5 meter Tuinbingo’ in de

Ieders

Talent

en

voorzitter

van

prachtige tuin van woongroep Samen Verder

heel leuk. Het doorbreekt de verveling.”

en TBV Wonen voor het mogelijk maken van de

wijkraad Zuiderkwartier, tot lid van de

aan de Trouwlaan. Sociaal werker Debbie

Ook Nicolette van de Bosch is blij met de

balkonbingo’s. Ook bedankt ze de bewoners

medezeggenschapsraad

op

school

en

Sondag: “Meer dan de helft van de bewoners

balkonbingo. Bingo is haar grote hobby. Ze

van het Steve Bikohof voor het leveren van

jeugdtrainer bij de voetbalclub.

deed mee. Zelfs wethouder Rolph Dols kwam

is vrijwilliger bij de wekelijkse ouderenbingo

de stroom voor het bingo-apparaat. En de

Later in het jaar wordt er nog een mooi

langs en riep bingonummers om.”

van het Zuiderkwartier en speelt altijd mee.

wijkraad Zuiderkwartier en WonenBreburg

feest voor John georganiseerd om het

Nicolette: “Toen ik van de balkonbingo hoorde,

voor het mogelijk maken van de tuinbingo.

ontvangen van de onderscheiding samen

Corona-proof bingo

hielp ik gelijk mee. Ik heb flyers uitgedeeld en

Als ook vrijwilliger Ria die bij beide bingo’s de

te vieren.

Wat in de tuin kan, kan ook op het balkon.

bewoners geënthousiasmeerd.”

nummers omriep.

Zo bleek tijdens de ‘Blijf Thuis 1,5 meter
Balkonbingo’ bij het appartementencomplex
aan het Steve Bikohof. Er werden die dag
twee rondes gespeeld, één aan de kant van

ContourdeTwern
adres

Wijkcentrum Nieuwe Stede

tel

Capucijnenstraat 156
5025 LK Tilburg
013 543 66 64

de Ringbaan en één aan de parkeerplaats.
De bingo was volledig corona-proof. Debbie
heeft de afstand tussen de stoelen opgemeten,
Petra haalde de winnende lootjes op met

adres

een tuingrijper van 1,5 meter en Edith deelde
met een tuingrijper de prijzen uit. Bingomaster
Ria werd afgezet met een rood-wit-lint.
Een grappig voorval: tijdens het ophalen
van een volle bingokaart dwarrelde deze
op het balkon van de buurvrouw. Debbie:

tel

MFA Zuiderkwartier
Wassenaerlaan 38
5021 VS Tilburg
013 535 32 55

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

“We hebben van tevoren uitnodigingen
verstuurd. Als je mee deed, kon je een ballon
aan je balkon hangen. Dat werd enthousiast

Deze pagina is een uitgave van ContourdeTwern.
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Established 1783

Alzheimer
café
Tot onze spijt moeten wij u berichten dat er zeker tot september
aanstaande geen fysiek Alzheimer Café zal zijn. Inmiddels hebben de
gespreksleiders van ons Alzheimer Café Tilburg (Phil Mutsaers, Heidi
van Tuel en Vera Snels) een tweede digitaal Café opgenomen. Daarin
komt het onderwerp dat wij voor 10 maart hadden gepland aan de
orde, ‘Ik heb Alzheimer en wil mijn verhaal vertellen, samen met mijn
man’. Te gast zijn de heer en mevrouw Willart. Het filmpje is te zien op
YouTube; klik op de link om de video te bekijken:
www.youtube.com/watch?v=QrMY3NN4Krs

Door Peter van Iersel
De witte fabrikantenwoning annex kantoor, rechts, op de hoek van de Oerlesestraat,
staat er nog. Van het hek op de voorgrond is ook een deel bewaard gebleven. De fabriek
maakte plaats voor woningen.

Het eerste digitaal café, met als thema ‘Omgaan met dementie in
Coronatijd’, is nog terug te kijken op:
www.youtube.com/watch?v=RI6TnFQI_lk&t=8s. Genoemde drie
gespreksleiders zijn in deze nare Coronatijd beschikbaar als belmaatjes. Heeft men behoefte aan contact of een luisterend oor dan kan
men bellen met Phil Mutsaers op 06-51880072, Heidi van Tuel op
06-83298637 en Vera Snels op 06-51186698. Of we in september al
een fysiek Café kunnen organiseren en zo ja op welke wijze, kunnen
we nog niet zeggen. De Cafés in de maand september staan al vele
jaren in het teken van Wereld Alzheimer Dag, de internationale WAD
is 21 september. Het landelijk thema is dit jaar ‘jong en oud’. Zodra er
ontwikkelingen zijn, zullen wij u hierover informeren.
Tot slot wijzen wij u op de site www.dementie.nl het platform van
Alzheimer Nederland, waar u tips, adviezen en antwoorden op veel
gestelde vragen over dementie, corona en gezondheid vindt, en op
de Alzheimer Telefoon 0800 – 5088. Volg ons intussen via onze
Website en op Facebook en lees onze digitale Nieuwsbrief die een
dezer dagen in de mailbox van de geabonneerden verschijnt.
Afbeelding; Wollenstoffenfabriek Van Dooren & Dams aan het Korvelplein (briefpapier omstreeks 1900)

U i t va a r t b e g e l e i d i n g

Harriet van der Vleuten

Iedere
uitvaart
bijzonder
T 013 592 00 48

www.harrietvandervleuten.nl
Henriette Ronnerstraat 19 5038 KH Tilburg

diggersrecordstore.nl

ook als
u elders
verzekerd
bent

Dit is een oud plaatje, maar
veel Korvelse mensen zullen
het beeld nog kennen. De
tekenaar heeft het allemaal
een beetje mooier gemaakt.
Paarden en wagens zijn
kleiner weergegeven, zodat
de gebouwen groter lijken.
Die perken en struiken achter
op de binnenplaats waren in
werkelijkheid hopen steenkool. De steenkool werd daar
in karretjes geschept die over
ijzeren rails naar het ketelhuis
werden geduwd, links vooraan
onder de schoorsteen. Daar
stond ook de stoommachine
die, via lange drijfassen en
leren drijfriemen, de machines in het daarachter gelegen
fabrieksgebouw liet draaien.
Later gingen die machines
elektrisch en werd de stoommachine overbodig. De ketels
bleven, want bij het maken van
wollen stoffen is nog steeds
stoom en heet water nodig.
Uiteindelijk werden de ketels
verwarmd met stookolie, uit
een ondergrondse tank. Waar
eens de steenkool lag kwamen
fietsenhokken te staan. De ijzeren rails bleef achter, als stille
herinnering.
Op de bovenste verdieping van
het fabrieksgebouw werkten
de nopsters en stopsters. Daar
werden met pincet, schaar en
naald alle fouten hersteld die
na het spinnen en weven in de
stof waren achtergebleven. Dat
was heel precies werk waarbij
goed licht nodig was, vandaar
het glazen dak. ’s Zomers werd
witkalk op het glas gesmeerd,
om de zonnewarmte te temperen. In de herfst regende dat er
vanzelf weer af.
Helemaal achteraan ontbreken
op dit plaatje nog de weverij

en spinnerij die daar rond 1920
zouden worden gebouwd. Op
de voorgrond, links naast de
inrijpoort, kwam later een portiersloge.
De portier liet mij, als
klein jongetje, staande
op een stoel, weleens op
de knop van de sirene drukken
als het einde werktijd was.
Honderden mensen stroomden
dan de fabriekspoort uit.
Bij Van Dooren & Dams werd
graag en vaak herinnerd aan de
historie van het bedrijf. Op alle
briefpapier stond trots het oprichtingsjaar: “Established 1783”.
Ze zaten sinds 1871 aan het
Korvelplein. Daarvóór was het
bedrijf gevestigd aan de Bisschop
Zwijsenstraat, die toen Nieuwen
Dijk heette. Ze hadden nog geleverd aan Napoleon en zijn altijd
uniformstof blijven maken. In
moeilijke tijden nam het bedrijf
zijn toevlucht tot massaproduc-

tie met goedkope grondstoffen.
Dat bezorgde ze in Tilburg de
bijnaam “Frutjes”. Maar er werden ook exclusieve ontwerpen
gemaakt voor beroemde modehuizen. Door de kleine series was
dat soms niet lonend. Er werd
gegrapt dat, als je een lapje stof
nodig had voor een pet en een
stropdas, je dat bij Van Dooren &
Dams speciaal kon laten maken.
Mensen gingen minder wol
dragen. Er kwam concurrentie
uit Italië en Turkije. De Tilburgse
wolindustrie kreeg het zwaar.
In de zomer van 1972 had ik
toevallig net een vakantiebaantje bij Van Dooren & Dams toen
alle personeel naar de kantine
werd geroepen. De directeur,
de heer Van Kampen, maakte
daar bekend dat het bedrijf zou
gaan sluiten. Iedereen wist dat
dit een keer kon gebeuren, maar
het kwam onverwacht snel. Een
tijdperk van 189 jaar eindigde abrupt, terwijl ik er met mijn neus
bovenop stond.

Hoera, Kindervakantiewerk
Oud-Zuid gaat door!
Hallo jongens en meisjes, we hebben goed nieuws.
Kindervakantiewerk 2020 gaat door! Wel met een aangepast
programma, want we moeten ons aan de richtlijnen van het
RIVM houden. Over de inhoud van het programma volgt
later meer. Houd daarom onze Facebookpagina in de gaten.
Voor wie: basisschoolleerlingen tot en met 13 jaar
Wanneer: 17 tot en met 21 augustus 2020
Kosten: € 45,-Meer informatie: Carolien 06 22 23 09 02 of
Anita 06 29 49 22 29
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Ingezonden brief

Informatie
van het
AdvocatenCollectief
Door Anna van Tol

AdvocatenCollectief in Corona-tijd,
Onze bereikbaarheid
We kunnen er niet omheen, het Corona-virus houdt ons allemaal
bezig. Ook het AdvocatenCollectief kan er niet omheen. Het werk
gaat natuurlijk gewoon door en wij blijven ons inzetten voor
iedereen met een juridisch probleem. Dat moet helaas nu op een
iets andere manier.
We hebben voor het eerst in onze geschiedenis het inloopspreekuur
voor langere tijd moeten sluiten. Om toch klaar te staan voor iedereen met een juridisch probleem hebben we daarom een telefonisch
spreekuur in het leven geroepen. Van maandag tot en met donderdag
van 09:00 uur tot 16:30 uur zijn we bereikbaar (met uitzondering van
de lunchpauze van 12:30 uur tot 13:30 uur) en op vrijdag van 09:00
uur tot 12:30 uur. Daarnaast kan iedereen ons ook mailen met een
juridische vraag. Tot slot is er op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur
en donderdag van 19.30 uur tot 21.00 uur de mogelijkheid om live via
Facebookchat vragen te stellen.
Zodra de omstandigheden het weer toelaten zullen we het gewone
spreekuur weer laten doorgaan. We volgen daarbij de laatste adviezen
van het RIVM. Houd daarvoor onze website in de gaten.
De vragen
We ontvingen de laatste tijd veel vragen over de vouchers, boetes
voor het overtreden van de corona-regels en omgang tijdens Corona.
In het algemeen kan worden gezegd dat u meestal geld kunt terug
eisen in plaats van vouchers, maar dat dit niet altijd verstandig hoeft
te zijn. Als u een boete heeft gekregen wegens overtreding van de
Corona-regels, moet u binnen twee weken verzet aantekenen. Het
is dus verstandig om snel contact op te nemen als u een boete heeft
ontvangen. Ten aanzien van omgang tijdens Corona is de hoofdregel
dat omgang ook in tijden van Corona gewoon door moet gaan.
Advocatencollectief
www.AdvocatenCollectieftilburg.nl

Omgeving Edison laan ongerust over komt Domus
Het Leger des Heils heeft het plan om een Domus te starten op de Edisonlaan. Het
bericht hieronder is opgesteld door de direct omwonenden. Ook onze Buurtraad Oerle
en Wijkraad Zuiderkwartier zijn uitgenodigd om mee te denken in de verdere plannen aan de Edisonlaan. De Buurt- en Wijkraad en direct omwonenden zijn met elkaar
in overleg over de beste aanpak. U kent vast het pand aan de Edisonlaan 15.Geopend
in 1962 als mooie huishoudschool, hierna nog lange tijd onderdeel van het ROC Midden
Brabant. In 1995 kreeg de school een nieuwe toekomst in de verslavingszorg. Dat ging
niet vanzelf. Forse acties vanuit de buurt volgden. De Verslavingszorg kwam er uiteindelijk, maar pas nadat er afspraken gemaakt waren met buurt en buurtbewoners. Die
afspraken werden opgenomen in een convenant. Hierna kenden wij gelukkig een relatief
rustige tijd. In april 2020 ontvingen we een bewonersbrief van de Gemeente Tilburg en
het Leger des Heils. Het Leger des Heils wil in dit gebouw een Domus vestigen.De Domus
biedt een thuis voor 27 bewoners met een zeer complexe achtergrond op het vlak van
psychiatrie, verslavingszorg of justitie. Bewoners worden hier niet langer behandeld,
dit wordt hun thuis, een thuis waar ze ook alcohol en drugs mogen gebruiken.
De bewonersbrief veroorzaakte grote onrust bij buurtbewoners, zij zijn angstig, bezorgd
en onzeker. Wordt ons woonplezier in gevaar gebracht? Vanwege de coronacrisis was het
voor Gemeente en Leger des Heils onmogelijk om een bewonersbijeenkomst te organiseren. Duidelijk is dat ze al vanaf 2018 met elkaar in gesprek zijn en dat het Leger des
Heils al vanaf oktober 2019 een voorkeur heeft voor de locatie Edisonlaan. Waarom dan
pas 5 maanden later de buurt informeren? Een gemiste kans van Gemeente en Leger des
Heils om met open vizier het gesprek aan te gaan met buurtbewoners. Zij konden wel
reageren op de bewonersbrief maar dat is toch anders dan reacties op een avond van en
voor bewoners. Daar wordt pas echt duidelijk wat er leeft en speelt in de buurt.
Wij omwonenden zijn meteen in gesprek gegaan met de Gemeente en het Leger des
Heils.En bovendien hebben we om uitstel van de planontwikkeling gevraagd. Daar hebben we vele argumenten voor. Maar eerst moeten buurtbewoners natuurlijk de kans
krijgen om hun zegje te doen. Van onze buurt is een gevoeligheidsanalyse gemaakt en
hierin kan iedereen opmaken dat er in onze wijk eigenlijk geen ruimte is voor een extra
woonvoor-ziening voor verslaafde personen met psychiatrische problemen. Het risico
op incidenten is groot. In de buurt wonen veel senioren, gezinnen met kinderen, en
mensen voor wie het leven sowieso vaak al niet gemakkelijk is. Ook zijn er in de directe
nabijheid meerdere woonvoorzieningen voor kwetsbare mensen en bovendien is er een
kinderdagverblijf. Deze voorzieningen worden straks de directe buren van de Domus.
Zelfs de Gemeente spreekt van “zeer gevoelig” maar heeft zich niet verzet tegen het
plan van Leger des Heils om de Domus hier te vestigen. Is Edisonlaan 15 dan het meest
geschikte pand voor het huisvesten van de Domus? Wij vinden van niet. Het Leger des
Heils vindt - zonder verder onderzoek te doen naar hun toekomstige buurt - van wel.
Volgens het leger is er in de hele regio geen ander pand te vinden dat geschikt is voor
hun Domus.
Wat nu? Wij direct omwonenden blijven in gesprek met Gemeente en Leger des Heils.
Onze eerste wens is het voorkomen van een Domus op de Edisonlaan. Blijkt de komst
van Domus aan de Edisonlaan onvermijdelijk dan zullen omwonenden aandringen op
stevige afspraken in de vorm van een convenant. Vanaf nu gaan Buurtraad en Wijkraad
de omwonenden adviseren en ondersteunen en deelnemen aan de gesprekken met het
Leger des Heils en de Gemeente.
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Sigrid Calon, ‘Experimenteren,
onderzoeken en ontdekken geven
mij de meeste voldoening.’
Door Anita Zeeman
Sigrid ontvangt mij in haar atelier, het verbouwde patronaatsgebouw aan het Korvelplein.
In haar atelier staan geweven
objecten. Het is een hoge, lichte
ruimte. Het achterste gedeelte is
verhoogd. ‘Dat is het oude podium waar voorstellingen werden
gegeven. De hoge ruimte geeft
ruimte in mijn hoofd. Het is ook
praktisch om het atelier aan huis
te hebben, rustiger.’ Hiervoor
woonde Sigrid met haar gezin in
de Armhoefse Akkers. ‘Het was
daar prettig wonen, maar het is
fijn dat we dit hebben gevonden.
Het is een gemêleerde buurt met
aardige mensen. Het
Korvelplein is een mooi plein
en de Korvelseweg is een leuke
straat, alleen jammer van de
toenemende leegstand.’
Zij heeft de textielopleiding aan
de kunstacademie aan de Cobbenhagenlaan gevolgd. ‘Ik werk
nu ook op papier, maar werken
met textiel heeft mijn manier van
werken beïnvloed, het is mijn oorsprong. Op de academie was het
proces het belangrijkste. Nu nog
geven experimenteren, onderzoeken en ontdekken mij de meeste
voldoening. Iets ontdekken wat je
niet kent, dingen uitproberen is
spannend. Routine past niet bij mij.
Ik heb meer ideeën dan ik aankan,
maar het kan natuurlijk niet bij
ideeën en schetsen blijven, je moet
ook iets maken.’
Haar boek ‘To the extend of / \ | &
-‘ is een studie naar vorm en kleur,
gebaseerd op borduursteken en
-vormen op een borduurraster.
‘Met een risoprinter printte ik intense kleuren inkt over elkaar. Het
boek heeft voor bekendheid in het
buitenland gezorgd, het werd een
internationaal succes. Zo heeft ze
bijvoorbeeld samengewerkt met
Swatch, met Oxydo (Italiaanse bril-

foto; Kim Pattiruhu

len) en Uniqlo op 5th Avenue in
New York. Nu wil ze weer verder,
andere dingen maken.
Onlangs publiceerde ze haar
tweede boek: ‘SC 1/1-1/2-1/4-1/8’.
De letters SC zijn haar initialen en
het staat voor squares and circles.
‘Het is een andere beeldtaal, ik
werk met vierkanten en cirkels.
Ook dit is een studie naar vorm en
kleur. Nu richt ik me weer op iets
nieuws. Ik ben geïnteresseerd in
dahlia’s. Er zijn heel veel soorten
en sommigen zijn interessant
qua herhaling van de vorm van
de bloemblaadjes, anderen qua
kleur. Ik ga onderzoeken of ik daar
iets mee kan in mijn werk, dat
weet ik nu nog niet.’

“De kleurrijke schilderingen
op de hoge wand tussen
de Primark en de bouwwerkzaamheden aan het
stadskantoor heb ik ook
gemaakt”.
‘Vorig jaar heb ik een installatie
gemaakt in de projectruimte van
De Pont. Nu ben ik bezig met
een opdracht voor Tilburg
University. Daarvoor ga ik weven
in het textiellab van het Textielmuseum.’ Eigenlijk zou Sigrid nu
in Japan in residence zijn, in
Arita. In verband met corona is
het verzet naar januari.
‘Fantastisch, drie maanden

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

ondergedompeld in een andere
cultuur. Ik sta open voor wat er
op mijn pad komt in Japan, dat
soort ervaringen neem je mee.
Ik ben ooit in China geweest.
Ik was onder de indruk van de
enorm grote gebouwen daar.
De kleuren, de Chinese tekens
en de maten hebben mijn werk
beïnvloed.’ Arita staat bekend om
zijn handbeschilderde porselein.
Uitgangspunt van deze residency
is om speciale technieken te
leren binnen de oudste keramische industrie van Japan en deze
POSTER A3 Geef racisme geen stem 2020 DRUKWERK_C.pdf
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in het eigen werk toe te passen.
‘Er komen ook kunstenaars uit
andere landen. Werken met porselein is een nieuwe, interessante
uitdaging. Ik laat me daar verrassen. Het is een soort onderzoekscentrum, wij krijgen de kans om
te experimenteren met de hulp
van vakmensen uit Japan. Ze hebben daar allerlei voorzieningen. Ik
hoop dat het in januari door kan
gaan.’ Meer informatie over het
werk van Sigrid Calon:

www.sigridcalon.nl
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Bericht uit Oman; Qalhat,
6 augustus 1999

				

Tekst en fotografie door Marcel Payens
Ik ben Marcel Payens, ingenieur, en reis veel voor mijn werk. Getrouwd, vader van vier kinderen en
woon al drieëntwintig jaar in de wijk Korvel. Ik ging voor een Nederlands bedrijf naar Oman, om voor
een groot project een installatie in bedrijf te stellen. De komende tijd zullen meer delen van het
reisverslag verschijnen in de Koppel. Dit is deel 2

Enkele verblijfplekken en op de voorgrond het zwembad
Oman (2)
Het werk gaat hier onverminderd
traag. Ik ben de afgelopen dagen
voornamelijk bezig geweest met
de airconditioning die steeds vaker
niet goed werkte. De capaciteit is
veel te klein en de besturing is niet
goed. De hoofdaannemer heeft
verkeerde getallen voor temperatuur en luchtvochtigheid gegeven.
Voor een airco is de luchtvochtigheid een groter probleem dan de
temperatuur. Het kost erg veel
energie om vocht uit de lucht te
halen. Dat doe je door de lucht
flink af te koelen en als het nodig
is weer op te warmen. De airco
doet dat met moeite. Soms zit ik in
19 graden te werken, en 5 minuten later in 28 graden, en kan ik
niks meer zien door de condens
op mijn bril. Die grote schommelingen zijn erg vermoeiend. De
laatste dagen gaat het beter maar
nu moeten we bespreken hoe we
de capaciteit gaan uitbreiden. Ik
heb er geen verstand van, maar ze
willen graag dat ik erbij ben.
Zonsverduistering
Vanmiddag komt er een zonsverduistering. Terwijl normaal de
fabriek gonst van de aktiviteit, is
het nu onwerkelijk stil. Alle werklui
hebben de middag vrijaf gekregen. Een enkeling is wel aan het
werk, maar het lijkt op straf. Alle
westerlingen werken gewoon
door.
De pendeldienst tussen de bouwplaats en Muscat, de hoofdstad, is
al om tien uur vertrokken in plaats
van twee uur ‘s middags, omdat
tussen drie en vijf alle verkeer
verboden is om ongelukken te
voorkomen. En misschien is het
licht van een verduisterde zon wel
gevaarlijk: een Indiase kantoorbediende weigerde om tijdens de
verduistering een stel oude ring-

banden naar de vuilcontainer te
brengen. Hij wilde niet toegeven
dat hij bang was om naar buiten
te gaan. Hij wachtte ermee tot
de volgende dag.
De verduistering zelf was een
grote teleurstelling. Je moest
door een lasmasker kijken om
de maan voor de zon te kunnen
zien schuiven. Er was bijna geen
duisternis, de wolken zorgen
voor meer donker.
De bar
Alleen de bar in het westerse
kamp heeft bier en andere
alcohol. Ondernemende geesten
hadden dat vlot door, en het
aantal bierblikjes voor ‘thuisgebruik’ nam zulke absurde
vormen aan dat een maatregel
nodig leek. Verdubbelen van de
‘take away’-prijzen hielp goed,
maar treft de goeien (ik), die
gewoon graag op hun kamer
een biertje drinken tijdens het
typen van stukjes. Ook daar zijn
weer oplossingen voor: ik bestel
vier Heineken en een glas (daarmee is het geen thuisgebruik)
en ik drink het eerste biertje op
in de bar. Na vierweken zijn de
openingstijden veranderd. Doordeweeks ‘s avonds om half elf
dicht, donderdags middernacht.
Aanleiding was een vechtpartijtje op een vrijdag, tussen twee
Engelsen die de hele dag in de
bar hadden gezeten en duidelijk niet alleen water hadden
gedronken.
De Vrije Vrijdag
In de meeste islamitische landen
is de vrijdag de vrije ‘zondag’. De
donderdag is de ‘zaterdag’. Voor
internationale handel is dat een
ramp, je hebt in de week maar
drie dagen beschikbaar voor

contact. Vandaag is het weer een
vrije vrijdag. Donderdagavond is
de bar dus tot twaalf uur open!
Ik sla tussen tien en twaalf niet
minder dan negen of tien blikjes
Heineken achterover. Dat komt
vooral doordat mijn Engelse
drinkmaten blijkbaar allergisch
zijn voor lege glazen. Nog voor
het glas helemaal leeg is staat er
alweer een vers blikje naast en als
je op die manier wordt bedolven
onder de vriendschapsgebaren
kan je ook niet achterblijven.
Zo komt het dat de vrijdag altijd
wat stroef begint. Het ontbijt kan
worden genuttigd tussen 6:45 en
8:15, maar ik kies voor het bed.
De eerstvolgende gelegenheid is
dan de lunch, van 12:00 tot 13:00.
Kan dus rustig de lunch afwachten, maar ik schrik 12:30 wakker
en moet me nog haasten ook. Na
het eten wat uitbuiken met een
kopje koffie, maar niet meteen
gaan zwemmen.
Internationale techniek
Er is geen beroep zo internationaal inzetbaar als techneut. Ik
zit hier in Oman met een EngelsJapanse aannemerscombinatie,
die de fabriek ontworpen heeft.
Over de hele wereld zijn installaties ingekocht. Turbines uit
Italië, generatoren uit Nederland, transformatoren uit België,
samen goed voor de stroomopwekking. Gasmeting: computers
uit Nederland, pijpleidingen
uit Engeland, drukopnemers
uit Japan. Kantoren met lokale,
Omaanse secretaresses en chauffeurs. Regenwaterafvoer, wegen
door Indiase bouwvakkers. Veel
van het technisch middenkader:
Filipijnen, Indiërs, Pakistanen.
We kunnen allemaal samenwerken omdat we dezelfde technische taal spreken. Geef een

Indiase pijpfitter een technische
tekening, gemaakt in Engeland,
en hij weet wat hij moet doen.
Hetzelfde met een Filipijnse electricien.
Met andere beroepsgroepen gaat
dat moeilijker. Een Nederlandse
leraar kan niet zomaar aan de
slag in Taiwan, een Nederlandse
jurist niet in de Verenigde Staten.
Bankieren gaat al wat beter. Geld
wordt overal begrepen. Handel
gaat ook goed internationaal.
Maar niets is zo goed overdraagbaar als techniek.
Een fabriek is ingewikkeld en
kostbaar
De bouw van deze LNG fabriek
(Liquified Natural Gas, vloeibaar
gemaakt aardgas) is erg kostbaar, twee miljard dollar. Met de
bouw van speciale tankers en een
pijpleiding om het gas aan de kust
te krijgen, komt het totaal op zes
miljard dollar. Shell betaalt. Je zal
maar de manager zijn die op een
dag zegt: ‘jongens, dit gaan we
doen’. Ik heb als beginnend projectmanager wel eens wakker gelegen van 12000 gulden. Zo gaat
het ook niet, natuurlijk. Shell heeft
een aantal specialisten in dienst
die niets anders doen dan zich afvragen waar marktkansen liggen
en daar rapporten over schrijven.
En dat komt dan bij de directie
die daar belangwekkende dingen
over zegt, en een of twee voorstellen laat uitwerken. Een van die
twee voorstellen gaat door. Oman
LNG fabriek, bijvoorbeeld.
Denk je eens in. Je zit in je kantoor
in den Haag, en nu moet je in
Oman land gaan kopen om een
fabriek op te bouwen. Is de zee
diep genoeg daar ? Hoe is het
klimaat. Hoe zit het met aardbevingen. De pijpleiding met gas
vanuit het binnenland moet naar
die plek gelegd kunnen worden. Is
dat technisch mogelijk, is het politiek/sociaal ook mogelijk?
Er moet een globaal ontwerp voor
de fabriek komen. Hoeveel gas
kunnen we verkopen, hoe groot
moet die fabriek worden? Kunnen we zoveel gas wel door die
pijpleiding krijgen? Die leiding
moet groter! De eerste plek die
we uitgezocht hadden, gaat niet
door: de Sultan heeft daar een
villa aan de kust liggen. Wie gaat
de fabriek bouwen? Er zijn genoeg
kandidaten, laat ze allemaal maar
aanbieden. Wat is de laagste prijs
waar ze het voor willen doen?

niet herbouwd. Nu wonen er wel
wat mensen. Het is rustig, maar
het is natuurlijk ook hun zondag.
Er is geen doorgaande weg, we
moeten stapvoets door een doolhof van huizen en straatjes. Bijna
iedereen groet. De mannen zitten
buiten aan de thee.
De Wadi is werkelijk een paradijs
van groen in een verder kaal landschap. De rivier heeft in de loop
van honderdduizenden jaren een
dal uitgeslepen in de bergen. De
rotsen en stenen zijn allemaal
afgerond. Er liggen rotsblokken
zo groot als een huis, duidelijk op
weg naar beneden maar vermoedelijk al lang niet meer van
hun plaats gekomen. Het dal is
niet breed, op sommige plaatsen
niet meer dan misschien twintig
meter, elders wel weer honderd
meter. Aan de bergwand hangen
twee dikke elektriciteitskabels,
hier en daar met een spijker vastgemaakt. Typisch dat zo’n detail je
op moet vallen. Zo’n kabel moet
strak tegen de muur zitten, maar
waarom eigenlijk?
Het begin van de wadi is een soort
park. Er zijn paden en prieeltjes.
Veel dadel- en bananenbomen.
Er is maar een soort bloem, die
groeit aan een struik, verder is
alles groene plant en boom. Er is
ooit een bootje geweest, maar dat
is weg, dus we moeten meteen
al tot onze middel het water in.
Dat is lauw warm en er zwemmen
vissen in. Er was me al verteld
dat je af en toe het riviertje moest
doorwaden, maar het was toch
iets vaker dan ik had verwacht. Ik
had eigenlijk gewoon foute kleren
aan, maar was daarmee gelukkig
niet de enige. De eerste keer trok
ik mijn sportschoenen en sokken
nog uit, maar de vierde keer niet
meer.
Ken’ s grote zorg is het bier. Er is
een koelbox met 20 blikjes bier en
voor de vorm nog wat fris. Die box
moet mee omhoog. Gelukkig zet
Ricko het ding op zijn schouders
en wandelt zo de wadi op. Ken:
“We didn’t invite you just for that,
Ricko”.

Als we wat hogerop komen zijn
er minder planten, het is water en
rotsen. Op een gegeven moment
houdt het pad helemaal op – er
moet gezwommen worden. Omdat ik toch een paar foto’s wil maken zwem ik met een hand boven
water, m’n camera vasthoudend.
Bovendien met schoenen aan, dus
het gaat niet erg vlot. Sommige
Tussen de middag, Wadi Shab
stukken zijn ondiep, maar zo glad
Afgelopen vrijdag zijn we met een dat het beter is met je lichaam in
paar man, in twee pick-ups, naar
het water te blijven. Glijd je uit,
Wadi Shab geweest. Een Wadi
dan ga je niet helemaal onder en
is een vruchtbaar rivierdal, een
blijft de camera droog.
rivier-oase. Ik rijd met Ken en Malcolm mee, twee Engelse drinkma- Het laatste stuk zwemmen gaat
ten van me. Verder zit Ricko in de door een spleet in de rotsen naar
auto, een immer lachende Filipino. een grot. In de grot komt een
Ricko is niet lang maar wel breed; watervalletje uit. De grot is niet
hij zit iedere dag in de fitnessruim- griezelig. Bovenin zitten grote gate. In de andere auto zitten nog
ten, zodat het er licht is. Er hangen
Malcolm 2 en Trevor. De weg voert wat touwen waarlangs je omhoog
eerst door Qalhat, een historische kunt klimmen. Malcolm 2 heeft
plaats niet ver van de fabriek. Tot
dat bij een eerdere tocht gedaan,
het jaar 1400 was hier een beis de hele wadi afgeweest, tot ze
langrijke natuurlijke haven, maar
bij een punt kwamen waar het
toen kwam er een aardbeving en water gewoon uit de grond komt.
die tilde alles een paar meter op,
We blijven er de rest van de midzodat er geen haven meer was. Er dag en rijden dan terug.
liggen nog steeds ruïnes uit die
Het vervolg van deze reis leest in
tijd, want het stadje werd destijds u in de volgende Koppel. Tot dan!
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KAPVERGUNNING BOMEN
vergroening van de hete binnenstad
Door Mariëtte van der Heijden

De gemeente Tilburg trok onlangs 1,1 miljoen uit voor “vergroening van de hete binnenstad”.
Verbijsterend dat dezelfde gemeente dan nu een bouwer toestaat om twaalf bomen te kappen
bij het historische Korvelplein. Dit ten behoeve van parkeerplaatsen voor een appartementencomplex. Namens tweeënnegentig bewoners is inmiddels een bezwaarschrift ingediend.
“Gisteren hebben 92 omwonenden van het Korvelplein een bezwaarschrift ingediend
tegen de verleende kapvergunning voor Korvelplein 175. Het gaat om een oude
tuin in een gebied met cultuur historische bestemming. In de tuin staan vijftien
bomen van vijftig jaar en ouder. De villa van Korvelplein 175 wordt verbouwd tot
zeven appartementen. Om acht parkeerplaatsen en zeven bergingen te realiseren
			
dreigen twaalf bomen gekapt te worden.
		
		
		
		
		
			

De leegkap van de tuin tast de woon- en leefomgeving aan van de bewoners van
tweehonderdvijfenzeventig appartementen en woningen. In het gebied en rond
de tuin leven zeer veel vogels. Bij een eerste telling zijn al 20 soorten gespot. De
hoge bomen zijn vanaf de openbare weg goed te zien en vormen een groene
horizon. De gemeente stelt zich op het standpunt dat de kap geen of nauwelijks
effect heeft voor de natuur- en milieuwaarden en stadschoon, zonder ook maar
enige onderbouwing daarvoor te geven.

			

Hoe kan zij dit met droge ogen zeggen als de inkt van het bericht dat de
gemeente voor 1,1 miljoen euro aan klimaatmaatregelen treft - waaronder het
plaatsen van zesenvijftig bomen, nauwelijks droog is?

		
		

De gemeente heeft de bezwaarmakers in contact gebracht met eigenaar en vastgoed projectontwikkelaar om zo de kans te bieden in een onderhandelingsgesprek
zoveel mogelijk bomen te redden. Een merkwaardige gang van zaken. Van een
gemeente mag toch worden verwacht dat zij ook de belangen van omwonenden behartigt.

De gemeente Tilburg heeft een bouwvergunning afgegeven zonder daarin de gevolgen voor de tuin te
betrekken. Doordat pas na de verlening van de bouwvergunning de kapvergunning werd aangevraagd
en beoordeeld, heeft de gemeente zichzelf vastgezet en staat de bescherming van natuur- en milieuwaarden en stadsschoon op achterstand”.

Wilt u hierop reageren of wilt u ook betrokken zijn bij de bewonersgroep mail dan naar :
mlavanderheijden@planet.nl

www.wijkkrantdekoppel.nl

pagina 16

Oproep:
Voor onze tuin van woongroep voor ouderen "Samen Verder" zoeken we hulp voor de tuin-werkzaamheden. Op donderdagochtend wordt er gezamenlijk in de tuin gewerkt, hierbij willen we graag
ondersteuning van (sterke, groene handen) voor dit dagdeel per week.

Zuiderbazaar
afgelast
Veel evenementen in Tilburg, waaronder de Tilburgse Kermis, zijn
voor dit jaar al afgelast vanwege de coronacrisis. Helaas is het ook
onmogelijk om de Zuiderbazaar dit jaar door te laten gaan. Het evenement stond gepland voor zondag 30 augustus 2020. De Zuiderbazaar is het jaarlijkse wijkfeest voor jong en oud in de wijken Trouwlaan-Uitvindersbuurt en Oerle, met een rommelmarkt, infostandjes,
workshops en live muziek. De werkgroep Zuiderbazaar hoopt iedereen te zien in 2021 bij een nieuwe, spetterende editie
van de Zuiderbazaar!

Open podium
Korvelplein afgelast
Veel evenementen in Tilburg, waaronder de Tilburgse Kermis, zijn
voor dit jaar al afgelast vanwege de coronacrisis. Helaas is het ook
onmogelijk om het open podium op het korvelplein door te laten
gaan. Het evenement stond gepland voor zondag 28 juni 2020. Het
open podium waar live optredens gepland stonden zullen we in
overleg met de sponsoren proberen te verplaatsen naar 27 juni 2021
We hopen jullie allemaal in goede gezondheid te zien in 2021.
Namens bewonerscomité Korvelseweg.

foto; Tosca Weeterings
De tuin is ongeveer 1200m2 met bomen, struiken en vaste planten.
Kom gerust eens vrijblijvend kijken, misschien is het iets voor jou.
Omgeving Trouwlaan. Info/aanmelden via ons mailadres:
verdersamen@gmail.com
Met vriendelijke groet, Tosca Weeterings

Aanpassingen openingstijden
Zuiderkwartier
Het wijkcentrum zal geleidelijk weer voor steeds meer activiteiten
geopend zijn. De maatregelen in verband met de coronacrisis
moeten daarbij in acht genomen worden.
Daarnaast speelt dat Contour de Twern een taakstelling heeft
opgelegd aan alle wijkcentra, dus ook Zuiderkwartier, om efficiënter
om te gaan werken zeg maar te bezuinigen, met name op de inzeturen van het personeel. Dit betekent dat er ook gekeken wordt naar
de openingsuren van Zuiderkwartier.
De Wijkraad denkt mee en gaat in overleg met de centrumcoördinator
over hoe dit het beste kan worden ingevuld. Want de wijkraad is namelijk van mening dat het wijkcentrum er allereerst is voor de bewoners van de wijk en dat het centrum open moet zijn op die momenten
dat de wijkbewoners daar behoefte aan hebben.
De Wijkraad is er van overtuigd dat we een goede invulling zullen
vinden voor deze problemen.

De leukste wijk van Tilburg
Met de leukste kinderactiviteiten deze zomer
In de Uitvindersbuurt, Korvelsehofjes, Trouwlaan, Zeeheldenbuurt
en in Oerle is in de zes weken schoolvakantie van alles te doen voor
de kinderen. Van puzzeltocht, stoepkrijten wedstrijd touwtrekken,
blikgooien, 3 op een rij en nog veel meer. Er zijn ook prijsjes te
verdienen. We zullen het organiseren op diverse locaties in de wijk,
inschrijven is niet nodig. Als je een leuke locatie weet laat het ons
weten via info@wijkraadzuiderkwartier.nl onder spelen in de wijk.
We zoeken ook nog vrijwilligers die ons mee willen helpen om er
een onvergetelijke zomervakantie van te maken. Ook opgeven via
info@wijkraadzuiderkwartier.nl

Gespot in de Abel Tasmanstraat:
flamingo gemaakt van
fietsonderdelen

Houd
rekening
met
elkaar

BERLIJN CAFE
WE MOGEN
WEER SHINEN

