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DUBBELE EXPOSITIE
IN WIJKCENTRUM DE
NIEUWE STEDE
8 t/m 25 mei
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Oude liefde
Citroën
Tekst en foto door Helga en Jan Janssens Baan
Type auto: Citroën HY
Bouwjaar: 1970
Kleur: gebroken wit met ”emaille”groen
Rijdt op: LPG (en benzine)
Wijk: Sint Anna

In 2011 zouden we eigenlijk
met een gehuurde VW-bus op
vakantie gaan, toen ik dacht
dat er toch ook Citroën HY’s te
huur zouden moeten zijn. Mijn
(Jan’s) vader had er vroeger
namelijk één als koffiebus
waarmee hij langs bouwplaatsen ging in 1968. Maar nee, ze
waren niet te huur...maar wel
te koop.
Toen we bij de derde busbezichtiging in Wolvega aankwamen, wisten we het zeker:
we kopen deze.
Onze bus is de eerste zes jaar
eigendom van de Provinciale
Waterstaat Friesland geweest.
Dit als werkbus van de monteur van onder meer het Ir.
Woudagemaal. Deze monteur

Op de foto: Helga, Jan en Josephine op vakantie in Schotland
heeft de bus daarna over
kunnen kopen. Compleet als
kampeerbus omgebouwd. En
vanaf 1978 kon zijn gezin er
mee op vakantie. Of zoals dat
op het kenteken staat “bedrijfswagen met kampeerinrichting”.

De inrichting is bijzonder,
want de binnenzijde is geheel
voorzien van behang en de
gordijntjes hebben koofjes.
Het ziet er allemaal erg knus en
gezellig uit.

Geef de aarde een kans, koop 2e hands!

DE REDACTIE ZOEKT SCHRIJVERS
VOOR DE WIJKKRANT.

Topkwaliteit voor bodemprijzen
CONTACT
013 - 53 59 858
info@peerke.biz
www.peerke.biz

WINKEL
Korvelseweg 159
5025 JD Tilburg
di. t/m za. open

In- en Verkoop gebruikte meubels, woonaccessoires en vintage kleding

naar Engeland en verschillende keren Schotland. Schotse
bergwegen met een helling
van 25% zijn geen probleem,
ze gaat langzaam, maar komt
altijd boven. Maar wat wil je,
met slechts drie versnellingen. We staan ook wel voor
Het reguliere onderhoud doen weekendjes op een Natuurwe zelf maar het groot onder- kampeerterrein van bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, daar
houd laten we aan een
is het altijd goed toeven. Er
Citroënspecialist in Elshout
over. Nu, 11 jaar later, gaan we zit een goede kachel in dus
er nog steeds mee op vakantie. we kunnen er jaarrond mee
We zijn er bijvoorbeeld al mee weg. Zodra we de motor
starten, begint bij ons altijd
naar Bretagne en de Loirehet vakantiegevoel!
streek in Frankrijk geweest,
naar een Duits waddeneiland,

“Het busje heet
Josephine, want het
is een kloeke Franse
dame”.

MAGAZIJN
Kapelmeesterlaan 114
5049 NL Tilburg
do. t/m za open

Je hoeft geen journalist te zijn maar
plezier hebben in schrijven!
Meld je aan via redactie@wijkkrantdekoppel.nl

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Twee werelden, één expositie
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 9.500 exemplaren.

Van 8 april tot 25 mei a.s. is deze dubbelexpositie te zien
bij Wijkcentrum De Nieuwe Stede

Redactie adres

Stichting Wijkkrant de Koppel
p/a Karel Doormanlaan 35, 5025 ZD Tilburg
redactie@wijkkrantdekoppel.nl www.wijkkrantdekoppel.nl
Voor vragen, opmerkingen of eventuele klachten kunt u naar
de redactie mailen: redactie@wijkkrantdekoppel.nl. Alle aanleverspecificaties kunt u vinden op onze website. Ook zijn daar
de reeds verschenen kranten digitaal te lezen.

Redactie

Aan de muur hangen de schilderijen van Hikmet Kadir.
Hikmet is geboren in een klein dorpje in Irak, dichtbij de Turkse grens. Hij verliest zijn ouders in de oorlog vóórdat hij herinneringen aan ze heeft. Zijn oudere
broers en zussen nemen de zorg voor hem op zich. Hikmet ging niet naar school,
maar leerde zichzelf tekenen en schilderen en doet dat al zo lang als hij zich kan
herinneren. Eerst met potloden die hij krijgt van andere kinderen, later met zijn
eigen kwasten.

Anita Zeeman: redactie
Dagmar Ebbeling: redactie
Zandra van Toorenburg: redactie
Annemarie van Malsen: redactie
Kim Pattiruhu: fotografie
Marjolein vd Akker: redigeren
Stijn Oosterling: redigeren
Marc Reinieren: website, financiën
Odette Payens: opmaak, advertenties
Petra Heijnekamp: opmaak

Eerstvolgende Koppel komt uit op 16 april,
Kopijsluiting is op 21 maart 2022.

Belangrijke meldpunten

De gemeente, politie, Tiwos, TBV Wonen Breburg, ContourdeTwern en R-Newt werken nauw samen om de veiligheid en
leefbaarheid in uw buurt te verbeteren. Maar ook uw hulp is
hard nodig om zaken op te kunnen lossen en een beter beeld
te krijgen van wat er speelt in de buurt. Meld daarom zaken
die om handhaving vragen of waar u overlast van ervaart.
Heeft u het gevoel dat er ‘iets niet klopt ‘ in uw buurt? Ook dat
horen we graag! U kunt ook melden als u zich zorgen maakt
om iemand in uw straat/buurt.

Politie

Verdachte situatie? Spoed? Bel 112
Geen spoed, wel politie: Bel 0900-8844 of
www.politie.nl/melden
U kunt ook rechtstreeks mailen met de wijkagenten Teun
Roovers en Harm de Cort
Wilt u anoniem een melding doen?
Meld Misdaad Anoniem, bel 0800-7000 (melders blijven altijd
anoniem) of ga naar www.meldmisdaadanoniem.nl
www.politie.nl-mijn buurt-wijkagenten-korvel Tilburg.

Tip of melding over uw buurt

Straatverlichting kapot? Ophalen(grof ) huisvuil?
Losliggende tegels of, heeft u overlast van iets?
Ga naar www.tilburg.nl/melden of bel 14013 (maandag t/m
vrijdag tussen 8 en 18 uur).
Contactpersonen
Tiwos: Hilde Bauwens: hildebauwens@tiwos.nl 013-5490764
Rick Hendeiks: rickhendeiks@tiwos.nl
TBV wonen
Paul de Nijs: pdenijs@tbvwonen.nl
Olivier van den Ham: ovandenham@tbvwonen.nl
Dennis van Gorp: dvangorp@tbvwonen.nl
Wonen Breburg
Alexandra Mravunac: a. mravunac@wonenbreburg.nl
Frank Sjaardema: f.sjaardema@wonenbreburg.nl
013-5399803
Contour de Twern
Jacoline Pijl, buurtondersteuner: 06-12936859
jacolinepijl@contourdetwern.nl
R-Newt
R-newt kids Sander: sander@r-newt.nl 06-23544700
R-newt jongeren Debbie: debbie@r-newt.nl 06-22761369
Gemeente Tilburg
Wilt u graag met de gemeente praten over uw buurt?
Neem contact op met uw wijkregisseur van de gemeente of
omgevingsmanager Ankie van de Sande:
ankie.van.de.sande@tilburg.nl 013-5429084

Op drieëntwintigjarige
leeftijd vlucht hij uit Irak om
onder de dienstplicht van
Saddam Hoessein uit te komen. De avond van zijn aankomst in Nederland ziet hij
op televisie hoe Amerika de
oorlog met Irak start. Hikmet
vraagt asiel aan in Nederland
en verblijft een aantal jaren
in diverse asielzoekerscentra.
Wanneer een medewerker
van vluchtelingenwerk ontdekt dat hij schildert worden
er materialen geregeld, maar
door alle verhuizingen moet
hij steeds opnieuw beginnen.
In 2009 krijgt hij eindelijk een
verblijfsvergunning en sinds
2014 draagt hij met trots
de Nederlands nationaliteit.
Hij verhuist naar Tilburg en
regelt nu weer zijn eigen
materialen. Hij schildert een
tijdje bij ArtenZo en the
Living Museum, waarna hij
bij wijkcentrum De Nieuwe
Stede terecht komt. Sinds
2019 schildert hij in alle rust
in de tekenruimte van het
wijkcentrum.

Vitrinekast
In de vitrinekast kun je de creaties van moeder en dochter
Laurette Bonink en Renske
Hermus bewonderen. Zij wonen al jaren met veel plezier in
de wijk.
Handwerken en creatief bezig
zijn is hen met de paplepel
ingegoten. Hun moeder/oma
was coupeuse. Zij maakte de
kleding voor zichzelf en haar
vijf kinderen en heeft voor elk
(achter)kleinkind een prachtige wieg bekleed. Laurette
heeft deze kwaliteiten ook
geërfd van haar moeder. En zij
raakte destijds geïnfecteerd
met het poppenmaakvirus,
ze maakt ze in alle soorten en
maten. Daarnaast wordt er

door haar heel wat gebreid
en gehaakt. Ook Renske haakt
allerlei knuffels en maakt
creaties van vilt. Ze vindt het
erg leuk om per seizoen een
tafereeltje voor het raam aan
de Capucijnenstraat 104 te
zetten, om anderen van mee
te laten genieten.
Beiden vinden het fijn om
creatief bezig te zijn, steeds
weer iets nieuws maken en
hier een ander blij mee maken. Ze bieden hun werken te
koop aan en kunnen zo zelf
weer materialen aanschaffen voor nieuwe ideeën. Daar
worden zíj dan weer blij van.
De expositie wordt geopend
op vrijdagavond 8 april om
19.00 u. U bent van harte
welkom.

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Onterving kinderen
Door Sandra Esselink

Wijkraad Korvel-SintAnna
Een nieuwe naam en een nieuw logo

Onterving kinderen
Iedere notaris krijgt wel eens de vraag of het mogelijk is om
een kind te onterven. Het antwoord is niet zo eenvoudig.
Eigenlijk is het antwoord 'ja en nee'.
In principe is het mogelijk om een testament te maken waarbij
een kind wordt onterfd. Dat is ook een geldig testament.
In Nederland heeft echter ieder kind recht op een legitieme
portie. Dat is een minimaal gedeelte waarop je als onterfd
kind aanspraak kunt maken. Het is een soort schadevergoeding in geld. Als een kind een beroep doet op zijn legitieme
portie wordt hij geen erfgenaam. Hij wordt slechts schuldeiser. De legitieme portie is de helft van het 'normale erfdeel'
dat een kind zou hebben gekregen indien er geen testament
gemaakt zou zijn. Als bijvoorbeeld een alleenstaande moeder
met vier kinderen overlijdt, is de legitieme portie per kind de
helft van een/vierde, dus een/achtste van de waarde van de
nalatenschap.
Als een onterfd kind een beroep wil doen op zijn legitieme
portie, moet hij dat doen binnen vijf jaar na het overlijden. Hij
moet zelf actie ondernemen. Niemand is verplicht hem hierop
te wijzen.
Het is echter wel toegestaan om als erfgenaam een legitimaris
te wijzen op dit recht. Dit kun je bijvoorbeeld doen wanneer
je als erfgenaam niet in een onzekere periode van vijf jaar
terecht wilt komen. In dat geval zou je de legitimaris een (redelijke) termijn kunnen stellen waarbinnen een beroep op de
legitieme portie gedaan kan worden.
De legitieme portie is opeisbaar zes maanden na het overlijden. Dit kan slechts anders zijn als de overledene een partner
heeft, waarmee hij getrouwd is, een geregistreerd partnerschap heeft of een samenlevingscontract. In dat geval geeft
de wet de mogelijkheid om bij testament te bepalen dat de
legitieme portie pas opeisbaar is als beide partners zijn overleden.
Het heeft overigens geen zin om te schenken aan de overige
kinderen om op die manier de legitieme portie te verkleinen.
Alle schenkingen aan kinderen moeten voor de berekening
van de legitieme portie bij de nalatenschap opgeteld worden.
Wilt u meer weten over het onterven van een kind of een
andere erfgenaam dan kunt u contact met ons opnemen via
013-532 11 55 of info@notaristilburg.nl. Natuurlijk kunnen wij
u ook verder helpen met andere erfrechtelijke vragen.

Wijkraad Korvel-Sint Anna.
Een nieuwe naam en een
nieuw beeld. Een frisse start
na een paar zware jaren.
Als u dit stukje leest is ons
lentefeest van zondag 3
april al lang achter de rug.
We hebben samen geklonken op de lente. Op die dag
hebben we ook ons nieuwe
logo en website gepresen-

Het rijk van
de Sphinx
Roes was ooit de naam
van een rijk met als belangrijkste plaats Kiev. Dit
was Lang voordat er sprake was van het Moskovische rijk dat we later
zijn gaan leren kennen
als Rusland ofwel Russia.
Finland(R), Estland(U),
Georgie(S), Armenie(S),
Turkije(I), Letland(A).
Het woord roes schijnt
zijn oorsprong in het
oud-Noors te hebben en
roeier te betekenen. Wat
zeer begrijpelijk is als je
je bedenkt dat rivieren
noodzakelijk waren voor
handel, uitwisseling van
ideeën en het ontdekken
van nieuwe gebieden.

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

BETROKKEN
BIJ UW ZAAK

De wijkraad wil graag op

verzoek meedenken, tips
geven en onder voorwaarden financieel ondersteuning bieden.
Wij willen graag dat de de
wijkbewoners de weg naar
de wijkraad gemakkelijk
gaan vinden.
Wij wensen u een mooie
lente.Tot ziens!
Beatrijs van der Weijden

www.korvel-sintanna.nl
wijkraad@korvel-sintanaa.nl
06 237 646 09

Bedrijven Laarstraat
staan voor u klaar!!
Het kan je niet ontgaan zijn, de Laarstraat is tijdelijk
afgesloten in verband met de vervanging van de gas- en
waterleidingen. De Laarstraat en de kruisingen zullen tot
6 mei afgesloten zijn voor doorgaand auto en fietsverkeer.
Aan één zijde van de straat blijft de stoep vrij voor voetgangers. Verkeer naar het Korvelplein/Korvelseweg/Goirle
wordt omgeleid via de zo kort mogelijke routes.

Teksten en puzzel:
John Segers

FAMILIERECHT
ERFRECHT
ESTATE PLANNING
ONROEREND GOED
ONDERNEMINGSRECHT

PERSOONLIJKE
AANPAK

teerd.
We hopen dat er dit jaar
door de mensen van Korvel
en Sint-Anna weer mooie
initiatieven ontplooit gaan
worden. Initiatieven waar
mensen elkaar op een
leuke manier kunnen ontmoeten en waar de buurt
beter van wordt.

TRANSPARANTE
TARIEVEN & OFFERTES

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

foto: Renske van Gestel

Vanuit Enexis wordt er een extra werkploeg ingezet om
het werk zo snel mogelijk af te ronden en hierdoor de
hinder te beperken.
De bedrijven; Verfkampioen, De Groot Service, Slagerij
Hein Hendriks, Bloemhandel ‘t Laar, Auto Blaschke, Domino’s Pizza en Café t Laar zijn deze periode dus gewoon
geopend en ontvangen iedereen met open armen.
Na 6 mei worden de werkzaamheden rondom de kruisingen met de Generaal Winkelmanstraat en de Berkdijksestraat uitgevoerd worden. Ook dan zal er enig oponthoud
zijn, wel blijven ook dan de bedrijven goed bereikbaar.

www.wijkkrantdekoppel.nl
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In de vroege ochtend begint de opbouw van de marktkramen, kinderen vullen de vrijplaatsen
met hun spulletjes, op de podia klinkt de soundcheck. Koningsdag is klaar om van start te gaan!
Dit jaar wordt een bijzondere Koningsdag en

van de deelnemende Korvelse ondernemers.

gaan we oude herinneringen herleven. zo vult

laat je je verrassen door de vele activiteiten op

die dag het oranje gedruis de Korvelseweg,

de weg zoals het Korvel Skate Kampioenschap,

sluit je aan bij één van de vijf podia waarop

zwaardvechten, een rondje op het rodeostier of over

de diversiteit van de straat te horen is, jazz,

de stormbaan, action painting, een heuse poppenkast

blues, hollandse glorie, reggae. Alvast een

of laat je jezelf smincken. dompel je onder en ontdek

knipoog naar Mundial Korvel. Wie weet ga

de smaak sensaties van het aanbod als het gaat om

je eindelijk die ene grootmoeders vaas scoren

lekkernijen en eten met de ruim 14 nationaliteiten

of pak je net die goede aanbieding mee bij één

die de straat rijk is.

www.wijkkrantdekoppel.nl
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De eerste klas van de Aloysiusschool
in de Staringstraat 1959-1960
Door Peter van Iersel
De klas van Frater
Leander, gefotografeerd
door mijnheer Sparidans
van de tweede klas, als ik
me goed herinner. Tel ze
maar na. Veertig
leerlingen. Dat was toen,
op de top van de naoorlogse geboortegolf, de
normale grootte van een
schoolklas.
De Aloysiusschool is nu Basisschool De Zuidwester. De
basisschool zorgde voor wat
destijds het “Voorbereidend
Lager Onderwijs” werd genoemd. Eerst gingen we twee
jaar naar een aparte kleuterschool. Dat was de Fröbel- en
Montessorischool van de
Liefdezusters van de Heilige
Juliana van Falconieri in de
Tafelbergstraat, die toen overigens nog Poelstraat heette. Pas
daarna waren we toe aan de
Lyceum voor de meisjes.
“grote school” in de Staringstraat. Zodra we die overstap
“Op school ging het
hadden gemaakt waanden we
ons meteen verheven boven
er toen heel anders aan
de “papschool”, of “bewaartoe dan vandaag.
school” zoals mijn opa en oma
De schoolweek telde
zeiden.
De kleuterschool was
gemengd, met jongens en
meisjes. Al het verdere onderwijs was gescheiden. Jongens
gingen naar de Aloysiusschool, waar fraters de dienst
uitmaakten, aangevuld met
enkele leken-onderwijzers.
Meisjes bleven bij de zusters
in de Tafelbergstraat. Dat ging
zo verder op de middelbare
school. Het Odulphus Lyceum
was voor jongens, het Theresia

vroeg dat onvermijdelijk om
een haast militaristische aanpak. Dat was in die tijd maar
heel gewoon. Bij het begin van
de lessen zwaaide het schoolhoofd met de schoolbel. Op de
speelplaats was voor elke klas
met witte verf een merkteken
zes dagen”.
op het plaveisel gezet. Daar
gingen we dan staan, twee
Op zaterdagochtend gingen aan twee, met twintig achter
elkaar, in een vaste volgorde.
we gewoon naar school. Elke
Als de bel voor de tweede keer
klas had één onderwijzer. De
werd geluid moesten we stil
onderwijzer van de hoogzijn. Zo was in één oogopslag
ste klas, de zesde, vervulde
meteen de functie van school- te zien of iedereen aanwezig was. Eventuele absenties
hoofd oftewel directeur.
Verder was er geen personeel. werden genoteerd. Vervolgens
werden we dan, klas voor klas,
Hulpouders bestonden niet,
ouders werden alleen uitgeno- door de eigen onderwijzer in
colonne afgemarcheerd naar
digd op de ouderavond. Met
ons leslokaal. Vergelijk dat
het hoge aantal leerlingen

Foto; privéverzameling Peter van Iersel
eens met de vrolijke chaos bij
de aanvang van een schooldag in een moderne basisschool.
We kregen op een traditionele manier les, met veel
drillen en stampen, onder het
motto “Oefening baart kunst”.
Het rampzalige “Waarom zou
je nog iets leren als je het ook

kunt googelen” lag nog veilig
in de toekomst verborgen.
En zo werd in die eerste klas
een klein wonder verricht. Frater Leander leerde ons, vanuit
het niets, lezen en schrijven en
de beginselen van het rekenen. Hij heeft er voor gezorgd
dat ik dit stukje op papier kan
zetten.

Meer dan een maaltijd

ATELIER & WINKELRUIMTE TE HUUR

Wilt u ook elke dag genieten van een

Midden in het gezellige dwaalgebied van Tilburg

lekkere en gezonde maaltijd? Bestel
dan een proefpakket van 3 maaltijden
voor maar € 15,00 en laat deze lekker
(gratis!) bij u thuisbezorgen door Edwin
en Marina Smits. Probeer het nu zelf!

Bestel via etenmetgemak.nl of
bel naar 013-82 00 954

Loop eens binnen voor meer informatie
Rijkers Conceptstore | Nieuwlandstraat 47-01
5038 Sm Tilburg | 06-22994339 | info.rijkerscuriosa@gmail.com

Runderhachee

Kipsaté

Runderlapje

www.wijkkrantdekoppel.nl
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‘Ik wil van alles, maar mijn lijf roept me terug’
Long COVID
Door Annemarie van Malsen
Als je drie maanden na een coronabesmetting nog klachten hebt, is er sprake
van long (langdurige) COVID. De klachten variëren: vermoeidheid, kortademig,
moeite met concentreren, vergeetachtigheid, last van hoofdpijn, smaak- en reukverlies, stress of angst. Ook zijn long COVID patiënten vaak overgevoelig voor
prikkels (licht, geluid, drukte). Drie wijkbewoners vertellen over hun ervaringen
met de lange nasleep van hun coronabesmetting.

Mijn wereld is
veel kleiner
Lieke de Nooij (47),
Zeeheldenbuurt

Covid support
Voor advies en
informatie over long
COVID, kun je terecht bij
C-support in Den Bosch.
Deze stichting werkt in
opdracht van het
Ministerie VWS.
Mail dan naar:
info@c-support.nu
of bel: 073 4400 440
www.c-support.nu

Half oktober 2020 kreeg Lieke
de Nooij (47) COVID. Haar
klachten, hoofdpijn en pijn
in haar lijf, waren zo ernstig,
dat ze 6 weken op bed heeft
gelegen. Na die periode is ze
begonnen met een COVID
hersteltherapie.
Deze therapie van een half
jaar bestaat uit fysiotherapie,
ergotherapie, logopedie en
diëtetiek, gericht op ademhaling, opbouw van conditie
en spierkracht, en het leren
verdelen van je energie. “Ik
ging dat eerste halfjaar met
babystapjes vooruit. In meijuni 2021 kon ik weer rond
het huis lopen en 10 minuten
fietsen, zonder weerstand, bij
de fysio.”
Helaas kreeg Lieke na 2 Moderna vaccinaties een grote
terugval en was ze weer terug
bij af. Haar klachten: vermoeidheid, kortademigheid,
hoofdpijnen, spierkrachtverlies en gevoeligheid voor
prikkels. Ook heeft ze last van
geheugen- en concentratieproblemen. Na twee keer
een half jaar had Lieke geen
recht meer op vergoeding van
hersteltherapie vanuit haar
verzekering. Ze ontdekte de
mogelijkheid om te revalideren bij SRN (Stichting Revalidatie Nederland).
Het herstel gaat met ups en
downs. “Inmiddels heb ik me
erbij neergelegd dat ik niet
meer 100% zal herstellen,
maar als ik mijn leven en werk
weer voor 80% kan oppakken
ben ik ook al blij. Je kunt wel
negatief zijn, maar dat kost
ook energie. Ik ga 3-4 keer in
de week naar revalidatie, doe
dagelijks mijn oefeningen
en doe kleine klusjes in huis.
Daarnaast moet ik in totaal 4
tot 5 uur per dag rusten.
Lieke: “Ik heb heel veel steun
van mijn partner, die in

Voor informatie en
contact met lotgenoten:
Corona-adviespunt.nl
Coronaplein.nu
Facebook: Long COVID
Nederland (PASC)

foto; Kim Pattiruhu
coronatijd gelukkig thuis kon
werken en veel zorgtaken op
zich neemt voor onze 3 kinderen. Ik zie mijn naaste familie
en soms drink ik een theetje
met een vriendin, maar meer
dan dat lukt niet. Mijn wereld
is geheel anders en ook veel
kleiner geworden dan voor de
COVID infectie. Nu het weer
wat beter wordt, ben ik graag
buiten. Met een zonnebril en
eventueel m’n koptelefoon
met noise cancelling: zodat
ik niet overprikkeld raak door
licht en geluid.”

Lieke ontvangt veel begrip uit
haar omgeving. Ook heeft ze
een goed contact met haar
collega’s. “Ik was altijd van:
niet zeuren maar doorgaan.
Ze weten dat ik me niet zomaar ziekmeld.” Toch is ze ook
onzeker over haar werk. Wat
als ze na 24 maanden nog niet
is hersteld? “Sommige
patiënten herstellen binnen
een jaar, anderen gaan na 2
jaar de WIA in. Ik probeer die
knop maar om te zetten en
me te richten op mijn herstel.
Ik heb nog even.”

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
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Zoveel mogelijk
regelmaat
Simone Narraina (32),
Sint Anna
Hoe zorg je voor voldoende
rust in je leven als je werk
bestaat uit veel verschillende
banen? Simone Narraina (32)
is ondernemer. Ze is dansdocent en geeft lichaamsgerichte coaching, is redacteur bij
dansdocent.nu en werkt in een
winkel. Geen dag is hetzelfde.
“Regelmaat is super onhandig, maar ik zorg ervoor dat ik
iedere dag op vaste tijden naar
bed ga en opsta, en op vaste
tijden eet, zowel doordeweeks
als in het weekend.”
Ze heeft al 10 maanden long
COVID klachten. Ze vergelijkt
haar klachten met een burnout gevoel. “Het hele zenuwstelsel is ontregeld. Ik heb
maanden last gehad van misselijkheid, een schommelende
bloedsuikerspiegel”.

spontaan leuke dingen te gaan
doen, juist die leuke dingen
verrijken je leven. Maar altijd
als je iets moeilijks meemaakt,
“Ik had de klachten van
leer je er ook iets van. Ik leef
bewuster, stel andere priorieen zwangere vrouw,
tieten. Ik luister naar mijn lijf,
maar dat was absoluut
let nog beter op wat ik eet, en
niet aan de hand”,
zorg goed voor mezelf. Geluklacht ze.”
kig zit er vooruitgang in mijn
herstel.”
Ze heeft vanochtend haar
In haar werk als bewegingskamer opgeruimd. Vroeger
coach kan ze ook andere meniets vanzelfsprekends, nu een
prestatie. “Ik moet mijn prikkels sen met long COVID klachten
helpen. Eind maart is ze bedoseren. Mijn sociale leven is
erg uitgedund. Dat vind ik wel gonnen met een cursus bewegingsmeditatie voor herstelheel moeilijk. Ik mis het om

foto; Kim Pattiruhu
lende long COVID patiënten:
een combinatie van meditatie,
dans, en yoga die erop gericht
is om ze weer veiligheid,
ontspanning en vertrouwen
te geven in hun lijf. Deze
meditatie doe je vooral liggend op je yogamatje. Ook is
ze benaderd voor het organiseren van een COVID retreat:
een midweek in juni voor long
COVID patiënten. “Een week
waarin ze opladen door rust
en meditatie, in een prikkelarme omgeving.”
www.simonenarraina.com

Illustratie: Linda van Erve.
Linda is werkzaam als illustrator en woont in de wijk Sint Anna. Wil je meer van haar
illustraties zien? Neem eens een bezoek aan www.instagram.com/lindavanerve

Drie tot vijf rustmomentjes
per dag
Xantijne van Beers (42),
Schildersbuurt
Mensen kennen haar als een
sprankelende, extraverte
persoon, maar nu heeft ze
amper nog energie. Xantijne
van Beers (42) heeft al ruim 16
maanden last van long COVID,
wat zich onder andere uit in
een uitputtende vermoeidheid.

5 uur mee als boventallige
kracht.” Ze heeft dit leven op
een lagere snelheid geaccepteerd: “Natuurlijk heb ik af
en toe mijn dipjes, maar toch
heb ik dagelijks ook lol in mijn
leven.”
Xantijne heeft baat bij ergotherapie. “Met fysiotherapie
ben ik gestopt. Dat is gericht
op opbouwen, proberen
telkens net iets verder te
komen. Dat werkte bij mij
averechts. Ik moet vooral
niet over mijn grenzen heen
gaan. Zodra je voelt dat je
moe wordt, moet je echt
gaan rusten en niet denken:
nog even dit afmaken.

Een simpele actie als een
trap oplopen of een wasmand
tillen kan al te veel zijn. Naast
deze vermoeidheid kan ze
sinds long COVID slecht tegen
prikkels: geluid, licht, drukte.
Bovendien zijn haar ogen
achteruitgegaan, heeft ze last
van overbelasting van haar
spieren, hoort een constante
piep in haar oren en lijdt aan
‘brain fog’ (concentratieproble- Ik zou mensen met langdumen en vergeetachtigheid).
rige COVID klachten willen
aanraden: neem je klachten
Xantijne heeft geleerd om
serieus, meld je ziek, want hoe
zuinig om te gaan met haar
meer je over je grenzen heen
energie: “Ik wil van alles, maar
gaat, hoe langer je herstel
mijn lijf roept me terug.”
duurt. Vraag op tijd zorg
Overdag plant ze 3 tot 5
aan en laat ook je ook goed
rustmomentjes in tussen haar onderzoeken. Verder heb ik
activiteiten. “Ik werk in de
veel gehad aan informatie van
jeugdzorg, draai lange dagen, C-support, en van contact met
maar op dit moment werk ik
lotgenoten op Facebook.”
wekelijks niet meer dan 2 keer
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Een modern buurtsprookje
Door Piet-Jan Dusee
Op nr. 12 is een gezin komen wonen. Ze hebben status
en twee jonge kinderen. Welkom in ons vergrijzend
buurtje is ons gevoel, nieuw leven! Naast ons is het stil.
Naast ons is het leeg.

Buurman Theo zou eigenlijk
gaan aanleunen, maar hij
haalt het niet meer; het lukt
echt niet meer. Ze hebben
hem opgenomen in een soort
van acuut, maar wel in het
tehuis in de buurt. Hij woonde
er eigenlijk ook al niet meer.
Sociaal zat hij in het buurtcafé
met zijn krantje en zijn neutje
en zijn voorspelbare humor. In
zijn huis was het al heel lang
stil en nu zeker. Het huis staat
leeg, geen idee wat er gaat
gebeuren.
Het is maart en wij, wij stiefelen naar het stemlokaal. Het
is de zestiende en het is voor
de gemeente en het is nog
stillekes en ik begrijp dat dat
zo gebleven is en niet alleen
in onze buurt. De Russische
invasie in de Oekraïne domineert de dag, maar het is ene
Esmah Lahlah die het geloof
in de stad doet herrijzen of in
ieder geval bij een belangrijk
deel; zij wint de verkiezingen.
De vader van nr. 12 heeft
geïnformeerd. Voormalig arts
in Palestina en nu kantinebeheerder in het buurtsportcentrum vraagt wat er met

Om een groot en machtig rijk te stichten heeft de Sphinx een zestal landen veroverd. Dat zijn landen die al aan
zijn rijk grenzen en die namen van zeven letters hebben. Door de paardensprong puzzels op te lossen vind je de
namen van die landen maar ook steeds een extra letter. Zet die letters achter elkaar om de naam van het rijk
van de sphinx te vinden. Lees het stukje verderop om de oplossing(en) te checken.

het huis gaat gebeuren; het
huis van Theo. Hij zou wel
(overmoedig) willen kopen en
zijn jeugdige kinderen spreken
al wonderbaarlijk goed ons
taaltje; dus die moeten toch
kunnen bemiddelen.
Of ik het al gehoord heb
vraagt mijn buurvrouw: “Die
blonde van 36 wil gaan trouwen. ”Alexy heeft nu zeker zes
jaar in het studentenhuis op
38 gewoond en is schijnbaar
/ blijkbaar afgestudeerd en
vertrekt naar Amsterdam. Zijn
blonde buurtmeisje gaat dus
met hem mee. Romantiek leeft
eindelijk op een of andere
manier toch voort naar het
schijnt.
”Zullen we morgen Theo
met een bezoekje verblijden,
vraagt mijn lief,” voor het te
laat is. Dat klinkt dan weer, hoe
zal ik het zeggen voorbarig
toch!
Vandaag kwam mijn overbuurvrouw aan de deur en “Zullen
we een wijntje drinken, op
Alexy, op Esmah, op Theo en
op jou.! Daar is toch niets voorbarigs aan of mis ik iets.

Effe loskoppelen
Door Esther Bruls

Regelboekje
We moeten vaak veel. Niet per se van de ander, vaker
van onszelf. En dan bedoel ik niet het te-doen-lijstje
dat je per dag of week kunt afwerken en afvinken, ik
bedoel meer de regels die we onszelf opleggen.
Onuitgesproken regels die we als het ware in ons
eigen persoonlijke wetboek hebben opgeslagen. Bij
mij is dat bijvoorbeeld: mijn haar moet leuk zitten, ik
moet grappig uit de hoek komen, ik mag niet somber
zijn, de klerenkasten moeten op een bepaalde manier
(de mijne, niet de zijne) ingericht zijn, en zo kan ik nog
een behoorlijke tijd doorgaan.

Best heftig eigenlijk. Dat we
zo streng zijn voor onszelf.
Bij cliënten in mijn praktijk
is er bijna altijd sprake van
een lange regellijst, vaste
ideeën die mensen zichzelf
opleggen en als ze daar niet
aan voldoen dan levert dat
veel ongemak en inwendige
strijd op. Ik vraag ze een
week lang een regelboekje
bij te houden. Gewoon
alles opschrijven, zonder
schroom, alle moetens en
niet-mogens.

Sommige regels heb je van
huis uit meegekregen, andere
komen uit je naaste omgeving,
en heel veel leefregels heb je
zelf gecreëerd. En dan is de
grote vraag: zijn ze eigenlijk
wel nodig, helpen ze je in het
leven, of geven ze jou (te)
grote druk?

Het perfectionisme dat door
dergelijke regels ontstaat
kan enorm belastend zijn,
werkstress geven, een overdreven focus op uiterlijke
zaken, of gewoon een hoop
Dan schrikken ze meestal
gedoe voor jezelf. Je hoeft
van de grote hoeveelheid
immers niet perfect te zijn,
leefregels die ze hanteren,
je bent al goed zoals je bent.
hoe streng ze zijn en dat het In plaats van steeds beter te
ook niet mogelijk is om zich willen worden in je regels en
er altijd aan te houden.
wetten, zou je kunnen kijken

foto; Florain Verheijen

welke je los kunt laten, uit
kunt wuiven, toedeledoki! Dan
zul je zien dat er meer ruimte
komt voor andere zaken, andere gedachten of gevoelens.
Je kunt meer spelen, meer
ontdekken, meer ontspannen.
Dus mijn haar mag wel eens
wild zitten, ik mag ook wel
eens chagrijnig zijn, maar de
klerenkasten zijn nog steeds
op mijn manier volgestapeld,
want hij maakt er gewoon een
bende van.
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De Vuurvlam stopt

Beroepskeuzetest

Door Anita Zeeman

Door Sjef Voets (65): slagerszoon, achtereenvolgens
bakker, paardenknecht, leraar, beeldend kunstenaar.

Het metaalbewerkingsbedrijf De Vuurvlam aan de Groenstraat is een bijzonder
bedrijf. Veel wordt met de hand gedaan. Er staan geen grote, geautomatiseerde
productiemachines. Ze maken hier geen standaard metalen producten.
Peter Driesser en Paul Snels, de eigenaren, bieden maatwerk en een persoonlijke
benadering. Maar na ruim 35 jaar gaan ze met pensioen.

Nu Peter en Paul stoppen met hun smederij De Vuurvlam
lijkt het alsof ze ook een tijdperk afsluiten waarin nog veel
verschillende beroepen in het straatbeeld waarneembaar
waren. Beroepen die je kon zien, horen, ruiken, proeven,
voelen. Daar zijn er niet veel meer van over. Ze bestaan niet
meer – de roepende kreukelverkoper die van deur tot deur
ging – of ze zijn verplaatst naar anonieme industrieterreinen aan de rand van de stad.

Als kind kon ik in de smederij in
de Groenstraat het vuur en de
vonken zien en de platen ijzer
horen vallen na de klap van de
slagschaar. Een eind verderop
was de huiveringwekkend diepe
pers van de oudpapierhandel.
Op het mysterieuze Volt-terrein
gebeurde van alles wat herrie
maakte met machines en wat
bakken vol vreemd gevormde
voorwerpen opleverde.
Een rondje Transvaalplein en
omgeving levert op: de slager
die een ringske worst tot wettig betaalmiddel had verheven.
Twee fietsenmakers met gesis
van leeglopende fietsbanden en
de lucht van solutie en tweetaktuitlaatgassen. Een groenteboer/kruidenier met zijn aaibare
handelswaar grotendeels op
straat uitgestald. Een weeïg zoet
snoepwinkeltje, daarnaast de
bakker met witbestoven borsthaar. Dan een slijterij, verboden
voor kinderen, in de voorkamer van een woonhuis en een
dito gehuisveste kapper. Een
wat afstandelijke drogist, een
avondkleding-verhuurbedrijf, de
drukbezochte tabakszaak van
een dame die “weduwe” werd genoemd en dan weer een bakker.
Daartegenover de melkboer met
een paard in wat nog duidelijk
herkenbaar was als boerderij. In
een zijstraat nog een schoenmaker in zijn schuur die je enkel kon
bereiken via een donker gangetje tussen de huizenrij. Daar hing
de wat hallucinerende lucht van
bison kit en zag je waar een leest

toe diende. En de visboer
natuurlijk, die rook je al van
verre.
Allemaal beroepen waar je
als kind op straat kennis mee
kon maken en die je meer of
minder aantrekkelijk kon vinden. De straat als beroepskeuzetest. Ik wist het wel: het
paard van de melkboer en de
vonken van het smidsvuur
en het aambeeld. Uiteindelijk
is het beide geworden.
In de afgelopen decennia
zijn kinderen zich minder
bewust gaan worden van de
beroepen van hun vader en
moeder.

“Iets op kantoor of iets
met computers. Kinderen zijn minder in de
straat geïnteresseerd
geraakt dan in hun
scherm”.
In de loop van hun middelbare schoolcarrière doen ze
een beroepentest en maken
ze een keuze. Ik wens hen
daarbij veel wijsheid toe.
Peter en Paul worden bedankt voor hun vriendelijkheid en vakmanschap
en rust na gedane arbeid
toegewenst. En mijzelf prijs
ik gelukkig.

Foto; Kim Pattiruhu
Tijdens de economische crisis
in de jaren tachtig stelde Paul
aan Peter voor om samen
fietskarretjes en bakfietsen
te gaan maken. Ze kenden
elkaar van de motortochten
die ze met een vriendengroep
maakten. Paul: “We begonnen
in de schuur van Peter, maar
die werd al snel te klein. Na het
huren van een pand aan de
Piushaven en een pand op het
voormalige bedrijventerrein
aan de Mechtildisstraat besloten we de metaalwerkplaats
aan de Groenstraat te kopen.
Dat heeft goed uitgepakt,

we hebben hier met plezier
gewerkt.” Peter: “Van het een
kwam het ander. We gingen
landbouwwerktuigen voor
de biologisch-dynamische
landbouw maken. Geen grote
aantallen, maar er was wel een
constante vraag.”

je kunt altijd binnenlopen,
ook zonder afspraak. De
meeste klanten krijgen wij
via mond-tot-mond reclame.
De klant komt met een idee,
bijvoorbeeld een kunstenaar
komt met een maquette of
een aannemer met een bouwtekening. Wij bekijken samen
Nu maken ze van alles. Trapmet hen hoe we hun ideeën
pen, hekken, tuinelementen,
kunnen uitvoeren. Zij de cremeubels, horeca- en bedrijfsin- ativiteit, wij de praktische interieur, smeedwerk enzovoort. vulling.” Paul: “Het belangrijkZe maken nieuwe producten
ste is dat de klant blij is. Maar
en ze restaureren oude.
ik vind het wel mooi om ons
eigen werk te zien als ik door
Peter: “We zijn laagdrempelig, de stad fiets. Bijvoorbeeld het

hekwerk op de synagoge.”

er altijd op dat het werk niet
te moeilijk voor hen was.
Peter: “Voorheen hadden we drie Het ging goed, we zijn een
man personeel. Dat leverde druk klein bedrijf en konden hen
op. We moesten zorgen voor
goed begeleiden.” Paul: “Stuwerk en dat werk moest bij hen
denten van het ROC kregen
passen. Een combinatie van pro- we niet veel. Het ROC zocht
ductiewerk en onze eigen ideeën stageplaatsen waar ze grote
over werk.” Paul: “We hebben
moderne machines hebben
regelmatig mensen opgeleid. Di- en die hebben wij niet.”
verse stagiairs zijn hier jaren blij31 Maart stoppen ze, maar
ven werken. Dikwijls waren dat
jongeren van de praktijkschool.” het gebouw en het terrein
Peter: “Ze leefden hier op. Ze
houden ze nog enige tijd
hadden vaak gehoord dat ze
aan.
niets konden en hier merkten ze
dat ze wel wat konden. We letten
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Informatie van het
AdvocatenCollectief

BRIEF VAN ONS WIES
Biste meense
Wè hebbe we toch unne wenter. Vur ons ouw meense is ut geweldig. Mar vur de kender
nie. Die wete mar amper wè sneuw is. Mar dan die wenters van vruuger. Mar daor meuge
we nie over praote, dè is vurbaai. Mar dees véén ik toch wel fén. Ge zit wir lekker in ut
zonneke. En mee de carnaval hebbe ze òk goei weer gehad. Jè naa wel veul verkouwe,
mar des hil normaal.

Door mr. Theo ten Velde

Mar wè denkte naa in Oekraine. Die meense zen er mee gedalast. Ik hoop dè jullie allemaol daor goed aon denken. Wè dieén Poetin doar wir flikt. Ut is nie normaal mir. Un hilleboel meense zen gevlucht. Hier kome ze ook. Laote wij ze mar goed ontvange. Wij hebbe
ut hier goed.Ut is hier in un veilig land Laote wij mar wet minder doen. En klaorstaon vur
die meense. Mar vural ouw meense en de moeders mee die kientjes.
Wè hebbe wij ut hier goed. Laote wij wet dele. Wè ge kunt misse. Wij heurde van iemand
die moest zunne vrachtwoage vol laoie mee goei spulle . Mar ok mee pakke luiers en
maondverbaand, paracetamol. Dus dè hebbe wij natuurlijk gedaon. Want dan witte dè ut
goed aon komt. Nou dè moest ik toch ff kwed. Want ut zal nog wel ff dure.
Nou meense ik zeg mar zoo; Oorlog is het enige spel, waarbij beide partijen verliezen. Ik
hoop dat ik in de volgende Koppel de vrede wir heerst
Veul groete van jullie Wies

Advocaat bij het verhoor van minderjarigen
Het is inmiddels al een aantal jaren praktijk dat iedereen
recht heeft op een advocaat tijdens het verhoor bij de
politie. Als je bent aangehouden kun je een beroep doen
op een piketadvocaat waardoor de staat de advocaat moet
betalen.
Als je ‘ontbiedingsbrief’ ontvangt van de politie is dat anders.
Vaak stuurt de politie een brief waarin staat dat je wordt
verdacht van een strafbaar feit en dat je op verhoor moet komen bij de politie. In dat geval heb je weliswaar recht op een
advocaat bij het verhoor, maar moet je die in de regel
zelf betalen. Dit was ook het geval bij minderjarigen. De rechter heeft pas geleden besloten dat minderjarigen extra beschermd moeten worden en zij ook een beroep kunnen doen
op een advocaat die kan worden betaald door de overheid.
Dit betekent dus dat iedereen die onder de 18 jaar op verhoor
moet komen bij de politie, kosteloos een advocaat kan krijgen.

Aanbetalingen
Problemen rondom aanbetalingen steken steevast om de
zoveel tijd de kop op. Zo was recent een kwestie in het
nieuws waarbij talloze mensen het schip in waren gegaan
bij een bedrijf in zonnepanelen. Deze mensen hadden forse
bedragen aanbetaald en kregen niets geleverd.
Ondanks dat problemen met aanbetalingen blijven terugkeren, blijven de meeste consumenten aanbetalingen toch
als normaal beschouwen. Er bestaat echter helemaal geen
wet die bepaalt dat je moet aanbetalen. Het is dus geen
verplichting om een aanbetaling te doen. De enige wettelijke bepaling die iets over aanbetaling zegt is het wetsartikel
waarin staat dat een aanbetaling nooit meer dan 50% van de
koopsom mag bedragen. Alleen in bijzondere gevallen, zoals
zaken die op maat worden gemaakt kan een aanbetaling
logisch zijn.
Ons advies is al jaren even duidelijk als simpel: niet aanbetalen. Moet het toch, zorg dan voor de nodige zekerheid. Bijvoorbeeld door te kopen bij een gecertificeerd bedrijf of een
bedrijf dat is aangesloten bij een waarborg- of garantiefonds.
AdvocatenCollectief
www.AdvocatenCollectieftilburg.nl

Basisschool de Zuidwester
Kindcentrum Korvel

- Stop met diëten-

Onderwijs én kinderopvang onder één dak!
Een fijne, veilige plek waar je graag wilt zijn.
Maak een afspraak voor een rondleiding:

oen schoolplein!

De juiste ondersteuning voor ieder kind

013-4683504
www.dezuidwestertilburg.nl
bs.de.zuidwester@xpectprimair.nl

Start met het programma Overgewicht te lijf!
Vergoeding door zorgverzekeraar
Meer informatie op www.werkaanleefstijl.nl
(ook voor stoppen met roken)
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THEMA: De Korenbloemstraat

Het oudste deel van de Korenbloemstraat is het wooncomplex met de gele
woningen aan het Kromhoutpark.

Door Dagmar Ebbeling

Deze woningen waren niet altijd geel. In 1919 werd deze wijk gebouwd door de
Gemeentelijke Woningdienst. Het vormde een geheel van 209 woningen, ontworpen door architect J.D. Meijsing, tussen de Korenbloemstraat en de Diepenstraat.
Dit deel heet De Korvelsche Schijf.
Kenmerkend voor het complex zijn de accenten op de hoeken, zoals afschuiningen
en hoogteverschillen, het gebruik van symmetrie en de verschillende
poortoverbouwingen. Dit zorgt voor een divers beeld in de wijk. Het complex
is later gerenoveerd, waarbij een deel isolatie aan de buitenzijde heeft gekregen
(de gele woningen) en een deel isolatie aan de binnenzijde.
(bron: Meer dan wonen, een eeuw sociale woningbouw in Tilburg)

Een paar buurtbewoners:
nummer
116
John Janssens woont al 37 jaar hier op
nummer 116.
Samen met vriendin Manuela zit
hij op het dakterras.
We mogen even boven
kijken.
Een fijn plekje om te
zitten en iets lekkers
te eten en drinken.

Kim Pattiruhu Fotografie

Roel Jansen, 24 jaar,
woont op nummer 108,
boven in het penthouse.
Hij woont hier pas een
maand. Na zijn studie
vond hij een baan als
belastingadviseur in Den
Bosch, maar wilde graag
in Tilburg blijven wonen.

Via marktplaats vond hij
dit appartement met badkamer, in dit opmerkelijke
scheef gebouwde huis.
Ook van binnen is het wat
scheef. De historie van dit
gebouw kent hij niet.
De buurt kent hij nog niet
zo goed, wel heeft hij
vrienden in de stad.

Huis
104
106
108
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AdvocatenCollectief Tilburg
Het AdvocatenCollectief is sinds 1985 gevestigd aan de Korenbloemstraat 86.
Destijds opgericht door
vier studenten die na hun
vrijwilligerswerk bij de
Rechtswinkel het laagdrempelige rechtswerk wilden
voortzetten. Gratis rechtshulp voor mensen die geen
advocaat kunnen betalen.
Jean-Louis van Os, een van
de oprichters destijds, werkt
er nog steeds. Dat zij juist
in deze wijk zijn gevestigd
is geen toeval, dicht bij de
bewoners die het vaakst
een beroep op hen doen.
Het pand waarin ze zitten,
een voormalige groentewinkel, is wel bij toeval
verkregen. Met een lening
van de Triodosbank konden
zij dit pand kopen en met
de weinige middelen die

zij hadden, hebben ze het
pand zelf opgeknapt en geschikt gemaakt. Zo houden
ze de kosten laag. Het is een
sober gebouw, waardoor
de dienstverlening betaalbaar is. Cliënten betalen een
wettelijke eigen bijdrage en
in de meeste gevallen is het
zelfs gratis.
De missie van de advocaten die er werken is juridische bijstand verlenen aan
mensen die het ‘t zwaarst
hebben. Naast particulieren ondersteunen ze ook
bewonerscomités en milieuorganisaties, onder meer
bij bezwaar tegen bestemmingsplannen. Ze zoeken
overeenkomsten in individuele zaken, zoals meerdere

ontslagen bij eenzelfde
bedrijf. Geen pleisters plakken door losse mensen te
helpen, maar het achterliggende probleem aanpakken.
Elke dag is er van 10 tot 12
uur een inloopspreekuur.
Daardoor is het zeer toegankelijk. Mensen worden
direct geholpen en niet
doorgestuurd van loket
naar loket. Het AdvocatenCollectief is gespecialiseerd
in: arbeidszaken (ontslag),
sociale verzekeringen
(uitkeringen), huurzaken,
familierecht (echtscheiding,
alimentatie) en strafzaken.
De meeste klanten komen
uit de wijk, maar soms worden ze benaderd

door anderen.
De advocaten schuwen een
alternatieve aanpak niet.
De mooiste anekdote is van
eind jaren tachtig, toen het
circus op het Laarterrein
een beroep deed op het
Collectief. Zij konden de
rekeningen aan gemeente
en energiebedrijf niet meer
betalen en mochten toen
geen voorstellingen meer
houden. De schuldeisers
legden beslag op hun wagens en dieren, zo kregen
ze alleen nog maar meer
schulden. Ook na bemiddeling van het AdvocatenCollectief wilde de gemeente
niet helpen. Toen is er een
actie opgezet, waarbij de
circusmensen met

de advocaten en 7 olifanten naar het stadhuis zijn
gelopen. Van het Laar via
de Korvelseweg tot aan het
stadhuis waren de sporen
te zien van de kudde olifanten. De wethouder werd
naar buiten gehaald, de
bakker gaf stokbrood voor
de olifanten, het jeugdjournaal en de NOS waren er.
Toen wilde de gemeente
wel helpen.
Het AdvocatenCollectief is
geopend van maandag t/m
donderdag van 9:00 tot
12:30 en van 13:30 tot
16:30. Vrijdag van 9:00 tot
12:30 uur.

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Mink Verf en behang
Mink Verf en behang is een van de oudste verfwinkels van Tilburg.

In 1966 begon de opa
van Boudewijn Mink zijn
kleine verfwinkel in een
klein deel van het pand.
De huiskamer was beneden achter de winkel. In
die tijd was het gebruikelijk dat schilders hun verf
en toebehoren kochten
bij de drogist. Bouwmarkten had je toen nog
niet.

waren er een kruidenier,
een sigarettenwinkel, horlogemaker, groenteboer, twee
kroegen, 2 slagerijen, een
bakker, een textielwinkel en
een zaak voor huishoudeMink is gespecialiseerd in
kwaliteitsverf en behang.
Naast verf en behang
verkopen zij ook zonwering
en gordijnen.

hun kinderen, die de meerwaarde kennen. Daaruit
blijkt het vertrouwen dat
de klanten hebben in de
winkel. Bij Mink houden ze
van persoonlijk contact met
de klanten om een zo goed
mogelijk advies te kunnen
geven.

Klanten komen tegenwoordig vanuit de hele stad en
ook daarbuiten. De klant
die het verste weg woonde,
Inmiddels is de winkel
was in Londen, daar hebzo’n acht keer groter ge- lijke artikelen aanwezig in
ben de heren Mink zelf
worden. Boudewijn is de de straat.
nog het huis behangen
derde generatie die in de
winkel staat. Zijn ouders De klantenkring bestaat uit voor deze klant. Door deze
zorgvuldig opgebouwde
extra service en de deszijn ook nog betrokken
en wonen boven de win- contacten, die kiezen voor kundigheid hebben zij hun
klantenkring behouden, in
kel. In de huidige Koren- kwaliteit en er zijn ook 3e
bloemstraat staan vooral generatie klanten die in de een tijd dat de Korenbloemwinkel komen. Tevreden
straat geen winkelstraat
woonhuizen maar in de
klanten
geven
dat
door
aan
meer is.
beginjaren van de zaak
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ContourdeTwern
De Koppel

Fijn Thuis gesprekken

Paasbrunch/bingo
Wijkcentrum De Nieuwe
Stede
Heb jij zin in een heerlijke paasbrunch,
het spelen van bingo en luisteren naar
muziek? Er zijn leuke prijzen te winnen.
Wanneer:

maandag 11 april

Hoe laat:

12.00-15.30 uur

Waar:

Wijkcentrum
De Nieuwe Stede

Kosten:

€ 2,50

Georganiseerd door:
Vangnetwerk ‘De Lunchgroep’
Nog vragen/aanmelden:
Bel: Bas Groenendijk 06 233 46 785
basgroenendijk@contourdetwern.nl of
Silvia van Dijk 06 444 95 968
of vul het inschrijfformulier in bij
Wijkcentrum De Nieuwe Stede.

Mensen worden steeds ouder. Hoe mooi is het om dat op een

Wordt u dit jaar 75 jaar? Dan ontvangt u een brief waarin een

gezonde en gelukkige manier in de eigen buurt te doen? De

Fijn Thuis gesprek wordt aangeboden. Heeft u vragen of zou u

gemeente Tilburg en haar partners zetten daar stevig op

graag in gesprek gaan over bovenstaande thema’s? Meld u zich

in. Bijvoorbeeld met de Fijn Thuis gesprekken. Vrijwilligers

dan aan! Getrainde vrijwilligers komen aan huis voor het Fijn

komen dan bij de mensen thuis om te horen hoe zij de toe-

Thuis gesprek.

komst in hun eigen woning en buurt voor zich zien en toekomstgericht kunnen vormgeven. En welke rol de gemeente,
de buurt, de samenwerkingspartners en het eigen netwerk

Bent of kent u iemand die geholpen zou kunnen worden
met een Fijn Thuis gesprek? Of die juist geschikt zou

daarin kunnen spelen.

zijn om als vrijwilliger deze Fijn Thuis gesprekken te
voeren? Vrijwilligers zijn altijd welkom voor dit project.

Welke (grote) veranderingen komen er aan na iemands werkzame leven? Wat heeft u nodig om langer in uw huis te kunnen
blijven wonen? Bij welke organisatie kunt u voor welke hulp

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met
Saskia van Zijl (06 22 89 78 73) of mail naar

aankloppen? Hoe gaat u uw vrije tijd invullen? Heeft u al eens

adviespunt@contourdetwern.nl

nagedacht over vrijwilligerswerk? Kortom, wat heeft u nodig
om gezond en gelukkig oud te worden in uw eigen buurt?

Sport toegankelijk voor iedereen
“Sport toegankelijk maken voor iedereen” Onder dat

moeten doen, is een toffe actiefoto plaatsen op Facebook

motto hebben Decathlon Tilburg, ContourdeTwern en

of Instagram en ons hierin taggen”, aldus Rob Haen van

Self de handen ineengeslagen en vandaag de eerste

ContourdeTwern. Mensen kunnen hierbij gebruik maken

twee Tilburgse sportboxen gevuld.

van de hashtags #sportboxtilburg en #decathlontilburg,
zodat ook zij een beetje mee kunnen genieten van alle

De sportcontainers zijn verkrijgbaar bij MFA Zuiderkwar-

talenten en sportplezier.

tier (Wassenaerlaan 38) en zitten vol sport- en spelmaterialen voor jong en oud. Decathlon Tilburg, ContourdeTwern

In de sportboxen zitten onder andere een voetbal, pijl en

en Self hopen met deze twee containers een start gemaakt

boog, skateboard, badminton rackets, basketbal, straat-

te hebben voor nog veel meer van dit soort sportboxen in

hockeysticks, beachbal, kubb spel en nog veel. De materia-

de stad. “Scholen, clubs of particulieren kunnen deze gra-

len zijn beschikbaar gesteld door Decathlon Tilburg.

tis komen lenen. Het enige wat ze in ruil voor deze spullen

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

www.wijkkrantdekoppel.nl

Column
Door Wim Werker
Vakantie
Waarom gaan mensen op vakantie? Meestal om van
alles te zien, om te wandelen, indrukken op te doen,
cultuur te snuiven, om te liggen en te bakken en dus
bruin te worden, musea te zien, tuinen te bekijken,
kastelen te bewonderen etc. Wij doen dat ook, behalve
dan het bakken aan een strandje. Bruin komen wij terug
met slechts de zichtbare delen. Ook wij wandelen, zien
musea, kastelen, kijken rond in steden, lopen over hele
kleine marktjes in hele kleine plaatsjes, bezoeken
uitgebreid supermarkten in andere landen, dit omdat
mijn eega een supermarkt tic heeft. Dit laatste zal ik
enigszins proberen uit te leggen.
Toen wij de eerste keer samen
op vakantie gingen kreeg ik
te maken met het fenomeen
L in Frankrijk. L zullen vele wel
herkennen als de supermarktketen van Le Clerc in Frankrijk.

leerde me dus in slaapstand
in de auto en zakte heerlijk
weg in een Frans zonnetje.
Na ruim een half uur kwam ik
overeind en begon aan een
puzzeltje, af en toe een blik
werpend op de entree van L.
Mijn eega en ik delen vele
Na een uur kwam er toch een
geneugten maar niet boodlichte ongerustheid over me.
schappen doen. Waar ik een
“Zolang kun je je daar toch niet
soort rood waas voor mijn
bezig houden”, dacht ik. Na
ogen krijg als ik een super70 minuten zag ik ineens een
markt betreed en zo snel
Franse gendarmerie auto met
mogelijk alle boodschappen
zwaailicht stoppen voor de
in een kar wil hebben en altijd entree van L. “Nou gaan we het
hoop op geen enkele rij bij de krijgen”, dacht ik ongerust. “Ze
kassa, vertraagt mijn lief haar
is opgepakt.” “Ik bemoei
pas en kan heerlijk langzaam
me nergens mee”, hield ik me
langs echt alle schappen
voor. Uiteindelijk kwam mijn
lopen. Hier wat beet pakken,
liefste vriendelijk lachend na
terug zetten, twee meter veranderhalf uur L uit. Heerlijk
der, even wat kijken, toch weer ontspannen laadde ze de
terug, datzelfde artikel uit het meest heerlijke artikelen bij
schap, nog even kijken, toch
ons in de auto. Of ik me niet
maar in de kar en dan weer
ongerust had gemaakt, vroeg
verder de hele winkel door.
mijn engel. Natuurlijk niet. Hoe
Kort na onze kennismaking
kom je daar nou bij. Nu maak
bleek dat wij op het punt van
ik me ook nooit meer ongerust
boodschappen doen geen klik of het een Noorse, Zweedse,
hadden. Er kwam een scheiEngelse, Italiaanse of Franse
ding van geesten op dit punt. supermarkt betreft. Ik doe
Met andere woorden: ik ben
mijn dutje, doe een sudoku, en
ontslagen van het doen van
mijn lief komt nog steeds met
boodschappen. Mannen! Heer- de meest geweldige heerlijklijk toch zo’n vrouw.
heden terug.
Terug naar L. Onze eerste
Ik kijk uit naar de volgende
vakantie. Ze zei dat ik me geen vakantie!
zorgen hoefde te maken als
het lang zou duren. Ik instal-
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Even voorstellen,
Souvenir jeugdkoor
Bij dit koor leer je veel verschillende soorten muziek zingen; uit binnen- en buitenland,
popmuziek en musical, maar ook klassieke muziek. Er wordt regelmatig meegewerkt aan
uitvoeringen van een opera en musical of het concert van een andere vereniging. Daarnaast
worden ook zelfstandig concerten gegeven. Eens in de twee à drie jaar wordt een eigen
muziektheaterproductie of musical opgevoerd in een theater.
Elke donderdagavond repeteert het Souvenir jeugdkoor
in wijkcentrum De Back,
Schout Backstraat 33 in Tilburg . Dit koor, voor jongens
en meisjes van 4 tot 25 jaar,
bestaat uit drie niveaugroepen, nl. Een Zangklas, voor
kinds van 4 t/m 6 jaar, de
Opleidingsklas, voor kinderen
van ca. 6 t/m 12 jaar, en het
Jeugdkoor voor
ca. 13 t/m 25-jarigen. Er zitten
leden uit onze wijk bij het
koor, maar ook uit andere
wijken van Tilburg of daarbuiten.
17.30 – 18.15 de Zangklas
18.15 - 19.30 de Opleidingsklas
19.00 – 21.15 het Jeugdkoor
Tijdens de repetities wordt
gewerkt aan stemvorming,
muziektheorie en repertoire
opbouw. Naast een avondje
gezellig zingen met anderen,
krijgen leden dus ook een
(groeps) zangopleiding.
De groepen staan onder muzikale leiding van Peggy Hegeman en de theorie wordt door
Peggy en Lieke Beirnaert gegeven. Peggy is zowel gekwalificeerd zangpedagoge als
gekwalificeerd koordirigente.
In juni, 4 en 5 juni om precies
te zijn, staat er een nieuwe eigen productie op de planning.
Het is een fantasierijke productie met als titel “De droom
die niet paste”. Door Corona is
deze uitvoering opgeschoven,

maar nu kan het echt doorgaan.
De muziek ligt klaar, dirigenten
en regisseur hebben er zin in!
Ook nieuwe leden kunnen nog
meedoen aan deze uitvoering.
Houd je van zingen en wil je
daar graag steeds beter in
worden? Neem gerust contact
met ons op om eens te komen
kijken. Dat kan het beste via de

mail: secretaris@souvenirjeugdkoor.nl
Meer weten over het
Souvenir jeugdkoor?
www.souvenirjeugdkoor.nl
www.facebook.com/souvenirjeugdkoor
www.youtube.com/user/
souvenirjeugdkoor

van der

Vleuten & Derix

Uitvaartbegeleiding

T 013 592 00 48
diggersrecordstore.nl

Voor een passend afscheid
www.harrietvandervleuten.nl

Henr. Ronnerstraat 19
5038 KH Tilburg
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GEMEENTENIEUWS
WONEN
Tot 2040 groeit Tilburg met 36.000 nieuwe inwoners. 25.000 extra woningen zijn
nodig, evenals ruimte voor bedrijven, scholen, parken en winkels. Zodat de stad
een fijne plek blijft om te wonen, te werken en te leven. De stad is niet verder uit
te breiden. Daarom kijkt de gemeente vooral binnen de stad en de dorpen naar
ruimte voor extra woningen.

Excursie in eigen wijk
Tien buurtbewoners gingen in februari samen met het ontwerpteam op excursie
in de eigen buurt. Aan de hand van gesprekken, kaartjes, foto’s en een plattegrond
gaven zij veel input over hoe zij hier wonen en leven. Welke wandelroute neem
je? Waar doe je boodschappen? Welk pleintje is favoriet? Waar voelt het onveilig?
Maak je gebruik van de voorzieningen?

In de Update Stedelijke Ontwikkelingsstrategie Wonen staat in hoofdlijnen waar
en hoe de stad kan doorgroeien. De komende jaren moet verder duidelijk worden
waar en hoeveel nieuwe woningen komen. Meer informatie op:
www.tilburg.nl/toekomstvantilburg.
Ook in Tilburg Zuid ziet de gemeente kansen. Bijvoorbeeld door woningen te
bouwen voor ouderen, zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.
Maar ook door het bouwen van huur- en koopwoningen in verschillende prijsklassen. Eén van de gebieden die in beeld is hiervoor is de zone ten noorden van de
Ringbaan Zuid.

Wonen aan Ringbaan Zuid
De wooncomplexen van TBV Wonen aan de Generaal Smutslaan en de Edisonlaan
zijn gedateerd. De ca. 450 flats langs de Ringbaan zijn slecht geïsoleerd en gehorig.
Het is noodzakelijk om deze woningen op te knappen en aantrekkelijk te maken.
TBV en de gemeente stellen een gebiedsvisie op voor de toekomst van dit gebied.
Voor veel opgaven is het nodig om keuzes te maken. Is renovatie en verduurzaming
van de woningen bijvoorbeeld (financieel) haalbaar? En hoe zijn er in dit gebied
meer woningen toe te voegen om tegemoet te komen aan de grote woningvraag
in Tilburg? Wat betekent dit voor de inrichting en het gebruik van de openbare
ruimte? Koningsvoorde maakt onderdeel uit van de visie. Hier liggen kansen voor
het toevoegen van woningen voor ouderen, zodat zij in de wijk kunnen blijven
wonen.
TBV en de gemeente hebben een ontwerpteam gevraagd om mogelijke scenario’s
te onderzoeken. Dit ontwerpteam bestaat uit DAT Architecten, landschapsarchitecten van Bureau B+B en Morgenmakers. Bureau Morgenmakers is gespecialiseerd
in bewonersparticipatie. Een groep bewoners denkt inmiddels actief mee over de
visie. Het ontwerpteam wil ook graag in gesprek met andere bewoners en gebruikers van het gebied. Hoe beleven zij hun woonomgeving nu en hoe zien ze de
toekomst? Wat is voor hen belangrijk voor wonen en leven aan Ringbaan Zuid?

Zien we u op straat?
Eind april gaan we als ontwerpteam opnieuw de straat op en hopen nog veel meer
mensen te spreken over het wonen en leven in de wijk. Over hoe het nu is, maar
ook over hoe het zou kunnen zijn.
Op dinsdag 26 en donderdag 28 april van 15.00-18.00 uur zijn we op verschillende
plekken in de wijk. Medewerkers van de gemeente en de woningbouwcorporatie
zijn er dan ook. Op dinsdagmiddag vindt u ons op het veldje aan de Trouwlaan, op
donderdagmiddag bij Koningsvoorde. Hopelijk heeft u tijd om even langs te komen
of een praatje te maken met een van de teams op straat.

Huurteam Tilburg
Vanwege de enorme vraag naar woningen, neemt de
druk op de huurmarkt toe. Dit kan helaas leiden tot
misstanden, zoals een te hoge huur, ontoelaatbare
voorwaarden of een verhuurder die weigert onderhoudsgebreken aan te pakken. Sinds juli 2021 is het
Huurteam Tilburg actief. Je kunt bij hen terecht als je
denkt dat de eigenaar, verhuurder of bemiddelaar van
het pand je benadeelt.
Huurteam Tilburg helpt huurders gratis met allerlei
juridische vragen over hun huurcontract. Zoals de hoogte
van de huurprijs, (ontbreken) servicekostenafrekening,
onderhoudsproblemen of het splitsen van een all-inhuurprijs.
De confrontatie aangaan met de verhuurder is voor
huurders vaak niet prettig. Veel huurders zijn vaak niet
goed bekend met het huurrecht, met te hoge huurprijzen
en andere misstanden tot gevolg. Het Huurteam bepaalt
aan de hand van het puntensysteem wat de wettelijk
maximaal toegestane huurprijs is.

Berichten
over uw
buurt
www.overheid.nl/
berichten-over-uw-buurt

Meer informatie op www.huurteamtilburg.nl.

Uw contactpersonen bij de gemeente
Younes Nahnahi: younes.nahnahi@tilburg.nl / 06-15 47 95 21.
Ankie van de Sande: ankie.van.de.sande@tilburg.nl / 06-15 88 18 44.
Algemene klachten of meldingen: via 14 013 of de Fixi app.
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Jungle Fever

COLUMN
Door Yvette Caljé

Tekst en foto’s door Xantijne Plantijne

Het goede overwint altijd

Varenrouwmug

De ene ellende is nog niet
voorbij of de volgende dient
zich alweer aan. Hebben
we ons leven helemaal om
moeten gooien vanwege
een wereldwijde dodelijke
pandemie, komt er nog eens
een oorlog, energiecrisis en
inflatie overheen. Houdt het
dan nooit op?

Waar planten zijn, kunnen
helaas ook verschillende
soorten ongedierte voorkomen.
De varenrouwmug (foto rechts)
is een inheems plaag insect
die veel voorkomt. Ze dragen
de naam mug maar steken ze
niet; ze eten dood, organisch
materiaal. Ze houden van
vochtige grond en leggen eitjes
in de aarde van je plant. Als de
eitjes uitkomen, gaan de larven
zich voeden met het organisch
materiaal wat in de grond zit. En
ze zijn verzot op nieuwe, jonge

worteltjes.
De cyclus van de varenrouwmug is ongeveer 3-4 weken
van eitje tot volwassen mug.
De larven kunnen vooral
schade aanrichten aan jonge
planten en stekjes die aan
het wortelen zijn. Daarnaast
kunnen de muggen ook
schimmels en virussen
overdragen die je plant
verzwakken.
Bestrijding
Je kunt de potgrond vervangen en de wortels van de
plant voorzichtig maar goed
afspoelen. Je kunt ze bestrijden door het uitzetten van
roofmijten. Dit is zeer effectief. Zeker in combinatie met
aaltjes. Zij eten de poppen en
larven die in de aarde zitten.
Beiden zijn online te bestellen. Let op: deze behandeling
moet je na 2 weken herhalen
ivm de cyclus van de varenrouwmug. Daarnaast kan
je voor de volwassen varenrouwmug gele vangplanten
(zie foto links) ophangen.
Hang ze dicht bij de planten

De Varenrouwmug
die getergd worden door de
plaag. Ook het geven van
kaneelwater aan je planten is
een goed middel. De varenrouwmug is niet gecharmeerd
van de geur van kaneel en zal
dan zijn eitjes niet in de aarde
willen leggen.
Een andere methode om de
varenrouwmug te weren van
je plant is door een laagje fijn
zand of fijn grind over de potgrond te strooien of de pot
omwikkelen met huishoudfolie. Op deze manier kunnen
er geen nieuwe eitjes in de
aarde gelegd worden.

RECEPT
Één Liter kokend water
mengen met twee eetlepels
kaneel. Goed roeren en af
laten koelen. Alles zeven
zodat de bruine drab niet
in het gietwater komt.
Geef de planten
regelmatig kaneelwater.

Stekjesroute is
hét verzamelplatvorm
Ken jij ze al; de plantenruilkasten?
Je kunt je stekje of plant waar
je op uitgekeken bent of waar
je teveel van hebt, ruilen voor
een andere plant uit de plantenruilkast.
Stekjesroute is hét verzamelplatform van plantenruilkasten
met een route door heel
Nederland en België waar je
langs de verschillende aangesloten plantenruilkasten kan
gaan om planten te ruilen.
Stekjesroute is te vinden op
Facebook en Instagram. Er
zijn maar liefst meer dan 700
plantenruilkasten aangesloten
bij Stekjesroute en de groep
heeft meer dan 10.000 leden!
Er zijn een hele hoop plantenruilkasten in Tilburg aangesloten bij Stekjesroute.

Hoe werkt het?
Geven en nemen. Ruil je eigen
plantje / stekje tegen een andere uit de kast (bij voorkeur
voorzien van een naam). Tuinen kamerplanten en stekjes,
bloembollen, kruiden, moestuin, zaden alles is welkom.
Uiteraard alleen gezonde
plantjes. Voor meer informatie
en route met deelnemende
adressen, scan de QRcode.
Het zou leuk zijn om nog
meer plantenruilkasten in de
wijk te mogen verwelkomen.
Dus heb je zelf een plantenruilkast of wil je er eentje
beginnen in jouw omgeving
en wil je op de Stekjesroute?
Meld je dan aan via de Facebook groep zodat je bij de
route aan kan sluiten (zie
bericht Belangrijke Informatie

bovenaan de pagina). Dat is

gratis en vrijblijvend!
*Als plantenruilkasthouders
is het de bedoeling dat er

planten worden geruild;
vaste prijzen hanteren hoort
daar niet bij. Vrijwillige donatie vragen, mag wel.

Nee, ik vrees van niet.
Uiteraard valt er tegen een
pandemie niet zoveel te doen
zolang er landen zijn die een
vleermuis op het menu zetten en het vervolgens niet zo
nauw nemen met de hygiëne.
En aan een oorlog valt ook
niet zoveel te doen zolang
er dictators rondlopen die
bloedvergieten een prima
manier vinden om hun macht
uit te breiden.
Maar hoe we ermee om gaan
hebben we nog steeds zelf in
de hand. Terwijl een pandemie ons lijkt te verwijderen
van elkaar, lijkt de oorlog ons
weer met elkaar te verbinden.
Tijdens Corona keek iedereen
met scheve ogen naar de
ander. Wel of geen mondkapjes, handen wassen,
vaccineren, mondkapjes
en quarantaine. Alles leek
geoorloofd om ons ongenoegen naar buiten te brengen.
Demonstaties, plunderingen,
politie en ambulancemedewerkers te lijf gaan. Het leek
soms wel oorlog.
Maar nu er oorlog is in
Oekraïne gaan we massaal
de straat op om te helpen en
roepen we leuzen tegen de
dictator die ons vrijheid en
vrede wilt ontnemen. Alsof
we allemaal in de gaten hebben dat dit een veel grotere
bedreiging is voor ons dan
dat Corona.
Het is hartverwarmend om te
zien dat er zoveel mensen zijn
die zich belangeloos inzetten
voor de bedreigde medemens
in een ander land notabene.
We zijn allemaal weer bereid
om onze portemonnee open
te trekken, onze spullen weg
te geven en onze huizen open
te stellen voor de oorlogsvluchtelingen. Ik begin weer
een beetje in de mensheid te
geloven. Het komt wel weer
goed met ons en ik hoop ook
met Oekraïne.
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Kraampje-voor-de-BIJ-de-deur
op zondag 17 april

Familieleden
gezocht

Stichting Op Groene Voet organiseert dit jaar weer een zaadjes, plantjes & stekjes ruildag.
Het doel is om Tilburg op te fleuren. Dit is niet alleen goed voor de bijen maar ook voor de
gezelligheid en saamhorigheid. Bewoners zetten een kraampje, kratje of tafeltje op straat,
gewoon -voor-de-BIJ- de-deur-, lekker laagdrempelig. Ook verschillende stekjes ruilkasten
van PlantYes en de Stekjesroute openen die dag ‘het seizoen’ en zetten dan hun plantjes voor
het eerst weer buiten én er worden maai-me-niet-bordjes verspreid door de stad.
Ruilen en delen
Het idee is simpel: Iedereen die
bloemzaad, bloempotjes, binnenplantjes, (groenten)stekjes
en tuindecoratie wil ruilen,
weggeven of verkopen, zet dit
op een leuk tafeltje buiten op
straat, eventueel met een makkelijke stoel erbij. Dit kan prima
voor de deur. Bezoekers kunnen
hun eigen plantjes meenemen
en even komen snuffelen. Wat
voor de één niet meer interessant is, is iets nieuws voor de
ander. En bezoekers fietsen
makkelijk van kraampje naar
kastje via een digitale plattegrond.
Maai-me-niet-bordjes
St. OpGroeneVoet heeft 1000
zakjes fleurig bloemzaad vanuit
het project Toffe Tuinen Tilburg. Het bloemenzaad is waar
feestmaal voor bijen, vlinders
en insecten. De zaadjes mogen verspreid worden in zowel
eigen tuin als in geveltuintjes
of in boomspiegeltuintjes in de
openbare ruimte. Om ervoor te
zorgen dat daar de zaadjes kunnen groeien en bloeien is er, in

Op de foto de stekjestafel van Alix Cato
samenwerking met Diamantgroep Groen Xtra, een ‘maaime-niet-bordje’ ontwikkeld.
Deelnemers aan de kraampjesdag kunnen gratis het
bloemzaad en een bordje
krijgen. Door het plaatsen
van zo’n ‘maai-me-niet’ bordje laat je zien dat je bijdraagt

aan een groene
BIJ-vriendelijke omgeving.
Zonder bijen geen fruit
De Nationale Zaaidag is een
initiatief van de Bijenstichting
en Stichting Bijenvrienden
omdat steeds meer bijen on-

der de armoedegrens leven.
Dat is voor mensen ook belangrijk: 70% van de gewassen die we eten is afhankelijk
van bestuiving! Op 23 &
24 april vindt de Nationale
Bijentelling plaats.

Door J. Heerkens
Ik ben opzoek naar familieleden die verwant zijn aan
mijn overgrootvader Johannes Modestus Heerkens, met
de roepnaam Jan. Geboren
op 29-10-1860 te Tilburg. En
getrouwd was met Paulina
van Beurden.
Via het archief van Tilburg en
de krantenknipsel van toen,
weet ik dat hij een groot woon
/winkelpand had aan de Gasthuisstraat 49 (nu Gasthuistring). Daar had hij in 1912 een
slagerij “J. Heerkens” in samen
met de heer Jansen. Zijn
dochters hadden daar ook in
1912 tot 1927 een modezaak
de “Gezusters Heerkens”,
Dames en Kinderhoeden en
de laatste mode uit Parijs. In
1927 kocht hij een tweede
pand op de Groeseindstraat
nummer 115.
Nu ben ik niet alleen opzoek
naar mijn familieleden maar
ook naar foto’s van het pand
aan de Gasthuisstraat 49 (nu
Gasthuisring) rond 1912 tot
1940.
Reacties kunt u mailen naar
redactie@wijkkrantdekoppel.nl
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Biljartclub
Trouwlaan
Wij zijn een gezellige biljartvereniging voor 50+ers.
U kunt bij ons recreatief biljarten, maar we nemen ook
deel aan diverse competities voor senioren. De competities
worden in diverse spelsoorten gespeeld. Uw moyenne is
niet belangrijk. Het gaat bij ons vooral om het spelplezier!

foto; Kim Pattiruhu
Loop een keer bij ons binnen om de sfeer te proeven. Wij
biljarten van maandag tot en met vrijdag van 13:00 – 17:00
uur. Kortom: u kunt op elke werkdag bij ons komen biljarten!
Wij doen dat in MFA Zuiderkwartier in Tilburg.
De contributie bedraagt € 50,- per jaar. (Wij zijn deelnemer
aan de meedoen regeling van de gemeente Tilburg.)

Schoonmaakactie “NLDOET” op zaterdag 12 maart 2022 in Fokkerpark e.o.
De Wijkraad bedankt alle vrijwilligers die op die dag hebben geholpen!!

ACTIVITEITEN KALENDER

Voor meer informatie: Biljartclub Trouwlaan,
Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg,

013-2113202 / 06-49694104 toonvdmark@hotmail.com

18 april

de Paashaas in de Oranjespeeltuin van 13.00- 14.30 uur.
ook in het Fokkerpark paaseitjes zoeken en een springkussen van 13.00- 16.00 uur.

28 april

creatief van 9:30 tot 11:30 uur

6 mei

Hollandse spelletjes met loterij van tot 13.00-15.30 uur.

19 mei

creatief van 9:30 tot 11:30 uur

2 juni

ontbijt van 9:30 tot 11:30 uur

8 juni

woensdag, Buitenspeeldag van 13.00 tot 16.00 uur

16 juni

Foto; archief wijkraad
De meeste activiteiten die u hiernaast leest op de kalender
vinden plaats in en rondom het gebouw van MFA Zuiderkwartier, mits anders vermeld natuurlijk. Dit alles om de cohesie in
de wijk te vergroten. Alles georganiseerd door vrijwilligers

uit onze wijk voor bewoners van onze wijk van klein tot
groot. Voor meer informatie kijk op de website, volg ons op

Facebook of stuur een bericht naar
info@wijkraadzuiderkwartier.nl

De Zuiderbazaar gaat door maar de datum is nog niet

bekend.
Deze activiteiten zijn mogelijk door Samen Sterk
Zuiderkwartier, Gemeente Tilburg, ContourdeTwern,
MFA Zuiderkwartier, Wijkraad Zuiderkwartier, Verrijk je
wijk. En natuurlijk door alle motiverende steun van onze
gasten. Waarvoor we het al jaren doen!!

creatief van 9:30 tot 11:30 uur

7 juli

ontbijt van 9:30 tot 11:30 uur

21 juli

creatief van 9:30 tot 11:30 uur

3 augustus

gezellig spelen in de Oranjespeeltuin van 11.00-15.30 uur met allemaaal lekkers.

17 augustus

van 11.00 tot 16.00 uur kermisdag voor kinderen van de basisschool leeftijd alles is gratis,
gezond fruit, suikerspin, popcorn, likstok, drinken en broodjes.

3 en 4 september

in Stadspark Oude Dijk “stadsfeest Oude Dijk”
Op 3 september optredens van studenten en amateurs
Op 4 september verschillende coverbandjes

16 oktober

Dag tegen de Armoede. Het exacte programma volgt nog. Houd de middag vrij,
zeker de moeite waard. We vieren ons 15-jarig bestaan!!!
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Werken aan
je vaardigheden

Voor u gelezen
Kapitein Corelli’s mandoline
- Louis der Bernieres -

Daar zijn we, de welpen van scouting PVG,weer met een update.
Door velen van jullie bekend als de bezorgers van deKoppel, ja want dat is wat
wij een aantal keer per jaar doen. Maar daarnaast hebben we ook wekelijkse
bijeenkomsten. Elke week weer zorgt het stafteam ervoor dat we weer een leuke
middag beleven. Maar naast de leuke middag werken we ook aan vaardigheden.

Door Wim Werker & Monique de Wit
Louis des Bernieres.
Zijn naam klinkt niet echt Brits
maar het is toch een Engelse
schrijver met een aardige
gevarieerde boekenlijst achter
z’n naam. Deze week iets over
het wellicht bekendste boek
“Kapitein Correlli’s Mandoline”.
Een prachtig boek wat zich
afspeelt op een Grieks eiland in
de 2e Wereldoorlog. De
Italianen “helpen” de Duitsers
in de oorlog en houden een
groot deel van Griekenland
bezet. Ze hebben echter een
totaal ander idee over oorlogvoering dan hun Duitse
vrienden. De Grieken verzetten zich feller dan gedacht. Een Griekse dokter en zijn dochter
zijn de hoofdpersonen samen met kapitein Corelli, die bij hun
ingekwartierd wordt. Hij speelt prachtig mandoline, neemt de
oorlog niet al te zwaar maar wordt door de feiten ingehaald.
Het escaleert enorm als de Italianen zich overgeven door de
inval van de geallieerden in hun thuisland maar dan komen de
Duitsers alles even recht-zetten. Een romantisch boek met een
zwart randje, zeker in deze tijd.
ISBN: 9789029562362.
Volgende keer meer over dezelfde schrijver.

POMPEN
ONDERHOUD

Foto; archief Scouting
Werken aan vaardigheden is
ook leuk. We kunnen daarmee
een insigne verdienen. Het
insigne is het bewijs dat je een
vaardigheid bezit. Voordat we
een insigne verdienen moeten
we gaan we een paar bijeenkomsten hiermee aan de slag.
Er zijn verschillende vaardigheden waaraan we werken. Elk
jaar weer kiest het stafteam
een aantal insignes waaraan
we gaan werken.
Dit jaar (van september 2021
tot juli 2022) werken we aan
de volgende insignes:
buiten koken,
geschiedenis,
spoorzoeken.
Het insigne Geschiedenis

hebben we in november
gehaald. Dit hebben we
gedaan door deel te nemen
aan een geschiedenis weekend. We hebben op ons
hoofdkwartier geslapen en
hebben een reis door de tijd
gemaakt. We zijn bijvoorbeeld in de middeleeuwen
(middelseeuwsdiner) en in
de Prehistorie (bezoek aan
Dinopark Boxtel) geweest.
We hebben er veel geleerd
en daarmee hebben we ons
insigne Geschiedenis
behaald.Afgelopen maand
hebben we het insigne
Spoorzoeken behaald. Dat
hebben we gedaan door, in
verschillende bijeenkomsten,
met elkaar te leren over route

technieken. ‘Leren kaartlezen’,
‘leren routes maken en volgend middels verschillende
routetechnieken en we hebben geleerd over coördinatenenkompas leren lezen.

wat de laatste bijeenkomst
voor dit insigne gaat brengen.
We willen ook even van de
gelegenheid gebruik maken
om iedereen die dat zou
willen eens kennis te komen
maken met onze scoutinggroep. We kunnen altijd gezellig leden gebruiken, maar ook
zeker gezellige mensen die
willen helpen als vrijwilliger.
Er is zo veel te ontdekken,
voor jong en oud, dus voel
jezelf welkom om te kijken
hoe jij ons kan helpen of zelf
dingen kan ontdekken.

Dan blijft er nog één insigne
over voor dit jaar. Namelijk
het Buiten Koken insigne.
Daar hebben we al verschillende keren aan gewerkt en
dat maken we de komende
tijdaf. We hebben al een ei
in een zakje water boven het
kampvuur gekookt. Ja kampvuur, dat kunnen we namelijk
zelf al maken. Maar we hebben Groetjes De welpen van scouook een bakwedstrijd gedaan. ting PVG
We moesten de lekkerste cake
maken. We kijken er naaruit
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