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Samen Sterk Zuiderkwartier, al 15 jaar in de wijk.
‘We doen het samen!’
Door: Anita Zeeman
Annelies van Zeben richtte 16 jaar geleden een
lotgenotengroep op met mensen die net als zij uit de
armoede wilden klimmen. “In Moedercentrum De
Ketting in Groenewoud startte ik een groep. Het geeft
je lucht en ruimte om met elkaar te praten, zorgen te
delen en tips te geven. Je staat niet meer alleen".

Naar aanleiding van een
krantenartikel over ons
stelde de directeur van
basisschool De Triangel
(Zuiderkwartier) voor om
in deze wijk een dergelijke
groep op te zetten. 15 Jaar
geleden zijn we met Samen
Sterk gestart. Ik doe het niet
alleen, ik krijg hulp van vrijwilligers. We zorgden ervoor
dat we zichtbaar werden
bij allerlei wijkorganisaties,
er was nog geen Facebook,
geen Quiet. En we krijgen
veel steun van Wijkraad
Zuiderkwartier en ContourdeTwern.”
Op dit moment werken
Marion, Eva en Hennie als
vrijwilliger. “Dit jaar draag ik
mijn taken over aan Marion.
Ik ben blij dat zij het over wil
nemen".

"Ik blijf nog wel
betrokken bij Samen
Sterk, want ik vind
het moeilijk om het
helemaal los te laten.”
Op donderdagochtenden
organiseren ze van 9:30
– 11:30 een ontbijt in de
discoruimte van het Zuiderkwartier. “Tijdens deze
ochtenden mogen kinderen
meekomen. Er is altijd een
vrijwilliger om de kinderen
bezig te houden. Wij weten
hoe het voelt om arm te
zijn, wij staan naast elkaar.
Het is niet zo dat je alleen
maar financiële problemen
hebt, het heeft invloed op
je sociale leven. De meesten
voelen zich eenzaam. Wij
zeggen wat je ‘kunt’ doen,
niet dat je iets ‘moet’ doen.

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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Wij weten wat je kunt doen
als je bijvoorbeeld een
slecht contact hebt met je
bewindvoerder.”
Regelmatig nodigen ze
iemand uit om te komen
praten, zoals een schuldhulpverlener, de wethouder
armoede, een energiecoach.
“Het is belangrijk dat ze
met hun doelgroep praten
en naar ze luisteren. Dat ze
rechtstreeks horen waar hun
doelgroep tegenaan loopt.”
Ze breiden hun doelgroep
uit. “Het zijn niet alleen de

minima die problemen
hebben. Ook de mensen
die er net boven zitten en
daardoor geen recht meer
hebben op allerlei regelingen hebben het moeilijk.
Mensen met een beperking
zijn ook van harte welkom.”
Tijdens de coronaperiode
hebben ze de mensen thuis
bezocht. “We brachten ze
met de bakfiets een ontbijt.
Met Sinterklaas hebben we
geregeld dat hij buiten voor
het raam stond. De pakjes
hebben we bij de voordeur
gelegd. Met kerst hebben

we een lunch voor het gehele gezin rondgebracht.
De mensen waren blij,
"zo fijn dat jullie aan ons
denken".
Ze organiseren ook creatieve ochtenden, verwenmiddagen en activiteiten
voor kinderen.
“Ons 15-jarig bestaan
gaan we vieren met de
vrijwilligers en de mensen die contact met ons
hebben gehouden. Wat
we gaan doen is nog een
verrassing.”

Agenda
-

7 juli ontbijt 9:30 - 11:30 uur
21 juli creatief 9:30 – 11:30 uur
3 augustus speeltuin door Vertier rond het Zuiderkwartier
17 augustus mini kinderkermis bij MFA Zuiderkwartier door Vertier rond het
Zuiderkwartier.
- 16 oktober de Dag tegen de Armoede, exact programma volgt nog. Maar houd
de middag vrij, het is zeker de moeite waard. We vieren ons 15 jarig bestaan!!!
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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.
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Cinemaatjes
Al ruim vier jaar recenseren William van der Voort en Jean-Paul Arends
films op YouTube en voor Omroep Tilburg. Daarnaast zijn ze twee jaar geleden
ook hun eigen film-podcast ‘Cinepraatjes’ begonnen. Wijkkrant De Koppel vroeg
deze twee filmkenners om enkele pareltjes voor ons te benoemen.

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
Anita Zeeman: redactie
Dagmar Ebbeling: redactie
Zandra Toorenburg: redactie
Annemarie van Malsen: redactie
Kim Pattiruhu: fotografie
Marjolein vd Akker: redigeren
Stijn Oosterling: redigeren
Marc Reinieren: website, opmaak, financiën
Odette Payens: opmaak, advertenties
Petra Heijnekamp: opmaak
Eerstvolgende Koppel komt uit op 1 okotber,
Kopijsluiting is op 5 september 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

Voor degene die bekend
zijn met onze film-reviews
op Omroep Tilburg en
YouTube mag het geen
verassing zijn dat wij een
grote voorliefde hebben
voor B-films. Eerlijk gezegd
is het haast een haatliefde-verhouding, want
dit zijn nou niet bepaald
de allerbeste films die er
bestaan.
Maar wat is nu precies
een B-film? Als je duikt
in de geschiedenis, is het
ontstaan ervan al terug te
leiden naar de periode net
na de stille films. De daadwerkelijk term ‘B-films’
ontstond pas jaren later
toen bioscopen de zogenoemde ‘double features’
presenteerden. Er werden
dan twee films voor de
prijs van één gedraaid om
meer publiek naar de the-

tot z’n recht komt. En het
zijn precies die genres, die
ons aanspreken. Wanneer
je zo’n film bekijkt, moet je
uiteraard wel weten dat je
er op een andere manier
naar moet kijken om ze
ook te kunnen waarderen.
Dit zijn geen blockbusters.
Dit heb je vaak niet eerder
gezien. Wanneer je ziet, op
wat voor inventieve manieren ze met het lage budget
zijn omgegaan en hoeveel
passie en liefde in sommige
van deze films zit, ook dan
zul jij zien hoe vermakelijk
een B-film kan zijn.
Hebben we je interesse
gewekt, kijk dan gerust naar
onze reviews van ‘Sleepaway Camp’, ‘Flash Gordon’,
Een B-film laat zich niet in
‘Hard To Die’ en “There’s
een hokje plaatsen. Van
zowat alle genres bestaat er Nothing Out There’ op ons
wel een B-film, hoewel het
YouTube-kanaal.
met name in de sciencefiction en horror wel echt goed
aters te trekken. In dit geval
werd een hoogwaardige
film met de bekendere acteurs en een hoger budget
vergezeld door een film met
een kleinere productie.
Het was in de jaren 60 en 70
dat de B-films meer en meer
opleefden, meestal onder
de noemer ‘grindhouse’ of
‘exploitation’ films. In dit
soort films draaide het vaak
om bizarre onderwerpen
waarin seks en geweld niet
werden geschuwd. Dit in
tegenstelling tot de meestal
wat veilige Hollywood producties. Hierdoor kregen dit
soort B-films ook vaak een
cultstatus.

Links:

Alle Cinemaatjes recensies zijn hier te zien: www.youtube.com/dutchnerdclubde
Cinepraatjes podcast is hier te beluisteren: www.soundcloud.com/cinepraatjes
Volg Cinemaatjes op:www.instagram.com/cinemaatjes013
www.facebook.com/cinemaatjes
www.letterboxd.com/cinemaatjes
Je kunt Cinemaatjes steunen op: www.patreon.com/cinemaatjes

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

diggersrecordstore.nl

www.wijkkrantdekoppel.nl

COLUMN
Door Wim Werker

Met dank aan opa

pagina 3

Oude Liefde
Verliefd op Amerikaanse auto’s
Door Anita Zeeman

Vandaag draaide ik een CD van John Foggerty. Fanatici,
die net als ik nog steeds zwijmelend jaren 60 en 70
muziek bewonderen, weten dan dat ik het heb over de
leadzanger van de legendarische Creedence Clearwater
Revival. Het is niet mijn bedoeling om reclame te maken
voor deze CD, die overigens Bleu Moon Swamp heet.
het is een mooi schijfje, de stijl voortzettend van de oude
band en de hand van de meester is herkenbaar.
Maar waar ik weer heel even koude rillingen van kreeg
was het nummer ‘A hundred and ten in the shade’ waarbij
hij de Fahrenheit temperatuur van de cottonfields in het
zuiden van de Verenigde Staten bezingt. Op zich ook nog
niet zo opzienbarend, maar wel handelt het zich hier om
het achtergrondkoortje bij dit nummer. In het boekje bij
de CD staat vermeld dat het hier de The Fairfield Four
betreft. Er staat geen foto bij van het koortje maar ik stel
me zo voor dat het vier Afro-Amerikanen zijn. Om nog
iets exacter te worden, een van de zangers heeft een
stem als een kerkorgel. Zo diep, daar krijg ik rillingen van.
Het liedje heeft een melancholisch tintje. John Foggerty
begint in zijn eentje en het koortje komt er tijdens het
zingen zo terloops aan mee doen. En dan die ene
zanger met zijn diepe bas, gooit er af en toe zo terloops
een loopje in.

Roland is de trotse eigenaar
van een Chevrolet C10 pickup truck uit 1977. “Op mijn
Ook Paul Simon gebruikt 16e zag ik een film waarin
deze auto voorkwam. Ik was
op een van zijn CD’s,
op slag verliefd en dat is
‘There goes Rhymin’
nooit meer overgegaan. Ik
Simon’ in het nummer
heb vroeger al Amerikaanse
‘Loves me like a rock’
auto’s gehad, een Chevrolet
een gospelkoortje en
wel The Dixie Humming- El Camino en een Dodge,
maar toen we een gezin
birds. Alleen al voor het
kregen zijn we overgestapt
kiezen van zo’n naam zou je een fanclub oprichten. En
op Europese auto’s.”
ook die bas treft me zeer. Ongelooflijk diep haalt hij uit.
“Toen kwam corona en ik
Ik stel me bij zo’n diepe stem eigenlijk een enorme man
voor. In de praktijk klopt dat niet altijd en zijn het soms de verveelde me. Mijn vrouw
kleinste mannen die zo diep kunnen uithalen. Zo ook deze, raadde mij aan om mijn
oude hobby weer op te
vermoedelijk kleine bas die nonchalant verhaalt
pakken. Ik heb op Marktover 110 graden Fahrenheit.
plaats rondgekeken en
kwam deze auto tegen.”
Ik kan me nog herinneren dat mijn opa toen ik nog een
klein Wimpie was, het had over de bas die in Mozarts opera
‘Die Zauberflote’ de aria ‘In diesen Heil’gen Hallen’ zingt. En Roland heeft zelf veel
gesleuteld aan de auto. “Ik
inderdaad, ik krijg er nog steeds koude rillingen van als ik
huur met een paar vrienden
die aria hoor en ook moet ik dan nog altijd aan mijn opa
een loods waar we kundenken.
nen sleutelen. Er moest
Wat me dan weer verbaast is dat eigenlijk weinig mensen
veel aan gebeuren, alles
in mijn omgeving van de Fair Field Four of van de Dixie
op mijn gemak. Het heeft
Hummingbirds heeft gehoord. Ik zet ze nu graag in het
geen haast. De auto is lager
zonnetje!
gemaakt, dat vind ik mooier,
hij oogt nu wat stoerder.
De onderkant is helemaal
vernieuwd, de motor is uit
elkaar gehaald, rubbers zijn
vervangen enz. Je kunt aan
originele onderdelen komen
maar je moet wel geduld
hebben, er zit een lange
levertijd op. Afgelopen april
is hij goedgekeurd, maar
hij is nog niet klaar. Hij rijdt
nog niet helemaal naar mijn
zin, ik heb voorlopig nog
genoeg te doen. Het is nooit
af. Er komt lpg in. Dat doe

Foto; M. Stoop

ik niet zelf, dat laat ik een
vakman doen. Hij moet ook
overgespoten worden, maar
ik weet nog niet in welke
kleur. Ook dat laat ik door
een vakman doen.”

Zijn eerste Amerikaanse
auto was een Chevrolet El
Camino. “Ik kon geen C10
vinden, maar wel een El
Camino. Ik heb hem op mijn
gemak uit elkaar gehaald,
Roland gebruikt de auto
onderdelen vervangen en
vooral om ermee naar zijn
weer in elkaar gezet. Na 9
werk te rijden. “Ik ga er geen jaar was hij helemaal klaar.
toertochten mee maken
Helaas is hij toen gestolen.
maar ik wil er wel en keer
Ik heb hem nooit meer
mee naar een meeting in
teruggezien, daar heb ik
Ekkersrijt. Je zet daar je auto wel verdriet van gehad. De
neer, loopt wat rond, maakt El Camino was een fijne
een praatje met mensen die auto, maar ik heb toch liever
dezelfde passie hebben,
deze. Ik heb altijd een C10
geeft elkaar tips. Je ziet
willen hebben, het is echte
mooie auto’s en je doet
liefde, ik word er blij van.”
ideeën op.”

Taartpuzzel

Omdat we het weer even zonder 2voor12 moeten doen, een taartpuzzel. Lees linksom of rechtsom herken het woord en de ontbrekende letter waar je verder niets mee
hoeft te doen. Benieuwd naar de oplossing? Lees dan het stukje verderop in de krant.
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Column

Hoe werkt dat?

Een weekeindje
weg

Door tekst en foto Peter van Iersel

Door Yvette Caljé

Als klein jongetje wilde ik al weten hoe de wereld in elkaar zit.
Die nieuwsgierigheid is nooit overgegaan.
Ik was drie toen we naar
Tilburg verhuisden. Dat
maakte zoveel indruk dat
het nog helder in mijn
geheugen staat. Pa en ma
waren ’s morgens met de
verhuiswagen meegereden.
Ik werd ’s middags door
mijn opa naar het nieuwe
huis gebracht. Dat was
best spannend, want ik had
nog niet gezien waar we
gingen wonen. Met opa
kwam ik aangelopen vanaf
de bushalte aan de Berkdijksestraat. De bus stopte
destijds bij de boerderij
van De Bresser. Je rook de
koestal. Korvel had nog iets
landelijks. Op het Rooseveltplein was het even zoeken
hoe we bij ons huis konden
komen. Er was nog geen
bestrating. Ik ben met opa
door een diepe greppel geklommen. Op de bodem van
die greppel lag een rioolbuis
waar we dan weer overheen moesten klauteren.
Kunststof buizen bestonden
nog niet. Het riool was van
gresbuis, uit klei gebakken
en geglazuurd bruin steengoed.

Ik heb daar staan bekijken
hoe de werklui die buizen
aan elkaar koppelden. Het
dunne uiteinde werd omwikkeld met henneptouw
en zo voorzichtig in de
bredere mof van de vorige
buis getikt. De rand van de
mof werd dan met sneldrogende cement afgesmeerd.
Nog jaren later droomde
ik af en toe dat ik, in mijn
slaap, gresbuizen aan elkaar
moest maken. Maar die rioolbuizen uit mijn dromen
hadden allerlei rare maten
en ze pasten nooit.

"Onze generatie heeft
geluk gehad. We zijn
opgegroeid in een
analoge, mechanische
wereld".
We konden gemakkelijk
uitzoeken hoe de dingen
werken. Van een ouderwetse radiolamp, oftewel
elektronenbuis, kun je met
het blote oog de werking
nagaan. Met de komst van
de transistor werd dat al
moeilijker, om nog maar te

Meer dan een maaltijd

Wilt u ook elke dag genieten van een
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

Runderhachee

Kipsaté

Iemand vroeg me vorige
week wat ik met hemelvaart ging doen. Ik antwoordde: ”Een weekeindje
weg”. De reactie was: “Oh,
wat leuk, waar ga je naartoe?”

Runderlapje

zwijgen van de “chip” waarop en steeds konden teruggrijpen op onze oude,
talloze transistors zijn saanaloge kennis. Maar hoe
mengepakt.
moeten jonge mensen,
dwars door al die lagen
We begonnen onze loopheen, nu nog grip krijgen
baan vóór het computerop de materie?
tijdperk. Het voeren van
een boekhouding was nog
Soms zorgt de nieuwe
echt handwerk, met simpele doorschrijf-systemen of techniek ook voor een
glimlach. Als ik mijn
hooguit een mechanische
boekhoudmachine. Je deed hypermoderne DAB+radio
zo, bijna vanzelf, diepgaande aanzet duurt het even
voordat je muziek hoort.
vakkennis op. Toen we
Ja, ik weet het, er moet
begonnen met computers
was van beeldschermen nog eerst een buffertje worden
gevuld voordat de digitaalgeen sprake. We werkten
met kartonnen ponskaarten analoogomzetter aan de
slag kan. Maar het doet
en papieren ponsband. Dat
me denken aan een oude
was nog heel grijpbaar en
buizenradio. Die had tijd
gewoon met het oog terug
te lezen. Alles wat er daarna nodig voor het opwarmen
van de gloeidraden.
kwam hebben we ons stap
voor stap eigen kunnen
maken.
Telkens werd er weer een
nieuwe laag techniek bovenop al het oude gelegd.
Elke keer stonden we weer
voor de vraag: Hoe werkt
dat? We hadden het voordeel
dat we langzaam groeiden

"Hoe meer de dingen
veranderen, des te
meer blijven ze
hetzelfde".

Enkele jaren geleden zou
mijn reactie dezelfde zijn
geweest maar nu weet ik
wel beter. Een weekeindje
weg is hard werken, eigenlijk nog harder werken dan
dat je op je automatische
piloot elke dag de verantwoordelijkheden van je
leven afdraait. Het begint
al met de vraag waar naartoe te gaan want als het
hemelvaartweekeind op
een donderdag begint en
op zondag eindigt heb je
eigenlijk maar twee dagen
waarin je iets kunt ondernemen, tenminste als je niet
te moe bent van de reis.
Met het vliegtuig gaan valt
al af. Urenlang wachten op
het vliegveld of nog erger,
dat je vlucht geannuleerd
wordt. En vliegen is heel
slecht voor het milieu. Kun
je je daar ook heel schuldig
over gaan voelen.
Een bungalow huren valt
ook af. Je mag er pas op
de dag van aankomst om
15.00 uur in en moet er
voor 10.00 uur op de dag
van het vertrek weer uit.
De reservering en schoonmaakkosten zijn onbetaalbaar en natuurlijk sta je
met zijn allen in de file, de
weg ernaartoe en bij de
receptie, omdat iedereen
er op dezelfde tijd wilt zijn.
De zwembaden vol en ook
het restaurant kun je beter
direct bij je boeking bestellen. Dan gaan we maar
naar de camping. Ook daar
moet je ruim van tevoren
reserveren en hangen we
met de benen buiten maar
het is uiteraard wat goedkoper. Moeten we natuurlijk
niet de pech hebben weg
te regenen of in een storm
te belanden. Vaak denk ik
”Was thuis gebleven!”
Inmiddels klinkt een weekeindje thuis me als muziek
in de oren.

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Informatie van het
AdvocatenCollectief

Computerhuis
Door Dagmar Ebbeling
In de Paterstraat 89 zit al geruime tijd het Computerhuis. Dit is onderdeel van
Leermakers, een dagbesteding voor mensen met autisme. Wij gingen in gesprek met
Nunzio, een van de begeleiders van deze dagbesteding.

Door mr. Merel Brouwers

Voor wie is deze dagbesteding?
Bij het computerhuis gaat het om mensen met autisme en die een affiniteit hebben
met computers, in de breedste zin van het woord. Op deze locatie komen veel jongeren die op dit moment niet in een onderwijs- of leertraject kunnen meedraaien. De
computers zijn hier een middel om te werken aan verschillende soorten vaardigheden, die weer kunnen helpen om ergens anders aan de slag te gaan.

Incassokosten vaak ten
onrechte te hoog
Het overkomt iedereen wel
eens. Je vergeet een rekening te betalen. Meestal ontvang
je een herinnering (aanmaning) en betaal je alsnog. Soms
ontgaat ook die aanmaning je en laat je wederom na te
betalen. Enige tijd later word je opeens geconfronteerd
met een incassobureau of erger een juridische (incasso)
procedure. Het eerste wat dan opvalt is dat het oorspronkelijke bedrag van de rekening een stuk hoger is. Dit
omdat er incassokosten en (wettelijke) rente in rekening
gebracht worden. Op grond van de wet heeft een schuldeiser recht op deze aanvullende bedragen. Toch zien wij in
onze praktijk dat er vaak ten onrechte en te hoge incassokosten gevorderd worden. Zeker als er een incassobureau
bij betrokken is. In sommige zaken scheelt het honderden
euro’s.
Als consument is het verstandig om kritisch te kijken naar
de gevorderde incassokosten. Allereerst is het goed om na
te gaan of je inderdaad gehouden bent om de factuur te
voldoen. Misschien heb je de overeenkomst al opgezegd
of misschien ben je niet te tevreden over de kwaliteit van
een product of dienst en heb je, na geklaagd te hebben,
de betaling opgeschort. Wanneer de schuldeiser geen
opeisbare vordering op jou heeft hoef je de factuur en
overige kosten niet te voldoen.
Dan is het zaak om de aanmaning te controleren. Volgens
de wet moet een consument in de aanmaning een termijn
van veertien dagen (gerekend vanaf de dag nadat je de
aanmaning ontvangen hebt) krijgen om te betalen. We
noemen een aanmaning daarom ook wel een veertiendagenbrief. Wordt in de aanmaning een te korte betaaltermijn gegeven, dan zijn de incassokosten niet verschuldigd.
Verder is het goed om het bedrag aan incassokosten te
checken. De wet kent namelijk een standaardformule.
Via diverse internettools bereken je aan de hand van het
factuurbedrag de wettelijke incassokosten. Worden er te
hoge kosten gevorderd, dan ben je deze niet verschuldigd. Incassobureaus gaan op dit punt geregeld de mist in
en vragen onterecht hoge incassokosten.

Wat doe jullie?
Mensen uit de stad kunnen computers brengen voor reparatie, maar kunnen ook
aankloppen met een andere computergerelateerde vraag. Daarnaast zijn er altijd
jongeren die het juist interessant vinden om oude apparaten uit elkaar te halen en te
leren hoe het allemaal werkt. Als er mensen oude computerspullen hebben zou dat
natuurlijk erg mooi zijn!
Waarom deze locatie?
Leermakers is gestart in Den Bosch en heeft daarna een dagbesteding in een woonwijk Drunen geopend. Door in Tilburg juist te kiezen voor een locatie die dicht bij
het centrum ligt en goed bereikbaar is met het openbaar vervoer kunnen klanten de
winkel makkelijker vinden.
Wat zouden jullie nog graag willen doen?
Samenwerken met lokale ondernemers en buurtbewoners zou heel leuk zijn. Zo
werken we bijvoorbeeld aan een project om oude videobanden te digitaliseren. Misschien zijn er wel mensen die het leuk vinden ons daarbij te ondersteunen. Heb je
interesse of vragen kom dan gerust langs. Wij zijn open op maandag, woensdag en
vrijdag van 09.30-16.30.

Leermakers is een kleinschalige, laagdrempelige en persoonlijke
organisatie voor mensen met autisme. Wij zijn gespecialiseerd in
begeleiding voor kinderen, jeugdigen, gezinnen en volwassenen
met autisme in combinatie met een normale tot hoge begaafdheid.
Samen met gemeenten, zorginstellingen, onderwijs, UWV en
woningbouwcorporaties spelen we in op een breed scala aan
hulpvragen, waarbij we altijd naast de cliënt staan en waar mogelijk
samenwerken met de omgeving. We zorgen ervoor dat mensen met
autisme zozelfstandig mogelijk kunnen leven. Kennis van je sterke
en zwakke punten, voorspelbaarheid en structuur zijn daarbij zeer
belangrijk. Hierdoor krijg je greep op situaties en op je leven.

Geef de aarde een kans, koop 2e hands!

Heb je vragen over een factuur of aanmaning?
Of ben je al gedagvaard?
Neem dan tijdig contact met ons op.
AdvocatenCollectief
www.AdvocatenCollectieftilburg.nl

Topkwaliteit voor bodemprijzen
POMPEN
ONDERHOUD

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

MAGAZIJN
Kapelmeesterlaan 114
5049 NL Tilburg
do. t/m za open
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Van de Ven doneert € 9750
aan R-Newt kids

Jubilarissen bij Zangkoor Trouwlaan

Van de Ven Bouw en Ontwikkeling bestaat 100 jaar. Om dit te vieren, heeft
het bedrijf drie Tilburgse organisaties die zij een warm hart toedraagt, een
gulle donatie gedaan. R-Newt Kids mocht afgelopen maand € 9750 in
ontvangst nemen. Met dit bedrag is nieuw speelgoed aangeschaft voor
de R-Play-bus.

en daarmee ondersteuning
bieden aan (kwetsbare)
gezinnen in Tilburg. Zulke
initiatieven kunnen wij alleen maar toejuichen.”
Gloednieuw speelgoed

foto; Carlijn Bastiaans

Veilig (samen) spelen met
het leukste buitenspeelgoed.
Van skeelers tot voetballen en van steps tot skippyballen: de R-Play-bus van
R-Newt Kids is gevuld met
het meest veelzijdige speelgoed waar kinderen gratis
mee mogen spelen. R-Play
is een speelplek waar kinderen veilig kunnen spelen.
Ze kunnen (groot) speelgoed lenen dat ze thuis niet
hebben. De beheerders van
R-Play houden een oogje in
het zeil. De R-Play-bus rijdt
naar speelpleintjes in Tilburg, waar kinderen veilig en
onder toezicht kunnen spelen. Ook ouders ontmoeten
elkaar op het plein. Bij R-Play

is altijd een kidswerker aanwezig om het spel tussen
kinderen te stimuleren en/
of contacten met ouders te
onderhouden.
Donatie van € 9750
Om het 100-jarig bestaan
van Van de Ven Bouw en
Ontwikkeling samen met
andere Tilburgse organisaties te vieren, koos het bedrijf drie maatschappelijke
organisaties uit aan wie ze
een donatie wilden doen.
R-Newt Kids mocht maar
liefst € 9750 in ontvangst
nemen. Joyce Hems van
Van de Ven: “Als Tilburgse
ondernemer wilden wij een
mooi initiatief als R-Newt
"Kids graag ondersteunen

Het speelgoed in de RPlay-bus wordt intensief
gebruikt. De donatie van
Van de Ven Bouw en Ontwikkeling kwam dus méér
dan van pas. Met de € 9750
zijn onder meer skeelers,
skelters, mountainbikes,
een hinkelbaan, balspelletjes en ander (groot)
buitenspeelgoed gekocht.
Tijdens de buitenspeelmiddag op het Stuivesantplein
in Tilburg werd het nieuwe
speelgoed onlangs met
de aanwezige kinderen
uitgepakt. Joyce Hems:
“Mooi om aanwezig te zijn
tijdens deze onthulling. Het
was super om te zien dat
de kinderen zo blij zijn met
het nieuwe speelgoed in
de bus. Leuk om het enthousiasme van de medewerkers te zien ook!”
Zelf meespelen?
De R-Play-bus staat op
verschillende plekken in
Tilburg. Kinderen zijn op
o.a. maandagmiddag vanaf
15.30 uur welkom op het
Stuivesantplein in Tilburg.
Meer informatie over R-Play
en alle locaties via Facebook R-Newt Kids, of via
Willem van de Voort,
06 251 78 472.

Het Zangkoor van de kerk van de Trouwlaan is, na een
gedwongen rustperiode van 2,5 jaar vanwege Corona,
alweer volop aan het repeteren. Onlangs werden maar
liefst 6 jubilarissen, vanwege hun trouwe lidmaatschap
van het koor, in een feestelijke ambiance gehuldigd.
Dat waren Harrie Faes, 65 jaar lid, Ton en Michel Kocken
40 jaar lid en Ad Jansen, Piet Dirickx en Ad van Boxtel
12,5 lid. Het koor is weer klaar om regelmatig de eucharistieviering op te luisteren. Elke zondag wordt de
dienst uitgezonden via de livestream.
In 2023 viert het koor haar 80-jarig bestaan. In datzelfde jaar viert ook de kerk van de Trouwlaan het feit dat
deze 100 jaar geleden is geopend.

Mini moestuintjes op
basisischool de Zuidwester

Vanuit stichting “op Groene Voet” doet onze school mee
met Makkelijke Mini Moestuintjes MMMM.
Wij hebben hiervoor een compleet moestuinpakket met
airbakken, makkelijke moestuinmix en makkelijke moestuinvoeding en heel veel biologische groenten zaden
ontvangen. De leerlingen van de Taalschool
hebben de zaden geplant en verzorgen de Mini moestuintjes. Wij zijn allemaal zeer benieuwd wat de oogst zal zijn.

www.wijkkrantdekoppel.nl
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GEMEENTENIEUWS
Aanmelden voor berichten
over uw buurt

Leefbaarheidsmonitor Tilburg
Tweejaarlijks verspreidt de gemeente samen met de woningcorporaties de zogenoemde Lemon
enquête onder bewoners. De resultaten zijn nu te zien via lemontilburg.nl. Op een kaart staat per
buurt welke cijfers bewoners hebben gegeven voor de kwaliteit van de woning, overlast of contact met
buurtbewoners.
Cijfer Zuidwest
Het totaaloordeel voor de buurten in Zuidwest
schommelt tussen de 6,0 en de 7,3. Het gemiddelde in heel Tilburg ligt op een 7,2. Vooral de
openbare ruimte krijgt in bijna alle buurten een
onvoldoende. Dat komt door rommel op straat
en illegale afvaldumpingen. Gelukkig zijn er initiatieven van bewoners en organisaties om rommel op te ruimen. Draag ook bij aan een schone
omgeving, door de stoep voor uw huis schoon
te houden en afval in de bak te gooien. Overlast
van rotzooi melden kan ook via de Fixi app.

Weten wat er speelt en
berichten ontvangen over
uw buurt via e-mail? Meld u
dan aan bij de e-mailservice
van overheid.nl. Hoe dat
moet, staat bij het kopje
‘aankondigingen over uw
buurt’. U krijgt o.a. bericht
over ruimtelijke plannen,
verordeningen, omgevings-

Berichten over
uw buurt

Foto: John Davids

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

Wat te doen bij overlast?
Een levendige stad is leuk, maar kan leiden tot
overlast. Weet waar u dan terecht kunt.
Buurtbemiddeling
Een ruzie met de buren? Tips nodig bij een
(dreigend) conflict of bij een meningsverschil?
Buurtbemiddelaars werken overdag, ‘s avonds en
in het weekend en gaan als neutrale partij met u
en uw buren om de tafel. Buurtbemiddeling gaat
vertrouwelijk om met gegevens en informatie.
Deelname is op vrijwillige basis en gratis. Info:
contourdetwern.nl/buurtbemiddeling.
Melden woonoverlast, Politie: 0900-8844
24/7 wanneer ingrijpen wenselijk is (bijvoorbeeld
geluidsoverlast). Afhankelijk van beschikbaarheid en prioriteiten, komt de politie langs. De
politie kan de overlast beëindigen en een dossier
opbouwen.
Gemeente Tilburg
14013 of app Fixi of via tilburg.nl/melden.
Wanneer inzet vanuit gemeente nodig is.
Meldingen worden geregistreerd.

vergunningen en verkeersbesluiten. De gratis app
'over uw buurt' laat zien wat
voor actuele aanvragen er
zijn. Bijvoorbeeld voor een
dakkapel, kapvergunning
of schutting. Download de
app in de App Store of de
Google Play Store onder de
naam 'over uw buurt'.

Handhavers gaan op basis daarvan op huisbezoek.
Melden illegale kamerverhuur
Vermoedens van illegale kamerverhuur kunt u
melden bij gemeente.
Info: tilburg.nl/kamerverhuur.
Melden hinderlijk geparkeerde GO-scooters
Melden bij Go-sharing (website of app). De laatste gebruiker krijgt een waarschuwing en
Go-sharing zorgt dat de scooter snel opnieuw
wordt gebruikt. Of melden bij gemeente via Fixi.
Afhankelijk van beschikbaarheid en prioriteiten
komt Stadstoezicht. Een bekeuring gaat via
Go-sharing naar de laatste gebruiker.
Geluidsoverlast van horeca of evenementen
Geluidsoverlast van horeca of evenementen? Bel
de MilieuKlachtenCentrale via 073 681 28 21
(24 /7).
Overige overlast
Meld via gratis Fixi app, telefonisch via 14 013 of
via het meldformulier op tilburg.nl/melden.

Foto: Anja van Iersel

Cora’s containerparkje in de Caspar Houbenstraat
Haar enthousiasme, humor en positieve
levenshouding zijn aanstekelijk. Ze glundert wanneer ze praat over haar containerparkje aan de Caspar Houbenstraat.
Als adoptant zorgt bewoonster Cora
Geerings ervoor dat het containerparkje
er steeds weer netjes bij staat. Dat is hard
nodig, want elke dag ligt er van alles naast
de containers. Ontmoedigend? Integendeel, het levert haar heel veel op.

Foto: Marthe Jacobs

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.

Gevonden serviesgoed gaat bij Cora in de
vaatwasser en gaat daarna naar La Poubelle. Ook andere vondsten maakt ze schoon.
“Vaak zijn spullen nog zo goed. Ik bedenk
dan wie ik er blij mee kan maken en anders
breng ik het naar de kringloop. Een tijdje
terug vond ik zelfs een gitaar.” Glasscherven en ander afval veegt ze netjes op. Dat
verdwijnt in de afvalzak. “Ik kan dan zo blij
zijn als het er weer netjes bij staat”, aldus
een stralende Cora. “En ondertussen ben
ik zo nooit alleen. Het heeft me namelijk
al veel bijzondere gesprekken opgeleverd,
heerlijk toch.”
Anders kijken naar de wereld
“Mensen hoor je wel eens zeggen dat ze

niet de rommel van een ander gaan opruimen. Zo ervaar ik het niet. Ooit hoorde ik
een prachtige uitspraak die me altijd is bijgebleven: ‘Ik ruim geen rommel op, ik buig
naar de aarde’. De wereld is zoveel mooier
als je anders kijkt naar wat men rommel
noemt. Achter elk papiertje, kledingstuk of
ander voorwerp schuilt een verhaal.”
Extra adoptanten welkom
Dick Tammer, coördinator samenwerking
schone stad bij het BAT: “Mensen als Cora
doen geweldig werk. Met over de honderd
containerparken, zijn er nog veel meer
vrijwilligers welkom.” Cora: “Het geeft mij
heel veel plezier en aanspraak. Ik kan het
van harte aanraden. Het leven is zoveel
aangenamer als je naar elkaar omkijkt.”
Lees het hele verhaal van Cora op
tilburg.nl/schoon.
Neem voor vragen over het adopteren
van een containerparkje contact op met
Dick Tammer (coördinator Samenwerking
Schone Stad) via e-mailadres
dick.tammer@tilburg.nl. Meteen aanmelden? Dat kan via tilburg.nl/schoon.

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Karel Doormanlaan gaat op de schop
Door Marcel Payens
verkeersmetingen uitgevoerd
die lieten zien dat een woonerf
mogelijk is – er is niet teveel
verkeer.

De vaste gang van zaken bij de herinrichting van een straat was: de gemeente bedenkt een plan, werkt het uit, legt het aan de bewoners voor. Die kunnen nog wat
accenten leggen, maar de hoofdlijnen liggen al lang vast. Dat gaat tegenwoordig
anders: bewoners worden in een eerder stadium betrokken, en er zijn nog keuzes
te maken. Zo ging het ook op woensdagavond 11 mei. Anders dan vroeger worden
wijkbewoners eerder in de plannen betrokken, zodat ze mee richting kunnen geven en niet alleen op het laatst bezwaar kunnen maken tegen plannen die al bijna
helemaal vaststaan.
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Allereerst werd uitgelegd
waarom de Karel Doormanlaan aangepakt moet
worden: het riool is aan
vervanging toe. In het
klimaatbeleid van de gemeente zal regenwater in
de nieuwe situatie niet meer
zo snel mogelijk afgevoerd
worden, maar in de voortuinen afvloeien om zo
verdroging en laag grondwaterpeil te voorkomen.
Een van de bewoners heeft
al een regenwateropslag in
zijn voortuin, dat past prima
in die plannen. De voortuinen zijn gemeentegrond,
maar de gemeente gedoogt
beheer door de bewoners.
Het huidige riool ligt onder
de voortuinen, maar komt
straks onder de straat te liggen. Het riool in de Generaal
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Bewoners suggereerden nog
wel wat parkeervakken tussen
de bomen aan de groenzijde te
maken, en rekening te houden
Pattonstraat zal ook vervan- voorstel blijft het dichtst bij met de mogelijkheid van laadgen worden, in de zijstraten de huidige situatie, maar
palen voor elektrische auto’s.
van de Karel Doormanlaan
zou ten koste gaan van de De opmerkingen die gemaakt
niet. De Generaal Pattonbomen aan huiszijde. Het
werden door de bewoners,
straat wordt verder niet
trottoir wordt wat verbreed gingen meer over randvoorheringericht.
ten koste van de voortuiwaarden die van belang zijn
nen, maar de straat en de
voor het succes: aanpak van
Het tweede aspect waarom parkeervoorzieningen blij- de milde parkeeroverlast van
er iets moet gebeuren is de ven hetzelfde. Het tweede werknemers van het verzorboomwortels. De bomen
plan legt het trottoir pal
gingshuis; aandacht voor
zijn door een expert beoor- langs de voorgevels, dus
drugsoverlast: handel, scooters
deeld en goed genoeg om
door de voortuinen heen. (- opmerking van een bewote blijven staan, hoewel de
Het derde plan is om de
ner: het zijn dealscooters, geen
bomen aan de huizenzijde
laan als woonerf in te rich- deelscooters) en gebruikers-afer allemaal wat slechter
ten.
val, tot en met naalden toe. De De eerstvolgende stap is
aan toe zijn dan die aan de
projectleider zegde toe de op- het voorlopig ontwerp, dat
groenzijde. Een bewoner
De gemeente voorziet dat merkingen mee te nemen naar weer aan de bewoners zal
merkte wel op dat de boeen kapvergunning voor
de betreffende afdelingen.
worden voorgelegd. Er is
men het gebruik van
plan 1 niet verleend zal
Een lichte onrust ontstond wel inmiddels een nieuwe prozonnepanelen bemoeilijken. worden. Plan 2 zal op grote toen een vraag gesteld werd
jectleider aangesteld, Bayweerstand van de bewoover het evenemententerrein
ram Küçük, die aangeeft
De wortels van de bomen
ners kunnen rekenen, dus het Laar (het circusterrein).
dat de verdere planning
veroorzaken nu overlast
de verwachting was dat
Mevrouw Van Dussel meldde
nog erg onzeker is.
doordat ze stoeptegels en
plan 3 het best ontvangen
kaaibanden opdrukken,
zou worden. En dat bleek
Rijbaan
Bestaande boom
Betonstraatstenen
waardoor de trottoirs steeds ook zo, het plan zelf werd
Heidepaars
moeilijker te begaan zijn
positief ontvangen. Bij
Parkeerstrook
Nieuwe boom
en voor bejaarde bewoners inrichting als woonerf is
Betonstraatstenen
Zwart
van Woonzorgorganisatie
er geen trottoir en zijn er
het Laar zelfs een gevaar
geen aangewezen parVoetpaden
Nieuwe groenstrook
Betontegels
vormen. Kortom, de bomen keerplaatsen. Er zal alleen
Grijs
hebben meer ruimte nodig. stapvoets gereden kunnen
Om deze zaken aan te pakworden, de ervaring bij de
Rijbaan
“Voortuin” op openbaar
Woonerf
gebied
Elementenverharding
(overlap met nieuw ontken heeft de gemeente 3
gemeente is dat dat ook
werp)
verschillende schetsontwer- zo werkt in een woonerf. In
Pad “voortuin” op openpen gemaakt. Het eerste
maart heeft de gemeente
baar gebied

5

De bewonersbijeenkomst
was in wijkgebouw de
Nieuwe Stede. 11 Bewoners
waren op de uitnodiging ingegaan. De gemeente werd
vertegenwoordigd door
Wendy van Dussel, projectleider en Ruud de Laey van
Civil Support, het bureau
dat deze plannen voor de
gemeente uitwerkt.

hierover dat het feitelijk
nog steeds de bedoeling is
dat deze functie verplaatst
wordt, om ruimte te maken voor woningbouw.
Dit was nieuws voor de
bewoners, hoewel in het
verleden dergelijke plannen ook al wel hadden
bestaan. Destijds werd er
nooit een geschikte alternatieve plek gevonden.
Dat is nu nog steeds zo,
maar de gemeente sluit
woningbouw niet uit. Voor
de herinrichting van de
Karel Doormanlaan heeft
dat geen gevolgen, maar
de bewoners hadden betere communicatie van de
gemeente op dit onderwerp wel op prijs gesteld.

n

Karel Doormanlaa

Karel Doormanlaan

Karel Doormanlaan

Laarveld-West

Laarveld-West

Karel Doormanlaan
Tilburg
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-Oo
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Voor u gelezen

Winkelen kan veel gezelliger
en veiliger….

- Louis de Bernieres -

Door Dirk Jan Barreveld
Als mijn echtgenote op zaterdagmiddag vraagt “Ga, je mee winkelen…?”
dan is mijn eerste vraag “waar wil je naar toe..? ”
Mijn echtgenote antwoord steevast “Je lievelingszaak: Primark.”
Waarom is Primark mijn
lievelingszaak? Heel eenvoudig, Primark heeft goed
nagedacht over de combinatie van klantvriendelijkheid en eigen belang. Bij de
ingang liggen grote tassen
waarin je wat je leuk vindt
voorlopig kan opbergen.
Dat is slim want dan hoef
je dat niet op je arm overal
mee heen te slepen. Primark,
aan de andere kant, heeft zo
een betere controle op wat
de klant uitvoert. De tas is
een belangrijk middel tegen
diefstal. Mijn belangstelling
voor Primark zijn de zitbanken achterin elke verdieping,
meestal nabij de pasruimtes. Hier kan je comfortabel zitten terwijl je vrouw
winkelt. We weten allemaal
dat winkelen nu niet direct
een liefhebberij van de man
is, maar het is toch gezellig
samen op stap te gaan.
Primark is de enige grote
zaak in Tilburg’s winkelcentrum die zoiets heeft. Er is
nog iets anders. Voor de
deur van Primark zijn op
het muurtje zitbanken
gecreëerd. Daar kan de man
zitten met de hond, want
deze mag de zaak niet in.

Door Wim Werker & Monique de Wit

Zoals de vorige keer beloofd, nogmaals Louis de
Bernieres, maar nu zijn trilogie over een groep vrienden
die aan het begin van de 20e eeuw ten zuiden van
Londen opgroeien.
Chronologisch passeren hun jeugd, abrupt wakker
worden in de 1e Wereldoorlog, proberen na die oorlog
het normale leven weer op te pakken, het leven van
twee hoofdpersonen op Ceylon, de 2e Wereldoorlog
en het leven erna, vanuit degenen die over zijn gebleven
na een bijna volledige eeuw.

voorbeeld van een klantvriendelijk zitbankje

gens te vinden. Het enige
dat lijkt op een zitgelegenheid is een stenen plaat
op de kruising Telefoonstraat/Heuvelstraat. Vaak
is de plaat overwoekerd
door slecht geparkeerde
fietsen. Wie gaat daar
nou zitten? Even verder,
op het Stadhuisplein, zijn
enkele muurtjes van een
houten leuning voorzien,
meer kon er kennelijk niet
van af. Vlak daarbij, in de
Emma Passage, hadden
we vroeger een prachtig
overdekte galerij met twee
grote lange tafels met
banken. Je kon daar prachtig, droog, zitten, de krant
lezen, ouwehoeren, op de
kinderwagen en de hond
"In de hele
passen terwijl je vrouw
Heuvelstraat, toch
aan het winkelen was. Een
Tilburg’s belangrijkste
winkelstraat, is slechts ideale plek. Waarom moest
die nou weg? Een tochtige,
één enkele zitbank".
klantonvriendelijke, doorEen oerlelijk massieve stenen gang is het geworden. Als
kolos op de kruising Nieuw- het regent kan je nergens
heen. Ook de overkapping
landstraat/Heuvelstraat.
van de Handyman tot aan
Wie gaat daar nou zitten?
Sin Fa, de Aziatische winkel,
Waarom zijn er geen echte
langs het Stadhuisplein, is
banken? Het gevolg is dat
verdwenen. Verder in de
je bij tal van zaken buiten
Heuvelstraat hebben we
in een hoekje de man ziet,
“de KOOPman”, onze ouwe
met de rug tegen de muur
V&D. De ietwat teruggegeleund, en een chagrijnig
zette voorgevel geeft een
gezicht, met de hond aan
de lijn. Hij kan nergens even prachtige ruimte voor een
zitten. Kinderen rennen heen paar zitbanken. Waarom
en weer tussen mama in de niet? Maak de Heuvelstraat
winkel en papa buiten in de en omgeving meer klantvriendelijk. Klanten moet je
hoek. Voor dat je het weet
ben je ze weer kwijt en dan is aantrekken. Ik heb het idee
het hommeles. Een simpele dat de stadsplanners van
haak in de muur om even je die onnozele figuren zijn
die geen idee hebben van
hond vast te zetten is ner-

De titels van de boeken:
- Het stof dat van dromen valt
- Nog zoveel om voor te leven
- The autumn of the ace

waarom je moet plannen.
Je haalt de overkapping
weg bij de Emma Passage
en langs het Stadhuisplein
en er komt niets voor terug.
Waar moet je bij de eerste
de beste regenbui naar toe?
Er wordt veel geklaagd over
de wirwar van bezorgdiensten maar op deze manier
werken we dat zelf in de
hand, winkelen is niet zo
leuk meer als het vroeger
was en dan bestellen we
maar per telefoon. Waarom
kan bijvoorbeeld de Heuvelstraat niet overkapt
worden en wel een stukje
langs de Schouwburgring?
Kost de kop niet. Zet er wat
groen in. Maak het leuk. Betrek de burger, de klant, bij
het plannen, mijne heren,
voor hen doe je het.
Tot slot nog iets anders.

Winkelen moet veilig
kunnen en dan past het
niet dat er om de
haverklap een fiets of
scooter doorheen racet.
Vooral de geluidloze elektrische fietsen en de massieve elektrische scooters
zijn een gevaar vooral voor
ouderen en kinderen. Waar
zijn, vooral op zaterdag- en
zondagmiddag, de handhavers en de politie? Moeten
we weer wachten tot dat er
een afschuwelijk ongeluk
passeert? Fiets aan de hand
en geen scooters moet het
motto voor veilig winkelen
zijn. Het Heuvel-gebied is
een voetgangersgebied!

Van het laatste boek heb ik geen Nederlandse uitgave
weten te vinden. Het is een prachtig werk, af en toe
heftig, triest maar vreselijk mooi!!! M.i. ideaal voor de
vakantie! Veel leesplezier.

www.wijkkrantdekoppel.nl
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THEMA
OERLESESTRAAT
Oerlesestraat…Tja, waar gaat dat nou
heen?
Buurt waar gezinnetjes komen en gaan
Vormen van ramen herinneren aan
Menige buurtwinkel, die hier verdween
Straat vol te koop staande huizen aaneen
Halte op weg naar een nieuwbouwbestaan:
Oerlesestraat
Zeker, zo’n buurtbeeld is vrij algemeen
Eén verschil echter: ik kom er vandaan
Ik zie hier huizen die levens beslaan
En in heel Nederland is er maar een
Oerlesestraat
Door Ko de Laat

Aan de huidige Oerlesestraat wordt al heel lang gewoond, maar de woningen waren lange tijd vooral omgeven door akkers
(Broeckhovense Ackeren).
metseld in den voorgevel
vaststelling van de straat- Getuige een artikel ’BreDit is nog goed te zien op tussen het Korvel, Heuvan een huis, vertelt U
dero’s Bouwbedrijf’ in de
naam werd gedaan door
vel en Kerk, Loven en
de luchtfoto van de KLM
dat dit een B.B.B.-huis is.
de gemeenteraad in 1900, ARNHEMSCHE COURANT
Broekhoven in. In 1454
uit 1925: aan de ondervan 06.10.1934 (online be- Dat beteekent niet alleen:
wordt gesproken over de lopende Van het plein
zijde loopt de Oerlesegebouwd door Bredero’s
schikbaar via delpher.nl),
Korvel langs het klooster
broechovense ackeren
straat en op een aantal
Bouw Bedrijf, (deskundig
“Sinds korten tijd blijven
bij Oerle. Op de kaart van der Zusters tot den Nieuwevershuizen na, was er
doordacht, solied), het
de drie B.’s achter, ook
wen Goirle’schen weg.
D. Zijnen uit 1760 is de
weinig bebouwing. Van
betekent óók dat het een
wanneer het huis gereed
Oerlesestraat nog onbealle oude bebouwing is
huis is, opgenomen in den
is. Een driehoekige steen
Bron: Ronald Peeters, De
naamd, maar is Oerle de
alleen het pand op nr
gansch het land omspanstraten van Tilburg (1987). met de initialen wordt
plaats van het huidige
79-81 nog overgebleven.
nende B.B.B. service”.
ergens aan de voorzijde
Nederland BBB-NL
De oude weverswoningen Transvaalplein e.o. Vanaf
van het huis ingemetseld. Voor de geschiedenis van
zijn uiteindelijk gesloopt,
Bredero’s Bouwbedrijf
B.B.B. timmert aan den
Deze waren van slechte
weg, kondigt van te voren zie http://rozenbergquarkwaliteit. Vanaf circa 1930
terly.com/brederosaan, dat het dat van plan
zijn er woningen bijgekobouwbdrijf-1921is, en wil het ook vele jamen. Kenmerkend zijn de
ren later, wanneer de tand 1947/?print=print%20
woningen met het BBB
(geraadpleegd
des tijds er zijn krachten
tegeltje, dit staat voor
op heeft geprobeerd, nog 07.09.2016); de auteur,
Bredero’s Bouw Bedrijf uit
weten, dat het hier bouw- mw drs Bettina van SanUtrecht. Zo gaven ze aan
de. Dat is een vertrouwen ten, vermeldt, “In 1930
dat deze woningen door
ontwierp de schrijver
in eigen kracht, dat is
hen gebouwd waren en
Albert Kuyle (pseudoeen vaste overtuiging,
was een reclame, een einiem van [Louis Maria]
dat het geleverde goed
gen aangebracht merkteAlbert[us] Kuitenbrouwer
In of rond 1930 bracht de moet zijn”. In een adde Hesperenstraat naar
ken. In de jaren vijftig en
[1904-1958]) ter gelegenvertentie van het bedrijf
de Oerlesestraat liep (van firma Bredero’s Bouwbezestig is de straat verder
heid van de Utrechtse
in DE GELDERLANDER
1909-1954) de Oerlesezij- drijf (ook Bouw Bedrijf)
ingevuld met voornamelichtweek een nieuw logo,
(online beschikbaar via
uit Utrecht in diverse
lijk woningen en verschil- straat, die in de volksmond ook wel Paddewei- plaatsen in Nederland op de website van Regionaal de drie B’s in een blauwe
lende bedrijven.
driehoek: Bredero’s Bouw
door de onderneming ge- Archief Nijmegen) van
kens werd genoemd. In
Er zijn veel meer oude
Bedrijf”.
1872 heette dat gedeelte bouwde woningen logo’s 29.02.1936 (met presenfoto’s te vinden op www.
regionaalarchieftilburg.nl van Korvelplein tot Chris- aan: een gelijkzijdig-drie- tatietekening gevels, &
foto van ingemetselde
hoekige tegel (basis 145
tiaan Huygensstraat
In 1418 wordt vermeld
Oliemolen, en vandaar tot mm, hoogte 125 mm) van BBB-tegel) wordt het als
een huzinge in een stede Trouwlaan het Korvels ongeglazuurde terracotta, volgt verwoord: “Deze
de gheheyten Oerle.
Fotografie; Kim Pattiruhu
steenen driehoek, gemet in elke hoek een B.
Kolkje. De eerste officiële
De herdgang Oerle lag
Tekst: Dagmar Ebbeling
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Electro World van Hezik
Electro World Van Hezik is in de Oerlesestraat al jaren een vertrouwd beeld.
Het bedrijf in wit-en bruingoed werd 43 jaar geleden
opgericht door Gert van
Hezik, de schoonvader van
de huidige eigenaar, Anthony Dussée. Samen met
zijn vrouw Monique runt
Anthony dit bedrijf sinds
2010. Sinds 2020 is Van Hezik
franchisenemer van Electro
World.

Bij Nienke

2010 was een moeilijke
tijd om een bedrijf over te
nemen, vertelt Anthony
Dussée: “We zaten toen
nog midden in de financiele crisis.” Maar momenteel
lopen de zaken goed. “Het
is eigenlijk veel te druk”,
zegt Dussée, en wijst naar
de grote partij goederen
die klaar staat om te wor-

den afgeleverd.
Van Hezik is een echt familiebedrijf. Vroeger hielp
Ria, de vrouw van Gert, al

In oktober is het zeven
jaar geleden dat Nienke
haar kapsalon ‘Bij Nienke’
begon. In het pand, waarvan de voorgevel pas een
opfrisbeurt heeft gehad,
zat vroeger kapsalon Will
van Lieshout. Op vrijdag
en zaterdag werkt ook styliste Mahelia in de salon.

Dames en heren kunnen
zonder afspraak bij Nienke
terecht, maar je kunt ook
een afspraak maken via de
website.

Net als haar moeder verzorgt Monique nu de administratie, maar ze helpt ook
in de winkel, beantwoordt
de telefoon. “Ik ben eigenlijk het manusje van alles”,
lacht ze.

mee achter de schermen.
Haar vader Gert van Hezik
helpt nog regelmatig een
handje mee, met reparaties
bijvoorbeeld. Monique: “En
als we een paar dagen weg
zijn, doet mijn vader voor
ons de winkel.” Inmiddels
is ook de derde generatie
al in de zaak te vinden: de
drieling Veronique, Björn

en Jordy (23 jaar). Monique:
“Onze kinderen studeren nu
nog. Maar als ze klaar zijn,
komen ze ook in het bedrijf.
Ja, alle drie.”
https://www.electroworld.
nl/store/electro-world-vanhezik-oerlesestraat

www.bijnienke.nl

Parkeren voor
de deur
Hans Brouwers staat gebogen over de motorkap
van zijn auto. Hij heeft deze
zaterdag een plek voor
zijn huis gevonden om te
kunnen klussen, maar dat is
niet altijd vanzelfsprekend.
“Ik vind daarom het helemaal niet erg dat we hier
parkeervergunningen
krijgen.”

Parkeren is in de Oerlesestraat en omgeving vaak
een probleem. Nu moet ik
vaak mijn auto helemaal in
de Trouwlaan parkeren, of
bij Willem II. Alleen moet er
straks een auto uit: we hebben er twee zelf, en één van
de zaak.”

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Elke dag vegen
Op de hoek bij de Trouwlaan staat de heer Verwoord (73) zijn stoep te vegen. “Ik maak mijn
werk even af, daarna heb ik tijd voor een praatje”, zegt hij.
Even later bergt hij zijn
bezem op, en steekt van
wal. Hij woont in een prima
buurt, vindt hij. Alleen de
kruising met de Trouwlaan
zorgt voor onrust: “Je hoort
hier elke dag getoeter en
geschreeuw. We tellen toch
wel 3 bijna-ongelukken op
een dag. En vaak aanrijdingen met brommers of
fietsen.”
Zijn stoep veegt hij elke
dag. Zeker nu bloesemblaadjes van de bomen
waaien. Ook de platanen
houden hem aan het werk:
de bladeren vallen in het

Fotografie; Kim Pattiruhu
Tekst: Annemarie van Malsen

najaar en de plataanbolletjes het hele jaar door.
Hij wijst op de drie volle
vuilniszakken met bladafval die bij de schuur staan.
”Ik denk dat de veegwagen
hier drie keer per jaar langs
komt. In de herfst zetten ze
hier wel een paar bladkorven neer, maar daar moet
je een halve kilometer voor
lopen. Als die korven hier
vaker staan, kunnen de
bewoners het beter
bijhouden.”

Hij had liever bomen
gehad die minder troep
opleveren. “Wie kiest deze
bomen uit?”, vraagt hij zich
hardop af. “Vraag de buurt
ook eens: wat voor bomen
willen jullie?”
Hij wijst naar een boom
met grote takken die over
zijn tuin uitwaaieren. “Die
bomen staan ook in mijn
luchtruim. En het afval
komt in mijn tuin terecht.
Toen ze deze boom plantten zag ik al, dat één grote
tak precies op ons huis

gericht stond. Als ze de
boom een slag gedraaid
hadden, had ik er minder
last van gehad.”
Tuinieren is een grote
liefhebberij van Verwoord.
Hij heeft naast het huis een
moestuin met verschillende fruitbomen: perzik, dadel, olijf, kersen en vijgen.
Er zijn aardbeienplanten
en bessenstruiken. Er staan
allerlei stekken en opgekweekte planten in plastic
potten en potjes. “Hij wijst
op een aantal potten met
groene sprieten: dadelplanten, zelf opgekweekt

van dadelpitten.
“Jullie moeten niet vergeten
om straks een plantje mee
naar huis te nemen.”

www.wijkkrantdekoppel.nl
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ContourdeTwern
De Koppel

Zoek je werk of een
opleiding maar vind je
taal nog moeilijk?

Wil je een brief goed
kunnen lezen?

EVA is dan ook iets
voor jou!

Wil je goede gesprekken
kunnen voeren?

Wil je zelf een brief of
bericht kunnen schrijven?

Wil je nog een opleiding
volgen?

Wil je weten hoe je
een baan zoekt?

Wat is EVA?
EVA betekent: educatie voor vrouwen met ambitie
Je volgt iedere week les in lezen en schrijven.
Ook leer je ontdekken waar je goed in bent. Dat is
belangrijk om een opleiding of werk te vinden wat
bij jou past.
Voor wie?
Voor vrouwen die graag een baan willen of een
opleiding willen doen maar lezen en schrijven nog
moeilijk vinden.
Waar?
De taalgroepen vinden plaats op verschillende
plekken in Tilburg.
Deelname is gratis.
Voor meer informatie of aanmelden:
mail: noorvanwijck@contourdetwern.nl

Spreek je wel Nederlands, maar heb je
moeite met lezen en schrijven?
Dan is dit een kans voor jou om verder te
komen!

Doe je mee?
Je kunt mee doen in een groep of alleen
met een taalvrijwilliger.

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

Notariële akte
Door Fabienne
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Veiligheid en leefbaarheid
in onze buurt
Door Beatrijs van der Weijden

Waarom kiezen voor een notariële akte?
Regelmatig wordt ons de vraag gesteld of het wel nodig is
om de zaken vast te laten leggen in een notariële akte. In
veel gevallen is het antwoord hierop ja, omdat dit wettelijk
verplicht is. Denk bijvoorbeeld aan het opmaken van een
testament, het opstellen van een akte van levering of een
hypotheekakte, het oprichten van een besloten vennootschap, maar ook in geval van een schenking op papier.
De onderhandse akte
Er zijn ook situaties die beschreven worden, waarbij het
opmaken van een notariële akte niet verplicht is, maar
waarbij wij dit wel aanraden. Hierbij kun je denken aan:
een schenking in contanten, een geldlening of een vaststellingsovereenkomst. De afspraken die hierin worden
gemaakt kunnen ook onderling worden beschreven,
zonder tussenkomst van een notaris, in een zogenaamde
onderhandse akte.
Wat zijn de nadelen van een onderhandse akte?
Ontstaat er ruzie? In de rechtbank staat u met een notariële akte sterker dan met een onderhandse akte. Uw
voorwaarden zijn niet in beton gegoten. Iemand die zich
benadeeld voelt kan de voorwaarden aanvechten. Over de
wilsbekwaamheid van een van de ondertekenaars van een
onderhandse akte kan discussie ontstaan. Een onderhandse akte kan kwijtraken.
Voordeel van een notariële akte
Een notariële akte is een bindende, rechtsgeldige afspraak
op papier die mede door een notaris ondertekend wordt.
De akte biedt houvast als omstandigheden veranderen of
als er een verschil van mening is. Iedereen moet zich houden aan de afspraken in de akte. Als de akte bij de notaris
opgesteld wordt, checkt de notaris de identiteit en de wilsbekwaamheid van de betrokken partijen. Hij controleert
eveneens de juridische consequenties van de gemaakte
afspraken en of partijen deze consequenties ook begrijpen
en overzien. Daarnaast heb je de zekerheid dat de vermelde datum en tijd kloppen en dat er na ondertekening geen
wijzigingen zijn gedaan. De in de notariële akte gemaakte
afspraken zijn bindend voor de betrokken partijen. In een
eventuele rechtszaak kan de akte van de notaris ook als bewijsmiddel dienen. Ieder van de betrokken partijen krijgt
na de ondertekening een afschrift (kopie) van de akte mee
en kan dus altijd de gemaakte afspraken terugvinden.

Bewonersbijeenkomst op woensdag 21 september in de Nieuwe Stede
Op woensdag 21 september organiseert wijkraad Korvel-SintAnna een grote bewonersbijeenkomst. Deze zal in het teken staan van veiligheid, een thema dat voor iedere
wijkbewoner van groot belang is. Onze wijkagenten zullen deze avond veel tips geven
en uitgebreid ingaan op uw vragen. Omdat veiligheid en leefbaarheid bij elkaar horen
zullen gemeente, woningbouwverenigingen en Contour de Twern aanwezig zijn.
Een paar tips om alvast
te onthouden:
Bij spoed bel 112 / geen
spoed 0900-884 . Als je
gegarandeerd anoniem
wilt blijven meld je zaken
via ‘misdaad anoniem’:
0880-7000.
Bij drugsoverlast of
vermoeden van een wietplantage kun je daarvoor
kiezen. Zie je dat graffiti
gespoten wordt mag 112
gebeld worden, omdat het
belangrijk is om spuiters
op heterdaad te betrappen. Dat geldt hetzelfde
bij het zien van illegale
dumping. Geluidsoverlast
meld je via de meldkamer
0900-884. Hoe meer melders hoe sneller er iets aan
gedaan wordt.
FIXI-app voor een
schone en veilige buurt
Een aantal zaken vallen
niet onder de politie zoals
kapotte tegels, scheve
lantarenpalen, troep op
straat enz. Hiervoor is de
FIXI een heel goed middel.
Je kan via deze app heel
eenvoudig een melding
maken. Het probleem
wordt doorgaans snel door
de gemeente opgelost. Je
kunt je status van je mel-

foto; Beatrijs van der Weijden

ding inzien. Meer informatie
op https://www.decos.com/
product/fixi-app
Verrijk je wijk aanvragen
De bewoners weten gelukkig
de wijkraad te vinden voor
het aanvragen van financiële ondersteuning voor een
evenement of activiteit waar
de buurt beter van wordt.

Een ander bijkomend voordeel van de notariële akte is dat
de notaris de verplichting heeft om de akte te bewaren. Je
loopt daarmee niet het risico dat de overeenkomst kwijt
blijkt te zijn wanneer het tot een geschil komt. Ook wanneer een notaris stopt blijft de akte bewaard, deze verplichting wordt overgedragen op de opvolgende notaris.
Als iemand in een notariële akte een bedrag heeft schuldig erkend en de schuldenaar komt zijn verplichtingen
niet na, dan kan de schuldeiser met de grosse van de akte
direct overgaan tot executie (verkoop van de goederen
van de schuldenaar). Tussenkomst van de rechter is dan
niet nodig. De notaris kan de grosse afgeven.

Een mooi voorbeeld is de
aanvraag van Haverhofbewoners voor beplanting
e.d. rond een speciale
buurtboom waar bewoners enthousiast mee aan
de slag zijn gegaan. (zie
foto) De wijkraad wenst u
allen een mooie zorgeloze
zomer!
www.korvel-sintanna.nl

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!

Wilt u meer weten over het verschil tussen notariële en
onderhandse akte of heeft u zelf een afspraak die vastgelegd moet worden, dan kunt u ons bellen voor het inplannen van een afspraak op 013-532 11 55 of mailen naar
info@notaristilburg.nl
De Kerf & Van Sprang notarissen te Tilburg

PERSOONLIJKE
AANPAK

BETROKKEN
BIJ UW ZAAK

TRANSPARANTE
TARIEVEN & OFFERTES

Afspraak maken? 013 - 532 11 55 Spoorlaan 402, 5038 CG Tilburg, www.notaristilburg.nl
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Berkdijk bloemen draagt
het stokje over
Door Zandra van Toorenburg
bloemen bij wie moeten
bestellen. Ze kopen hun
bloemen zelf op de
veiling. Ook de wijze van
het maken van de boeketten verschilt van de meeste
andere winkels.

foto; Kim Pattiruhu

Op 1 juni sluit de bloemenwinkel aan de Berkdijksestraat. Het is tijd voor iets
anders voor de eigenaar.
Berkdijk bloemen is sinds
1956 gevestigd in dit pand.
Een echt familiebedrijf: Erica
Tilemans nam het over van
haar ouders, die het weer van

hun ouders hadden overgenomen. Eigenlijk zijn het
twee panden, het is dan
ook een grote winkel met
een flinke werkruimte
achterin waar de boeketten worden gemaakt.
Je kunt er terecht voor
boeketten, rouwstukken,

interieurverzorging en
abonnementen.
Het is niet een bloemenwinkel waar je zo eens binnen
loopt. Het bedrijf staat
bekend om de bijzondere
kwaliteit van de boeketten.
Klanten komen vanuit de

hele stad en daarbuiten,
ook België. Vaak van generatie op generatie doorgegeven, een familietraditie
om Berkdijk bloemen te
bezoeken. Berkdijk bloemen staat voor kwaliteit.
Zij kennen hun kwekers,
weten wanneer ze welke

Berkdijk bloemen heeft al
sinds 14 jaar ook een
webwinkel. Daarvoor
maken ze zelf de foto’s van
de boeketten en zijn ook
daarmee onderscheidend.
Deze online winkel blijft
bestaan als de winkel sluit,
al wordt deze wel overgenomen door iemand
anders. De fysieke winkel
stopt dus op 1 juni, er is
geen opvolging en Erica
ziet nu nog mogelijkheden
om iets anders te gaan
doen. Wat, dat is nog niet
bekend. Voor nu neemt ze
afscheid van deze karakteristieke winkel waar ze 35
jaar met hart en ziel heeft
gewerkt. Anouk Mallens
neemt het stokje over en
zal online de boeketten
gaan leveren.
www.berkdijk.nl
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De Regionale Scouting Wedstrijden
Scouting PVG: "We hebben echt iets heel leuks te vertellen"!!

Mundial Korvel strijkt neer
op het Korvelplein
Iedereen heeft herinneringen aan Festival Mundial, een
prachtig, kleurrijk, ongedwongen festival voor jong en
oud. Wij als winkeliersvereniging van de Korvelseweg
willen Mundial nieuw leven inblazen om te vieren dat we
100 jaar bestaan. Als straat zijn we ontzettend divers, ruik
je alle geuren, kleuren en vind je verschillende culturen
terug in de wijken eromheen. Het leven is één groot feest
en dat willen we op zondag 10 juli gezamenlijk gaan vieren op het Korvelplein.
Mundial Korvel wordt een bruisend festival, 2 podia met
muziek van o.a. onze eigen Midi, Los Paja Bravas, live radio
vanaf het plein door Die Zondagochtendshow en kun je
ultiem komen chillen. Proef de smaken die de straat rijk is,
er staan diverse foodtrucks van lokale ondernemers. Om
de verbinding aan te gaan, bouwen we een wall, welke
vorm krijgt door een bijdrage te leveren. Het wordt een
samenwerking tussen de leerlingen van VSO Parcours,
lokale graffiti art kunstenaars en alle bezoekers. Ook voor
de kleine mannen hebben we een toffe activiteit verzonnen en kunnen ook zij letterlijk de eerste zaadjes gaan
planten betreffende deze verbinding, Mundial.
Zet zondag 10 juli in je agenda en kom het leven vieren!
Houd onze socials in de gaten @MundialKorvel en ontdek
het volledige programma via de website:
www.mundial-korvel.nl Lijkt het je tof om zelf ook een
bijdrage te leveren? Meld je dan aan als vrijwilliger en
stuur een mail naar contact@mundial-korvel.nl

Expositie Gee Adriaansz in
wijkcentrum De Nieuwe Stede
In de maanden juni en juli is hier een expositie te zien van
Gee Adriaansz. Natuurkunstenares, vastbesloten om de
wereld een stukje mooier te maken…
Gee heeft een diepgewortelde passie voor de natuur. Sinds
2020 woont ze in onze wijk. Naast haar voordeur staat een
kast met stekjes om te delen en voor haar raam staan altijd
wel een of meer mooie werkjes van haar hand. Ze deelt de
liefde voor de natuur via haar kunst. Ze heeft een scherp
oog voor detail en stopt veel geduld en toewijding in ieder
werk. Met haar kunstwerken wil ze de natuur in ieders
leven brengen en hoopt ze anderen te raken en inspireren. Ze wil laten zien hoe mooi onze biodiversiteit eigenlijk
is. Op haar website Studio Gee (www.geeadriaansz.nl ) vind
je een Kunstclub met verschillende (online) aquarelcursussen voor kinderen en volwassenen.

foto; archief Scouting PVG

We doen ieder jaar mee
aan de Regionale Scouting
Wedstrijden (RSW). Dit is
een weekend waarin we
in drie dagen tijd laten
zien wat we allemaal
kunnen op het gebied
van scoutingactiviteiten. We moeten tijdens
de RSW een hike lopen
met kaart en kompas en
andere tochttechnieken.
Ook moeten we een tent
opzetten om in te slapen,
een keuken pionieren
voor het koken en eten,
sport & spel. Daarnaast
wordt er gekeken naar
hoe wij samenwerken en
hoe creatief we zijn tijdens
de Bonte Avond. De RSW
is al in april geweest. De
maanden voorafgaand
het weekend is er veel
geoefend met het opzetten van een tent, koken,
keuken pionieren en route
technieken. Een keuken
pionieren zegt de lezers
waarschijnlijk niet zo veel.
Daarom even een korte
uitleg!

wordt gegeten! Op de foto
hier onder kan je zien hoe
een keuken er dan uit ziet
als deze af is.
Het was een super mooie
RSW! Het was fijn om met
de groepen uit onze regio
weer eens samen te zijn.
Afgelopen twee jaar was er
geen RSW in verband met
Corona.
Aan het einde van het
weekend was natuurlijk de
prijsuitreiking. Er deden
in totaal 27 ploegen mee.
Wat niemand had verwacht
(maar stiekem wel gehoopt)
is dat we met onze groep
op de eerste, tweede en
derde plek zijn geëindigd!!
Onze leiding stond letterlijk
even met hun mond vol
tanden! Maar wat is dit toch
gaaf om mee te maken.
Omdat we eerste en tweede
zijn geworden mogen we
naar de Landelijke Scouting

Een keuken pionieren doe
je met touw en pionier
palen. Met deze spullen
maak je een volwaardige
keuken! Dit is altijd veel
werk, maar wel een keuken waar met veel plezier
De werken zijn te zien van 3 juni t/m 28 juli 2022 bij De
Nieuwe Stede, tijdens openingsuren van het wijkcentrum.

Eigen keuken bouwen, foto; archief Scouting

Wedstrijden (LSW). Dit is
een groot evenement voor
alle ploegen die tijdens hun
RSW gewonnen hebben.
Het eerste weekend van
juni was het dan zo ver na
vele weken van voorbereiding. We doen hetzelfde als
tijdens de RSW, alleen nu
met alle scouts uit Nederland die tijdens hun RSW
gewonnen hebben. Ruim
700 kinderen!!
Wat een evenement, wat
een uitdaging en wat zijn
we als scoutinggroep en
stafleden toch trots op deze
jeugdleden!!
Nu is het dan tijd om langzaam aan het zomerkamp
te gaan denken!! Waar we
heen gaan weten we nog
niet, dat houdt de leiding
altijd tot het laatste
moment toe als verrassing!
Het worden nog drukke
weken!!
Wij zijn jongens en meiden
in de leeftijd van 11-15 jaar
en draaien op zaterdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur.
www.scouting-pvg.nl
Bezoekadres
Generaal de Wetstraat 68
5025 DH Tilburg
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Jungle Fever
Tekst en foto’s door Xantijne Plantijne

Epipremnum Aureum
Deze plant kan klimmen op een mosstok of als hangplant
in huis groeien en heeft een luchtzuiverende eigenschap.
Op zijn bladeren heeft hij tekeningen van geel / wit
pigment wat meer wordt als hij een lichte standplaats
heeft. Het is een vrij makkelijke plant wat verzorging
betreft. Hij kan op een lichte standplaats (geen zon) of
een wat donkerder plekje. Water geven doe je als de
aarde wat droog is.
Mocht hij gele bladeren en stengels krijgen die slap
hangen dan heeft hij teveel water gekregen. Krijg hij
bruine, dorre randen aan de bladeren dan wil hij graag
een slokje meer water. Geef hem in de zomer 1x in de 2
weken een beetje plantvoeding en ook een sproeibeurt
op zijn tijd vindt hij fijn.

Deze plant is zeer makkelijk te stekken.
Onder ieder blad zitten luchtwortels die eruit zien als
kleine knobbeltjes of langere, bruine uitlopers. Knip de
plant onder het blad met luchtwortel af en zet hem in een
vaasje met water op een lichte plek. Vanuit de luchtwortels gaat hij nieuwe wortels maken. Dit kan even duren
dus geduld is een schone zaak! Zijn de wortels ongeveer
5 - 10 cm met vertakkingen dan is je stek klaar om in de
aarde gezet te worden. Geef hem dan nog een beetje
water en daarna doet de plant zelf de rest. Je zult na een
tijdje zien dat hij begint uit te lopen en nieuwe stengels
en bladeren gaat maken.

Een modern buurtsprookje
Door Piet-Jan Dusee
Het is eind mei en we
krijgen een nieuw college
en een nieuwe wijkwethouder, de Russische vredesinvasie domineert nog
steeds de dag, Nokia leidt
een gevoelige nederlaag en
we zijn aan de vooravond
van ons eigen Retro Korvel
Mundial en Theo is kwijt.
Wat? Ja, Theo is kwijt.

Theo. De vader van nr. 12,
onze Palestijnse sportkantinebeheerder is boos. "Ik heb
al drie keer gezegd, ik wil
kopen." Ik weet niet wat hij
van mij wil. Hij denkt dat ik
een soort blokhoofd ben.

nu twee rijen dik. De
gemeente spreekt van een
succes. De problemen zijn
opgelost, al zullen we waarschijnlijk nooit te weten
komen wat die problemen
waren.

Buurvrouw kwam zojuist
aan de deur met nieuws
over Theo. Hij was niet aan
het ontbijt verschenen
Alexy heeft zo'n zes jaar in
en had tegen alle goedhet studentenhuis op 38
bedoelde adviezen in het
gewoond, maar is nu
huis verlaten. Aanvankelijk
afgestudeerd en naar
kuierend, dan slepend, een
Amsterdam vertrokken.
paar keer de weg kwijt,
Zijn blonde buurmeisje
doorweekt en volledig buiging met hem mee; ze
ten adem c.q. totaal uitgegaan trouwen. Zijn kamer
put, heeft hij, waarschijnlijk
is inmiddels overgenomen
uren later (een afstandje
door een jong Bulgaars
van niks) toch het buurtcafé
stelletje dat ons, de buren
bereikt. Na een uurtje heeft
op zelfgemaakte chocolade- een van de gasten hem op
taart heeft getrakteerd, naar de deelscooter terug naar
goed Slavisch gebruik naar het tehuis gebracht, waar ze
het schijnt en Theo is kwijt. boos op hem waren, "alsof
Theo behoorde tot het
ik een beetje kinds was," zei
meubilair van het buurtcafé Theo.
met zijn krantje, zijn neutje
en zijn arsenaal van wel
In een aantal straten in de
twaalf originele grappen.
buurt is onlangs betaald
Hele dagen naar het leek.
parkeren ingevoerd. De
Het ging niet langer. Eigen- controle is strak. Gedurende
lijk zou hij een aanleunplek de hele dag rijdt een soort
krijgen, maar het ging niet
pantserwagen rond die
meer. Ze hebben hem met
doorheen zijn geschut
spoed opgenomen in het
nummerborden fotogratehuis hier in de buurt.
feert. Het moet gezegd: het
is rustiger met parkeren in
En al die tijd is het stil in het die straatjes. In de rest van
huis naast ons, het huis van de buurt staan de auto’s

Woensdag stond verrassend Alexy voor de deur.
Alleen over uit Amsterdam,
hij was zijn koersfiets
vergeten, wilde nog wel
even afscheid nemen van
ons en de overbuurvrouw
en had nog zin in een
biertje en ja, het is
misschien niet zo bekend
maar Russen kunnen
drinken. Alexy is weer naar
Amsterdam onderweg,
maar zijn koersfiets hangt
nog steeds laveloos aan de
lantaarnpaal. Ik krijg sterk
het vermoeden dat er in
de afgelopen tijd wel eens
iets meer geweest kan zijn
met Alexy en onze buuf, ze
lijken wel heel vertrouwd.
Wanneer je het prettig
vindt je buurman lief te
hebben, houdt het op een
deugd te zijn. (Kablil Gibran)
Misschien is het mijn projectie; het is een mooie
vrouw. “Zoals jij naar haar
kijkt,” zegt mijn lief. Hij komt
zijn fiets snel ophalen, dat is
zeker!

Martijn de Boer

Als je meerdere stekken meteen bij elkaar in een potje
zet, kan je op die manier een volle plant krijgen.

van der

Vleuten & Derix

Uitvaartbegeleiding

T 013 592 00 48

Voor een passend afscheid
www.harrietvandervleuten.nl

Henr. Ronnerstraat 19
5038 KH Tilburg

- Brug Moerenburg in Tilburg www.martijndeboer.com

www.wijkkrantdekoppel.nl

pagina 19

Brief van ons Wies

Woongroep Samen Verder

Biste meense,

“Er is nog plek voor een leuke, technische man”.

Wè hebbe we toch un vurjaor gehad. Ik was gewoon in
de frut. Ik was al begonne mee de schonmaok. Ge wit
wel, dè doe ik dan net as ons moeder.

Door Annemarie van Malsen

We beginne van boven naor beneèn. De raome flink
waase, de bedde naor beneèn om te luchte, ut zèèl
buune. De kleren allemaol luchte. Want dè moest. Want
as er motte in zate. Die freten hil oe klere op. Jè of ut
waor is dè weet ik nie. Mar ik gelööf alles wè dè meens
hé gezee. Want ouw meense wete dè beter. Nou en dan
de beneè, de stoele buune. De cocosmatten d’rööt de
houte vloer schuree. En laote drùùge. Onder tusse de
keukekastjes doen en un nuw papierke in legge. De
kelder öötschure. Meense wè hadde toch veul werk. Nou
en as de kelder wir drug waar, en dan wir witte. Dan kon
ons moeder wir erpels bestelle bij de erpel boer. Zò ging
dè vruger.

Ze zijn allemaal individuen met een eigen achtergrond, en een eigen persoonlijkheid.
Maar toch kan je wel spreken van een groep gelijkgestemden, de bewoners van Woongroep Samen Verder in de Trouwlaan. De doelgroep is 50 plus. De bewoners van de
20 appartementen variëren in leeftijd van 54 tot 96 jaar. Er woont één stel, de anderen
wonen er alleen.

Wè hadde die meense toch zwaor. En na wè hebbe wij ut
makkelijk. En dan wet aanders menne meens was nie te
genaake. Willem 11 die ligt erööt. Nou hij he gesakkert
en gevloekt. Wan z’n club had verloren. Ik heb hum mar
in z’n èège vet gaor late koke. Want ge kont er nie mee
praote. Dè héé un hil week geduurd.
Mar naa praote we wir, en over de verkaantie wè doen
we. Ik weet ut nie. We motte al op de biste paase van de
kender. En dè vèn ik wel leuk. Hij ok. Dus dan doen we
dè wir. Dus blèève we lekker thöös. We worre un bietje
ouwer dan hoeft ut allemaol nie zò nodig.
Dus allemaol gezellige weken. Denk òk aon de meense
die ut nir zò goed hebbe. Ik ze mar zòò: Vrolijk zijn
zonder geld, dè is de steen der wijzen.
Jullie Wies

- Stop met diëten Start met het programma Overgewicht te lijf!
Vergoeding door zorgverzekeraar.
Meer informatie op www.werkaanleefstijl.nl
(ook voor stoppen met roken)

Foto; Kim Pattiruhu
Jeannie woont al 34 jaar bij
Samen Verder, zij woont er
het langst van allemaal. Ze
kwam er wonen samen met
haar man, maar die is nog niet
zo lang geleden overleden.
Op zo’n verdrietig moment is
het fijn dat je kunt rekenen op
de steun van de groep. Ook in
coronatijd hebben de bewoners veel aan elkaar gehad.
Len: “Sinds corona drinken we
elke dag samen koffie.” Maar
alles op vrijwillige basis: je
mag meedoen aan groepsactiviteiten, maar er hoeft niets.
De grote, gezamenlijke binnentuin was ook een heerlijke
plek om elkaar op afstand te

ATELIER & WINKELRUIMTE TE HUUR
Midden in het gezellige dwaalgebied van Tilburg

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

ontmoeten tijdens de
lockdown.
Wonen in een woongroep is niet geheel vrijblijvend. Er wordt van je
verwacht dat je betrokken bent bij de groep,
en elkaar helpt. Len: “Het
voelt als een familie.
We hebben oog voor
elkaar, we helpen elkaar,
doen boodschappen als
iemand ziek is.” MarieLouise: ”Daarbij gaat
het om burenhulp, we
doen geen mantelzorg.
Daarvoor is de thuiszorg.
Maar als je 24 uurs-zorg
nodig hebt, kan je hier
niet blijven wonen.”
Jettie: “Wonen in een
woongroep houd je
scherp.” Dorrie: “Je medebewoners houden je een
spiegel voor, je kunt hier
groeien.” Ook Truus kan
dat beamen: “We respecteren en accepteren
elkaar. En leren dat anderen dingen anders doen,
maar dat een andere
manier ook goed is".
Iedereen heeft bij
Samen Verder zo zijn
taken. Sommigen zijn
verantwoordelijk voor
de kliko, mensen die

graag tuinieren houden
de grote, prachtige binnentuin bij. Weer anderen
zitten in het bestuur van de
woongroep. Iedereen zet
zich in voor de klussen die
hij of zij leuk vindt of goed
kan. Jettie: “Dorrie is heel
creatief. Zij zit daarom in
de activiteitencommissie.
Ze kan prachtig breien, wat
we tijdens corona heel veel
gedaan hebben. Truus doet
veel meer huishoudelijke
taken, en zorgt dat de gemeenschappelijke ruimtes
netjes blijven.”
Marie-Louise en Truus
vormen de introductiecommissie. Zij voeren de intakegesprekken met kandidaten die geïnteresseerd zijn
om bij de groep te komen
wonen. Er staat een woning
leeg, en de bewoners zijn
op zoek naar kandidaten.
De voorkeur gaat uit naar
een man, op dit moment
zijn er maar twee in de
groep. “We zoeken een leuke man”, vult Dorrie aan. En
dat hij handig en technisch
is, is ook een pré, lachen de
anderen.
Woongroep Samen Verder
www.woongroep-samenverder.nl
mlraaijmakers@telfort.nl
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Festival in Stadspark
Oudendijk
Op 3 en 4 september gaan wij het feest, wat vorig jaar een
grandioos succes was, dubbel en dik over doen. Zo veranderen we een deel van Stadspark Oude Dijk om in een
kleinschalig festival.
Dit festijn is vorig jaar in het
leven geroepen in samenwerking tussen de bewoners
van Huize Nazareth in de
Nazarethstraat en de wijkraad van het Zuiderkwartier.
Door corona werden veel optredens vorig jaar afgezegd
of keer op keer verplaatst.
Hierdoor ontstond het idee
om deze bewoners een podium te bieden in hun eigen
achtertuin, het Stadspark. Na
deze geslaagde eerste editie,
is het tijd voor een vernieuwde versie. Wederom willen
we dezelfde gemoedelijke
sfeer gaan creëren, biertafels,
kleedjes in het gras en goede
muziek. Naast lokale artiesten, betrekken we ook nauw

Zuiderbazaar in
Tilburg-Zuid
Buurtfeest met rommelmarkt, workshops en muziek

de ondernemers uit de
wijk, zoals Berlijn Café die
de bar met drankjes gaat
bestieren en foodtrucks
van Dwars Hotdogbar en
Saté Kid.
Nu alle maatregelen verdwenen lijken te zijn, gaan
we dus groter uitpakken
en verder de wijk in kijken
naar creatieve artiesten
die graag dat weekend het
podium willen pakken. Dus
mocht je je geroepen voelen of ken je iemand die
een bijdrage kan leveren,
mail dan naar johnclemminck@outlook.com en
meld je aan.

Handtekening

Over het woord ‘handtekening’ valt niet zo veel te melden. Hij werd in de 16e eeuw
gangbaar en begon de zegels te vervangen die aan belangrijke documenten werd bevestigd om de echtheid te waarborgen. Daar werd dan een tekeningetje (paraaf) bij
gezet dat bestond uit de initialen van de schrijver om te kunnen achterhalen wie het
document had opgesteld. Dat tekeningetje was heel persoonlijk dus uniek en werd
steeds belangrijker en groter (namen voluit geschreven).

Karel de Grote
Van alle handtekeningen van beroemde personen is die van Karel de Grote toch wel
het meest bijzonder. Rondom een ruitvorm staan de letter K R L S die samen een
kruis vormen. Niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat Karel de eerste keizer van het
heilige roomse rijk was. Het v-tje (vollzeihungsstrich ofwel handhavingsteken) in het
ruitvormig hart van het kruis was het enige dat Karel zelf schreef. Dat was dan ook
het tekeningetje dat bewees dat het document door hem ondertekent was. Als je
goed naar de ruitvorm kijkt dan kun je er een A (de bovenste helft van de ruit met
het v-tje) in zien, een O (de ruit) en een U (de onderste helft V=U) en als je dan een
soort van kruisteken slaat lees je KaRoLuS. Er wordt wel beweerd dat Karel de Grote
analfabeet was, maar dat lijkt me sterk voor iemand die verantwoordelijk was voor
de invoering van het eerste standaard lettertype. De Karolingische minuskel waardoor geschriften beter leesbaar werden, werd zo’n 400 jaar gebruikt en was eeuwen
later de inspiratie voor nog zo’n standaard; de Times New Roman, waar ik persoonlijk een

Foto; J. Clemminck
Op zondag 11 september
vindt weer de jaarlijkse
Zuiderbazaar plaats, het
wijkfeest voor jong en oud
in de wijken TrouwlaanUitvindersbuurt en Oerle.
Dit keer op een andere locatie: de groenstrook in de
Trouwlaan nabij Kolektivo
Trouwlaan 189. Er zijn van
12.00 tot 17.30 uur diverse
activiteiten zoals een grote
rommelmarkt en muzikale
optredens. De organisatie
is in handen van de werkgroep Zuiderbazaar. Toegang gratis.

Er is van alles te doen
tijdens deze leuke bazaar:
zo kunnen buurtbewoners
en kinderen tweedehands
spullen verkopen. Ook
staan er informatiekraampjes van diverse organisaties. Je kunt nog een kraam
huren en hiervoor inschrijven bij het wijkcentrum
Zuiderkwartier, de huur is €
10 ,00 en de borg is €20,00
per kraam. Inschrijven is
mogelijk op dinsdag 21 juni
en donderdag 23 juni van
19.00-20.00 uur, maar je
kunt ook via de mail reser-

veren. info@wijkraadzuiderkwartier.nl
Het programma is op dit
moment nog niet bekend
maar houd facebook in de
gaten.
Het evenement vindt plaats
op de groenstrook in de
Trouwlaan nabij Kolektivo,
Trouwlaan 198. De toegang
is gratis. Meer informatie op
www.wijkraadzuiderkwartier.nl en op www.facebook.
com/wijkraadzuiderkwartier

Kinderspelen rondom Zuiderkwartier
in de vakantie
In de schoolvakantie staan er op een 2-tal plaatsen spelen in de wijk op het programma.
Op woensdag 3 augustus van 11.30 -15.30 uur zijn er spelletjes in de Oranje-speeltuin.
Op 17 augustus van 11.00-16.00 uur, zijn er kinderspelen bij MFA Zuiderkwartier,
Wassenaerlaan 38, Deze staan in het teken van het thema kermis, wat ook vorig jaar
een groot succes was. We zijn nog in onderhandeling, maar een tipje van de sluier
lichten we al op. We willen een kinderdraaimolen, kinderzweef en een kinderoctopus.
Met nog 2 luchtkussens, suikerspin, popcorn en likstokken. Dit in echte kermissfeer en
alles is gratis.

vreselijke aan hekel heb. Geef mij maar de Tilburgse Ans.

tekst/puzzel: John Segers
http://www.tilburgsans.nl/nl/over-ans/letters/

Ook is het mogelijk dat wijkbewoners in de schoolvakantie gratis een luchtkussen
kunnen gebruiken. Je kunt dat bij de Wijkraad kan aanvragen.
Mail naar info@wijkraadzuiderkwartier.nl

