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Altijd al willen paaldansen?
Als het lukt, lijkt het simpel
Door Annemarie van Malsen

Squat, squat, en… shake it!
Met opzwepende muziek
begint de warming up van
de paaldanstraining. De
squats, knieheffingen en
side kicks volgen elkaar in
hoog tempo en zouden voor
velen al een meer dan voldoende cardio work-out zijn.
Voor de cursisten van Paaldansstudio Dance Centre is
dit echter pas het begin.
De warming up maakt al
duidelijk dat paaldansen
meer is dan een sexy dansje
op hoge hakken rond een
paal. Docent Tara Donders
(37) maakt korte metten
met dit vooroordeel. “Wij
richten ons op het sportieve
aspect van het paaldansen.
Je traint de spieren van je
hele lijf. Soms moet je wel
drie maanden trainen voordat je één move onder de
knie hebt. Er zijn zelfs Nederlandse Kampioenschappen
Aerial Silk en Paaldansen.”

Op kop
In de Tilburgse studio trainen 8-10 cursisten tegelijk.
Je kunt zowel paaldansen (hangen, klimmen en
draaien aan de danspaal), of
aerial silk trainen (waarbij je
klimt, hangt, je laat vallen en
je lichaam wikkelt in doeken
die in de lucht hangen). De
cursisten trainen op hun
eigen niveau en hebben een
boekje waarin het persoonlijke trainingsprogramma

foto; Kim Pattiruhu

wordt bijgehouden. Bij het
paaldansen begin je uiteraard niet gelijk op kop aan
een paal, maar begin je iets
eenvoudiger, met een draaiing rond de paal.

foto’s van
cursisten die een bepaald
niveau hebben afgerond.
De foto’s in kleedkamer
laten zien dat niet alleen
vrouwen deze sport bedrijven.

“We hebben zes
mannelijke leden
gehad, maar nu
zijn er nog twee
over".

Dance Centre heeft niet
alleen een studio in Tilburg, maar ook in Breda en
Roosendaal. “We hebben al
op verschillende locatie in
Tilburg gezeten, waaronder
Tilburg Noord, de Spoorlaan
en op het Koningsplein. Nu
zitten we alweer drie jaar
aan het Lieve Vrouweplein.
Onze cursisten komen niet
alleen uit Tilburg, maar ook
uit plaatsen in de omtrek.”
Zoals Amy (27) en Jeske
(28), beide afkomstig uit
Gilze. Ze trainen allebei een
uur in de week.

"De leeftijd van onze cursisten varieert tussen de 20
en 40 jaar.” Beheers je alle
oefeningen uit het boekje,
dan heb je een certificaat
verdiend en kan je door
naar een volgend niveau.
Er is een Hall of Fame met

Vrijgezellenfeestje
Amy: “Je traint alles bij deze
sport. Ik vind het leuk om
te doen en heb zelfs een
paal in huis, zodat ik kan
oefenen.” Jeske: “Ik heb al
paaldansles gehad op de
uni. De eerste kennismaking met de sport was met
tijdens een vrijgezellenfeestje met vriendinnen. Het
is weer eens wat anders. En
we hebben een heel gezellige groep.” Dat de cursisten
lol hebben in hun sport,
blijkt uit de relaxte manier waarop ze met elkaar
omgaan. Ieder mag op haar
beurt een move oefenen,
de andere kijken toe of
moedigen aan. Sommigen
doen een draai, al dan niet
afgemaakt met een sierlijk
handgebaartje, anderen
proberen om hun armen in
een doek te draaien en zich-

zelf zo omhoog te trekken
of ondersteboven te gaan
hangen. Als het lukt, lijkt
het simpel, maar het kost
flink wat spierkracht.
Paaldansen is geen beschermde sport: op dit
moment kan iedereen die
maar wil paalsport-lessen
aanbieden. Tara vertelt dat
alle docenten bij Dance
Centre de nodige opleidingen hebben gevolgd
op het gebied van sport
en beweging, en daarnaast interne trainingen
hebben gedaan. Zijzelf
heeft o.a. de AALO afgerond. Op de site van de
sportbond DAPF (Dutch
Aerial & Pole Federation)
vind je tips waar je op kan
letten als je een goede
school wilt kiezen.
www.paaldansstudio.nl
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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.

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
Anita Zeeman: redactie
Dagmar Ebbeling: redactie
Dirk-Jan Barreveld: 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 3 december,
Kopijsluiting is op 14 november 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 Hendriks: rickhendriks@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
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Resto Van Harte opent
nieuwe locatie in Tilburg Zuid
Vanaf dinsdag 6 september verzorgt Resto Van Harte elke 2 weken ook bij
MFA Zuiderkwartier, Wassenaerlaan 38, een heerlijk 3-gangendiner.
Resto zal daar op de dinsdagen in de even weken een vertrouwde Resto avond
gaan organiseren. De avonden wisselen we af met Wijkcentrum de Nieuwe Stede, waar we in de oneven weken op de dinsdag te vinden zijn. Dus de 6de sept
in het Zuiderkwartier, de 13de sept bij De Nieuwe Stede, de 20ste sept weer bij
het Zuiderkwartier en de 27ste weer bij De Nieuwe Stede en zo verder.
Er wordt een heerlijk vers en gezond 3 gangendiner geserveerd, gekookt door
de vrijwilligers onder begeleiding van onze kok(s). Het ontvangst is om 17.30
uur en aanvang diner is om 18.00 uur. Iedereen is van harte welkom. De prijs
voor het 3- gangendiner is voor members van de Quiet of gasten met een voedselbank pas 2,50 euro, voor gasten met een meedoenregeling 5 euro en voor
alle overige gasten 8 euro. Kinderen t/m 12 jaar betalen de helft van de prijs die
hun begeleider betaalt. Reserveren is verplicht en kan op werkdagen tussen
09.00 en 12.30 uur telefonisch via 0900 -900 3030 en online via https://reserveren.restovanharte.nl
Heeft u leuke ideeën voor tijdens een Resto avond, of misschien vindt u het leuk
vrijwilliger bij ons te worden of heeft een u andere vraag, stuur dan gerust een
mailtje naar m.rovers@restovanharte.nl of n.vanlieshout@restovanharte.nl .

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Viets

Door Peter van Iersel

Nee, geen typefout. Dit is de oude
spelling. Niemand weet precies waar
het woord ‘fiets’ vandaan komt.
Misschien wel van het Franse ‘vitesse’
oftewel ‘snelheid’. Dan is die oude ‘v’
zo gek nog niet.
Hoe dan ook, in 1895 was
de fiets zowat volwassen.
De ‘hoge bi’ had afgedaan
en de fietsen uit die tijd
lijken al verdacht veel op
die van ons. In dat jaar
had Tilburg een primeur
voor Nederland. Josephus
Jacobus Bogaers, fabrikant
in wollen stoffen, kocht
“een rijtuig dat met benzine gedreven wordt”. In
vergelijking met de fiets is
de auto dus niet meer dan
een opdringerige nieuwkomer.
De meeste Tilburgse fabrikanten hielden voorlopig
vast aan een rijtuig met
een paard ervoor. Mijn
overgrootvader uit de
Kloosterstraat was koetsier
bij de familie Straeter aan
de Zomerstraat. In zijn
omgang met de Tilburgse
‘haute-volée’ had hij geleerd om, heel bloemrijk,
te vloeken in het Frans.
Wanneer mijn overgroot-

Afbeelding: De Kort - Van Geloven, Korvelseweg 209, circa 1910
Bron: Regionaal Archief Tilburg

moeder dat hoorde, gaf ze
hem een uitbrander, ook al
verstond ze er niks van.
Een eeuw later krijgt het
oude vertrouwde rijwiel
een nieuwe nakomeling:
de stekkerfiets. Mijn overgrootvader noemde elke
mechanisch aangedreven
tweewieler een ‘stoomfiets’. Hij was er aan ge-

wend dat een motorfiets
walmt en stinkt, net als de
stoomtram die destijds
door de Tilburgse straten
denderde. Een elektrische
fiets, daarentegen, walmt
en stinkt alleen bij een
onverhoopte ‘thermal
runaway’ van de accu.
Je hoeft tegenwoordig
niet eens meer de AOWgerechtigde leeftijd te
hebben om er een te
kopen. Sterker nog: ik
wordt de laatste tijd op
mijn trapfiets ingehaald
door onwaarschijnlijk

snelle stekkerfietsen bestuurd door lui achterover
leunende pubers. De jeugd
heeft gevoel voor traditie.
Hun opa’s sleutelden aan
een Puch of Thomos om ’m
harder te laten rijden dan
wettelijk was toegestaan.
Nu wordt de e-bike opgevoerd.

voet. Vitesse, inderdaad!
In onze wijk kent de fiets
een lange historie. Aan de
Korvelseweg, op nummer
209, was van 1879 tot 2001
de firma De Kort - Van Geloven gevestigd. De zaak
begon als een handel in
naaimachines. Later kwamen daar de fietsen bij.

Toch blijft ook de gewone
trapfiets een mirakels apparaat. Fietsen is nog altijd het
meest energiezuinige vervoer. Het is fenomenaal dat
je, met dezelfde spierkracht,
drie keer sneller gaat dan te

Het is bijzonder dat bijna
op dezelfde plek, op nummer 207, de geschiedenis
wordt voortgezet. Hier runt
Engin Tekmen sinds tien
jaar zijn bedrijf Wereldbike.

Geef de aarde een kans, koop 2e hands!

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

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

www.wijkkrantdekoppel.nl
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HALLOWEEN
walking dinner korvel
WAAR?

korvelseweg

WANNEER?

zondag 30 oktober

aanvang 17.00u - einde 21.00u
Strippenkaart €7,50
(kinderen tot 12 jaar gratis)

Tickets verkrijgbaar bij de deelnemende ondernemers.
Deze worden binnenkort bekendgemaakt op Facebook
en de website van winkellint Korvel: korvel-besterd.nl

www.wijkkrantdekoppel.nl

Halloween
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Martijn de Boer

op KORVEL

Een verlaten Korvelseweg,
het is stil, donker, je voelt
de gure wind, zie ik nou
schimmen in de verte? Na
het grote succes vorig jaar,
vieren wij op zondag 30
oktober Halloween. Ontdek de Korvel die avond
tussen 17.00 uur en 21.00
uur op een manier, zoals je
deze alleen maar kent uit
je engste dromen. Koop je
strippenkaart bij de deelnemende ondernemers en
proef de lokale griezelige
hapjes! korvel-besterd.nl/
halloween-walking-dinner/

-Korvelplein in de regen 30x40cm www.martijndeboer.com

Expositie ARTenZO
bij De Nieuwe Stede
Gedurende de maanden oktober en november 2022
is wijkcentrum De Nieuwe Stede een expositie te
zien van kunstenaars van het centrum voor beeldend
werk ARTenZO.
Dit centrum staat open voor iedereen met een beperking en/of een afstand tot de arbeidsmarkt die zijn/
haar kunstzinnige talenten willen ontwikkelen. Zij hebben toegang tot diverse materialen en technieken zoals
schilderen, keramiek, textiel, multimedia, muziek… en
worden daarbij persoonlijk begeleid om hun talent tot
bloei te laten komen.
Twee keer per jaar stemmen ze samen over welke
thema’s uitgewerkt gaan worden. Daar wordt dan met
veel passie individueel of met een groep aan gewerkt en
de werken worden tentoongesteld. Maar ga zeker eens
kijken in de expositieruimte van het beeldend centrum
of leen een van de werken in de kunstuitleen. Het adres
is Frans Erensstraat 5 in Tilburg. Een aantal keren bezocht
ik, als kunstcoördinator, het beeldend centrum en was
verrast door het enthousiasme van de mensen maar
zeker ook door de kwaliteit van de werken. De mensen
zijn terecht heel trots op hun werk en het geeft hen veel
voldoening dat aan bezoekers te laten zien. Het is dan
ook erg fijn dat we nu in De Nieuwe Stede hun werken
kunnen tentoonstellen. Het thema van de expositie is
fachion.

De opening bij De Nieuwe Stede vindt plaats op donderdagochtend 6 oktober om 10.30 uur.
Een aantal kunstenaars zal daarbij aanwezig zijn en jij
bent van harte welkom om daarbij aan te sluiten. De
koffie en thee staat klaar. Kom eens kijken en laat je
verrassen!
De tentoonstelling in het wijkcentrum is te bezichtigen
tot 28 november 2022, tijdens de openingsuren: ma
t/m do 08.30-23.00 u en vrij 08.30-12.00 u

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Informatie van het
AdvocatenCollectief

Column
Triage
Door Yvette Caljé

Door mr. Theo ten Velde

Ooit weleens van triage gehoord? Triage is ‘het bepalen van de
urgentie bij een hulpvraag’. Er wordt gekeken naar wat ernst is, wie
of wat prioriteit heeft en hoeveel zorg het gaat kosten, letterlijk en
figuurlijk.
Doorrijden na ongeval
Regelmatig is in het nieuws
dat er een ongeval heeft
plaatsgevonden maar dat alleen het slachtoffer is
gevonden; de ander die bij het ongeluk betrokken was,
is dan spoorloos maar hij wordt in ieder geval gezocht
door de politie. Los van de vraag of die bestuurder
schuld heeft aan het ongeval, is hij in deze kwestie hoe
dan ook strafbaar.
Als iemand betrokken raakt bij een ongeval waarbij
sprake is van een of meer slachtoffers (dus ‘letsel’) of
wanneer er anderszins schade is toegebracht, is er de
verplichting te stoppen om in ieder geval je gegevens
uit te wisselen of achter te laten. Doorrijden na een dergelijk ongeval is dus altijd verboden; ook al heb je geen
schuld aan het ongeval.
Ook wanneer er geen andere personen bij betrokken
zijn maar er wel schade is, denk aan het aanrijden van
een geparkeerde auto, een verkeersbord of een ander object, moet je in principe contact leggen met de
eigenaar van die andere auto of object. Bij twijfel, dus
als je niet weet van wie het is, kun je voor de zekerheid
de politie bellen.
Soms rijden mensen in paniek door na een ongeval.
Wanneer de politie nog niet naar je op zoek is en je
meldt jezelf binnen 12 uur bij de politie, ben je niet
strafbaar.
Er zijn tot slot situaties waarbij er weliswaar sprake is
van een ongeval maar dat de bestuurder dit niet doorhad, denk aan een kras bij achteruit inparkeren of iets
dergelijks. Als helder is dat je niet wist of kon weten dat
er sprake was van een schade ben je uiteraard ook niet
strafbaar.
www.AdvocatenCollectiefTilburg.nl
Heb je vragen over een factuur of aanmaning?
Of ben je al gedagvaard?
Neem dan tijdig contact met ons op.
AdvocatenCollectief
www.AdvocatenCollectieftilburg.nl

POMPEN
ONDERHOUD

Bijvoorbeeld bij de huisarts, tandarts en de
spoedeisende hulp in het
Ziekenhuis.
Mijn man was slachtoffer
van een bedrijfsongeval.
Een band die op veel
spanning opgepompt
was, klapte plotseling
kapot. De klap was zo
hard dat de plafondplaten
erboven werden ontwricht. Mijn man stond
te draaien, de geluiden
kwamen alleen nog van
ver weg en heel zachtjes.
Zijn ogen werden pijnlijk,
alsof er zand in gestrooid
was. Toen de dienstdoende huisarts werd

gebeld waren de vragen: “Is
hij bewusteloos? Hoort hij
nog iets? Komt er bloed uit
zijn ogen en/of oren? Nee,
ik ga even overleggen met
de huisarts………Nou, geen
probleem hoor, hij hoeft
nu niet naar het spreekuur
te komen, we kunnen toch
niets doen”.
“Pardon, ik wil dat er naar
hem gekeken wordt. Het
ziet er niet goed uit hoor”.
Hij heeft echt een enorme
opdonder gehad. “Okay
(geïrriteerd), ik vraag het
nog even een de huisarts…….
Nou, omdat u het echt
wilt kunt u tegen vijf uur

langskomen. “We willen wel
benadrukken dat we het erg
vinden dat u onze expertise
niet respecteert”.
“Welke expertise bedoelt
u? De drie vragen die u stelt
waarbij u niet met eigen
ogen ziet hoe mijn man
erbij zit”. Ja, deze triage is
belangrijk om de zorg betaalbaar te houden”. “Sorry
maar deze triage mag de
naam triage niet dragen
omdat alleen een arts kan
bepalen, bij het zien van zijn
patiënt of er per direct hulp
nodig is en u bent alleen de
bloedhond die bij de voordeur van de huisarts ligt”.

Veilig en fijn wonen
een voorlichtingsavond georganiseerd door de wijkraad.
Dit waren de thema’s die voorbij kwamen op woensdagavond 21 september
in wijkcentrum de Nieuwe Stede. De voorlichtingsavond, georganiseerd door
wijkraad Korvel- St. Anna, werd gepresenteerd door Beatrijs van der Weijden. Een
divers publiek luisterde en debatteerde met sprekers waaronder de wijkregisseurs,
de wijk-wethouder, wijkagenten, woningcorporaties en handhaving. Hoe werkt de
FIXI app, hoe meld ik iets anoniem, waar kan ik terecht als ik tot de oudere generatie
behoor? Niet op alle vragen kwam direct antwoord maar de rode draad deze avond
was toch zeker dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een betere en fijnere
wijk. Wijs dus niet te snel naar de instanties maar probeer vooral eerst samen tot een
oplossing te komen.

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Voor een Appel en een Ei
Iedereen blij
Een verscholen Bed and Breakfast.
Tekst en foto's Marco en Joy
Je verwacht het niet als je de Danie Theronstraat inrijdt. Maar achter een
uitbundig geveltuintje zit al bijna 10 jaar een Bed and Breakfast verscholen.
Wat ooit begon met een persberichtje in het stadsnieuws, gastgezinnen voor
bandjes gezocht, is uitgegroeid tot een veel geboekte slaapplek voor groepen
van een zeer divers pluimage aan leuke gasten.

An Apple and an Egg, extraordinairy bedbunks.
"Ooit zijn Marco en Joy's in 2013 gestart met
een matras op de grond tijdens grote festivals
in Tilburg waarbij de stad niet voldoende slaapplekken had. Dit vonden ze zo leuk dat we het
een vast karakter hebben gegeven."
Link: www.facebook.com/anappleandanegg
Boekingen gaan via airbnb.
146 Recensies van een waardering 4,9 van 5,0.
Prijsklasse is $ van $$$.
6 Beddenen 3 katten en er is een platenspeler
aanwezig om nieuw gescoorde plaatjes te
kunnen luisteren.

De uitbaters hiervan zijn
Joy’s en Marco van Lieshout
en vol enthousiasme hebben ze elke week een vol
huis. Festival bezoekers,
reünies, bruiloften, concertgangers en nog veel meer.
Ze rolden er zomaar in. Het
ene bandje kent het andere
en voordat je het weet ben
je je huis aan het verbouwen
en zit je op Airbnb omdat je
het beu bent om met
matrassen te slepen.
De naam heeft ook een
dubbele betekenis. Als mensen vragen of het niet veel
werk is, dan is het antwoord
steevast, ‘ach appeltje, eitje’.
En omdat het een lowbud-

get slaapplek is; voor een
appel en een ei.
Wat de gasten het meest
verrassend vinden? Los van
dat het veel groter is dan
dat het van buiten lijkt en
de heerlijke tuin waarvan de
gasten gebruik mogen maken. De overdaad van kunst
wat in het huis te vinden is.
Vooral Amerikanen worden
daar erg enthousiast van.

‘Everything is art man!’
Met als kers op de
taart, bij de eettafel
een Mural van lokale
kunstenaar Attila de
Hun.

Dingen die zelf inmiddels als gewoon worden
beschouwd zijn elke week
voor gasten weer bijzonder.
Het leukste zijn terugkerende gasten. Daar bouw
je iets mee op. Met een
aantal gasten hebben ze
nog steeds contact. Carlos
uit het eerste bandje
komt nog regelmatig
aangewaaid en elke zondag chat Joy’s met haar
Amerikaanse penvriend
over de formule 1. Vervelende ervaringen zijn er
eigenlijk niet. Iedereen
komt om een leuke tijd te
hebben.

www.wijkkrantdekoppel.nl
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GEMEENTENIEUWS
Beste bewoners van Oude Stad Zuidwest,
Via deze weg stel ik me graag voor. Ik ben Yusuf Çelik, 41 jaar en sinds donderdag 2 juni jl. namens mijn
partij PvdA wethouder Wonen, Wijken Integratie. Tot voorkort was ik werkzaam bij Rotterdam Sportsupport
als projectleider verenigingsontwikkeling en gebiedscoördinatie. Werken in de sportstad van Nederland was
echt een fantastische ervaring. Nooit saai en altijd uitdagend, want sport verbindt mensen maar is bovenal
leuk om te doen.
Naast mijn vriendin en onze twee geweldige dochters waarmee ik in de wijk Jeruzalem woon, is mijn andere
passie politiek en besturen. Dat gaat namelijk over mensen. Over hun zorgen, ideeën, klachten, dromen en
ambities van alledag. Als wethouder wil ik dan ook openstaan voor iedereen die een helpende hand nodig
heeft. Of dat nu is in het zoeken naar een plekje in de samenleving, op zoek naar het maximale in het leven
of de zoektocht naar verbetering van de woonomgeving. Samen met oorspronkelijke en nieuwe inwoners van
onze fantastische gemeente zoeken naar oplossingen voor hun uitdagingen en problemen. Maar vooral op
zoek naar het verzilveren van kansen en benutten van kwaliteiten.
Met een gemeente die er is voor inwoners. Zichtbaar en aanspreekbaar in de direct leefomgeving en die zorgt
voor verbinding. Dat wil ik persoonlijk als wethouder ook doen. Samen op zoek naar het beste voor onze
inwoners. Niet vanachter een bureau, maar samen fysiek in de buurten, wijken en dorpen. Luisteren naar wat
er beter moet, inwoners echt laten meedenken en meedoen op alle vlakken. Of dat nu over wonen, participatie, integratie, energietransitie, stedelijke ontwikkeling of verduurzaming gaat. En dat vertalen in beleid, maar
vooral in actie en resultaat. Als het kan in de wijk, en waar dat moet in de hele stad.
Graag hoor ik dan ook van jullie hoe we samen buurt-, wijk- en dorpsgericht werken nog beter kunnen maken.
Wat daar voor nodig is en hoe ik daar bij kan helpen als jullie wijkwethouder. Mail me gerust als je een idee
hebt op yusuf.celik@tilburg.nl, dan gaan we samen in gesprek.
Graag ontmoet ik jullie de komende periode ergens in de wijk voor een kennismaking!
Met vriendelijke groet,
Yusuf Çelik

Yusuf Çelik

Hulp voor inwoners die in de problemen komen door hogere energiekosten
We hebben te maken met hoge energiekosten, waardoor steeds meer huishoudens
met een laag inkomen in Nederland in de problemen komen. Gelukkig is er hulp
via de gemeente door de energietoeslag aan te vragen. Wie geen recht heeft op de
energietoeslag maar wel in de problemen komt door de stijgende energiekosten,
kan aankloppen bij het Tilburg Ondersteuningsfonds (TOF).

Nog geen energietoeslag?
Voor de energietoeslag gelden een aantal voorwaarden. Je moet o.a. in Tilburg
wonen, een laag (gezamenlijk) inkomen hebben en zelf de energierekening betalen.
De energietoeslag is een vorm van bijzondere bijstand. De toeslag telt niet mee als
inkomen bij een uitkering of zorgtoeslag.
Deze toeslag is eenmalig per adres. Wie al 800 euro aan energietoeslag heeft ontvangen, krijgt begin oktober automatisch de extra energietoeslag van 500 euro. Je
hoeft zelf niets te doen. Kijk voor het laatste nieuws op tilburg.nl/energietoeslag.
Het Tilburgse Ondersteuningsfonds (TOF)
Er zijn ook huishoudens die helaas niet onder deze regeling vallen. Daardoor kunnen
ook in andere huishoudens (ernstige) financiële problemen ontstaan. In dat geval
kunnen deze huishoudens een vergoeding krijgen via het Tilburgse Ondersteuningsfond, ook wel TOF. Dit fonds biedt maatwerk voor huishoudens die in
nood komen door een hogere energierekening. Vanaf half juli is het mogelijk om
hiervoor financiële steun aan te vragen via:
www.contourdetwern.nl/ondersteuningsfonds-tilburg/.

Foto: Dolph Cantrijn

Hulp nodig bij uw geldzaken?

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

Hebt u wel eens moeite om een rekening op
tijd te betalen? Blijf
hier niet mee rondlopen, maar vraag hulp
bij Schuldhulpverlening. Zij zijn er niet alleen voor mensen met
grote schulden, maar
ook voor informatie
en advies voor uw
persoonlijke financiële
situatie. Samen met u
willen we voorkomen
dat u schulden krijgt of
dat uw financiële situ-

atie lastig te verbeteren wordt. Het is nooit
te laat voor onze hulp.
U kunt langskomen
zonder afspraak op
werkdagen van 9 tot
16 uur op de Spoorlaan 448 of bellen op
telefoonnummer
013 - 583 32 50.
Wilt u graag dat wij
contact met u opnemen? Mail ons dan op
schuldhulpverlening@
tilburg.nl.

WEET JE HOE LANG DIT INEN?
DE NATUUR BLIJFT LIGG
PLASTIC:
VERKRUIMELT;
VERGAAT NIET

NOORD
SCHOON

Laat je afval niet zwerven! Gooi het in
een afvalbak of neem het mee naar huis.

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

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Cinemaatjes

Voor u gelezen

Al ruim vier jaar recenseren William van der Voort en Jean-Paul Arends
films op YouTube en voor Omroep Tilburg. Daarnaast zijn ze een paar jaar
geleden ook hun eigen film-podcast ‘Cinepraatjes’ begonnen. Wijkkrant
De Koppel vroeg deze twee filmkenners om enkele pareltjes voor ons te
benoemen.

- De tovenaar – Colm Toibin Door Wim Werker & Monique de Wit

Enkele jaren geleden kreeg ik een boek voor mijn
verjaardag, een biografie van Nobelprijswinnaar Thomas
Mann, geschreven door Tilman Lahme. Mann ontving
de Nobelprijs voor literatuur in de jaren 30 van de vorige
eeuw. Het was een bijzonder boek, een aanrader.

Halloween
Zeg je oktober dan zeg je
Halloween, althans de horror-liefhebbers onder ons en
het mag inmiddels geen geheim meer zijn dat wij daaronder vallen. Alhoewel deze
feestdag hier in Nederland
niet dezelfde status heeft
als in de Verenigde Staten, is
het vaak wel het startschot
van een maand vol nieuwe
horrorfilms. Zodra de feestdag in zicht komt, maken de
meeste horror-liefhebbers
vaak al een watchlist om
zich de gehele maand oktober onder te dompelen in
Halloween sferen.

bv. 'Dracula', 'Frankenstein',
'The Wolfman' en 'Creature
From The Black Lagoon'. Dus
onze watchlist voor de komende Halloween zit al vol.
Maar voor degene die hun
watchlist nog niet compleet
hebben of er zelfs nog niet
mee bezig zijn geweest, willen wij jullie wel een eindje
op weg helpen met een
aantal tips.

een biertje erbij en laat
je vermaken door 'Return
of the Living Dead' uit
1985. Een heerlijke horrorkomedie waarmee je zeker
de lachers op je hand zult
krijgen.
• Zoek je toch echt een
Halloween-thema in de film
met als leuke bijkomstigheid dat je deze samen met
je vriend(in) kunt kijken.
Probeer dan eens 'Trick 'r
Treat' uit 2007. Een film
waarin vijf griezelverhalen
omtrent Halloween samenkomen.
• Is animatie helemaal jouw
ding of wil je juist met
wat jongere kinderen iets
spannends kijken. Check
dan zeker 'ParaNorman' uit
2012, waarin een jongetje
zijn stad probeert te redden van een eeuwenoude
vloek.

• Allereerst raden we uiteraard aan om sowieso een
film uit de originele Halloween-franchise te kijken.
Het ligt voor de hand om
dan te kiezen voor John Carpenter's Halloween uit 1978,
Ook wij hebben dit de
maar je zou ook kunnen
afgelopen oktobermaanden gaan voor een wat minder
gedaan. Zo hebben we de
geijkt pad en 'Halloween
maand al eens omgedoopt III: Season of the Witch' uit
tot 'Carptober', waarin we
1982 aanslingeren. Ondanks
alleen maar films van John dat Michael Myers, de beCarpenter (de regisseur van ruchte moordenaar uit deze
de originele 'Halloween'
reeks, er niet in zit, is het wel
film) bespraken en ook tot
lekker spannende film.
• Uiteraard kun je jezelf ook
'Cravetober', waarin we
echt de kast op jagen met
films van Wes Craven (een
• Zoek je meer een griezeleen wat serieuzere horgerenommeerde horrorfilm voor het hele gezin
rorfilm en 'The Blair Witch
regisseur) bespraken.
dan raden we 'The Monster Project' uit 1999 opzetten.
Squad' uit 1987 aan. Een
Één van de eerste en beste
Voor de komende oktober- soort 'Goonies' voor kinde- found footage films over
maand dopen we de maand ren die van griezelen houdrie filmstudenten die zijn
om tot 'Monstober'. Hierin
den, maar ook uitermate
verdwenen tijdens het mazullen we een maand lang
geschikt om als ouders mee ken van een documentaire
de 'Universal Monsters' on- te kijken.
over de legende van een
der de loep nemen. Dit zijn
heks.
de monsters uit de films van • Ben je van plan om met
'Universal Pictures' uit de
wat vrienden dit feest te
Fijne Halloween!
jaren 30 tot en met 50, zoals vieren, pak dan gerust

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

Pas geleden trof ik in de boekhandel een boek van de
Ierse schrijver Colm Toibin, de Tovenaar, dat handelde
over Thomas Mann en zijn familie. Je mag wel zeggen
een bijzondere familie.
Colm Toibin heeft een aantal mooie boeken op zijn naam
staan waarvan “Nora” er een is. Ik was al onder de indruk
van zijn stijl maar in mijn ogen heeft hij met de Tovenaar
zijn proeve van bekwaamheid afgeleverd! Het zijn beide
lijvige boeken maar de moeite waard. Bijt je er in vast en je
hebt een paar heerlijke leesweken!
De familie Mann, isbn 9789029507332

De Tovenaar, isbn 9789044545302
Veel leesplezier!

WOORDZOEKER
Capucijnenstraat
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Vind deze woorden
KAPUCIJN DENHERD FRANCISBACON NIEUWESTEDE WASSENBERG RENEKORTEN
MATTHEUS CHAPEL KLOOSTER KERK THEBE CAFE STUDENT SPEEL WANNE
OUDZUID FEYLA OMCAP SINTANNA KAPOETS CAPUCCIO FIETSEN BIER
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Een modern
buurtsprookje
Door Piet-Jan Dusee
Het is begin september
en we hebben een nieuw
college, een nieuwe wijkwethouder en we hebben
de vermoeienissen van
ons eigen gezellige Retro
Korvel Mundial weer
achter ons gelaten.
"Veel te kleinschalig," zegt
d'n ouwe Huub, "dat ging
vroeger veel hoger."
Het coronanieuws is
stillekes maar de Russische
vredesinvasie concurreert
inmiddels met Ter Apel, de
boeren, de prijzen, de
uitstoot, Tubbergen, de
droogte, de weifelende
start van Willem II, de
verbouwingen bij de kerk
zijn inmiddels vol op gang
en Theo is weer eens kwijt
geweest. Die mag nu een
week niet meer het huis
uit, tehuisarrest. Zijn plaats

in het buurtcafé met zijn
krantje, zijn neutje en zijn
arsenaal van wel twaalf
originele grappen, blijft
voorlopig even leeg. ''Hij
zuipt ook teveel," zegt d'n
ouwe Huub en die kan het
weten als ervaringsdeskundige. Toch heeft ie ongelijk
wat betreft Theo: elke dag
een neutje maar! En al die
tijd bleef het stil in het huis
naast ons, tot nu toe. Het
huis van Theo is verkocht.
Niet aan de 'Ik heb al drie
keer gezegd, ik wil kopen'
vader van nr. 12. Die is
boos. Die houdt het op
discriminatie omdat hij
Palestijns is. Er komt een
Pools stel wonen met twee
kleine kinderen.
Er is brand, de overbuuf
staat aan de deur, er is

brand, waar?, om de hoek
bij de zusters, wij
eropaf! op de brand, want
van een kleine vonk komt
vaak een groot vuur,
(Lucretius) maar hier niet.
De zusters hadden geflambeerd onder de afzuigkap
maar ook de tegenwoordigheid van geest er een
dikke winterjas overheen te
gooien en het vuur te
smoren. We voelden een
gevoel van teleurstelling
over de buurt neerdalen.
"Dit was weer helemaal
niks," zegt d'n ouwe Huub,
"1965, de bouwvak was
voor het eerst van 3 naar 15
werkdagen gegaan en net
voorbij en die maandag op
dinsdag stond de V&D in de
Heuvelstraat in lichterlaaie.
Dat was wat je noemt een
groot vuur. Ja, zo'n vuur wil
iedereen wel."

Het jong Bulgaars stelletje uit het studentenhuis
komt op hun kinderfietsje
langs en informeert naar
wat er aan de hand is, naar
goed Slavisch gebruik
naar het schijnt. Ook zij
druipen, net als wij omstanders, ontevreden af.
Mijn overbuurvrouw biedt
mij haar excuses aan. "Kans
verkeken," zegt d'n ouwe
Huub. D'n jonge Huub
biedt de excuses aan voor
d'n ouwe Huub. "Het is ook
wel een speciale type, d'n

ouwe Huub," zegt d'n jonge
Huub. "Laatst beweerde hij
dat hij vroeger Bonnie St.
Claire tegen de zijkant van
Noordhoekkerk opgevrijd
had. Zo'n type. Gedateerde
bluf." D'n ouwe Huub bevindt
zich al wat langere tijd in de
gedoogzone van onze buurt.
Hij is lastig en misbaar, maar
je wil hem eigenlijk ook niet
weg hebben. En op het plein
mag hij ook al niet komen.
Maar volgens mij, niemand
niet, alleen bij Retro Korvel
Mundial.

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

013 OLIEBOLLEN VOOR EEN TIENTJE!

Tegen inlevering van deze bon krijg je geen 10 maar 13 oliebollen voor €10,Je kunt ons vinden op het Lieve Vrouweplein van dinsdag tot en met zondag van
11.00u tot 18.00u. >> Actie is geldig t/m zaterdag 7 januari (m.u.v. 31 december).
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THEMA

Dit keer;
De Capucijnenstraat

Ouwe pastorie
Mensen komen en gaan
In de ouwe pastorie
Waar soms liefdes ontstaan
Zelfs al prille gezinnen
Het gezicht is vertrouwd
Als passanten-nostalgie
Maar ’t behelst en behoudt
Heel veel heden daarbinnen

Voor de ene ’n plek waar het leven begon
Voor de ander kortstondig ’n tussenstation
Waar de derde d’r bijna ’n eeuwigheid blijft
Maar geen voetstap waarvan ooit ’n echo beklijft

Mensen komen en gaan
In de ouwe pastorie
Steeds, van voren af aan
Zal die cyclus beginnen
Ko de Laat

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Leuke ideeën voor Sint Anna? KOM MAAR OP!

Het regent weer
Fotografie; Kim Pattiruhu

Het Mattheusbos aan de Capucijnenstraat is één van Tilburgs verborgen
pareltjes.
Fotografie; Kim Pattiruhu
Tekst: Annemarie van Malsen

Velen rijden door de fietsstraat zonder het prachtige parkje met speeltuin,
verscholen achter een rij
geparkeerde auto’s, ooit
te ontdekken. Zonde,
vinden Eveline de Kluijs
uit de Capucijnenstraat
en Vincent Koreman en
Veerle Lavoir uit de Paterstraat. Ze hebben onlangs
de stichting ‘Leuke Dingen
in Sint Anna’ opgericht
waarmee ze, u raadt het
al, meer leuke dingen
in de wijk willen organiseren. Het Mattheusbos
speelt daarbij een belangrijke rol.

Burendag

Zo vond afgelopen 25
september de Burendag
plaats in het parkje. Eveline heeft er samen met
Sandra van den Hoek een
buurttuin geïnitieerd.
Eveline: “Ik wil graag iets
bijdragen aan de wijk.
Een tuin vol bloemen,
aardbeien, bessen, eetbare planten en zelfs
een kikkervijvertje.
Zou het niet leuk zijn om
workshops te geven om
buurtgenoten te leren
over het belang van
biodiversiteit, over kruiden, eetbare bloemen?

Om mijn liefde voor de
natuur met ze te delen.
Maar ik kan me voorstellen dat Marcel Hork, de
stadsimker, hier ook een
keer een workshop komt
geven over het belang
van insecten.”

Bloembollen

Vincent: “Tijdens de Burendag van vorig jaar raakten
we met een aantal mensen
aan de praat en bleek dat
er veel ideeën leven: een
kinderrommelmarkt, een
Halloween speurtocht,
workshops.

Kunstroute
Al veel liefhebbers heb“Voor het aanvragen
ben de buurttuin gevonvan subsidie voor deze
den. Vrijwilligers helpen
bij het schoffelen, spitten activiteiten hebben we
of planten van bloembol- ‘Leuke Dingen In Sint Anna’
opgericht.
len. In de droge zomer
Sint Anna is een heel
werden de planten een
speciaal buurtje. Het is de
paar keer per week gesproeid. Met subsidie is er kleinste wijk van Tilburg.
een grote watertank aan- Een wijk met veel groen.
Niet echt een volksbuurt,
geschaft die in een hoek
van het park staat. Veerle: niet echt een studentenbuurt, maar zo’n beetje
“Mensen beginnen het
Mattheusbos ook meer te van alles wat. Een heel
diverse wijk waarin veel
ontdekken voor verjaardagen, borrels en kinder- kunstenaars en muzikanfeestjes. Of ze geven yoga ten wonen. De kunstroute
vorig jaar in de wijk was
onder de bomen.” Maki
een groot succes.
(4 jaar), de dochter van
Veerle en Vincent, komt
er vooral om te spelen. Ze
is dol op de glijbaan en
” Veerle: Er zijn vast meer
speelt ook graag op het
mensen die denken:
bergje. “Ik heb gewerkt
voor culturele instellinwaarom organiseren we
gen, was artistiek leider
niet een keer een...?
van Incubate, en dacht:
waarom zou ik niet eens
Nou, op die ideeën zitten we
iets organiseren in mijn
eigen wijk? Laagdrempe- te wachten. Ik zou zeggen:
kom maar op met je planlige, culturele activiteiten
nen!”
in het park.”
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Wassenberg Zonweringen, al drie
generaties
Al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is Van den Wassenberg een vaste waarde in de Capucijnenstraat.
Het bedrijf is opgericht
door de opa van Luck van
den Wassenberg, de derde
generatie Van den Wassenberg in het bedrijf. “Mijn
opa heeft het bedrijf in
1938 opgericht. Eerder was
het bedrijf actief in isolatiewerkzaamheden aan
stoominstallaties. In 1966
werd het een bedrijf in
zonweringen. Alle drie de
zoons werkten toen ook in
het bedrijf, Gebroeders van
den Wassenberg. Nadat
twee broers uit het bedrijf
stapten, is mijn vader alleen doorgegaan”, vertelt

Luck van den Wassenberg.
Het was niet vanzelfsprekend dat Luck het
bedrijf van zijn vader zou
overnemen. “Ik heb mijn
diploma’s voor elektricien”,
vertelt hij. “Ik heb ook een
aantal jaren als elektricien
gewerkt. Ik had het echter
niet naar mijn zin op het
werk en ben toen mijn
vader gaan helpen.” Uiteindelijk heeft Luck in 1995 de
leiding overgenomen van
het familiebedrijf, dat naast
zonwering voor binnen
en buiten ook rolluiken en
horren levert. Hij heeft één

medewerker in dienst:
“Ik doe alles zelf: werk opnemen, installeren, service
verlenen. De dingen die
ik niet alleen kan doen we
samen.”
Staat de vierde generatie
ook al te trappelen? Kleine
kans, volgens Luck. Hij
heeft twee zonen, maar
die hebben geen enkele
ambitie in die richting. “En
misschien maar goed ook,
want als één van hen het
zou overnemen, kan ik
nooit echt met pensioen.”

wassenbergzonwering.nl

M’n Beessie en Ik

Geregisseerd en geschreven door Johan Kramer. Geproduceerd door Halal Docs. Ondersteuning Nederlands Filmfonds:
Netherlands Film Production Incentive.
Een documentaire over
de onafscheidelijke band
tussen huisdieren en hun
baasjes. Een tragikomische zoektocht naar of we
huisdieren nodig hebben
om een gat op te vullen in
ons menselijke bestaan.
Want hoe leuk is het om
te leven met een intelligent varken, eigenzinnige
naaktkatten, een dansende hond, een spirituele

Stills uit de docu

naaktslak of een insta-kat
en wat zegt dit eigenlijk
over onszelf? In een visuele reis langs doorsnee
Nederlandse huishoudens zien we hoe diverse
baasjes hun leven totaal
wijden aan hun huisdieren en zij een onmisbare
factor zijn in hun leven.
M’n Beessie en Ik gaat
op 29 september 2022 in
roulatie.
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ContourdeTwern
De Koppel

Een goede buur is beter
dan een verre vriend!

Misschien ben je wel
mantelzorger?
ContourdeTwern krijgt regelmatig vragen binnen
van mensen die voor iemand zorgen, zonder te weten dat hij of zij mantelzorger is. Het wordt immers
als normaal beschouwd om gewoon te zorgen voor
je partner, vader, moeder of kind.
Maar wat als de zorgtaken jou boven het hoofd uitgroeien en je niet meer toekomt aan je eigen werk
of hobby? Herken jij jezelf hierin of ken je iemand
die hier tegenaan loopt? Neem dan contact op met
ContourdeTwern. Een van onze mantelzorgconsulenten kan met jou meekijken en advies geven om
eventueel (extra) hulp in te schakelen.
Immers, de overheid heeft diverse middelen ter beschikking gesteld om je te helpen als mantelzorger.

Dit spreekwoord geeft als geen ander aan dat buren heel waardevol voor elkaar kunnen zijn. Je woont in
dezelfde buurt, ziet elkaar regelmatig en maakt zo nu en dan een praatje. Er zijn vaak veel verbindingen in een
buurt die van buitenaf niet of nauwelijks te zien zijn. Zo ook in de buurt rondom het Rooseveltplein.
Daar was het een aantal buurtbewoners opgevallen dat er een gezin in de straat woont waarvan de ouders zich
continu opzij zetten in het belang van de kinderen. Wanneer je een gezin hebt met drie kinderen, waarvan er twee
veel extra hulp nodig hebben is dat ook logisch. Toch vond de straat het tijd dat het gezin een keer in het zonnetje
werd gezet. Zij sloegen de handen ineen om iets moois voor ze te regelen.
Het begon simpel, er werd een collecte in de buurt gehouden. Het idee ontstond om het gezin op vakantie te laten
gaan en er waren creatieve manieren nodig om deze flinke hoeveelheid geld bij elkaar te sprokkelen. De winst van
marktproducten werd eraan toegevoegd, evenals een korting van de Beekse Bergen, een financiële bijdrage van
Wijkraad Korvel-Sint Anna, een cadeaubon van Quiet en een korting bij het taxibedrijf.

Denk aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) via de gemeente voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp en/of hulpmiddelen, of respijtzorg via je
aanvullende zorgverzekering of via de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Via de WLZ kan zorg ingekocht
worden wanneer er een indicatie is afgegeven.
Onze mantelzorgconsulenten horen graag jouw
verhaal en geven info en advies om te kijken hoe jij
als mantelzorger ontlast kunt worden.
Bel voor meer informatie: het Adviespunt van
ContourdeTwern: 013 549 86 46 of bel met Mieke
de Vriend, Mantelzorg consulent: 06 578 78 276.

Dit alles maakte dat het uiteindelijk lukte om het gezin mét een zakcentje naar de Beekse Bergen te laten gaan. Ze
waren erg verrast en ontzettend blij met de lieve actie van hun buren. Ze hebben in augustus genoten van hun
vakantie. Met een idee dat klein begon is uiteindelijk superveel impact gemaakt, vergeet dus niet om af en toe om je
heen te kijken!

Samen maken we de buurt nog leuker!
Ik ben Sabine van Nispen, buurtondersteuner in de

Bel of Whatsapp me op: 06 826 74 113 of mail me op:

omgeving van het Rooseveltplein, Korvel in Tilburg.

sabinevannispen@contourdetwern.nl

Samen met bewoners, professionals en ondernemers

Of zoek me op in Wijkcentrum de Nieuwe Stede of op

bouw ik mee aan een fijne buurt waarin iedereen zich

Rooseveltplein 9…

thuis voelt. Waar we dat doen? Gewoon op straat of in
het buurtgebouw. Maar ook op het schoolplein, bij de
sportvereniging en op het bankje in het park.
Wil jij de buurt nog leuker, mooier en gezelliger maken?
Heb je een grote of kleine vraag of behoefte aan een
luisterend oor? Laat het mij weten. Ik ken de buurt en
ben bekend met de activiteiten, initiatieven en organisaties. Als aanjager en verbinder in de buurt, denk ik
graag met je mee. Spreek me gerust aan of bel, mail of
app me.

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

Heb je twijfels of je mantelzorger bent?
Op mantelzorgtest.nl kun je de mantelzorgtest
invullen.

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Column

VanHulley en Havep Goirle

Door Bart Meijers

slaan de handen in een!

Eergisteren liep Jan over straat, met zijn witte
sportsokken in zijn rode badslippers. Hij stapte
zonder moeite meter na meter en had met name
interesse in wat het scherm van zijn telefoon hem
die dag te bieden had. Vooral veel korte filmpjes: een
man die een donut eet, een huilend kind in de supermarkt, een onzijdig persoon die een hattrick scoort
tijdens het hoekbaksjoelen. Alledaagse dingen die
veel interessanter zijn als je ze via je telefoon bekijkt.
Veel interessanter ook dan tegenliggers en verkeerslichten voor je.

VanHulley, een sociale onderneming gevestigd in Groningen heeft de samenwerking gezocht met Havep in Goirle. Het VanHulley traject is een eenjarig leer-werktraject voor vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze maken in het atelier
de allermooiste nieuwe producten van bestaand materiaal. Daarnaast krijgen ze
één dag in de week les op het Entreecollege in Tilburg. De vrouwen worden
intensief begeleid en ontwikkelen zich op heel veel vlakken. Met als doel na
een jaar een passende uitstroomplek te vinden.

In elk geval, terwijl Jan een rood licht negeerde en de
straat overstak hoorde hij ineens een luide claxon
tussen de huizen doorgalmen. Hij keek naar links en zag
een grote bus op hem af denderen. Hij wilde omdraaien
en een stap achteruit zetten, zodat hij niet in een frontale
collisie terecht zou komen, maar terwijl hij draaide schoot
één van zijn rode badslippers uit. Jan raakte uit balans en
struikelde over diezelfde badslipper, waardoor hij voorover viel en hij op de voorruit van de bus terecht kwam.
De bus, die hem vervolgens zes meter meevoer.
Toen schoof het reeds gebroken lichaam van Jan naar
onderen en kwam hij onder de bus terecht. Een stalen
buis raakte Jan op zijn voorhoofd en hij voelde dat het
niet best was. Vervolgens kwam hij onder het rechter
achterwiel van de bus terecht en tussen het rubber en
het asfalt werd zijn lichaam gemangeld, voor het achter
de bus uit de lucht in werd gelanceerd.
Zijn lichaam leek niet meer dan een grote, leeglopende
ballon die door het ruim vloog. De wind kwam onder
Jan zijn lichaam en hij werd omhoog geblazen, hoger
en hoger, tot hij zag - hij was wonderbaarlijk genoeg
nog bij bewustzijn - dat hij over een groot en groen
weiland zweefde. Toen voelde hij dat hij stopte en hij
merkte dat hij bovenin een hoge elektriciteitsmast hing,
uitkijkend over de velden en over het spoor. In de verte
zag hij de stad nog liggen. Omdat zijn lichaam enorm
toegetakeld was, was zijn metabolisme zo langzaam
geworden dat hij bijna geen voeding meer nodig had.
En daar hangt hij nu nog. Bewust. Levend. Snakkend
naar het einde.
De moraal van dit verhaal? Je kunt wel naar buiten gaan
in je sokken en op je badslippers, maar de realiteit leert
dat als je gewoon normaal schoeisel draagt (i.e. schoeisel
bestemd voor de taak die voor je ligt) je een veel grotere
kans hebt om niet dood te gaan en in de toekomst nog
vele leuke en interessante dingen te doen en mensen
tegen te komen.

Foto; archief VanHulley

Ben of ken jij iemand die een VanHulley vrouw zou kunnen zijn? Neem dan vooral
contact met ons op via babs@vanhulley.nl of kom een kijkje nemen in het atelier in
Goirle – Parallelweg 6-06

van der

Vleuten & Derix

Uitvaartbegeleiding

Door Marcel Payens

T 013 592 00 48
Ik ben Bart, Brabantimigrant, die blijft hangen
vanwege de gemoedelijkheid die ik eerst in Korvel
tegenkwam. Hier wonen mooie mensen, met
verhalen. En om deze te ontdekken werk ik als BOA
op straat. Mijn grootste passie is muziek, dus fluitend
op de fiets door de wijk is dagelijkse kost.

Karel
Doormanlaan
gaat op de schop

Voor een passend afscheid
www.harrietvandervleuten.nl

Henr. Ronnerstraat 19
5038 KH Tilburg

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

PERSOONLIJKE
AANPAK

BETROKKEN
BIJ UW ZAAK

TRANSPARANTE
TARIEVEN & OFFERTES

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

De aanpassing van de
Karel Doormanlaan, die
in de vorige editie werd
besproken, is door de
gemeente wat naar
achteren geschoven.
Er is een nieuwe projectleider benoemd en het
uitwerken van de plannen heeft wat vertraging
ondergaan. Een nieuwe
bewonersbijeenkomst met
definitieve plannen wordt
binnenkort ingepland.
Wij houden u op de
hoogte.

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Hoeveel paddenstoelen heb
jij al geteld in je wijk?

Jungle Fever

Illustratie door Gee Adriaansz

Mulchen
Voor wie een tuin heeft,
is het zeker interessant
om te gaan mulchen. Het
voorkomt uitdroging van
de bodem, biedt bescherming tegen strenge vorst,
zorgt voor minder onkruid,
zorgt voor voeding voor
je planten en een gezond
bodemleven.

Door: Xantijne Plantijne

Wat is mulchen?
Met mulchen breng je
een laag organisch materiaal aan op je bodem. Dit
kan snoeiafval zijn, dorre
bladeren, gemaaid gras,
hooi, stro, houtsnippers,
compost of zelfs wol. Deze
laag moet 5 tot maximaal
10 cm dik zijn maar ook
luchtig zodat er nog zuurstof bij kan komen zodat
het niet gaat rotten. Als je
deze laag in de herfst op
je bodem aanbrengt dan
is dat een zeer goede start
voor het nieuwe seizoen
voor je grond en planten.
De mulch laag breekt
langzaam af waardoor het
voedingsstoffen afgeeft

aan je bodem wat heel
gunstig is voor je planten.
Je hoeft daardoor je tuin
minder te bemesten. Verder
bied de laag een goede
bescherming tegen vorst
in de winter en voorkomt
uitdroging in de zomer (je
hoeft veel minder water te
geven!). En zorgt het ervoor
dat onkruid minder snel de

kans krijgt om te groeien.
En als de laag redelijk afgebroken is, vul je het gewoon
weer aan.
Mulchen is een natuurlijke
manier om je bodemleven
te verrijken, je planten te
beschermen en te voorzien
van voeding en is ook nog
eens waterbesparend!

Gee is natuurkunstenares en woont in de wijk Korvel.
Via haar kunst deelt ze haar liefde voor de natuur met de
wereld. Ze heeft een scherp oog voor detail en stopt veel
geduld in ieder werk. Komende wijkkranten zal ze enkele
mooie illustraties met ons delen. Kun je niet wachten en
wil je meer van haar illustraties zien? Kijk dan eens op
www.instagram.com/gee.adriaansz

Pas op voor Botulisme
en Blauwalg!
Door Dirk-Jan Barreveld
Regelmatig komen we in en rond onze stad borden
tegen met waarschuwingen voor “BOTULISME” en
“BLAUWALG.” In onze wijk staat zo’n BOTULISME bord
bij de vijver van het Kromhoutpark. Wat is nou eigenlijk botulisme en blauwalg?
Botulisme
Botulisme is een ernstige
ziekte die veroorzaakt wordt
door de gifstoffen van de
bacterie Clostridium botulinum. Mensen kunnen botulisme oplopen door het eten
van onjuist ingemaakt of

bewaard, besmet voedsel
of door contact met dode
vissen en dode watervogels. Baby’s, tot 1 jaar oud,
kunnen botulisme ook
oplopen door het binnenkrijgen van de bacterie
via honing, men noemt
deze vorm van botulisme

infantiel botulisme. Bij
voedselgerelateerd botulisme treden meestal zo’n
12 tot 72 uur na infectie
de eerste verschijnselen
op; dat kan echter tot
zo’n 8 dagen duren. Deze
verschijnselen zijn: slechter zien, slecht slikken en
moeilijk praten. Vervolgens
ontstaat een zich steeds
verder uitbreidende verlamming. Bij uitbreiding tot
aan de ademhalingsspieren
zal de patiënt beademd
moeten worden om te
overleven. Het is overigens
ook mogelijk om botulisme
vergiftiging te krijgen via
open wondjes, men noemt
dat wondbotulisme. Het
belangrijkste bij het voorkomen van botulisme is het
goed verhitten en bewaren

van voedsel. Om infantiel
botulisme te voorkomen
wordt afgeraden om honing aan kinderen onder
één jaar te geven. Om
wondbotulisme te voorkomen wordt aangeraden om
wondjes goed schoon te
maken.

algbloei veroorzaken. Er
vormen zich drijflagen, die
zich makkelijk ophopen aan
de oevers, op stranden of in
havens. De kleur kan variëren van heldergroen, groenblauw tot helder blauw. Dit
verklaart de naam. Als de
onderkant van de drijflaag
afsterft, komen gifstoffen
Blauwalg
in het water terecht. Zwemmers en watersporters
Blauwalg hoort van nature
kunnen ziek worden als ze
thuis in het oppervlaktewa- met blauwalg in aanraking
ter. Het zijn eigenlijk geen
komen. Ze krijgen last van
algen of wieren, maar bacirritaties aan de ogen of
teriën. Ze leven van licht,
huid. Andere klachten zijn
koolstofdioxide en voehoofdpijn, misselijkheid,
dingsstoffen in het water.
maag- en darmklachten.
Als veel voedingsstoffen in
In sommige gevallen kunhet water zitten, het aannen zelfs grotere gezondhoudend warm is (20-30°C) heidsproblemen optreden.
en water niet goed doorMeestal verminderen de
stroomt, kan dat een blauw- klachten na een dag of vijf.

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Bloeiende jungle
in Korvel
Tekst Anita Zeeman, foto's Martin Stoop
Avni heeft een kleine, prachtige tuin achter zijn
huis in Korvel. Zowel de border als het terras staan
helemaal vol met planten. De border is gevuld
met tropische planten, zoals verschillende soorten
bananenplanten en canna, een palmboom, een
vijgenboom, te veel om op te noemen. Het lijkt
wel een jungle.

“Doordat het warmer
wordt kunnen die planten
uitstekend in de volle grond
overwinteren.” Op zijn
terras staan overal potten
met bloeiende planten in allerlei kleuren. Naast exotische
planten staan er ook geraniums, rozen en hortensia’s.
De pergola, begroeid met
blauweregen en druif, zorgt
voor schaduw op het terras.
Er staan bankjes met vrolijk
gekleurde kussens en er hangen lampions.
Avni is geboren en
getogen in het huidige
Kroatië.

“We hadden
kippen en een tuin
met groenten en fruit.
We waren
zelfvoorzienend.".
"Ik ben al van jongs af aan
met tuinen bezig, planten
horen bij mij, het is een manier van leven. Leven en laten leven, planten en dieren
laten groeien en bloeien.”
Voor de liefde is hij 42 jaar
geleden naar Nederland gekomen. Hij studeerde mode
aan de kunstacademie in
Arnhem. “Ik woonde in een
flat met balkon. Dat balkon

zette ik vol met allerlei
planten, maar het is natuurlijk geen tuin. Ik was blij
toen ik naar een huis met
tuin verhuisde.” Toen kwam
de oorlog in Joegoslavië. “Ik
ging als tolk aan de slag, ik
rolde er min of meer in. Het
maakte mij gespannen en
het werken in de tuin werd
mijn uitlaatklep.
Tuinieren maakte mijn
hoofd leeg, ik was gewoon
bezig met de planten en
wat zij nodig hadden.”
“Vrienden vroegen mij om
hun tuin te ontwerpen.
Door mond-tot-mond
reclame kwamen er steeds
meer mensen naar mij toe
en ben ik tuinontwerper
geworden. Van mode naar
tuinontwerp, naar schilde-

ren met de kleuren en
geuren van planten,
bloemen en fruit. Een tuin
is persoonlijk. Ik begeleid
mensen om hun droomtuin
te maken. Ik vraag altijd
hoeveel tijd ze eraan willen
besteden, of ze een kleurrijke tuin met veel bloeiende
planten of juist een groene
tuin willen.”
“Groene vingers zijn eigenlijk onzin. Je moet weten
wat een plant nodig heeft.
Hij moet op de juiste plek
staan en de juiste verzorging krijgen. Ik kijk naar het
licht en de grond. Toen ik
hier kwam wonen moest ik
eerst de grond verbeteren.
Het was arme zandgrond. Ik
heb compost en kilo’s aarde
gestort voordat ik er plan-

ten inzette. Met compost
moet je wel opletten. Een
plant moet er niet in staan,
dan verbranden de wortels
namelijk. Ik strooi het er
omheen. Je kunt zelf compost maken van groenteen tuinafval in een bak. Dek
de compost af. Telkens een
laagje toevoegen. Takjes en
dor blad mengen of afwisselen met groen tuin- of
groenteafval. Zorg dat het
een beetje vochtig blijft,
dat het gaat broeien. Schep
het na ongeveer een maand
door elkaar.”
Let op: geen schillen van
aardappelen en citrusfruit
en geen gekookte groente
op de composthoop!

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Zorgen om de zorg
Door Dirk-Jan Barreveld
Er is één probleem waar we niet om heen kunnen, dat is het zorgprobleem. We weten allemaal
dat de zorginstellingen het moeilijk hebben met het vinden van personeel. Dat is echter nog maar
het begin. In 2018 waren er 660.000 75-plussers in ons land, in 2030 (dus over 8 jaar) zullen dat er
950.000 zijn. Nu komen we 60.000 zorgmedewerkers tekort, in 2030 zullen dat er 135.000 zijn. Deze
tekorten zullen zich aan alle kanten wreken. Ook de zorginstellingen in onze wijk en de wijkzorg
kampen met deze problemen. In de naaste toekomst zullen deze problemen steeds verder toenemen door de filosofie om mensern langer thuis te laten. Een groot probleem hierbij is dementie.

Dementie

onze wijk zal toenemen
en dat de grens verder
opgerekt wordt. Hoe kom
je er achter dat je aardige
buurman langzaam maar
zeker vergeetachtiger en
vergeetachtiger wordt?
Weet je wel zeker dat hij
het gas uitdoet als hij naar
bed gaat?

kantoor zeggen, “we slaan
maar een dag over.” MisDe statistieken leren ons dat
schien ben jij, als 80-jarige
één op de vijf mensen in ons
gepensioneerde kantoorbeland dement wordt. Demendiende wel degene die bij
tie is een ingewikkelde en
je 75-jarige Turkse buuringrijpende hersenziekte die
vrouw aan moet bellen om
veel vragen oproept en die
de steunkousen te helpen
heel veel zorg vereist. Het is
aantrekken. Ik denk niet
een ziekte die zich langzaam
dat ze daar van gediend
ontwikkelt en daardoor lang
zou zijn. Misschien krijg je
niet altijd volledig zichtbaar
Mantelzorg kan het
het strijkijzer naar je hoofd
is. Dat maakt het ook zo
probleem niet oplossen.
geslingerd. Kortom, dat is
moeilijk. Vergeetachtigheid
allemaal niet zo eenvoudig
is bijvoorbeeld een belangDe gedachte is dat de
en het wordt steeds erger.
rijke factor, demente mensen mantelzorg dit dan wel zal Hoe heterogener een wijk
vergeten vaak waar ze wooplossen is kort door de
wordt hoe moeilijker het zal
nen. Mijn vader wist op het
bocht. Vroeger woonden
worden om een mantelzormoment dat hij de voordeur we allemaal dicht bij elkaar, ger te vinden.
achter zich dichttrok niet
nu woont je zoon of dochmeer waar hij woonde, ook
ter in Groningen of Den
Hoe kom je aan geschikt
al stond hij voor zijn eigen
Haag en jij in Tilburg. Wie
personeel?
deur. Regelmatig brengt de
moet dan de mantelzorg
politie (licht) demente men- doen? Stel de thuiszorg
Er zijn vier manieren om
sen uit de stad terug naar
komt iedere dag langs
aan extra personeel te
een zorginstelling omdat
om je steunkousen aan te
komen:
ze de weg niet meer weten.
trekken of om je je insuSoms wist de instelling niet
line injectie voor je diabe1 Meer uren maken.
eens dat ze weg waren.
tes te geven. Het gebrek
aan zorgpersoneel en de
Als alle zorgmedewerkers
Langer thuiswonen?
toename van het aantal pa- een volledige week zouden
tiënten kan de aanleiding
werken dan zou het persoOnze regering wil dat
zijn dat op een bepaalde
neelstekort in één keer zijn
ouderen langer thuis wodag de thuiszorgmedeopgelost. Bij meer werken
nen. Dat betekent dat het
werker niet langs komt.
verlies je vaak zowel je
aantal demente mensen in
“Overmacht, helaas,” zal het huurtoeslag, als je zorgtoe-

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

slag, dit kan wel meer dan
€ 500 per maand zijn.

4 Verandering in ouderengedrag.

2 Buitenlandse werkkrachten.

Als we kijken naar landen
zoals Japan, Zuid Korea en
Taiwan dan zien we dat ze
Vaak hoor je dan het inongeveer dezelfde welvaart
huren van Filipijnse (of
als wij hebben, maar veel
Indonesische) verpleegkun- ouder worden. Het gekke is
digen. Dit is al vele malen
dat er in deze landen geen
geprobeerd. Het is nooit
asielzoekers en statushougelukt en kan ook niet als
ders zijn, maar ook nauweje naar de feiten kijkt. Het
lijks arbeidsmigranten. Het
punt is dat in de Filipijnen
Japanse eiland Okinawa
het medisch niveau veel
spant de kroon. Hier lelager is dan bij ons, men
ven de oudste mensen ter
heeft geen mbo of hbo en
wereld. Zij zijn aanhangers
men spreekt geen Nedervan de Ikigai levensstijl, een
lands. Dit maakt het vrijwel stijl gebaseerd op alles zelf
onmogelijk om voor het
doen tot op hoge leeftijd.
BIG-examen te slagen.
Misschien verdient dit wel
navolging.
3 Inschakelen van gepensioneerden.
Onze wijk en zorgen om
de zorg.
Welke advocaat, rechter,
ondernemer of huisarts
Wij zullen de thuiszorg en
houdt er met 65 mee op?
de zorginstellingen in onze
Het gaat er om hoe je het
wijk moeten helpen waar
organiseert. Feit is dat wij
het kan. Wij moeten niet
sinds de invoering van de
willen dat straks half deAOW (1958) op onze 65e
mente wijkbewoners overal
met pensioen gaan. In 1959 rondlopen en niet weten
werden wij gemiddeld 66
waar ze heen moeten. Hoe
of 67 jaar oud. Nu worden
zit het met hun huisdiewe met gemak 80 jaar.
ren? Misschien moet onze
Bovendien zijn AOW-ers erg burgemeester, met een
goedkoop. Als zij ziek wor- of twee wethouders, eens
den hoef je maar 13 dagen poolshoogte neemt hoe
door te betalen. Bij normale men in Japan, Zuid Korea
werknemers is dat 2 jaar
en Taiwan de ouderenzorg
plus plus!
ter harte neemt? We hoeven
niet altijd opnieuw het wiel
uit te vinden!

van der

Vleuten & Derix

T 013 592 00 48
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Loop eens binnen voor meer informatie

Voor een passend afscheid

Rijkers Conceptstore | Nieuwlandstraat 47-01 Henr. Ronnerstraat 19
5038
Sm Tilburg | 06-22994339 | info.rijkerscuriosa@gmail.com
5038 KH Tilburg
www.harrietvandervleuten.nl

diggersrecordstore.nl
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Brief van ons Wies
Biste meens
Alles wir normaal? Wegge normaal noemt. Wè was ut
toch werm. Nondeju daor kunne we ouw meense
niemer teege. Ge licht oe bed ööt te drève. We kan un
meens toch veul zwèète’ En mar veul woater drinke. En
dan wir veul naor de plee lööpe. Mar dè hee natuurlijk
iedereen. Ik ben blij dè ut wir gewoon is. Nie zeure ut
is unne zomer die wij nie makkelijk vergete.
Mar mee die hitte kon ik ut allemaol niemmer volge.
Ze gooie in Den Haag alles mar omhöög. De huur, de
ziekefonds, en ut gas en licht. Woar motte wij dè van
betaole. Jè dan geve ze ff 800 euro. Nou die draaie
we zò durheen. Want alles is zò verrekkes duur. De
geminte en die gròte koppe in Den Haag. Die wete ut
allemaol wel.
En dan die erme boeren ‘Van alles wè wij ete en drinke
komt van de boer. Daor motte ze goed over denke. As
wij straks gin boer emir hebbe kunne wij ut straks duur
betaole ööt ut bööte laand. Nou des slim zeg.
Mar genoeg gemauwd. Toch ondanks alles hebbe wij
ut nog wel goed. We gaon dan mar swoensdags mar
naor Pessers gehakt haole. Dan hebbe we wir vur hil de
week vlees op ons bord. Ik zè benuwd wè ze mee
prinsjesdag kunne belove. Want papier en woorden
zen geduldig. Zööike ongeregeld.
Nou ik ben men aai wir kwèèt .
Veul groete van jullie Wies
Ik zeg mar zòò:
Beter un klèèn ideaal , dan un gööt kapitaal.

- Stop met diëten 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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Effe Loskoppelen
Door Ester Bruls
Pats. Rinkelrinkel. Kletspats. Daar ligt het sixpack Belgisch
speciaalbier, in honderden splinters op de grond, alle
kanten op gesprongen. Donkere plassen vormen zich om
mijn voeten en boodschappentas. Een dikke bierwalm
stijgt van de grond op. Even is het doodstil in de supermarkt. Iedereen lijkt naar mij te kijken. Nee, herstel, kijkt
naar mij.
Verdwaasd kijk ik naar de
servicebalie, ik haal verontschuldigend mijn schouders
op en zeg ‘sorry, sorry!’ Ik kan
wel door de grond zakken.
‘Borstelmachine voor servicebalie,’ zegt de winkelmevrouw
gelaten in haar polstelefoon.
‘Echt sorry, ze glipten zo uit
mijn handen,’ probeer ik uit te
leggen. Inmiddels klinken er
weer kassabiebjes en laden
mensen hun spullen weer in.
De man achter mij kijkt me
meelevend aan. ‘Kan iedereen
gebeuren.’ Maar het gebeurt
mij! Zes hele (nu kapotte)
flesjes, man wat stinkt dat! En
nu moeten die mensen dat allemaal opruimen. Ik bedwing
de neiging heel hard weg te
rennen, en begin met mijn
voet wat glasbrokken opzij
te schuiven. Schaamte en
schuld, wat is dat toch? Ja, ik
ben hartstikke schuldig, maar
het was een ongeluk. Zou
inderdaad iedereen kunnen
overkomen. En waarom die
schaamte? Omdat die vriendelijke supermarktdames de

zooi moeten opruimen?
Omdat ik voor gek stond
in het spitsuur? Eigenlijk
vooral omdat ik boos
ben op mezelf, mezelf
op de kop geef vanwege
mijn onhandigheid. En
dat is begrijpelijk, maar
ook erg streng. En dat is
niet nodig. Want als dit
bij iemand anders zou
gebeuren zou ik die ook
niet zo toespreken zoals
ik mezelf nu bestraffend
toespreek.
Heel langzaam trekt
de grootste gêne weg.
Ik knik naar de balie,
en schuifel met mijn
boodschappen naar de
uitgang. Ooit zal ik hier
misschien om kunnen
lachen. Of ik schrijf er
een stukje over. Want
overkomt zoiets ons niet
allemaal wel eens? En
mogen we dan minder
streng zijn voor onszelf?

Hallo, ik ben Esther Bruls.
Na mijn studietijd ben ik
in Tilburg blijven hangen.
Samen met mijn man woon
ik nu al meer dan twintig
jaar in deze wijk, eerst in
St. Anna, nu vlak bij Het
Laar. Ik heb een praktijk
als levenscoach (zie www.
estherbruls.nu).
In een coachingsgesprek
zet je eigenlijk figuurlijk
een stap achteruit, je ziet
de dingen in een ander, een
groter perspectief. Loskoppelen is daar eigenlijk
wel een mooi woord voor,
vandaar de naam van deze
rubriek. Wie weet heb jij als
lezer er iets aan, herken je
er iets in. Wil je reageren of
heb je een vraag, laat het
me weten (kan uiteraard
ook anoniem). Houdoe!

foto; Florain Verheijen / Story Filler

www.estherbruls.nu

www.wijkkrantdekoppel.nl
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FACTORIUM

zin in alles dagen
Zin-in-alles!-dagen 2022
Het is bijna herfstvakantie! Dus ben je nog op zoek
naar een feestelijke en creatieve vakantieactiviteit waar
je kind naar uit kan kijken? Factorium organiseert
namelijk op maandag 24 en dinsdag 25 oktober weer
de Zin-in-alles!-dagen, waarop kleuters en kinderen
verschillende kunstdisciplines kunnen ontdekken en
uitproberen.
Bovendien biedt het ze de
kans om een dagje de sfeer
bij Factorium te komen
proeven en om een kijkje te
nemen in ons grote gebouw
vol dans- en muziekstudio's.
Dus is je kind nieuwsgierig
naar dans, muziek, theater,
beeldende vorming of musical? Of ben je gewoon op
zoek naar een feestelijke en
creatieve vakantieactiviteit
om naar uit te kijken?

Schrijf hem/haar snel in!
Prijzen hangen af van het
te besteden bedrag van de
deelnemers; betaal wat je
kunt missen! Of draag bij
aan het inschrijfgeld van
een kind met een kleine
portemonnee.
Kijk voor meer informatie
en het programma op
www.factorium.nl.

KIDS
SPECIALS!

KIDS
SPECIALS!

SCAN MIJ

SCAN MIJ

6 -12
JAAR

0-6
JAAR

foto: William van der Vorot

- KIDSAGENDA 22/23 Bovendien hebben we dit seizoen nog veel meer leuke
kinderactiviteiten op de agenda staan:

5 februari
22 & 23 februari
1 & 2 april
14 mei
11 juni
14 juni
2 juli

Instrumentenproeverij
Zin in alles dagen!
Dansvoorstellingen
Dag van de kleine artiest
M4U eindvoorstelling Tieners
M4U eindvoorstelling Kids
Kindermuziekmiddag

COLUMN
Door Wim Werker

Beatles,
Regelmatig laat ik in gesprekken vallen, “dat zei mijn opa ook
altijd” of “mijn vader zou zeggen …”.
Het ontroert me soms maar meestentijds is het iets komisch
en kunnen we er om lachen. Ze zeggen vaak dat zolang er over
je gesproken wordt, je niet echt dood bent, en daar zit wel iets
van een waarheid in.

Proefpakket
3 maaltijden

00
15.
Bestel nu

Met aandacht bereid,
met liefde gebracht
Als zelf koken lastig wordt of als u er gewoon niet zo’n
zin meer in hebt, dan kookt Maaltijd Thuis - Smits
voor u. Lekkere gezonde Hollandse pot zoals u zelf
ook op tafel zou zetten. De maaltijden
worden door een vaste bezorger
persoonlijk bij u gebracht.
Hoe makkelijk dat is,
kunt u nu heel voordelig
ontdekken.
013 - 82 00 954

maaltijdthu is.nl

Erger vind ik het als er
gesproken wordt over de
Beatles en een 20jarige
staat je aan te kijken als
een uil in de bijbel en zegt
“Beatles, wat is dat?”.
Verbijsterend vind ik dat.
Maar natuurlijk zijn er ook
veel gezinnen waar muziek
iets is als behang, het is
er maar niemand luistert
ernaar.
Minder erg, omdat het al
langer geleden is, vind ik
het als je uit moet gaan
leggen wie Oliver Hardy en
Stan Laurel waren. Helden
van het witte doek uit mijn
jeugd waren het waar ik

samen met mijn vader op
een zaterdagmiddag naar
toe ging. In Amsterdam was
een bioscoop, de Cineac
in de Reguliersbreestraat,
waar een doorlopende
voorstelling was. Eerst wat
Polygoon nieuws, dan een
serie tekenfilms en dan een
hoofdfilm met Laurel en
Hardy. We bleven de voorstelling dan soms wel twee
keer achter elkaar bekijken.
Gelukkig had mijn vader er
net zo’n lol in als ik.
Nu heb ik alle films van L &
H op DVD en kijk ik er nog
wel eens naar. Soms alleen,
soms met mijn vrouw, soms
met mijn zoon of dochter,

soms met een vriend en zeker als je er samen naar kijkt
komt dat oude gevoel van
vroeger terug.
En als ik me realiseer dat er
over een jaar of vijftig niemand meer naar the Boys
(L&H) kijkt en dat het niemand meer iets zegt word
ik daar een beetje triest van.
En hetzelfde gevoel overvalt me, of misschien nog
wel een beetje erger, bij het
realiseren dat de Beatles
niet meer gehoord worden.
Jammer voor de buren maar
ik zet het volume nog een
beetje harder!
Fijn najaar

