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VERLIEFD OP
DE KORVEL

Lars Dennemans
vertelt zijn verhaal

VILLA MARIA

Een zorgcentrum 
met uitstraling

TOFFE INFO VOOR 
DE KERSTPERIODE

Waar zijn de leukste 
kerstmarkten en 
concerten?P5 P7

WIJKKRANT  KORVEL - WESTEND - SINT ANNA - TROUWLAAN - UITVINDERSBUURT - ZEEHELDENBUURT - OERLE

OLIEBOLLENACTIE

Scouting PVG bakt 
voor u de lekkerste 
oliebollen. P16 P17

foto's; Kim Pattiruhu

“In mei 2022 heb ik een 
webshop overgenomen, 
Yara’s webshop. Maar ik 
wilde zo graag ook een 
fysieke winkel, Mensen 
willen de producten echt 
zien en voelen. Op vakantie 
in Frankrijk zag ik op Funda 
Business dat dit pand vrij 
was. Ik heb gelijk gerea-
geerd”. Tom Tra is nu de 
trotse eigenaar van Yara’s. 

De ondernemer (31) opende 
de deur van zijn nieuwe 
winkel op de hoek van de 
Korvelseweg en het Korvel-
plein op 21 oktober. Yara’s is 
een winkel vol edelstenen, 
mineralen, spirituele produc-
ten en siervoorwerpen. Hij 
heeft samen met zijn man 
Arjan, familie en vrienden de 
winkel omgetoverd tot een 
lichte, stijlvolle en sfeervolle 
zaak. “Ik wil dat mensen 
zich hier thuis voelen. Het 
is een klein winkeltje, maar 
iedereen is welkom, ook als 
je even rond wilt kijken. De 
koffie staat altijd klaar.”  
Yara’s is open van dinsdag 
tot en met zaterdag. Als be-

Yara’s
De heilzame werking van stenen en mineralen
Door Annemarie van Malsen

ginnende ondernemer runt 
Tom de zaak naast zijn baan 
in de zorg, waardoor hij 
niet altijd zelf in zijn winkel 
staat. Soms helpen vrijwil-
ligers hem. Maar voor een 
persoonlijk advies is hij zelf 
altijd op koopavond (don-

derdagavond) en op vrijdag 
en zaterdag aanwezig. Op 
die momenten begeleidt hij 
zijn klanten bij de aankoop 
van de geschikte steen of 
mineraal.  

Tom Tra: “De stenen 
en mineralen hebben 

bepaalde heilzame 
werking. Ze helpen 
bij het vinden van

 inspiratie, of 
bevorderen geestelijke 

of lichamelijk 
genezing". 

Een steen vervangt natuur-
lijk nooit het bezoek aan 
een dokter. maar kan wel 

bijdragen aan genezing.” Hij 
pakt een labradoriet. “Een 
beschermende en spirituele 
steen. Deze steen vermin-
dert je angst en versterkt je 
doorzettingsvermogen. Ik 
heb alle stenen persoonlijk 
uitgezocht. Ik sta voor een 
eerlijk product, een eerlijke 
prijs en een eerlijk advies.” 
Een kort advies of uitleg 
bij het vinden van de steen 
die bij je past is gratis, maar 
Tom heeft zijn certificaat van 
basis medium gehaald. Bij 
hem kan je ook terecht voor 
een uitgebreidere reading. 
Van kinds af aan had Tom 
de gave om mensen aan te 
voelen. Iets wat hij als kind 
nog niet goed kon plaatsen, 
maar op latere leeftijd leerde 

hij er mee om te gaan, en 
het te gebruiken om ande-
ren te helpen. Niet ieder-
een heeft wat met spiritu-
aliteit, erkent Tom, maar 
veel van zijn klanten zijn 
er wel mee bezig. Twee 
klanten luisteren lachend 
naar zijn verhaal. Zij staan 
er duidelijk wel voor open. 
“Sommigen hebben nog 
een lange reis te gaan”, 
lacht één van hen.”  

Nog een brandende vraag: 
wie is eigenlijk Yara? Tom 
lacht: “De hond van een 
vriendin heet Yara, ik vond 
het gewoon een mooie 
naam.” 

www.yaraswebshop.nl
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Redactie
Anita Zeeman: redactie
Dagmar Ebbeling: redactie
Dirk-Jan Barreveld: redactie
Annemarie van Malsen: redactie
Kim Pattiruhu: fotogra�e
Marjolein vd Akker: redigeren
Stijn Oosterling: redigeren
Marc Reinieren: website, �nanciën
Odette Payens: opmaak, advertenties

Voor vragen, opmerkingen of eventuele klachten kunt u naar
de redactie mailen: redactie@wijkkrantdekoppel.nl  Alle aan-
leverspeci�caties kunt u vinden op onze website. Ook zijn daar 
de reeds verschenen kranten digitaal te lezen.

Redactie adres 
Stichting Wijkkrant de Koppel
p/a Karel Doormanlaan 35, 5025 ZD Tilburg
redactie@wijkkrantdekoppel.nl    www.wijkkrantdekoppel.nl

De Koppel is de wijkkrant voor  Korvel,  Westend en Sint 
Anna. Maar ook de Trouwlaan, Uitvindersbuurt, Zeehel-
denbuurt en Oerle. Zij verschijnt 5 keer per jaar in een 
oplage van 9.500 exemplaren.

Eerstvolgende Koppel komt uit op 11 februari,
Kopijsluiting is op  23 januari 2023.

Belangrijke meldpunten
De gemeente, politie, Tiwos, TBV Wonen Breburg, Contourde-
Twern 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
Wijkagenten Teun Roovers en Harm de Cort 
www.politie.nl-mijn buurt-wijkagenten-korvel Tilburg.
Linda Robben en Rolf van de Lisdonk zijn de wijkagenten in de 
Trouwlaan / Uitvindersbuurt en Oerle
www.wijkagenten-out.tilburg-centrum@politie.nl
Wilt u anoniem een melding doen?
Meld Misdaad Anoniem,bel 0800-7000 (melders blijven altijd 
anoniem) of ga naar www.meldmisdaadanoniem.nl

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 vrij-
dag 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

Een nieuwe expositie in 
wijkcentrum De Nieuwe Stede
Gedurende de maanden december en januari zijn er weer mooie 
kunstwerken te bezichtigen in de expositieruimte  

Thea Schapendonk heeft 
altijd veel vrijwilligerswerk 
gedaan. Bij verzorgings-
huis Koningsvoorde runde 
ze een aantal jaren een 
winkeltje en ondersteunde 
de bewoners bij activitei-
ten. Ook nu bezoekt ze 
alleenstaande ouderen in 
haar omgeving. En Thea 
schildert!  Ze startte zo’n 
20 jaar geleden met schil-
derlessen, in olieverf. Met 
deze schildersgroep had 
zij haar eerste expositie in 
het kerkje in Middelbeers. 
Na een aantal jaren les, 
heeft ze zich thuis verder 
bekwaamd in het schilde-
ren. Haar onderwerpen 
zijn divers; als een beeld 
haar aanspreekt, werkt ze 
het uit op een doek. Schil-
deren geeft haar rust. Ze 
heeft veel geduld en kan 
er enorm van genieten als 
een werk klaar is. Ze krijgt 
vaak positieve reacties op 
haar schilderijen.  
Wij geven Thea daarom 
graag een podium bij de 
Nieuwe Stede. 

Tonnie Schalke begon 
zo’n 9 jaar geleden, toen 

haar gezondheid wat 
minder was, te schilde-
ren. Ze volgde gedurende 
een aantal jaren lessen bij 
diverse kunstenaars, eerst 
met acylverf en later ook 
met olieverf. Tonnie houdt 
niet van landschappen en 
niet van ‘gepriegel’ zoals ze 
dat noemt, maar wél van 
kleur en dat is te zien in 
haar schilderijen. Familie en 
vrienden hebben inmiddels 
werken van haar in huis 
hangen. Ook zíj vindt rust in 
het schilderen, de tijd vliegt 
dan voorbij. Nu ze gestopt 
is met werken, hoopt ze 
meer tijd te kunnen be-
steden aan het schilderen. 
Tonnie geven we ook graag 
een podium in ons wijkcen-
trum. 

Arend van Zon is biologie-
leraar en verzamelaar van 
‘rariteiten’. 

In een rariteitenkabinet 
worden collecties van 
verschillende objecten 
getoond, voornamelijk uit 
de levende en levenloze 
natuur. Toen Arend enkele 
jaren geleden afstudeerde 

als docent Biologie begon 
hij met het verzamelen van 
opgezette insecten. Van 
deze verzameling maakt 
hij nog regelmatig gebruik 
tijdens de lessen die hij 
geeft. Al struinend door 
Marktplaats breidde hij zijn 
verzamelingen uit met fos-
sielen, mineralen, gesteente 
en schelpen. En inmiddels 
kun je spreken van een écht 
rariteitenkabinet.  

Wat voor Arend het ver-
zamelen van dergelijke 
objecten zo leuk maakt, is 
dat eigenlijk alles wat je in 
de natuur vindt kan worden 
toegevoegd aan de verza-
meling. Het enige criterium 
is dat jij het mooi of interes-
sant genoeg moet vinden. 
Daarmee kun je het ook 
nog eens zo duur of goed-
koop maken als je zelf wilt. 
Iedereen kan dus starten 
met het opzetten van een 
eigen rariteitenkabinet!

Een deel van de collectie 
van Arend is te zien in de 
vitrinekast van ons wijkcen-
trum. 

Martijn de Boer

- Paradijsbrug, Gorp & Roovert 21x30cm -  
www.martijndeboer.com  
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Koe eet fiets
Door Peter van Iersel

In de jaren vijftig maakte onze wijk een groeispurt door. Plotseling 
stonden er huizen waar eerst akkers en weilanden lagen. Maar 
sommige dingen veranderen niet zo vlug.

Foto; privéverzameling Peter van Iersel

Als je door het adresboek 
bladert van de gemeente 
Tilburg uit 1953, mijn ge-
boortejaar, dan vind je daar 
honderden landbouwers, 
vaak op adressen die nu 
midden in de stad liggen. 
Ik kan me nog goed herin-
neren dat er aan de Oude 
Dijk, tussen de Stadstraat 
en de Van Doorenstraat, 
een manege zat met rij-
paarden. Jawel, vlak achter 
de concertzaal en het 
conservatorium.

Boer Van Pelt had zijn boer-
derij aan het begin van de 
Rielseweg. Nu heet het daar 
Generaal Winkelmanstraat. 
Over hem werd gefluisterd 
dat hij rijk was, door de 
onteigening van de grond 
waarop onze huizen waren 
gebouwd. Daar liet hij wei-
nig van merken. Hij werkte 
onverstoorbaar verder. 
Regelmatig kwam hij met 
paard en wagen over het 

Rooseveltplein, onderweg 
naar zijn land in De Blaak. 

Zelf zat hij voorop de platte 
kar, gekleed in een blauwe 
overall, de handen aan 
de teugels, de voeten in 
modderige zwarte rubber-
laarzen, bungelend over de 
rand. Achter hem een grote 
hoop stalmest, naast hem 
zijn middagboterham inge-
pakt in een oude krant. Als 
kinderen keken we dan met 
huiver en fascinatie hoe die 
krant langzaam het bruine 
vocht opzoog dat uit de 
mesthoop kwam sijpelen.

"Het Laar en 
De Blaak waren 

nog niet ingehaald 
door de stad, dat 

was nog
 platteland". 

De ruilverkaveling moest 
overal nog op gang komen. 
Je zag daar een ouder-
wetse lappendeken van 
kleine percelen. Mais, wat 
vandaag het landschap 
bepaalt, werd in Nederland 
nog amper verbouwd. In 

Zuinig op de aarde en je geld? 
Koop gebruikte meubels en vintage kleding

EETHOEKEN 
KASTEN 
BANKEN   
TAFELS 
STOELEN

vanaf €49,00
vanaf €99,00
vanaf €39,00
vanaf €23,00
vanaf €4,00

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

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

plaats daarvan groeide er 
veel voederbiet. Het was 
een andere wereld.
Als ik geluk had nam mijn 
vader me mee op de fiets 
wanneer hij zaterdagmid-
dags De Blaak introk om 
voor mijn moeder een 

veldboeket te plukken. 
Dan hadden we zondags 
een bloemetje in huis, 
zonder dat het iets hoefde 
te kosten. Wilgenkatjes, 
duizendblad, margriet, 
kamille, klaproos, koren-
bloem, … aan de randen 
van de akkers was van alles 
te vinden.

Op zo’n zaterdagmiddag 
had mijn pa zijn fiets tegen 
de afrastering van een 
weiland aan de Schaaps-
dijk gezet. Plotseling liet 
hij een rauwe kreet. Ik 
schrok, want zo had ik hem 
nog nooit gehoord. Wat 
was er aan de hand? Een 
koe had haar kop over de 
prikkeldraad gestoken en 
had een hap genomen uit 
het leren fietszadel. Dat 
beviel haar blijkbaar zo 
goed, dat het de groot-
ste moeite kostte om het 
beest weer weg te jagen. 
Omdat het zadel was 
gemaakt van de huid van 
een soortgenoot, was dit 
voor de koe dus eigenlijk 
een gevalletje van kanni-
balisme. 

Pa heeft nog jarenlang 
rondgereden op een zadel 
waar een hap uit was.
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te besteden op winkellinten
KORVEL en
BESTERD

Pak je kans op een

Lees de voorwaarden op de spaarkaart

Lees de Lees de voorwaarden voorwaarden op de op de spaarkaartspaarkaart
op de op de spaarkaart
op de op de 

Spaarkaarten 

verkr gbaar b  winkels 

met deze poster



Plak en Pak € 10.000 aan 
prijzengeld op winkellinten 
Korvel en Besterd! 
  

Ieder jaar in december is het groot feest op de 
Tilburgse winkellinten. Dit jaar is er extra budget 
vrij gemaakt voor een hele bijzondere actie. Spaar 
zegeltjes bij je aankoop op winkellinten Korvel en 
Besterd en maak kans op één van de 400 waarde-
bonnen van € 25,-. 

Om de winkelier en de consument, die allen deze winter
 te maken krijgen met stijgende kosten, tegemoet te 
komen, hebben de Tilburgse winkellinten Korvel en 
Besterd een grote decemberactie opgezet. De actie is 
laagdrempelig en de winkans erg groot! Doe jij mee? 

In het totaal is er een flinke prijzenpot beschikbaar 
gesteld van € 10.000 aan waardebonnen, die verloot 
worden onder alle ingeleverde spaarkaarten. Sparen doe 
je eenvoudig! Bij iedere aankoop vanaf € 10,- op winkel-
linten Korvel en Besterd ontvang je één spaarzegeltje. Je 
volle spaarkaart (5 zegels) kun je inleveren bij één van de 
deelnemende winkels, die zijn te herkennen aan de
'Plak en Pak' actieposter. De hele maand december 
kun je sparen. In januari is de trekking en gaan we alle 
waardebonnen verloten. Alle spelregels zijn te vinden 
op de spaarkaart. Spaarkaarten zijn verkrijgbaar bij alle 
deelnemende winkels, te herkennen aan de actieposter. 

Plak en pak die kans op die waardebon! 
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Verliefd op De Korvel
Door Annemarie van Malsen

De wijk De Korvel is Lars Dennemans onder zijn huid gaan zitten. 
Letterlijk: op zijn bovenbeen staan de contouren getatoeëerd van de 
Tilburgse wijk waaraan hij zijn hart heeft verpand. De van oorsprong
Gilzenaar (29) kwam op zijn 18e hier studeren, en woonde met 11 
anderen in een studentenhuis op het Sint Annaplein. 

“Ik werd verliefd op de buurt. 
Ik kwam uit Gilze, waar 
iedereen elkaar kent. Was 
het dorp ontgroeid en zocht 
in Tilburg de anonimiteit, 
maar vond er ook veel saam-
horigheid. Iedereen groet 
elkaar.” Lars kwam in het 
studentenhuis tegenover 
D’n Engel voor het eerst op 
eigen benen te staan. Een 
belangrijke periode in zijn 
leven. Ook daardoor kreeg 
de wijk voor hem een bijzon-
dere betekenis. Later ging hij 
met zijn vriendin samenwo-
nen in een appartement in 
de Trouwlaan.  

Inmiddels zijn ze verhuisd 
naar een ander gedeelte van 
de stad, maar als het even 
kan, zwerft hij met zijn fiets 
nog graag door zijn oude 
buurt.  “Onze droom is om 
ooit terug te komen en hier 
een huis te kopen. In onze 
vriendengroep zeggen we: 

“Je haalt de jongen
 uit de Korvel, maar 

de Korvel nooit 
uit de jongen”, lacht 

Lars.  

Multicultureel 

“We halen nog vaak herinne-
ringen op aan onze tijd in het 
studentenhuis. Op zaterdag 
na het stappen aftaaien bij 
D’n Engel. Ze kennen mij nog 

steeds in die friettent. Ster-
ker nog, een zoon van de 
eigenaar zit nu bij mij in 
de klas.” Lars is docent 
geschiedenis op het 
Theresialyceum. “Als we 
het in de klas over de mul-
ticulturele samen-
leving hebben, geef ik 
vaak de Korvelseweg als 
voorbeeld. Snappen ze 
gelijk wat ik bedoel.” 

Zijn favoriete plekken? “Ik 
hou van de chaos op de 
Korvelseweg. Kom regelma-
tig bij café Berlijn. Ik doe 
regelmatig boodschappen 
bij Asiana, de Aziatische 
supermarkt. Ik houd van 
koken, en ontdek graag 
nieuwe gerechten. Als ik 
iets zie wat ik niet ken, 
vraag ik wat ik ermee kan 
doen, zodat ik het thuis kan 
proberen.” 

Er gebeuren in Tilburg veel 
toffe dingen op cultureel 
gebied, vindt Lars. “In de 
Spoorzone, bijvoorbeeld, 
maar ook in 013.” 

Naast zijn baan als geschie-
denisleraar werkt hij ook als 
DJ. Hij draait regelmatig in 
het poppodium als DJ Pyne. 
Nieuwsgierig? DJ Pyne 
draait op 23 december 
tijdens GO! in 013.  

foto's; Kim Pattiruhu

www.harrietvandervleuten.nl   
Voor een passend afscheid
T 013 592 00 48

Henr. Ronnerstraat 19  
5038 KH Tilburg

Vleuten & Derix Uitvaartbegeleiding
van der            

De redactie zoekt!

Lees jij ook altijd met veel plezier de wijkkrant? 
Dan zijn we op zoek naar jou! 

Leer je wijk nog beter kennen door het 
praten met mensen en het schrijven van 

stukjes met allerlei uiteenlopende thema's. 
Kom jij onze gezellige redactie versterken? 

Mail dan naar: redactie@wijkkrantdekoppel.nl 
en dan maken we kennis.
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Informatie van het
AdvocatenCollectief
Door mr. Theo ten Velde

Garantie tot aan de
voordeur 

Sinds de Coronaperiode zijn 
de prijzen voor tweedehands 
auto’s en motoren behoorlijk gestegen. Waarschijnlijk zien 
we om die reden op ons spreekuur ook meer zaken die 
gaan over tweedehands auto’s en motoren. 

Als er wat met het voertuig dat je hebt gekocht bij een 
garage aan de hand is, verweren verkopers zich vaak door 
te zeggen dat er geen garantie is afgesproken. Dit bete-
kent echter niet dat je met lege handen staat als je auto 
ineens kapot blijkt te zijn.  
Wanneer een gebrek zich voordoet in de eerste zes maan-
den na aankoop, wordt dit gebrek geacht aanwezig te zijn 
geweest. De verkoper zal dan dus moeten bewijzen dat je 
gebrek het zelf hebt veroorzaakt en dat is natuurlijk lastig. 

Als er sprake is van een ernstig gebrek wdat het normale 
gebruik van de auto niet mogelijk maakt, moet de verko-
per dat gebrek oplossen. Het gaat dan uiteraard niet om 
een lampje of een versleten ruitenwisser, maar om een 
gebrek dat het gebruik van de auto raakt. Het maakt dan 
dus niet uit of er wel of geen garantie is afgesproken. 
Let op: dit gaat alleen op bij aankoop bij garages, niet 
wanneer je van een particulier een auto koopt. 

Splitsen van de all-in huur
Nu de energieprijzen almaar stijgen, zijn er verhuurders 
die de all-in huurprijzen verhogen wegens energiekosten. 
Ook zijn er verhuurders die splitsing van de huur willen 
afspreken. Dit laatste betekent dat de huurprijs en de ser-
vicekosten voortaan los worden berekend.  Dat kan allebei 
niet zomaar. Er moet een redelijk voorstel worden gedaan 
en de huurder moet daarmee instemmen. 

Als de huurder toch een verhoging van de huur doorvoert, 
vraag dan onderbouwing van de verhoging. Als er al 
akkoord is gegaan met de splitsing van de huur, houdt 
dan de eerste afrekening servicekosten goed in de gaten; 
deze moet uiterlijk 30 juni van ieder jaar worden verstrekt.  

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 

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

Hoe is het gegaan met de zomeractiviteiten 
van de Wijkraad Zuiderkwartier
Vertier rond Zuiderkwartier: 

Oranje speeltuin: 
Op 3 augustus hebben we bij mooi weer 75 kinderen uit de wijk weer een leuke dag 
bezorgd in de vakantie, met extra spelletjes  in onze mooie speeltuin. Eten en drinken 
werd gesponsord, het was heel mooi weer dus veel waterpret.  

Kinderkermis bij de MFA Zuiderkwartier 

Op 17 augustus  werd om 7.00 uur begonnen met de opbouw en al  om 11.00 uur kon-
den de eerste kinderen in de draaimolen en de zweefmolen. Rond 13.00 uur ging het 
regenen en onze kraampjes hebben we binnen neer moeten zetten. Tussen de buien 
door werd er toch gedraaid met de kermisattracties. De popcorn, likstokken, suiker-
spinnen, de snoeptomaten en komkommers werden gretig gegeten. Er waren toch nog 
125 kinderen geweest die we een mooie dag hebben bezorgd.  

Festival Oude Dijk: 

Kort verslag van Festival Oude Dijk in Tilburg op 3 en 4 september 2022 
Foto’s en filmpjes staan op de website www.festivaloudedijk.nl  
Het was de eerste keer dat we een 2 daags festival hebben georganiseerd. Vorig jaar 
hadden we een 1 daags festival, maar dit jaar dus een 2 daagse en dat is toch echt heel 
iets anders. In totaal hebben we 25 acts geprogrammeerd van hip hop, dance, spoken 
word, duo’s en solo artiesten. 60 Artiesten hebben er op of voor het podium gestaan. De 
leeftijd van de artiesten varieerde van 18 tot 65 jaar wat op zich een mooie mix was. In 
totaal zijn er over de beide dagen ruim 1300  bezoekers geweest, waar we erg blij mee 
waren en wat wij een goed resultaat vonden. Er werd al gevraagd om volgend jaar het 
festival weer te organiseren omdat er in het park zo’n fijne rustige sfeer hing.   

Zuiderbazaar:  

Op 25 september weer vroeg uit de veren om er voor te zorgen dat om 10:00 uur alle 
marktkramen gereed stonden om de bewoners te ontvangen. Die konden de kramen 
vanaf 12.00 uur gaan inrichten. Het podium was ook op tijd gereed en daar zijn tot 
18.00 uur optredens geweest van diverse artiesten. Er hing een gezellige sfeer rondom 
de nieuwe locatie nabij Eetcafé Kolektivo aan de Trouwlaan. We hebben hierover veel 
positieve geluiden gehoord. Er was speciaal ook aan de kinderen gedacht. Daarom  was 
er een springkussen, konden de kinderen geschminkt worden en was er een jongleur 
met speciale circus kunstjes waaraan de kinderen konden deelnemen. Verder natuurlijk 
popcorn, snoeptomaatjes en komkommertjes en een gratis ijsje. Totaal zijn er ongeveer 
300 volwassen bezoekers geweest en 100 kinderen. 

Snertavond  in MFA Zuiderkwartier
Datum: vrijdag 16 december 
Aanvang: 18:00 uur 
Kosten: 2,50 p.p. 
Inschrijven vanaf donderdag 1 december bij de balie van 
MFA Zuiderkwartier (Wassenaerlaan 38). U kunt zich tot 
uiterlijk maandag 12 december aanmelden.  
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Als je het nieuwe zorgcentrum Villa Maria aan 
Ringbaan West binnenstapt is het wel even wennen. 
Dit is de voormalige Margarita Maria Alacoque kerk 
(alias Mariakerk). De kerk werd gebouwd in 1922 en 
was vernoemd naar een Franse religieuze, mystica en 
heilige die leefde van 1647 tot 1690. 

Zij heeft door haar werk 
vorm gegeven aan de 
devotie tot het Heilig Hart. 
De gebrandschilderde 
ramen, de beeldengalerij 
en gedeelten van wat ooit 
de buitenmuur was: de ziel 
van de Mariakerk is er nog. 
Je wordt er even stil van als 
je naar de plek loopt waar 
ooit het altaar stond. Het 
immens hoge plafond, het 
glas-in-lood. De ontzagwek-
kende uitstraling heeft het 
gebouw niet verloren. Vijf 
jaar geleden vond de laat-
ste dienst plaats. Hoe je het 
keert of wendt de ontzui-
ling heeft toch wel enorme 
gevolgen gehad. 

"Wie had vijftig jaar 
geleden gedacht dat in 
het zo Roomse Tilburg,
 kerk na kerk gesloten, 

en vaak afgebroken, 
zou worden". 

Van kerk naar verzor-
gingshuis 

Sinds kort is de kerk 
opnieuw in gebruik, nu 
als kleinschalig verpleeg-
huis met 32 wooneen-
heden (kerk plus pastorie). 
De appartementen zijn 
tussen de 32 en 59 meter 
groot, acht zijn geschikt 
voor echtparen. Mensen 
met dementie die bij Villa 
Maria komen, mogen er 
samen met hun partner 
intrekken. “We halen geen 
echtparen uit elkaar die de 
wens hebben om samen te 
blijven. Bij ons is dat mo-
gelijk, ook als één van de 
twee partners geen zorgin-
dicatie heeft”, zegt locatie-
manager Anita Dils. 

Uitgangspunt bij de her-
bestemming van de Maria-
kerk was het vinden van de 
balans tussen de gratie en 

de beleving van de kerk en 
de kwaliteit van wonen voor 
de toekomstige bewoners 
van de zorgappartementen. 
Het stramien van de steun-
pilaren maakt het mogelijk 
om op een bijna vanzelf-
sprekende manier de ruimte 
te verdelen in appartemen-
ten over twee woonlagen. 
Daardoor kom je op de 
eerste verdieping in aanra-
king met bijzondere orna-
menten die voorheen alleen 
op afstand te bewonderen 
waren. Aan weerszijden van 
het schip zijn transparante 
uitbouwen gerealiseerd die 
het ritme van de zijbeuken 
volgen. Vanuit deze 
‘zwevende erkers’ kijken 
bewoners uit op de 
gemeenschappelijke tuin en 
door het daklicht zien ze de 
gevel van de kerk oprijzen. 

Op de plaats van het voor-
malige koor blijft de vol-
ledige hoogte voelbaar. 
Hier bevindt zich de geza-
menlijke ruimte met onder 
meer de gezamenlijke 
eetkamer, keuken en een 
ruimte voor dagbesteding. 
Grenzend aan de kerk, op 
de plaats van de voorma-
lige sacristie, zit een nieuwe 
huiskamer met riant uit-
zicht op de fraaie tuin. In 
de appartementen op de 
nieuwe verdiepingsvloer is 
het glas-in-lood vervangen 
door transparant glas. Het 
glas-in-lood is verplaatst 

Zorgcentrum Villa Maria
Een zorgcentrum met uitstraling

Door Dirk-Jan Barreveld

naar de binnengalerij. De 
zandstenen beelden heb-
ben elders in het pand een 
nieuwe plek gekregen. Zo is 
er gestreefd naar een goed 
evenwicht tussen behoud 
van de meest waardevolle 
elementen van de kerk en 
een prettige woon- en 
verblijfskwaliteit. 
Bij Villa Maria wonen men-
sen met dementie wonen 
voor wie thuis wonen eigen-
lijk geen optie meer is. 

“Onze bewoners zijn 
thuis, dit wordt hun 

huis”, zegt Anita. “Ze 
mogen gaan en staan 

waar ze willen, eten 
waar ze willen en 

familie is altijd 
welkom. 

De bewoner, die woont hier. 
Wij bieden de zorg, waar 
nodig 24 uur per dag.” 

Stepping Stones 

Stepping Stones is een 
Nederlandse zorgorgani-
satie die behoort aan de 
Europese Korian Group., 
een organisatie met het 
Hoofdkantoor in Frankrijk. 
Met heeft zorg-villas over 
heel Nederland, onder meer 
ook in Berkel Enschot. Tot de  
groep behoort ook Dores 
Herstelzorg, Hestia Zorg, het 
Gouden Hart, en Rosorum. 

Wat kost het? 

Voor wie in een zorgvilla 
van Stepping Stones is een 
zorgindicatie van de wet 
langdurige zorg (WIZ) no-
dig. Vanaf zorgprofiel 
VV 4 zijn bewoners welkom. 
De zorgkosten worden 
vergoed door het CAK. 
Er is een wettelijke eigen 
bijdrage die per cliënt kan 
verschillen. De huur en ver-
blijfkosten zijn voor eigen 
rekening en liggen tussen 
de € 1.400 en € 3.900. Het 
precieze bedrag hangt af 
van de zorgvilla de grootte 
en ligging van het apparte-
ment. 

www.steppingstones.nl/
zorgvillas/villa-maria/

Foto's Kim Pattiruhu
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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 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. 

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

Voor u gelezen
- De Nachtstemmer - Maarten 't Hart -

Door Wim Werker & Monique de Wit 

Ik ben weer eens begonnen aan een boek van Maarten 
’t Hart die ik als schrijver niet zo erg waardeerde. En wat 
een prettige verrassing was dit. Het betreft het boek 
“de nachtstemmer” uit 2019. Ik vond het een feest van 
een boek! 
Het gaat over een orgelstemmer die in een klein dorpje 
in Zuid Holland een orgel komt stemmen, een klus waar 
hij wel even mee bezig is. In het dorp treft hij een aantal 
bijzondere mensen en situaties aan en het wordt zowaar 
nog spannend en romantisch.  

Genrefilms

Wanneer je besluit om een Nederlandse film te gaan bekijken in de bioscoop, zul je 
merken dat de keuze vrij beperkt is. Het wordt dan weer een romantische komedie, 
een kinderfilm of een drama. Maar als je liever een horror, een sciencefiction of een 
misdaadthriller kijkt, verwacht dan zeker niet dat daarvan een Nederlandse versie te 
vinden is. Dit soort genrefilms worden zelden gemaakt in Nederland en als ze al 
gemaakt worden, dan is het meestal een passie-project, dat tot stand is gekomen 
door veelal vriendendiensten, die een bioscoop niet eens weet te bereiken. Een 
financiering vanuit het Filmfonds wordt maar zelden toegekend aan dit soort projec-
ten.

Waar dit aan ligt is moeilijk te zeggen. Het Filmfonds speelt vaak op safe, althans 
dat is wat wij veronderstellen. Het neemt weinig risico door het zoveelste "Alles is Zeik-
zooi" of "Bon Bini Hatseflats" te financieren aangezien het publiek daar toch wel 
op afkomt. En juist ook dat is het probleem, het bioscooppubliek gaat massaal naar 
deze films terwijl de Nederlandse genrefilm, als er al ooit eentje draait, nauwelijks 
wordt bezocht. En daarom willen wij het graag opnemen voor de genrefilm. Ze zijn 
gewoonweg nodig. Kijk maar eens in de geschiedenis van grote regisseurs als Steven 
Spielberg, Peter Jackson, James Cameron, Francis Ford Coppola enzovoort. Zij zijn 
allemaal begonnen met een genrefilm, met een beperkt budget en met passie voor 
cinema. Kijk waar ze nu staan en vergelijk dat eens met hoe de Nederlandse cinema 
ervoor staat.

Het wordt tijd dat het Filmfonds risico's durft te nemen en talenten gaat onder-
steunen, die hun hart voor film op de juiste plek hebben. Het wordt tijd dat het film 
kijkend publiek niet de neus ophaalt voor genrefilms, maar eens inziet hoe hersenloos 
het prut wat tegenwoordig in de bioscoop uitkomt daadwerkelijk is. Tijd voor de 
Nederlandse genrefilm!

CAPOEIRA
TECHNIEK
NATUUR
DANSEN
SKATEN

GYM
VLOGGEN

ZINGEN

K O M G E R U S T E E N K I J K J E
N E M E N O F B E L / M A I L V O O R

E E N R O N D L E I D I N G

0 1 3 - 4 6 8 3 5 0 4
W W W . D E Z U I D W E S T E R T I L B U R G . N L

S T A R I N G S T R A A T 1 0

MENEER MOHAMMED
TOP-CONCIËRGE

25 JAAR IN DIENST

RIJKE SCHOOLDAG
We bieden verschillende naschoolse
activiteiten aan als uitbreiding van

ons standaard onderwijsaanbod!
Voor ieder kind wat wils.

Talentontwikkeling, ook ná schooltijd!

Wij hebben er erg van genoten en zijn meteen van plan 
om in de bieb nog eens wat van hem op te zoeken. 
De Nachtstemmer, 315 bladzijden, isbn 9789029540377. 
Veel leesplezier!
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Kim Pattiruhu Fotogra� e

Jan Christiaan Smuts (1870-1950) 
behoort tot de grondleggers van 
het tegenwoordige Zuid-Afrika. 
In de periode voor de apartheid 
was hij twee maal premier. In het 
belang van vrijheid en democra-
tie vocht hij als Boerengeneraal 
tegen de Engelsen en later, in 
de WO-I en WO-II, tegen Duits-
land. Hij was vertrouweling van 
Churchill. Deze biografie ‘J.C. 
Smuts’ schetst het belang van 
zijn denken en daden in het licht 
van de wereldgeschiedenis.

Generaal Smuts

THEMA deze keer:
Generaal Smutslaan
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VSO Parcours

SBO Zonnesteen 
Koningsvoorde

Flatgebouwen aan de Edisonlaan en Generaal
Smutslaan gaan op de schop

Deze school voor voort-
gezet speciaal onderwijs 
biedt onderwijs aan leer-
lingen van 12 t/m 18 jaar 
die extra ondersteuning 
en begeleiding nodig 
hebben op het gebied 
van gedrag en sociaal-
emotionele ontwikkeling. 
Zij bieden praktijkgericht 
onderwijs (leerroute 
arbeid) en vmbo basis- en 
kaderberoepsgerichte 
leerweg binnen het pro-

De � atgebouwen aan de 
Edisonlaan en Generaal 
Smutslaan dateren uit de 
vijftiger jaren en zijn toe 
aan een rigoureuze op-
knapbeurt. Het gaat om de 
drie- en vierhoog � ats aan 
de Generaal Smutslaan 22 
t/m 100, 228a t/m 654a en 
Edisonlaan 2 t/m 400. Eerder 
werden al enkele omliggen-
de buurten gerenoveerd. 
Eind van het jaar nemen 
de gemeente en TBV, de 
eigenaar van de � ats, een 

de� nitief besluit over 
de gebiedsvisie. 

Op basis van 
de vastge-

stelde 
visie 

werkt 
men 

Tekst: www.parcourstilburg.nl  

Generaal Smutslaan 11

Generaal Smutslaan 206

Generaal Smutslaan 208

Generaal Smutslaan 9

Door Dirk-Jan Barreveld

dan verder, samen met de 
bewoners, de visie uit. 
Voor dit doel is een “mee-
denkgroep” van bewoners 
opgetuigd.

� el Diensten & Producten. 
Er is aandacht voor sociale 
vaardigheden, burgerschap, 
leren leren en het ontwik-
kelen van arbeidscompe-
tenties. 
In restaurant Binnen bij 
Parcours leren leerlingen 
in een professionele om-
geving vaardigheden in de 
keuken en de bediening. 
Op woensdagen is het 
restaurant open van 17:00 – 
20:00 uur. 

 De bedoeling is dat wat er 
voor terugkomt betaalbaar 
blijft. Men sluit ook niet uit 
dat er extra woningen kun-
nen worden gerealiseerd. 

Dit zou de mogelijkheid 
openen om bewoners de 
kans te geven naar een iets 
grotere woning te verhui-
zen. Bijvoorbeeld woningen 

met een midden huur 
(€750 tot €950 per maand). 

Het is nog niet bekend of 
het renovatie, sloop of 

nieuwbouw wordt.

Men streeft er ook naar 
om meer kansen te bieden 
voor spelen en sporten in 
de buurt. Voor de bewo-
ners van betrokken � ats 
wordt gewerkt aan plan-
nen voor tijdelijke huis-
vesting, herhuisvesting en 
sociale regelingen. 
De verwachting is dat er 
halverwege 2023 een vast-
gesteld gebiedsprogram-
ma is. Met duidelijkheid 
over wat, waar en wanneer 
alles gaat gebeuren.

SBO Zonnesteen is een 
school voor speciaal basis-
onderwijs. Kinderen van 4 
t/m 13 jaar die extra zorg 
en/of ondersteuning nodig 
hebben krijgen hier de hulp 
die bij hen past. Ze benut-
ten hier alle mogelijkheden 
van elke leerling. Daarbij 
houden ze rekening met 
individuele verschillen in ta-
lent, tempo en karakter. En 
ze besteden veel aandacht 

Koningsvoorde is een 
woonzorgcentrum van De 
Wever. Er zijn appartemen-
ten voor mensen met een 
zorgbehoefte en aanleun-
woningen. Bewoners van 
een aanleunwoning kun-
nen daar in principe blijven 
wonen als hun zorgvraag 
toeneemt. Tevens is er 
een beschutte woonvorm, 
de verpleeggalerij. Op de 

begane grond is het restau-
rant. Bij Koningsvoorde is 
somatische dagbehande-
ling Monet van De Wever 
gevestigd. Men kan daar 
terecht als men een chroni-
sche lichamelijke aandoe-
ning heeft of als men wil 
revalideren. 

Meer informatie: www.de-
wever.nl/wonen/locaties

NAHuis
NAHuis is een rustige en gast-
vrije plek voor mensen met 
niet aangeboren hersenletsel 
(NAH). Het biedt bezoekers de 
mogelijkheid om elkaar te ont-
moeten, te ontspannen en te 
ontplooien. Ook mantelzorgers 
zijn welkom. Zij kunnen hier 
ervaringen delen met anderen, 

professionele dagbesteding 
ontvangen en activiteiten 
ondernemen (bijvoorbeeld 
schilderen, bewegen). Zij 
krijgen ondersteuning bij het 
(opnieuw) ontwikkelen van hun 
talenten en begeleiding bij de 
vele regelingen en instanties.
Meer informatie: www.nahuis.org 

Tekst: www.sbozonnesteen.nl 

aan sociaal-emotionele 
ontwikkeling. De kinderen 
krijgen dezelfde vakken 
als op een gewone basis-
school. 
De school heeft geen 
jaarklassensysteem. Bij de 
groepssamenstelling wordt 
onder andere gekeken naar 
niveau, hulpvraag, leeftijd 
en bij welke leerkracht 
de leerling het beste zal 
groeien.

Perfect Game Soccer Academy
Perfect Game Soccer Aca-
demy onderscheidt zich van 
de training bij je eigen club 
door persoonlijke aandacht 
en training van je skills op 
het niveau van een betaald 
voetbalorganisatie (BVO). Je 
begint met een privétraining 

Tekst:  perfectgamesocceracademy.nl

waarbij je technisch wordt 
geschoold. Je leert om baas 
te zijn over de bal. We leggen 
je uit hoe je bepaalde bewe-
gingen moet uitvoeren. In 
de groepstraining komt de 
nadruk meer te liggen op je 
rol tijdens wedstrijden. 

De trainingen zijn voor 
jongens en meisjes 
vanaf 4 t/m 21 jaar 
die echt voor de sport 
gaan. Ze trainen o.a. op 
het voetbalveld aan de 
Generaal Smutslaan.

Trainer Tristan

Foto: M. Stoop

DE CIRKEL ROND

De cirkel rond m� leek niet ver te reiken:
Het huis en het Gustaveschoolgebouw

Veel verder kon ik toentert�d niet k�ken
Dat ik de buurt ooit eens verlaten zou

Was iets dat ik welhaast ondenkbaar vond

Ik ben gegaan, maar heb me hier vr� gauw
Opnieuw gevestigd op vertrouwde grond

En straks maak ik –al moet zoiets nog bl�ken-
Op Koningsvoorde écht de cirkel rond

Ko de Laat   

Fotogra� e: Kim Pattiruhu
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moeten, te ontspannen en te 
ontplooien. Ook mantelzorgers 
zijn welkom. Zij kunnen hier 
ervaringen delen met anderen, 

professionele dagbesteding 
ontvangen en activiteiten 
ondernemen (bijvoorbeeld 
schilderen, bewegen). Zij 
krijgen ondersteuning bij het 
(opnieuw) ontwikkelen van hun 
talenten en begeleiding bij de 
vele regelingen en instanties.
Meer informatie: www.nahuis.org 

Tekst: www.sbozonnesteen.nl 

aan sociaal-emotionele 
ontwikkeling. De kinderen 
krijgen dezelfde vakken 
als op een gewone basis-
school. 
De school heeft geen 
jaarklassensysteem. Bij de 
groepssamenstelling wordt 
onder andere gekeken naar 
niveau, hulpvraag, leeftijd 
en bij welke leerkracht 
de leerling het beste zal 
groeien.

Perfect Game Soccer Academy
Perfect Game Soccer Aca-
demy onderscheidt zich van 
de training bij je eigen club 
door persoonlijke aandacht 
en training van je skills op 
het niveau van een betaald 
voetbalorganisatie (BVO). Je 
begint met een privétraining 

Tekst:  perfectgamesocceracademy.nl

waarbij je technisch wordt 
geschoold. Je leert om baas 
te zijn over de bal. We leggen 
je uit hoe je bepaalde bewe-
gingen moet uitvoeren. In 
de groepstraining komt de 
nadruk meer te liggen op je 
rol tijdens wedstrijden. 

De trainingen zijn voor 
jongens en meisjes 
vanaf 4 t/m 21 jaar 
die echt voor de sport 
gaan. Ze trainen o.a. op 
het voetbalveld aan de 
Generaal Smutslaan.

Trainer Tristan

Foto: M. Stoop

DE CIRKEL ROND

De cirkel rond m� leek niet ver te reiken:
Het huis en het Gustaveschoolgebouw

Veel verder kon ik toentert�d niet k�ken
Dat ik de buurt ooit eens verlaten zou

Was iets dat ik welhaast ondenkbaar vond

Ik ben gegaan, maar heb me hier vr� gauw
Opnieuw gevestigd op vertrouwde grond

En straks maak ik –al moet zoiets nog bl�ken-
Op Koningsvoorde écht de cirkel rond

Ko de Laat   

Fotogra� e: Kim Pattiruhu
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Er gebeurt veel om de binnenstad klaar te maken 
voor de toekomst: de bouw van woontorens, het 
vervangen van kabels en leidingen en de aanleg 
van meer groen. Daarnaast wordt het steeds 
drukker. Er wonen meer mensen én er zijn veel 
bezoekers die komen shoppen of gezellig een 
hapje en drankje komen doen. Zeker nu de 

feestdagen eraan komen en de Frederikstraat, 
het Hendrikhof en de nieuwe Emmapassage open 
gaan. Samen kunnen we ervoor zorgen dat het 
centrum nog steeds goed bereikbaar blijft! 

HOE GA JIJ OP EEN SLIMME MANIER NAAR DE 
BINNENSTAD VAN TILBURG?

SAMEN ZORGEN WE VOOR EEN 
BEREIKBARE BINNENSTAD

MET DE FIETS OF SCOOTER
Gezond, makkelijk en goedkoop. Stal de 

fiets gratis in de binnenstad (stalling Pieter 
Vreedeplein, Heuvel, Katterug of Concertzaal). 
Kom je met de scooter? Gebruik de extra grote 

scooterstalling bij de Concertzaal.

MET DE TREIN OF BUS
Parkeer de auto of fiets gratis bij treinstation 
Reeshof of Universiteit en neem de trein naar 
station Tilburg. Via het dwaalgebied loop je in 

ongeveer 10 minuten naar het centrum. Ook met 
de bus kom je makkelijk naar het centrum.

MET DE AUTO
Parkeer aan de rand van het centrum 

(parkeergarage Knegtel, max €8 per dag). In 10 
minuten loop je via het dwaalgebied naar het 

centrum. Kies voor parkeergarage 013-Tivoli als 
je middenin het centrum wil parkeren. 

Tips om het je zo makkelijk mogelijk te maken
• Kom doordeweeks.
• Kom lopend of op de fiets.
• Kom op koopavond (donderdag) en geniet 

van de nieuwe feestverlichting.
• Hoef je niet in de binnenstad te zijn? 

Vermijd de stad met de auto.

MEER INFORMATIE WWW.TILBURG.NL/BINNENSTAD
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Van de Wijkraad
Door Dirk-Jan Barreveld 

Op 7 november vergaderde de Wijkraad Korvel-Sint 
Anna. Zoals vaak bij dit soort vergaderingen wordt er 
veel tijd besteed aan administratieve problemen die 
zich afspelen tussen Wijkraad en gemeente. Er kwamen 
echter drie zaken aan bod die vooral voor de bewoners 
van direct belang waren. 

In de eerste plaats het afvalprobleem

Op enkele plaatsen in de wijk wordt het steeds meer 
“gewoonte” om afgedankte zaken zoals hele oude 
wasmachines, ovens, maar ook kleine afval zomaar in 
een hoek van een parkeerplaats, een klein plantsoentje 
of iets dergelijks te storten. Als het afval niet in de vuil-
niscontainer kan moet men het óf naar de Milieustraat 
brengen, óf door de gemeente op laten halen. Grof 
huisvuil naar de milieustraat brengen is gratis. De 
gemeente kan op afspraak uw grof huisvuil ophalen. 
Er zijn strakke regels voor het ophalen van grof huisvuil 
zo kunt u kunt maximaal 2m3 per keer aanbieden, moet 
het op de begane grond worden aangeboden, moet 
het droog en schoon zijn, moet het uit handzame stuk-
ken bestaan, het mag nooit op straat worden gezet, het 
wordt alleen opgehaald bij huisadressen, niet bij bedrij-
ven en u betaalt 25 euro per aanbieding met uw pinpas. 

Fietsclusters op het trottoir 

Een tweede punt waar veel aandacht aan werd besteed 
is het probleem van grote clusters van fietsen op het 
trottoir. Dit gebeurt meestal bij huizen waar veel studen-
ten wonen. Het probleem is dat mensen met rolstoelen 
en/of scootmobielen hier niet langs kunnen en dan via 
de straat verder proberen te komen. Hierbij kantelen 
vaak rolstoelen of scootmobielen met alle gevolgen van 
dien. Geprobeerd zal worden om bij deze studenten-
huizen fietsvoorzieningen te treffen om zo het probleem 
te verminderen. 

Onkruid langs de voorgevel 

Tot slot het onkruid langs de voorgevel van een huis. 
Vaak zie je mooie planten of bloemen tegen de voor-
gevel van een huis, soms ook een strook van onkruid. 
Prachtig. De wijkraad wil echter nog eens duidelijk laten 
weten dat de strook langs de voorgevel van een huis 
door de bewoner moet worden onderhouden. Dit is 
geen taak van de gemeente. 

Na een terugblik en op naar 2023
2022 Is bijna voorbij, een jaar waar de wijkraad hard gewerkt heeft 
aan een nieuwe uitstraling en het leggen van goede contacten met de 
bewoners en onze wijkpartners. Er waren twee grote bewonersbijeen-
komsten en veel  ‘verrijk je wijk’ activiteiten.  

SintAnna 1

SintAnna 2
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Bredaseweg

Korvelseweg

Ringbaan Zuid
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Kromhoutpark

Schildersbuurt 

    Noord

Schrijversbuurt

Staatsliedenbuurt Oost

Het Laar

Westend

Schilders-

buurt 

Zuid

Op het lentefeest ‘Klinken 
op de lente’  begin april 
werd het nieuwe logo en 
de nieuwe website gepre-
senteerd. Een aantal be-
woners moest wennen aan 
de nieuwe naam: Westend 
stond er niet meer bij! Maar 
omdat Westend één van 
de 6 buurten van Korvel is 
was het logisch deze aparte 
vermelding in de naam weg 
te laten.  

Ook de tweede grote 
bewonersbijeenkomst op 
21 september ‘Veilig wo-
nen / fijn wonen’ was een 
succes. Alle professionals 
die we graag bij deze bij-
eenkomst wilden hebben 
waren aanwezig. Ook onze 
nieuwe wijkwethouder Yu-
suf Çelik was van de partij. 
Op een laagdrempelige 
manier konden bewoners 

terecht met hun proble-
men, vragen en ideeën. 

Enquête 
De enquête die de wijk-
raad voor die bijeenkomst 
in september had opge-
steld is goed ingevuld. 
Mooi is dat bijna iedere 
respondent blij is om in 
deze wijk te wonen! 
Verkeersoverlast, slecht 
groenonderhoud en veel 
rotzooi op straat sprongen 
eruit als grootste ergernis-
sen. De gemeenteraad 
is aan zet om het onder-
houdsniveau van onze wijk 
op te waarderen. Kortom: 
er moet meer geld bij! 

Daarnaast zullen we als 
bewoners meer moeten 
gaan doen aan ons eigen 
gedrag, Niet alles kunnen 
we van de gemeente, boa’s 

en politie verwachten. Geen 
rotzooi achterlaten, niet te 
hard en tegen het verkeer 
inrijden en de FIXI-app goed 
gebruiken. Hoe meer mel-
dingen via FIXI hoe eerder 
aan de oplossing gewerkt 
gaat worden.  

Contact met bewoners 
Meer contact met bewoners 
is essentieel om als wijkraad 
goed te kunnen functione-
ren. Wij zoeken naar ma-
nieren om dit voor elkaar 
te krijgen. De wijkraad is 
in ieder geval van plan 
om ook komend jaar twee 
bewonersbijeenkomsten te 
organiseren. In de volgende 
Koppel en op onze website 
vind u hier meer informatie 
over.  

Hou onze website in de 
gaten! U kunt er veel infor-
matie vinden, maar ook uw  
ideeën en vragen kunt u 
via de website melden.  De 
wijkraad wenst alle bewo-
ners en wijkpartners fijne 
feestdagen en een mooie 
jaarwisseling. 

Tot ziens in 2023! 

Beatrijs van der Weijden, 
Voorzitter wijkraad  
wijkraad@korvel-sint
anna.nl 
www.korvel-sintanna.nl           
06 237 646 09 

ATELIER  &  WINKELRUIMTE  TE HUUR

Rijkers Conceptstore  |   Nieuwlandstraat 47-01
5038 Sm Tilburg  |  06-22994339  |   info.rijkerscuriosa@gmail.com

Loop eens binnen voor meer informatie

Midden in het gezellige dwaalgebied van Tilburg

diggersrecordstore.nl
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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

ContourdeTwern

Lunchgroep Nieuwe Stede groot succes!

Afgelopen jaar is er met een subsidie van het Tilburgse Preventie 

Akkoord bij de lunchgroep lekker, maar vooral ook gezond gegeten.

Vangnetwerk ‘De Lunchgroep’ is een fijne plek waar wijkbewoners bij elkaar 

komen. 

Bij De Lunchgroep doen we het samen en voor elkaar. Het gaat vooral om 

je talenten. Iedereen kan iets doen voor elkaar. Een luisterend oor bieden, 

helpen met koffie inschenken, de tafel dekken, de maaltijd voorbereiden of 

maken. Wat is jouw talent? Bij De Lunchgroep hoor je er bij, doe je er toe en 

doe je weer mee. Je bent nooit alleen!

Met een bijdrage vanuit het Tilburgse Preventie Akkoord is er het afgelopen 

jaar veel ingezet op vers en gezond eten. 

De persoonlijke groei en bewustwording van de deelnemers over een gezon-

de maaltijd nam verder toe. Bij ‘De Lunchgroep’ verbinden mensen zich aan 

elkaar. Zij worden hierbij ondersteund door een sociaal werker van 

ContourdeTwern die de fysieke ontmoeting faciliteert en die wederkerigheid 

en onderlinge steun stimuleert.

Het succes van dit vangnetwerk zetten we de komende jaren graag door en 

willen we verder uitbreiden op meer plaatsen in Tilburg.

Kom je erbij? 

De Lunchgroep is er iedere maandag vanaf 10.00 uur. Er is gratis koffie en 

thee. Vanaf 11.00 uur verzorgen we samen de lunch. 

Je kunt de Meedoenregeling inzetten of je betaalt een eigen bijdrage van 

€ 1,-.

Heb je vragen of wil je ook meedoen? 

Bel Bas Groenendijk, 06 233 46 785 of 
Silvia van Dijk: 06 444 95 968 of loop 
gerust eens binnen in Wijkcentrum 
De Nieuwe Stede, Capucijnenstraat 156.

Wil jij ook het verschil maken op een manier die bij jou past? Kun je wel een extra 

handje gebruiken? Ben je op zoek naar vrijwilligers? 

Als je één van die vragen (of meer) met ja beantwoordt, neem dan eens een kijkje op 

ons platform www.vrijwiligerstilburg.nl  

Op ons platform vind je vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk en vrij-

willige inzet verzameld. Alle stichtingen, verenigingen en burgerinitiatieven kunnen 

een vacature plaatsen. Heb je zelf een vraag of wil je iets voor een ander betekenen? 

Ook dit kun je kenbaar maken. Inmiddels zijn er al ruim 270 vacatures en hulpvragen 

geplaatst en bieden meer dan 250 mensen hun hulp aan.   

Vraag, vind en help elkaar. Het werkt heel eenvoudig.   

Wil je aan de slag maar kom je er toch niet uit, neem dan contact op met het 

Vrijwilligerspunt Tilburg Zuid: zuid@vrijwilligerstilburg.nl of bel naar 06 199 87 176.

De Koppel
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Het einde van het jaar nadert langzaam. Dit is voor veel mensen een moment om 
terug te kijken op het afgelopen jaar en vast vooruit te kijken naar het nieuwe jaar.  

Ook in het notariaat doen we dit natuurlijk. In het afgelopen jaar is ons vooral opge-
vallen dat er steeds meer levenstestamenten worden gemaakt en natuurlijk dat de 
huizenmarkt langzaam aan het veranderen is. Bij het vooruitkijken hebben we ook al 
gezien dat een aantal dingen zal wijzigen. Graag belicht ik hier nog een aantal speci-
fieke punten. 

Alvast vooruitkijken 
naar 2023  
Door  Fabienne Hoppenbrouwers
kandidaat-notaris

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!

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

PERSOONLIJKE
AANPAK

BETROKKEN
BIJ UW ZAAK

TRANSPARANTE
TARIEVEN & OFFERTES

FAMILIERECHT
ERFRECHT

ESTATE PLANNING
ONROEREND GOED 

ONDERNEMINGSRECHT 

Levenstestament 

Het is fijn om te zien dat 
steeds meer mensen kiezen 
voor het opstellen van een 
levenstestament. Daarmee 
ben je goed voorbereid op 
de toekomst. Mocht je zelf 
de wilsbekwaamheid ver-
liezen, dan weet je dat er 
een gevolmachtigde klaar 
staat om je te helpen en de 
taken van je over te nemen. 
Veel mensen vinden het ook 
fijn dat er in dat geval geen 
bewind of curatele meer 
nodig is, want hier zitten 
voor de bewindvoerder en 
curator doorgaans meer 
haken en ogen aan dan aan 
hun taak als gevolmach-
tigde. 

Ook op medisch vlak heb 
je de ruimte om je voor te 
bereiden op wat mogelijk 
komen gaat. Veel mensen 
krijgen er rust van wanneer 
zij weten dat zij hier geen 
zorgen meer over hoeven te 
hebben voor de toekomst. 
Ook voor 2023 blijft dit dus 
iets om eens bij stil te staan. 

Jubelton 

De belastingvrije schenking 
voor de eigen woning, ook 
wel ‘jubelton’ genoemd, 
gaat verdwijnen. In 2022 
mag voor het laatst nog 
maximaal € 106.671 ge-
schonken worden. Deze 
schenking kan enkel gedaan 
worden ten behoeve van 
de verkrijging, verbouwing 
of onderhoud van de eigen 
woning of voor de aflos-
sing op de hypotheek. Ook 
kunnen met het geschon-
ken bedrag de rechten van 
erfpacht, opstal of beklem-
ming van uw eigen woning 
afgekocht worden. 

Voor starters op de 
woningmarkt 

In 2023 gaat de grens voor 
een NHG-hypotheek 
(Nationale Hypotheek 
Garantie) omhoog naar 
€ 405.000. In 2022 was de 
grens € 355.000. Door deze 
verhoging krijgen meer 
huizenkopers toegang tot 
een hypotheek met NHG. 
Bovendien wordt voor de 
startersvrijstelling voor de 
overdrachtsbelasting de 
woningwaardegrens ver-
hoogd naar € 440.000. Deze 
staat nu op € 400.000. Met 
een woning onder deze 
waarde kunnen zij, wan-
neer zij ook voldoen aan 
de overige voorwaarden, 
kiezen voor 0% overdrachts-
belasting. 

Overdrachtsbelasting voor 
beleggers en ondernemers. 
In 2022 betaalde je als 
belegger of ondernemer 8% 
overdrachtsbelasting. Ook 
dit zal veranderen. Het tarief 
wordt verhoogd naar 10,4%. 

Opkoopbescherming 

Sinds 1 januari 2022 kan een 
gemeente er voor kiezen 
een stelsel van opkoop-
bescherming in te voeren. 
Dit om woningzoekenden, 
waaronder starters op de 
woningmarkt, meer kans te 
geven op een betaalbare 
koopwoning of om extra 
druk op de leefbaarheid als 
gevolg van de opkoop van 
woningen voor verhuur te 
beperken. In dat geval is 
een vergunning nodig om 
(aangewezen) goedkope 
of middeldure woning, te 
verhuren binnen een 
periode van vier jaar na de 

leveringsdatum. Minister 
De Jonge voor Volkshuis-
vesting en Ruimtelijke 
Ordening wil dat gemeen-
ten meer mogelijkheden 
krijgen om eigen inwoners 
die een huis willen huren 
of kopen in hun gemeen-
ten voorrang te geven ten 
opzichte van mensen van 
buiten de gemeente. Ook 
moeten gemeenten de 
ruimte krijgen om wo-
ningen toe te wijzen aan 
mensen met een cruciaal 
beroep, zoals leraren, 
verpleegkundigen en 
politieagenten. Door een 
wijziging van de Huis-
vestingswet, die naar de 
Tweede Kamer is gestuurd, 
moet dit per 2023 mogelijk 
zijn. 

Natuurlijk is dit een greep 
uit de veranderingen die 
in 2023 worden verwacht. 
Wilt u nog iets regelen om 
het oude jaar goed af te 
sluiten of wilt u 2023 goed 
beginnen en heeft u daar 
nog advies bij nodig, bel 
ons dan op 013-532 11 
55 of stuur een mail naar 
info@notaristilburg.nl. 

Eerste communie in parochie
De Goede Herder 

De eerste communie is een prachtig feest voor 
kinderen en voor de hele familie.  

Op weg naar de eerste communie 2023 biedt parochie De 
Goede Herder (Goirle en Tilburg ten zuiden van de spoor-
lijn) drie voorbereidingsroutes aan. Elke route heeft een 
eigen werkwijze met leuke en leerzame activiteiten en 
vieringen.  

Ouders kunnen kiezen aan welke route hun kind deel-
neemt en in welke kerk het kind de eerste communie 
ontvangt.  

Data, praktische informatie en een aanmeldingsformulier 
zijn te vinden op www.parochiedegoedeherder.nl/ik-wil/
mijn-kind-aanmelden-voor-de-eerste-h-communie



www.wijkkrantdekoppel.nl                                                                                                                                                                                                                                            pagina 16

Gratis kerkconcert  in de Trouwlaan

Op 18 december om 14.30 uur is er een Kerstconcert in de kerk van de Trouwlaan 
aan de Wassenaerlaan. Naast het Zangkoor Trouwlaan en het Mannenkoor 1001 
uit Gilze treden voor u op: het Vocaal Ensemble Da Capo uit Goirle en het blaas-
orkest Tmoesje, eveneens uit Goirle. Na afloop van deze muzikale traktatie is het 
gezellig samenzijn in de ontmoetingsruimte van de kerk. De toegang is gratis. 

11 december in Het Laar

Voor alle bewoners en buurtbewoners van Het Laar is 
er zondag 11 december een Kerstmarkt. 
Van 11.00 uur tot 16.00 uur is het binnenplein omge-
toverd tot een kerstparadijs. Er zijn veel kraampjes 
aanwezig met mooie kerstspullen. In het Grand Café 
zijn lekkere hapjes en drankjes tegen een kleine 
betaling verkrijgbaar. Ook voor u als wijkbewoner! 
Kom ook kijken in Het Laar, 
Generaal Winkelmanstraat 175.

85 cent
95 cent per stuk

€8,00 €9,00)

10-14 uur af te halen.

Zaterdag 7 december van 10.00 – 17.00 uur 
Zonnehof, Professor Gimbrèrelaan 24

    Zondag 8 december van 10.00 – 16.00 uur
Wijkcentrum de Ypelaer

    Woensdag 11 december van 15.00 – 21.00 uur
 Zelfshopmarkt voor MKB en ZZP’ers in de LocHal

    Woensdag 11 december van 16.00 – 20.00 uur 
Winterfair De Rooi Pannen

    Donderdag 12 december van 16.00 – 20.00 uur
Winterfair De Rooi Pannen

    Vrijdag 13 december van 16.00 – 22.00 uur 
Kerstmarkt Ketelhavenplein 

    Zaterdag 14 december van 12.00 – 18.00 uur 
Wintertuin bij Villa Pastorie

    Zaterdag 14 december vanaf 13.00 uur 
Kerstmarkt bij De Hazelaar

    Zaterdag 14 december van 16.00 – 22.00 uur 
Moonlightshopping in Goirle

    Zondag 15 december van 11.00 – 17.00 uur 
Swan Market in de Wagenmakerij

    Zondag 15 december van 12.00 – 17.00 uur
Wintereditie Dwalerij in het Dwaalgebied

    Van 21 t/m 24 december van 12.00 – 16.00 uur 
Kerstmarkt Westermarkt

Eerst volgende Koppel 
komt uit op 11 februari.

Kopijsluiting is op  
23 januari 2023.

Kerstrepetoire in de Kloosterkerk

Tilburgs Mannenkoor Le Renaissance en leerlingen van de Möbius Muziekschool 
Tilburg brengen een uitgebreid kerstrepertoire. Na afloop drinken we samen een 
glaasje glühwein of koffie/thee.

De toegang is gratis maar wil je zeker zijn van een plaats, meld je dan aan via mail: 
korvelconcertjes@gmail.

Zondag 11 december aanvang 16:00 uur
Kloosterkerk Paters Kapucijnen, Korvelseweg 165, Tilburg

M.m.w: Contour de Twern, Chapel Studio, Möbiius Muziekschool Tilburg, RC Til-
burg Leijdal, Huisartsenpraktijk Kuijpers en Fransen, Prins Bernhard Cultuurfonds.

KERSTMARKTENKERSTCONCERTEN



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 
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Op woensdag 14 december vindt, even als vorig jaar, 
weer de Kerstlunch plaats. Inschrijven kan van vrijdag 
21 november tot en met vrijdag 9 december aan de 
balie van het Zuiderkwartier. Ben er op tijd bij want er
is maar plaats voor 80 personen. 

Het menu:  
keuze uit 2 soorten huisgemaakte soep met ballen 
een ambachtelijke thuis gemaakt rundvlees croquet 
goed belegde broodjes met vleeswaren, salades en 
zoet broodbeleg koffie, thee, melk en jus ’d orange 

Alles wordt duurder behalve de Kerstlunch:  
eigen bijdrage vorig jaar € 2,50 maar dit 
jaar slechts € 2,00 per deelnemer. Dus 
blijf niet thuis zitten maar kom naar dit 
gezellige smakelijke samenzijn. 

Op steeds meer plaatsen in Tilburg duiken 
weggeef, ruil, of verdeelkasten op. Uit de 
verdeelkast aan de Sevenhoekstraat bij num-
mer 58 mag iedereen die het niet breed heeft 
maximaal 3 producten meenemen. Spullen 
doneren kan natuurlijk ook: levensmidde-
len en verzorgingsproducten als shampoo, 
tandpasta, etc.  Natuurlijk nog niet geopend 
en binnen de houdbaarheidsdatum. Zie ook 
Facebook “Verdeelkast Tilburg Zuid. Hier is ook 
een MUP punt: een plaats waar je menstruatie-
producten kunt halen. 

Ook in wijkcentrum De Boomtak staat zo’n 
weggeefkastje. Gratis menstruatieproducten 
worden uitgegeven op verschillende plaatsen 
in Tilburg, zoals op Spoorlaan 444 (Google: 
MUP, Tilburg, voor andere locaties.) 

Illustratie door Gee Adriaansz

                 Deze familie uit de Berkdijksestraat           
            wenst u fijne feestdagen!
      Vlnr Samantha Lauwerijssen, 
Romy, Britney en Jan Heij

KERSTLUNCH IN HET 

ZUIDERKWARTIER

EERLIJK DELEN
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Effe Loskoppelen 
Door Ester Bruls

Dansende cello’s

Onlangs ging ik naar een dansvoorstelling met 
live muziek. Dacht ik. Verkeerd gedacht dus. 

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. Los-
koppelen 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 

De muziek wordt uitgevoerd 
door acht cellisten – dat op 
zich is al heel bijzonder – en 
een zangeres. En die mensen 
dansen dus! En dat doen ze 
verrekte goed. Met de cello 
in de hand of nek geklemd 
verplaatsen ze zich over het 
podium, maken zachte arm-
bewegingen, lopen, glijden, 
schuifelen over de vloer. En 
dat terwijl ze prachtige 
noten spelen op hun instru-
ment, ritmisch trommelen 
op de cellokast, of oud
Engelse teksten zingen. 

Zeg nou zelf, dat is best knap. 
En super dapper. Dapper dat 
deze mensen verder durven 
gaan dan wat ze normaliter 
doen en denken te kunnen. 
Deze artiesten zijn opgeleid 
tot musicus en gingen de 
uitdaging aan om met be-
geleiding van professionele 
choreografen de voorstelling 
beweging te geven. Samen 
hebben ze onderzocht wat 
fysiek kon, waar hun moge-

lijkheden lagen, hoe ze zich 
fijn konden bewegen, hoe 
ze konden dansen zoals 
dat bij ieder persoonlijk 
paste.  

"Dat is niet makkelijk. 
Buiten je comfortzone 

stappen, je grenzen op-
zoeken. Iets anders 

te doen dan je 
gewend bent".  

Soms worden we gedwon-
gen door omstandigheden. 
Als je relatie stopt, als je 
een nieuwe baan krijgt, 
als je gezondheid je dwingt 
om het anders te doen. 
En dan kan het een grote 
uitdaging zijn om nieuwe 
manieren te vinden om je 
te verhouden tot datgene 
wat anders is. Het niet af 
te wijzen maar af te tasten, 
het aan te nemen en er op 
jouw manier een nieuwe 
vorm in te vinden. En als je 
dan nog plezier kunt heb-

ben in die nieuwe dans, dan 
heb je iets overwonnen en 
veel gewonnen. 
De zaal zat muisstil te genie-
ten en beloonde na afloop 
met een groot applaus. 
Welverdiend.  

Voor mij is het nu ook weer 
tijd om iets anders te gaan 
doen. Effe loskoppelen was 
leuk, dank voor jullie aan-
dacht!  

Verrijk je Wijk 2022 
Trouwlaan / Uitvindersbuurt en 
Zeeheldenbuurt / Oerle  

Afgelopen tijd  zijn er weer diverse activiteiten 
gesponsord door de de Wijkraad uit het fonds 
Verrijk je Wijk. 

Voorbeelden genoeg, zoals de Mosselavonden,  de 
Kerstluch, Halloween, Sint Nicolaas voor de kinderen, 
het onderhoud aan de biljarts in het Zuiderkwartier, 
het  Kerstdiner voor de deelnemers aan de ouderenbingo, 
de Zuiderbazaar, Festival Oude Dijk en nog veel meer.  

We zijn op zoek naar 
wijkbewoners die 
nieuwe initiatieven 
willen ontplooien die 
dan door Verrijk je Wijk 
kunnen worden onder-
steund. Verrijk je Wijk 
is bedoeld voor 
initiatieven van wijk-
bewoners om hun 
omgeving leefbaarder 
te maken in de breed-
ste zin van het woord 
en om de cohesie te 
vergroten.  

Kijk ook op www.wijkraadzuiderkwartier.nl onder verrijk 
je wijk, daar staat een invulformulier wat je zo kunt invul-
len als je een aanvraag wilt indienen.  Wij nemen dan con-
tact met u op. Voor overige vragen aan de Wijkraad kan u 
een e-mail sturen naar info@wijkraadzuiderkwartier.nl .  
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maaltijdthuis.nl013 - 82 00 954

Proefpakket
3 maaltijden

15.00
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.

Jungle Fever 
Door Xantijne Plantijne

Croton 

Deze keer staat de Croton (Codiaeum) in het zonnetje. Zijn kleurrijke verschijning 
maakt hem tot mijn persoonlijke favoriet maar hij is ook nog eens uitgeroepen tot 
kamerplant van 2023. 

Kent u dat? 
Column door Wim Werker

Ik heb een haat-liefde verhouding met de computer. 
Het is een geweldig apparaat waar je veel mee kunt 
doen mits je de vereiste routines bezit. En routine krijg 
je alleen maar door het veel te doen. Het ligt dus aan 
mijzelf. Doordat ik niet meer deelneem aan het arbeids-
proces ontbreekt een bepaalde dwang die ik kennelijk 
nodig heb. 

Een van de dingen waar ik een vreselijke pesthekel aan 
heb is het inloggen bij firma’s waar ik iets wil bestellen, 
een abonnement bij heb, het ziekenhuis, het abp, de 
sociale verzekeringsbank, de verzekeringsmaatschappij 
maar ook bij de firma waar ik mijn cartridges altijd bestel 
en zo kan ik nog een hele lijst opnoemen waarbij ik dan 
een wachtwoord en een code nodig heb. Je wordt dan 
vriendelijke verzocht om in te loggen bij “mijn abp” of 
“mijn unive” en dan middels wachtwoord en code in je 
eigen pagina te komen. Ik heb inmiddels een ellenlange 
lijst van ww en codes.  

Dan komt het. Als je dan inlogt als je in die lange lijst 
het juiste ww en code hebt gevonden, werkt de code 
niet die ik toch uiterst zorgvuldig op een lijstje heb 
gezet. Je kunt dan een nieuwe code aanvragen maar 
soms stuit je op een onwillige computer die maar blijft 
herhalen dat je gegevens niet kloppen. Witheet word 
ik daarvan want het is niet de eerste keer (en waarschijn-
lijk ook niet de laatste) dat me dat overkomt. Ik word 
dan overmand door wat wij in de familiekring onze 
Corsicaanse natuur noemen en ben dan in staat om 
met een bijl de computer te lijf te gaan. Als ik dan hevig 
zit te sakkeren vraagt mijn liefste uit de keuken met een 
engelachtige stem of het wel gaat. Dat helpt en ik zet 
de computer uit, me voornemend om het morgen maar 
weer eens te proberen. 

Fijne Sinterklaas en andere feestdagen! 

Verzorging 

De Croton is afkomstig uit Zuid-Oost Azië en is er in verschillende soorten met bont 
gekleurde bladeren. Hij houdt van een licht vochtige grond en kan zijn bladeren 
vrij dramatisch laten hangen waarmee hij aangeeft dat hij graag weer wat water wil 
hebben. In het voorjaar en de zomer kan je hem een beetje voeding geven maar pas 
hiermee op aangezien het hem veel energie kost om voedingsstoffen op te nemen. 
Teveel aan voeding zou dus ten koste kunnen gaan van de groei van je plant.  
Deze plant kun je gerust op een lichte plek neerzetten want daar houdt hij wel van.  
Het is zelfs zo dat zijn kleuren feller worden als hij meer licht krijgt.  

Belangrijk om te weten:  
- hij is gevoelig voor spint (ongedierte) en het is daarom aan te raden om zijn blade-
ren regelmatig met water te besproeien. 

- hij is licht giftig voor mens en dier. Je dient er rekening mee te houden dat het sap 
licht irriterend is, mocht je hem bijvoorbeeld willen snoeien.  

Soorten: 

Hij is in verschillende verschijningen te verkrijgen; met lang, dun, licht gekruld blad 
tot planten met korte, brede bladeren. Ze hebben gemeenschappelijk dat het blad 
vrij dik en leerachtig is en ze zijn allemaal prachtig bont gekleurd, variërend van 
geel, rood, bruin, oranje, wit en zelfs paars. 
De Croton is een plant die zeker voor de vrolijke noot in huis zorgt.  
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Vervolg: Karel Doormanlaan 
gaat op de schop
Door Marcel Payens

In onze vorige 2 edities besteedden we al aandacht 
aan de herinrichting. De gemeente organiseert nu 
een inloopavaond voor bewoners op woensdag 
7 december 2022 tussen 19.00 uur en 21.00 uur,
locatie: De Nieuwe Stede, Capucijnenstraat 156 in 
Tilburg. Er zal geen centrale presentatie zijn; De 
laatste plannen liggen ter inzage en bewoners 
kunnen vragen stellen.

GGZ Breburg zoekt vrijwilligers
Door Annemarie van Malsen 

Denk je al een tijdje na over vrijwilligerswerk? Dan is GGZ Breburg misschien 
wel op zoek naar jou. “We zijn altijd op zoek naar mensen”, zegt Jeanne 
Hesselmans, activiteitenbegeleider en vrijwilligerscoördinator bij Breburg. 
Door corona is een aantal vrijwilligers afgehaakt, maar ook studenten die na 
hun afstuderen een baan vinden stoppen vaak met hun vrijwilligerswerk. 

Foto; Jeanne Hesselmans

GGZ Breburg is een verblijf 
voor mensen met psychiatri-
sche problemen in de leeftijd 
van 55 tot 73 jaar oud. De cli-
enten verblijven hier langere 
tijd. De mogelijkheden voor 
vrijwilligerswerk zijn zeer 
divers: je kunt assisteren bij 
de dagbesteding, of maatje 
worden van een cliënt”. 
Zowel jongeren als ouderen 
melden zich aan als vrijwil-
liger. Een speciale opleiding 
is niet nodig, vertelt Jeanne. 
“Maar alle vrijwilligers gaan 
graag met mensen om.” 

Meedraaien 
Omdat het prettig is als 
vrijwilligers zich voor een 
langere tijd inzetten, is er een 
wederzijdse proeftijd. Jean-
ne: “Na een kennismakings-
gesprek spreken we af dat je 
een week nadenkt voordat 
je ja of nee zegt. Daarna kan 
je een paar keer meedraaien. 

En vind je het na 4 -6 weken 
proefdraaien nog steeds 
leuk, dan stellen we een 
vrijwilligerscontract op.” 
Het activiteitenprogramma 
bij GGZ Breburg draait al-
leen op werkdagen, maar 
als je kiest om maatje te 
worden van een van de 
cliënten, dan kan dat ook 
in het weekend. Als maatje 
kan je bijvoorbeeld met 
een cliënt gaan wandelen, 
samen de stad in gaan, een 
kopje koffie drinken.  

Arno Hoeckx (63) uit Til-
burg-Noord is al drie jaar 
vrijwilliger bij ouderen-
groep op de Piet Heinstraat. 
Hij assisteert de activitei-
tenbegeleider. Hij helpt met 
de koffie en thee, maakt 
praatjes met mensen, gaat 
met ze naar de winkel, helpt 
bij het koken, of neemt met 
cliënten de krant door.  Ge-

lachen wordt er ook. Arno: 
“Het is elke dag iets anders. 
We doen ook vaak geheu-
genspelletjes of lossen 
samen een puzzel op.” 

Ervaring 
Arno is twee ochtenden 
in de week bij de GGZ in 
Tilburg, en gaat daarnaast 
een dag naar de Grote Beek 
in Eindhoven. “Ik ben daar 
vanuit een andere invals-
hoek, omdat ik zelf ook 
psychische klachten heb. 
Je zou me ervaringsdes-
kundige kunnen noemen.” 
Het vrijwilligerswerk helpt 
hem, vertelt Arno. “Als ik ’s 
morgens opsta en het gaat 
even wat minder, ga ik toch 
naar mijn werk en dan is het 
gelijk over.”  
Het is gezellig in de Piet 
Heinstraat. Arno: “Anders 
zou ik niet komen. Ze zijn 
blij als ik er ben. Ik motiveer 
mensen om uit bed te ko-
men en mee te doen met de 
activiteiten. Nooit gedacht 
dat ik met oudere mensen 
zou gaan werken. Maar het 
ligt mij en ik krijg er heel 
veel voor terug.” 

Geïnteresseerd in 
vrijwilligerswerk? Bel GGZ 
Breburg 088-016 1616 Of 
mail Jeanne Hesselmans 
J.Hesselmans@ggzbreburg.
nl

Brief van ons Wies

Biste meens 

Ut lööpt stillekes tege de Kerst en nuwjaor. Mar irst Sinter 
Kaos vur de klën kientjes. Over zwarte Piet zulle wij ut 
mar nie hebbe Want dan wor ik wir kwaod. Ze motte daor 
van af blëve. Meer zeg ik daor nie over. Mar de kerst dè is 
wir  fèn Ál zal ut dees jaor wel allemol un bietje minder 
zèn. Want alles groeit de pan ööt . mar we hebbe nog te 
ete. En we zen  saome. En dè is belangrijk.  

Ik heurde list nog un leuk verhaoltje. D r ware un paor 
meense die ginge op de thee bij hullie vrienden.  Ze 
krege un stukske taart en lekkere bonbons. Nonde knelle 
wè ware die lekker. Heure meens was gaon waandele, en 
hij zag un zak ligge op de grond. Hij keek uns goed, en 
wè denkte, d r zat un doos bonbons in, keurig mee un 
strikske in gepakt . Dè had iemand verloren, hij docht dè 
zen de menne. Ik krèg nog meense op de thee. Dan heb 
ik iets lekkers. Ge moet weten z n vrouwke was erg 
zöönig  en dè vond hij nie leuk’Mar hij vond wel veul 
dingen , als er theedrinkers op visite kwamen. En die 
meense dochte dè hij van z n traktementje iets lekkers 
kocht, nou dè is toch un mooi gebaar. Om dè z n vrouke 
nogal krenterig waar probeerde hij dè zö te verbergen. 

Ik zal die meense mee de Kerst vraoge Want die kenne 
wij ok. Ze hebbe ut nie zó breed. En dan hebbe wij ök 
wir iets gedaon, om ons gewete te susse. Allemol saome. 
Hullie kender wone nogal ver weg. En aanders zen ze mar 
mee zn tweeë. En des nie zó fëën.  

 Mar ik wens ieder die dees leest un hille fëëne fistdaoge 
toe en un gezond 2023 ik zeg mar zòò. Naoste liefde is hil 
wet aanders dan bemoeizucht.

Veul groete van jullie Wies 

POMPEN
ONDERHOUD

         - Stop met diëten -
Start met het programma Overgewicht te lijf!

Vergoeding door zorgverzekeraar.
Meer informatie op www.werkaanleefstijl.nl

(ook voor stoppen met roken)

De redactie zoekt!

Lees jij ook altijd met veel plezier de wijkkrant? 
Dan zijn we op zoek naar jou! 

Leer je wijk nog beter kennen door het 
praten met mensen en het schrijven van 

stukjes met allerlei uiteenlopende thema's. 
Kom jij onze gezellige redactie versterken? 

Mail dan naar: redactie@wijkkrantdekoppel.nl 
en dan maken we kennis.




