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Een passie voor auto’s 
Door Zandra van Toorenburg  

Wahab Khan woont al bijna 
30 jaar in de wijk Korvel. 
Zijn allereerste auto was 
een Mini-Cooper. Van jongs 
af aan was Wahab altijd al 
bezig met auto’s. Alles aan 
auto’s en motoren vindt hij 
mooi. Oldtimers, pick-ups en 
Amerikaanse sleeën hebben 
eigenlijk wel zijn voorkeur. 

Zelf heeft hij onder andere 
gereden in een Lelijk eendje, 
Daihatsu Feroza, een Buick, 
Chevrolet Impala en Silver-
ado. ‘Gewone’ auto’s heeft 
hij ook wel gehad, hij heeft 
bijvoorbeeld een  Renault 5 
zelf omgebouwd tot een 
mini-pickup. “Het geluid van 
de motor vindt ik prachtig”, 
zegt Wahab. Tot voor kort 
had hij een grote Pick-up 
truck met een 5,7 liter mo-
tor. “Dan hoor je de motor 
grommen als je wegrijdt”.

Khan begon met werken 
met auto’s voor allerlei 
kunstenaars in zijn buurt 
en netwerk. Al vrij snel 
daarna is hij een eigen 
garage begonnen in de 
Houtstraat. Maar toen de 
brandweer vertrok uit de 
Sint Annahof, vestigde hij 
daar zijn Sleutelgarage. 
Lekker dichtbij huis, want 
sinds 1984 woont hij in de 
Van Sonstraat. Samen met 
andere huurders was een 
vereniging opgericht, om 
de voormalige brandweer-
kazerne te beheren. 

Sinds 2000 zit hij met zijn 
garage op het industrie-
terrein, net voor de Milieu-
straat. In het Sint Annahof 
moest hij vertrekken van 
de gemeente, en het was 
ook te klein geworden. 
Nu rijdt hij dagelijks op 
en neer. Zijn garage is nu 
groot genoeg en wonen 
in de wijk Sint Anna bevalt 
nog steeds. Het is er lekker 
rustig en je wordt wakker 
met het fluiten van de 
vogeltjes. En nog een 
pluspunt: het is op loopaf-
stand van de stad. Als het 
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aan Khan ligt, gaat hij daar 
nooit meer weg.

Het onderhoud aan zijn 
eigen auto’s heeft hij uiter-
aard altijd zelf gedaan. 
Oudere auto’s waar veel 
mechanisch was, maar ook 
meer moderne auto’s met 

meer elektronica. 
Op de vraag of hij nog 
andere hobby’s heeft, 
antwoordt hij dat hij 
vroeger altijd motorraces 
heeft gedaan. Tegenwoor-
dig gaat hij op pad met 
de camper. Het blijft toch 
altijd iets met auto’s.

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

Voor vragen, opmerkingen of eventuele klachten kunt u naar
de redactie mailen: redactie@wijkkrantdekoppel.nl.  Alle aan-
leverspecificaties 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 16 april,
Kopijsluiting is op 21 maart 2022.

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
U kunt ook rechtstreeks mailen met de wijkagenten Teun 
Roovers en Harm de Cort
Wilt u anoniem een melding doen?
Meld Misdaad Anoniem, bel 0800-7000 (melders blijven altijd 
anoniem) of ga naar www.meldmisdaadanoniem.nl
www.politie.nl-mijn buurt-wijkagenten-korvel Tilburg.

Tip of melding over uw buurt
Straatverlichting kapot? Ophalen(grof ) huisvuil? 
Losliggende tegels of, heeft u overlast van iets?
Ga naar www.tilburg.nl/melden of bel 14013 (maandag t/m 
vrijdag tussen 8 en 18 uur).

Contactpersonen
Tiwos: Hilde Bauwens: hildebauwens@tiwos.nl  013-5490764
Rick Hendeiks: rickhendeiks@tiwos.nl

TBV wonen
Paul de Nijs: pdenijs@tbvwonen.nl
Olivier van den Ham: ovandenham@tbvwonen.nl
Dennis van Gorp: dvangorp@tbvwonen.nl

Wonen Breburg
Alexandra Mravunac: a. mravunac@wonenbreburg.nl
Frank Sjaardema: f.sjaardema@wonenbreburg.nl
013-5399803

Contour de Twern
Jacoline Pijl, buurtondersteuner: 06-12936859
jacolinepijl@contourdetwern.nl   
  
R-Newt
R-newt kids Sander: sander@r-newt.nl  06-23544700
R-newt jongeren Debbie: debbie@r-newt.nl  06-22761369

Gemeente Tilburg
Wilt u graag met de gemeente praten over uw buurt?
Neem contact op met uw wijkregisseur van de gemeente of 
omgevingsmanager Ankie van de Sande: 
ankie.van.de.sande@tilburg.nl  013-5429084

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 jaar 
geleden ook hun eigen film-podcast ‘Cinepraatjes’ begonnen. Dat ze 
een voorliefde hebben voor horror- en sciencefictionfilms is daarin 
duidelijk te zien en te horen. 

Aanrader
Sommige films hebben 
nooit een bioscoop- 
succes behaald, maar dat 
wil uiteraard niet zeggen 
dat het dan een slechte 
film betreft. Er zijn name-
lijk ook films, die pas jaren 
later ontdekt worden 
door enthousiaste filmlief-
hebbers en zo een cult-
status bereiken. 
Neem bijvoorbeeld de 
sciencefiction film Blade 
Runner uit het jaar 1982, 
die pas veel later de er-
kenning kreeg die het 
verdiende. Voor recente 

Linkjes:

Alle Cinemaatjes recensies zijn hier te zien: 
www.youtube.com/dutchnerdclub
De 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

films is het uiteraard moei-
lijk inschatten of deze 
ooit zo’n cult-status zullen 
bereiken. Het kost vaak een 
aantal jaren voordat zo’n 
film het juiste publiek weet 
te vinden. Met de komst van 
streamingdiensten, zoals 
Netflix, Amazon Prime en 
Disney +, krijgen dit soort 
films tegenwoordig sneller 
een platform. Het is alleen 
erg moeilijk om door de 
vele aangeboden bomen 
het bos te zien.
De onlangs op Netflix 
verschenen film  ‘Upgrade’ 
uit 2018 is een film waarvan 

de Cinemaatjes voorspel-
len dat deze de cult-status 
zeker zal bereiken. 
Het verhaal speelt zich 
af in de nabije toekomst, 
waar technologie bijna alle 
aspecten van het leven 
beheerst. Maar wanneer 
de wereld van Grey, een 
zelfbenoemde technofoob, 
op zijn kop wordt gezet, is 
zijn enige hoop op wraak 
een experimenteel compu-
terchip-implantaat. 
Het is een sciencefiction 
actiefilm die, ondanks het 
lage budget, er uitziet alsof 
hij het tienvoudige heeft 
gekost. Met andere woor-
den een cult klassieker in 
wording. Ben je nog niet 
helemaal overtuigd, kijk 
dan de recensie van deze 
film op hun YouTube 
kanaal.

EXPOSEREN? 
Wijkcentrum de Nieuwe 
Stede heeft een mooie, 
lange, brede hal waar al 
een aantal exposities te 
zien waren.  Vanwege 
Corona heeft dat enige tijd 
stilgelegen. Maar nu zijn 
we weer gestart met de 
planning! 

Het zou zo leuk zijn om 
elke twee maanden cre-
atieve werken of verza-
melingen te tonen. Je 
hoeft geen kunstenaar 
te zijn om iets te laten 
zien, iedereen is welkom 
om te reageren. Mensen 
uit de eigen wijk; Korvel, 

Westend en St. Anna, maar 
óók uit de andere wijken in 
Tilburg. Ik hoor graag van 
je. Ook met mensen die zelf 
cursus geven kom ik graag 
in contact. 
Heb je andere leuke ideeën 
voor de expositieruimte… 
laat van je horen!! Dus werk 
je met textiel: verf, klei, 

hout, papier enz., heb je een 
leuke verzameling, of vind 
je het gewoon fijn om met 
je handen iets te maken …. 
en wil jij jouw werk of verza-
meling tonen op een leuke 
plek, neem dan contact met 
mij op via Kunstcoordina-
tor@hotmail.com. 
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De Kerf & Van Sprang uw notarissen in Tilburg Wij adviseren u zorgvuldig bij het  o pstellen 
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 

De jubelton 
Door  mw. mr. F.C.M.A. Hoppen-
brouwers

kandidaat-notaris

In de praktijk zien we dat ouders regelmatig gebruik ma-
ken van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling, de 
zogenaamde "jubelton". Deze schenking is uitdrukkelijk 
bedoeld voor de aankoop of verbouwing of het aflossen 
van de hypotheek van de eigen woning. Indien aan alle 
voorwaarden is voldaan, geldt op dit moment een schen-
kingsvrijstelling van € 106.671.  Deze schenking kan ove-
rigens ook worden gedaan door een ander dan de ouder, 
bijvoorbeeld: opa of oma, oom of tante. 
De verhoogde vrijstelling was oorspronkelijk bedoeld om 
jongeren (tussen de 18 en 40 jaar) op de woningmarkt 
te helpen. Op deze manier zou het voor hen mogelijk 
worden om een woning te kopen in een markt waarin de 
huizenprijzen steeds stijgen. De gedachte was dat jonge-
ren door de verkregen schenking een hoger bod konden 
doen. 

Jubelton gaat mogelijk verdwijnen 
In het regeerakkoord is opgenomen dat de jubelton 
geschrapt zal worden. Een precieze datum wordt niet 
genoemd, maar verwacht wordt dat dit op zijn vroegst 
per 1 januari 2023 zal zijn. In de meeste gevallen worden 
schenkingsvrijstellingen direct afgeschaft, zonder over-
gangsregeling. Houd hier dus rekening mee indien u 
nog de wens heeft om te schenken. 
 
Bestedingstermijn schenking 
Indien u een schenking doet aan de kinderen met het 
oog op de aankoop of verbouwing van een eigen woning, 
waarbij een beroep wordt gedaan op de vrijstelling, hoeft 
deze niet onmiddellijk te worden besteed aan de eigen 
woning. De besteding moet uiterlijk in het tweede jaar na 
het jaar van schenking plaatsvinden. De schenking kan 
eventueel ook gespreid over maximaal drie jaar worden 
gedaan. Als de schenking niet volledig wordt besteed aan 
de eigen woning, dan geldt voor dat deel de schenkings-
vrijstelling niet. De begiftigde moet de Belastingdienst 
daarover informeren. Dat moet gebeuren vóór 31 mei van 
het derde kalenderjaar na het jaar van schenking. Voor 
zover de schenking besteed is aan de eigen woning, geldt 
uiteraard de vrijstelling wel.  Wilt u nog gebruik maken 
van de mogelijkheid om de zogenaamde jubelton te 
schenken of wilt u meer weten over de geldende voor-
waarden voor het schenken van de jubelton, dan kunt u 
contact opnemen met ons kantoor via: info@notaristil-
burg.nl of 013-532 11 55. 

Effe loskoppelen 
Door Esther Bruls 

foto; Florain Verheijen

De draad weer oppakken 

Geen idee waar ik over zou 
gaan schrijven. Leeg. 
Flarden van ideeën, maar 
niets met een leuke ingang. 
Niks, niente, nada, geen 
inspiratie. Met een zucht 
plofte ik op de bank. Daar 
lag mijn grote hobby 
verspreid: een wintertrui 
op rondbreinaalden, diverse 
verwarde bolletjes wol, een 
geprint patroon ernaast. En 
een nieuwe streng wol die 
nog opgewonden moest 
worden maar nu al heftig 
in de knoop zat. Ik zuchtte 
weer, nam de klont draad en 
begon hem te ontwarren. 
Rustig, vol geduld, bleef ik 
net zo lang pielen tot er een 
nette ronde bal wol lag. 
Kijk mij eens volhardend 
priegelen! Dat had je mij 
vorig jaar niet hoeven 
vragen! De schaar erin, of 
desnoods de hele mik in 
de vuilnisbak. En nu kijk ik 
tevreden naar het resultaat 

van mijn doorzettingsver-
mogen.  

Breien is mijn coronahobby, 
vorig jaar begon ik uit 
verveling aan een simpele 
trui en inmiddels heb ik 
projecten in toenemende 
moeilijkheidsgraad 
afgerond. Breien zet mijn 
brein in een andere stand, 
een combinatie van opper-
ste concentratie en auto-
matische handelingen met 
handen, draad en naalden. 
Uren kan ik zo doorbren-
gen. Ondertussen mijmer 
ik wat over de toestand in 
de wereld, of de geplande 
vakantiereis, of wat we 
morgen zullen eten. Of 
wat ik voor De Koppel zal 
schrijven. En toen was daar 
het idee voor deze column. 
Een klein Eureka-moment 
zullen we maar zeggen. 

Mijn man heeft dat met 
hardlopen. Dan komt hij 
na een uur rennen 
bezweet binnen en roept 
enthousiast dat hij twee 
ideeën heeft voor nieuwe 
projecten. Of een oplos-
sing voor die lastige situ-
atie. Was hem op kantoor 
waarschijnlijk niet zomaar 
spontaan gelukt. 
De moraal van dit verhaal-
tje? Dat als je vastzit, je 
soms beter even iets heel 
anders kunt gaan doen. 
Iets waar je van geniet 
maar ook moeite voor 
moet doen, iets wat je 
uitdaagt maar ook mak-
kelijk afgaat. Handwerken, 
sporten, ramen lappen, tui-
nieren, wat werkt voor jou? 
Wat is voor jou een fijne 
combinatie van denken en 
doen, van routineuze 
handelingen en concen-
tratie? En als je niet zoiets 
hebt, ga op ontdekkings-
reis en verras jezelf!  

Runderlapje

Meer dan een maaltijd

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

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

KipsatéRunderhachee
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Werelds Winkelen op Korvel

winkellintwinkellint
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'Korvel vooruit!' 
Tilburgs ‘Corona-wandeltje”route 

Het jaar 2022 belooft voor Winkellint Korvel een mooi jaar te 
gaan worden! De start was namelijk veelbelovend: op de dag
van de heropening van alle winkels deelden de ondernemers 
meer dan 1000 oliebollen uit aan iedere betalende klant. In 
december sloten we het jaar af met onze etalagewedstrijd en 
in januari hebben we samen flink gepuzzeld tijdens het puzzel-
weekend! En ook kon je jouw creativiteit en liefde weer delen op 
de Valentijnsmuur, die ook dit jaar weer op de Korvelseweg te 
vinden was.  

Iedereen is toe aan positieve 
reuring, Winkellint Korvel 
wil hier gehoor aan geven 
en zal dit jaar gaan leven 
als nooit tevoren. 
Wij hebben namelijk 
vernomen dat er ontzettend 
veel leuke activiteiten op 
de planning staan voor dit 
jaar, zoals o.a. Koningsdag, 
Mundial Korvel, Vincent van 
Gogh, Halloween, NL-Doet 
en Clean up Day. De laatste 
twee activiteiten zijn al in 
maart. Vind je het leuk om 
deel te nemen, meld jezelf 
aan via de werkgroep leef-
baarheid Uitvindersbuurt & 
Korvelse Hofjes. 

Ook komt er later dit jaar 
een heuse onthulling 
van het kunstwerk de
'Drôomer Lôoper' op de 

Korvelseweg, welke een 
cadeau is van de onderne-
mers aan de wijk voor het 
100 jarig bestaan van het 
winkellint de Korvelseweg. 
Het betreft een interactief 
kunstwerk waarin dromen 
gedeeld worden. Er is
begonnen met de construc-
tie van het dromenloket en 
de technische tekeningen 
van het kunstwerk zelf. Zou 
jij graag een bijdrage willen 
leveren aan dit kunstwerk, 
deel dan jouw droom met 
de kunstenaars! 
Mail dan naar 
dromen@korvel-besterd.nl 
 
Wil je op de hoogte blijven 
van alle leuke activiteiten 
en publieksacties, volg dan 
onze social media kanalen 
facebook, instagram en de 

website van winkellinten Korvel en 
Besterd: www.korvel-besterd.nl  

foto; archief Dieuwertje Vorstenbosch
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Werelds Winkelen op Korvel

winkellintwinkellint

Omdat de wijkraad op 
dit moment bijna niets 
kan organiseren heeft de 
wijkraad een honderdtal 
drank bonnen gekocht 
van lokale zaken voor 
de corona- wandelroute. 
Deze loopt voor een groot 
deel door onze wijk. 

Dit doen we natuurlijk om 
de wijk beter te leren 
kennen en om de horeca 
die aan de actie deel-
neemt  te ondersteunen. 

Bonnen zijn te koop á  
€1,50 (max 2 pp) bij 
MFA Zuiderkwartier 
wassenaelaan 38 Tilburg. 
Van maandag tot vrijdag 
van 8.00 uur tot 17.00 uur
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Wat drijft jullie om de 
politiek in te gaan?  

Wesley: “Ik heb de afge-
lopen jaren verschillende 
bestuursfuncties in Tilburg 
gehad, en ik vind de tijd rijp 
om nu mijn steentje bij te 
dragen voor de burgers in 
Tilburg. Ik heb er vreselijk 
veel zin in om die ambitie 
waar te maken”. 
Frans: “Na jarenlang actief 
te zijn geweest als bestuur-
der van winkeliersvereni-
ging Korvel Vooruit, en later 
als voorzitter van de Onder-
nemers Federatie Tilburg 
(OFT) ben ik ongeveer 10 
jaar geleden benaderd of ik 
actief wilde worden in de 
lokale politiek. Als bestuur-
der had ik al veel contact 
met de gemeente. Door 
die ervaring is mij duidelijk 
geworden dat je als raadslid 
nóg meer kunt betekenen 
voor de kleine zelfstandige 
ondernemers, hun families 
en medewerkers. Uiteinde-
lijk worden in de Raadszaal 
de besluiten genomen die 
onze inwoners en bedrijven 
aangaan”. 

Wat hopen jullie te 
bereiken als partij?  

Wesley: “In de eerste plaats 

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. 
Spannende tijden voor de politieke partijen breken aan, 
grote en kleine partijen proberen deze weken hun ideeën 
en standpunten kenbaar te maken in de hoop dat dit 
uiteindelijk tot meer stemmen in de verkiezingen leidt. 
Wat beweegt iemand eigenlijk om de politiek in te gaan? 
De wijkkrant vroeg het aan Wesley Raghoebar en Frans 
van Aarle, beide lid van Lokaal Tilburg, wonend en werk-
zaam in één van ‘onze’ wijken.

Waarom in de politiek?

het behartigen van de 
belangen van onze inwo-
ners. Daarvoor zitten we 
immers bij deze partij, en 
hebben we voor de poli-
tiek gekozen”. Frans: “Lo-
kaal  Tilburg heeft vanaf de 
oprichting als doel gehad 
de stem van de stad in de 
Raadszaal te laten horen. 
Onze inwoners moeten veel 
meer betrokken worden bij 
besluiten die van invloed 
zijn op hun leefomgeving. 
Ik vind dat het geluid van 
de zwijgende meerderheid 
te vaak onderbelicht blijft 
bij belangrijke keuzes. Dat 
moet en kán anders” 

Waarom Lokaal Tilburg? 
En niet 1 van de 10 andere 
partijen?  

Wesley: “Lokaal Tilburg is 
een partij die luistert naar 
haar inwoners. Dat spreekt 
me enorm aan. Daarnaast 
weerspiegelen we ook de 
Tilburgse samenleving 
met onze partijpunten en 
kandidaten. We zijn net zo 
veelzijdig als Tilburg zelf en 
dat vind ik mooi. We werken 
als partij regelmatig samen 
met andere politieke partij-
en, ongeacht politieke kleur. 
Bij ons staat altijd de inhoud 
centraal”. Frans: “Lokaal 

Tilburg is een echte lokale 
partij. Wij ZIJN Tilburg: een 
vereniging met bijna 100 
leden die samen de visie 
en het beleid van de partij 
bepalen. En ook samen 
onze bestuurders en kandi-
daten kiezen. Andere lokale 
partijen zijn vaak niet zo 
democratisch, hebben geen 
leden, en kennen geen 
inspraak. Laat staan tegen-
spraak. Wij leggen als partij 
alleen verantwoording af 
aan onze leden en de men-
sen die op ons stemmen; 
niet aan een partijbestuur 
in Den Haag”. 

Wat zijn jullie ambities? 

Wesley: “Op de korte ter-
mijn heb ik er een heel 
aantal: minstens 7.500 
stemmen op onze partij, 
meedoen in de coalitie, 
niet-stemmers bereiken en 
hen laten zien hoe zinvol 
stemmen kan zijn en uiter-

aard mensen die nog twijfe-
len over de streep trekken 
om op ons te stemmen. 
Maar ik zou ook heel graag 
de beeldvorming van onze 
partij verbreden, en laten 
zien hoe wij als lokale partij 
onze inwoners kunnen 
steunen en vertegenwoor-
digen. Ook - of misschien 
wel juist  – die inwoners 
die een extra steuntje in de 
rug kunnen gebruiken. Ik 
spreek uit ervaring en zou 
het een eer vinden als ik 
word gekozen en ik die taak 
op me mag nemen”. 
Frans: “Mijn ambitie is kort 
maar krachtig: na al die 
jaren moet er eindelijk weer 
een democratische lokale 
partij zoals Lokaal Tilburg, 
deel gaan uitmaken van 
het College. Iedere stem op 
onze partij biedt immers 
meer kansen om onze in-
woners beter te betrekken 
bij het besturen van onze 
stad”. 

Wat is het grootste succes 
tot nog toe behaald met 
jullie partij?  

Wesley: “Volgens mij 
maken veel kleine succes-
sen samen onze grootste 
succes. De rode draad 
daarbij is de inwoner. We 
zeggen het niet voor niets: 
bij ons staan onze inwoners 
centraal. We horen ook vaak 
van hen terug dat we echt 
problemen oplossen. Dat is 
natuurlijk geweldig om te 
horen”. 
Frans: “Lokaal Tilburg heeft 
de afgelopen jaren veel be-

reikt, niet door overal tégen 
te zijn, maar juist door de 
samenwerking te zoeken. 
Soms gaat het om grote za-
ken, soms om kleine zaken 
die echter voor inwoners 
heel belangrijk zijn, denk 
aan de verbeteringen in 
het Kromhoutpark of de 
aanpak van woonoverlast. 
We hebben aan de wieg 
gestaan van de nieuwe 
detailhandelsvisie waarin 
maatregelen staan om wijk-
winkelcentra als Korvel te 
behouden en versterken. En 
ons “Actieplan Inwonerspar-
ticipatie” is vrijwel unaniem 
aangenomen door de Raad. 
Daarin wordt het betrekken 
van onze inwoners 
bij keuzes en besluiten die 
van invloed zijn op hun 
eigen leefomgeving veel 
beter geregeld”. 

Voor welk onderwerp 
gaan jullie je extra inzet-
ten deze verkiezingen?  

Wesley: “De bestrijding 
van armoede bij inwoners, 
en MKB-bedrijven”.  Frans: 
“Inwonersparticipatie. Niet 
alleen het informeren van 
onze inwoners, maar ook 
hen betrekken bij de keuzes 
die gemaakt worden. Het 
is de rode draad van ons 
verkiezingsprogramma. De 
gemeente moet dienstbaar 
zijn aan de stad, niet an-
dersom!” 
 
Kijk voor het hele ver-
kiezingsprogramma van 
Lokaal Tilburg op www.
lokaaltilburg.nl 
 

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

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

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

Geef de aarde een kans, koop 2e hands!

In- en Verkoop gebruikte meubels ,   woonaccessoires en vintage kleding

Topkwaliteit voor bodemprijzen
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Wederopbouw
Tekst en foto door Peter van Iersel

 
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 

Ik moet iets bekennen. Ik ben geen geboren Tilburger. 
Mijn wiegje stond in Breda. Pas in 1956 werd ik ’ne 
krèùk’. Toen mijn ouders trouwden was er voor hen, 
zoals toen voor zovelen, géén woning. We woonden 
in bij mijn opa en oma in Breda. Die dreven daar een 
papierhandel. Ze waren in Breda terecht gekomen 
omdat mijn opa, met de financiële crisis van de jaren 
dertig, in Tilburg niet aan de kost kon komen in het 
drukkersvak, zijn eigenlijke stiel.

Onze bovenverdieping bij 
opa en oma werd daarvoor 
bewoond door een echt-
paar dat hun huis had 
verloren bij het bombarde-
ment van Rotterdam. De 
slaapkamer was een houten 
bouwsel dat was opgetrok-
ken op het platte dak. Daar 
kon het ’s winters zó koud 
zijn, dat de dekens aan het 
bed vastvroren. 

Mijn pa pendelde met de 
trein naar zijn werk in 
Tilburg. Het vervoer was 
duur en de reiskosten 
werden niet vergoed. Van 
zijn bescheiden nettoloon 
moest hij zowat twintig 
procent uitgegeven aan het 
treinabonnement.

‘De opluchting was 
groot toen we, met 

een tweede zusje op 
komst, gingen verhuizen 

naar onze nieuwe 
woning aan het 
Rooseveltplein’.

Tilburg was uit de oorlog 
gekomen zonder heel grote 
verwoestingen. Maar er was 
veel achterstallig onder-
houd. In de crisisjaren was 
de nieuwbouw achterop 
geraakt. Toen de economie 
zich net een beetje begon 
te herstellen kwam de 
oorlog. Overal zag je huizen 
waarop de gemeente een 
bordje met “onbewoonbaar 
verklaarde woning” had 
geschroefd. Door de 
woningnood moesten 
mensen nog jarenlang in 
zulke huizen bivakkeren. 
Onderweg naar school kon 
je aan de Berkdijk soms al 
buiten op straat het vocht 
en de schimmel ruiken. 
Wij maakten onbeleefde 
grapjes over “onverklaar-
baar bewoonde woningen”.

De stad begon aan een 
grote inhaalslag. Oude 
plannen voor de bouw van 
de Afrikaander-buurt, waar 
ik nu woon, werden weer 
opgepakt. De buurt rond 
het Rooseveltplein 
ontstond uit een nieuw, 
naoorlogs plan. De cirkel 
van de Ringbanen werd 

eindelijk gesloten. In het 
westen, in Het Zand, 
verrees een heel nieuw 
stadsdeel. We kregen 
hoogspoor, zodat we niet 
meer eindeloos hoefden te 
wachten voor de gesloten 
overwegbomen aan de 
Gasthuisstraat en 
de Koestraat, een nieuw 

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

station met een 
kroepoekdak, een nieuwe 
schouwburg, een nieuw 
postkantoor. Ik was een 
nieuwsgierig jongetje en 
volgde het allemaal op de 
voet.
Op zondagmiddagen maak-
ten we met het gezin, de 
jonge zusjes in de kinder-
wagen, lange wandelingen 
om de voortgang te gaan 
bekijken. Er waren altijd 
wel bezichtigingen of open 
dagen in pas geopende 

scholen, kerken of andere 
openbare gebouwen. Dat 
waren gratis uitstapjes waar 
ik enorm van genoot. Een 
bijkomend voordeel was, 
dat wij zo leerden om grote 
afstanden te lopen. Later, 
in mijn dienstplichtjaren, 
plukte ik daarvan de 
vruchten. Waar mijn 
collega’s zuchtten en 
steunden, marcheerde ik 
vrolijk verder.
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Uw contactpersonen bij de gemeente
Younes Nahnahi: younes.nahnahi@tilburg.nl / 06-15 47 95 21.
Ankie van de Sande: ankie.van.de.sande@tilburg.nl / 06-15 88 18 44.
Algemene klachten of meldingen: via 14 013 of de Fixi app.

GEMEENTENIEUWS

Warmtescans en isolatieadviezen
voor woningen in Tilburg-Zuid

Al ruim 1000 Tilburgse huishoudens voorzien 
van Energiebox en advies

In een energiezuinig huis woon je prettiger én heb je een lagere energierekening. Wil je aan de slag met het verduurzamen van je woning? De gemeente helpt je graag op 
weg met het energiebesparingsprogramma ‘Aan de slag met je huis’. Zo kun je profiteren van speciale acties. We hebben er op deze pagina een aantal op een rij gezet. 
Meer informatie, tips en financiering voor het verduurzamen van je woning vind je op www.duurzamertilburg.nl.

De gemeente Tilburg vindt het belangrijk dat de wijk ook in de 
toekomst een fijne en gezonde plek is om te wonen. We werken 
daarom samen met inwoners aan het verminderen van het ener-
gieverbruik, zodat Tilburg stap voor stap energieneutraal wordt. 
Zo voeren we warmtescans uit in de omgeving Korvel, Trouwlaan 
en Uitvindersbuurt. De bewoners van de geselecteerde 
woningen hebben een brief ontvangen. 

Tijdens een koude nacht in februari zijn de voorgevels van de 
woningen vanaf de straat gescand door het gespecialiseerde 
bedrijf Heatpulse. De camera ziet waar het huis warmte lekt. Veel 
warmte uit woningen gaat namelijk onnodig verloren via ramen, 
daken en gevels. U verlaagt de energierekening en verhoogt het 
wooncomfort, als u warmteverlies tegengaat door slim te isole-
ren. De warmtescans van de gevels in Tilburg Zuid laten duidelijk 
zien waar de warmtelekken van de woningen zitten en wat het de 
bewoners kan opleveren als ze hun woning beter isoleren. Met 
behulp van de scans worden isolatieadviezen opgesteld. 

Energieadvies op maat
Heb je geen brief gekregen maar wil je wel energieadvies op maat 
voor je woning? Of heb je het isolatierapport ontvangen, maar 
heb je behoefte aan een uitgebreider advies? Je krijgt korting 
op een onafhankelijk advies van een professionele adviseur van 
een Tilburgse energiecoöperatie. Samen bekijk je welke kleine en 
grote maatregelen je kunt nemen, afgestemd op jouw woonsi-
tuatie en energieverbruik. Ook krijg je een handig stappenplan 
met de kosten en opbrengsten van maatregelen. Voor een online 
adviesgesprek betaal je 20 euro. Met een concrete vraag kun je 
gratis bellen via 088 00 62 013 (ma t/m vr van 13.00 - 17.00 uur). 

Kijk voor meer informatie en aanmelden op 
www.duurzamertilburg.nl onder ‘Energieadvies op maat’. 

Besparen op je energierekening, zonder grote investeringen 
te doen? De gemeente Tilburg biedt je een gratis energiebox 
mét energieadvies voor jouw woning aan. 

Energiecoaches helpen Tilburgers met het besparen van 
energie in hun woning. De komende maanden zijn ze in 
omgeving Korvel, Trouwlaan en Uitvindersbuurt. Inwoners 
die in aanmerking komen voor de box mét advies krijgen een 
brief van de gemeente of woningcorporatie en kunnen zich 
gratis aanmelden. Met kleine maatregelen kun je tot wel 
250 euro per jaar besparen. Dat is goed voor je 
portemonnee, je woonplezier én voor het klimaat!

Hoe werkt het?
Meld je snel aan voor een energiebox mét energieadvies voor jouw woning. Je krijgt een box met 
energiebesparende producten, zoals een ledlamp, radiatorfolie en tochtstrip. Je kunt kiezen uit drie 
typen boxen. De Tilburgse energiecoach geeft vervolgens tips en informatie over kleine maatregelen 
om energie te besparen. Je kunt daarvoor bellen, of je online aanmelden via de website. 
Bel 013-30 341 86 op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur of ga naar www.energiebox.org/tilburg.

Al ruim 1000 Tilburgse huishoudens gingen je voor. Zij gaven de energiebox mét advies gemiddeld 
een 8,4. 

"Op een leuke en ontspannen manier vraagt de coach je alles over het energiegebruik in huis. Het ad-
vies is vrijblijvend, maar super behulpzaam om actie te ondernemen!" - Tilburger uit de wijk Fatima.

Wil je ook geld besparen op je energierekening met zonnepanelen? Maar weet je niet waar je moet 
beginnen? Met het aanbod ‘Zon op je dak Tilburg’ van de gemeente kan je voordelig en gemakkelijk 
zonnepanelen aanschaffen. 

Het is een alles-in-een pakket, bestaande uit financiering, aanleg én 15 jaar onderhoud. In samenwer-
king met Hoppenbrouwers Techniek regelt de gemeente alles. Er zijn geen inkomenseisen. Het aanbod 
is voor huiseigenaren, kleine bedrijven, verenigingen en Verenigingen van Eigenaren.

Een vrijblijvende offerte ontvangen? Meld je aan en Hoppenbrouwers neemt zo snel mogelijk contact 
op voor een intake. Pas na akkoord met de offerte ga je een overeenkomst aan. Je leent het bedrag 
voor aanschaf en onderhoud van de panelen bij de gemeente. Dat is een lening met een lage rente, 
die je in 15 jaar mag terugbetalen. 

Kijk voor alle informatie en aanmelden op www.duurzamertilburg.nl/zonopjedak. 

Zonnepanelen met Zon op je dak

LOSSE STOEPTEGEL? 
ZWERFAFVAL? 

ONKRUID? 

Wil je iets melden over jouw buurt? 
Download de Fixi app en meld het direct aan de gemeente.

AAN DE SLAG MET JE HUIS 
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Moekzoeken en Kannifinden 
Door Wim Werker
 

Ik ben een slordig mens. Dat is nogal wat als je dat zo over je zelf durft te stellen. 
Maar de feiten spreken voor zich. Ik laat veel achter m’n kont liggen, denk dan: 
“dat doe ik straks wel”, m’n bureau is altijd een zooi, stapels liggen op de grond en 
als ik die stapels dan zie liggen vraag ik me ook wel eens af waarom ik ze eigenlijk 
niet opruim. Daar blijft het dan weer bij want onmiddellijk daarna gebeuren er 
weer dingen die veeeel belangrijker zijn: bijvoorbeeld het boek waar ik zojuist in 
begonnen ben en dat naar me ligt te schreeuwen. 

Maar dingen die ik echt 
belangrijk vind, laat ik niet 
slingeren en ruim ik wel 
degelijk op. Bijvoorbeeld 
m’n boekenkast is een 
voorbeeld voor een ieder en 
bijna alle cd’s staan keurig 
in het gelid en naar rechts 
gericht in de kast. 
Een voordeel voor mij is het 
feit dat ik een erg ordelijke 
vrouw heb, die mij regel-
matig maant en die mij 
herinnert aan mijn zwakte 
die ik in de eerste regel zo 
treffend heb weergegeven. 

Ik vraag mij in alle rede af 
hoe ik nu aan die zwakte 
kom. Maar het is aangebo-
ren en achtervolgt me m’n 
hele leven al. Doordat ik 
vaak van werkplek 
veranderde, moest ik ook 
vaak weer een bureau 
opnieuw inrichten. Telkens 
als dat gebeurde nam ik mij 
voor om  ‘het deze keer nu 
toch eens anders te gaan 
doen’. Deze la voor deze 
zaken, die voor die andere 
en de eerste dag keek ik 
nog heel triomfantelijk 
naar dat keurige bureau. 
Maar na een week sloeg de 
onrust al weer toe en bin-
nen een mum van tijd was 
dat keurige bureau weer 
een toonbeeld van ondoel-
matigheid. Toch heb ik mij 
mijn hele carriere staande 
weten te houden en was de 
organisatie waar ik werkte, 
best tevreden over mij en 
ging het mij goed. Hoe ik 
dat geflikt heb weet ik niet, 
maar het is een feit. 

Zou het in mijn genen 
zitten? 

M’n afstamming is een 
gemengde. Er zijn wat 
Friese voorouders, veel 
Amsterdammers en er zijn 
ook nog wat Zeeuwen. Een 
mengeling van Friezen, 
Franken en Saksen, moge-
lijk ook wat Kaninefaten 
en Tubanten en nog wat 

verder terug, een enkele 
Hunebedbouwer. Toch zijn 
er groeperingen die in de 
geschiedenisboekjes niet 
veel aandacht hebben 
gekregen, maar die wel 
degelijk in Nederland erg 
actief zijn geweest en hun 
afstammelingen hebben. 
Ik bedoel de niet zo be-
kende Moekzoeken en de 
Kannifinden. Met name 
door mijn slordigheid ben 
ik deze voorouders op het 
spoor gekomen en ik heb 
sinds kort ontdekt dat deze 
stammen erg bepalend zijn 
geweest voor mijn bloedlijn. 
De Moekzoeken zijn over het 
algemeen terug te vinden 
als denkers, filosofen en 
bestuurders. 

Moekzoeker

De eerste Moekzoek is 
bekend geworden in het jaar 
133 voor Christus, toen een 
in die tijd bekende bestuur-
der, tijdens een interview, op 
een vraag antwoord gaf met: 
Dat heb ik niet zo paraat. 
Dat moet ik even opzoeken.” 
Ook kan gesteld worden dat 
in wetenschappelijke kring 
de gedachte opgang doet, 
dat de eerste Moekzoeken 
verantwoordelijk zijn voor 
het instellen van de functie 
van secretaris en later de 
secretaresse, dit omdat ze 
zelf niet meer bij machte 
waren om alles op te 
zoeken. Erger is eigenlijk 
dat de Moekzoeken ook 
verantwoordelijk worden 
gehouden voor het ontstaan 
van het ambtenarenappa-
raat. Bij het besturen werd 
het ambtenarenapparaat 
steeds groter om de Moek-
zoeken bij te staan.  

Kannifinden

De Kannifinden hebben 
meer het aureool van het 
rondrennen als een kip 
zonder kop omdat zij 
eigenlijk niet geschikt zijn 

als secretaris / secretaresse 
of als ambtenaar. Het type 
hoeft eigenlijk niet nader 
omschreven te worden. 
Hoewel, je hebt twee soor-
ten Kannifinden. De eerste 
zijn meer de onrustige soort 
die ik hierboven aangaf. De 
tweede soort is wat meer 
bedachtzaam en lijken wat 
meer op Moekzoeken.   
Dat mijn voorouders in die 
groeperingen te vinden zijn 
is wel geruststellend heb ik 
gemerkt. Het geeft rust en 
de vraag:

 “Hoe zou het toch 
komen dat ik zo 

ben?” is niet meer 
zo vreselijk 

belangrijk. Althans 
voor mij. 

Mijn ordelijke echtgenote 
heeft er niets aan. Ze snapt 
er geen jota van, alhoewel ik 
hoop dat ze na het lezen van 
deze column toch wat meer 
begrip kan opbrengen. Zij 
is meer van de stam: kweet-
waarktopberg, soms ook 

wel eens aangeduid met: 
zooiopruimers. Een kleine 
stam die niet veel bekend-
heid geniet, maar waarvan 
de leden wel erg ordelijk 
zijn. 

Geschiedenis kan veel 
verklaren en straks, als er 
nog meer bekend is over 
DNA, zullen dingen nog 
wel veel duidelijker 
worden en kunnen we 
nog wel eens raar opkij-
ken.  
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‘KWA wijkbestuur’ is op 
twee manieren een 
verwarrende naam.  

KWA staat voor Korvel-
Westend-Sint Anna. Maar 
Westend is een van de 7 
buurten in de wijk Korvel 
en we hebben er daarom 
voor gekozen de aparte 
vermelding van Westend 
uit de naamvoering te 
verwijderen. Het woord 
bestuur roept een verkeerd 
beeld op over de werk-
zaamheden van de vrijwil-
ligers in onze club, die haar 
oorsprong vindt in Stichting 
‘de Nieuwe Stede’. 
 
Wij willen niets opleggen 
maar luisteren, informe
ren, samenwerken en hulp 

Anja Kuijpers ruimt al jaren een paar keer per week het 
straatafval op.    Foto: Beatrijs van der Weijden

bieden daar waar nodig. 
Belangrijk daarvoor is dat 
de wijkbewoners de wijk-
raad gemakkelijk weten 
te vinden. Zo weten we 
beter wat er speelt in de 
buurten en kunnen we 
samen aan een fijnere 
woonomgeving werken. 
Door contacten te onder-
houden met gemeente, 
Contour de Twern en an-
dere instanties houdt 
de wijkraad zaken in de 
gaten. In samenwerking 
met wijkbewoners kunnen 
we zonodig actie 
ondernemen. 

Plannen in 2022 

De dagen worden langer 
en voor we het weten is 
het voorjaar in aantocht. 
Omdat de nieuwjaars-
borrel dit jaar weer niet 
door kon gaan heeft de 
wijkraad het plan om op 
zondag 27 maart een 
voorjaars-feestdag te or-
ganiseren. Houdt deze da-
tum vast vrij! Een splinter-
nieuwe website staat in de 
steigers en aan een nieuw 
logo wordt gewerkt. 
Op 12 maart zal ook in 
onze wijken straatafval  
‘gejut’ worden. (zie elders 
in deze Koppel).  Ons 
wijkraadlid Anja is een 
doorgewinterde jutter (zie 
foto). Het zou mooi zijn 
als we massaal met haar 
meedoen! 

Het Verrijk je Wijk geld van 
de gemeente wordt door 
de wijkraad beheerd. Wij 
kunnen hiermee goede 
ideëen en plannen van 
bewoners financieel 
steunen. Wij hopen dat 
2022 een jaar wordt waar 
leuke gezamenlijke acti-
viteiten weer volop plaats 
kunnen vinden. 

Wijkbestuur KWA wordt 
Wijkraad Korvel - Sint Anna
 

Naamsverandering  

Informatie van het 
AdvocatenCollectief 

Door  mr. Theo ten Velde 

Compensatie voor de gestegen 
energieprijzen 
Vorig jaar maakte de regering bekend dat mensen die 
een minimum inkomen hebben of daar heel dichtbij 
zitten, een compensatie van € 200,00 krijgen vanwege 
de gestegen energieprijs. De verwachting is dat dit 
bijna 800.000 personen betreft. 

De gemeente zal dit gaan uitvoeren en de gemeente 
Tilburg heeft laten weten dat zij wil dat zoveel mogelijk 
minima huishoudens de toeslag krijgen. De bedoeling 
is dat de huishoudens die ervoor in aanmerking komen, 
automatisch bericht krijgen in maart 2022. Als u eind 
maart niets heeft ontvangen maar wel vermoed dat u in 
aanmerking komt, kunt u uiteraard alsnog een verzoek 
indienen bij de gemeente. Mocht de gemeente niet 
akkoord gaan, neem dan contact met ons op.  

Ondanks alle kritiek is het Damocles beleid 
aangescherpt 

Het sluiten van panden omdat er drugs is aangetroffen, 
wordt ook wel eens het ‘Damocles beleid’ genoemd. Er 
is veel kritiek op dit beleid onder andere omdat het de 
onderliggende problematiek niet aanpakt. Niettemin 
houdt de gemeente Tilburg vast aan dit beleid en is het 
beleid zelfs vrij recent aangescherpt. Voorheen was het 
beleid dat er alleen werd overgegaan tot sluiting van een 
pand als er sprake was van ‘grootschalige hennepteelt’ 
of wanneer er sprake was van een handelshoeveelheid 
harddrugs. Inmiddels stelt het beleid dat er al sprake is 
van ‘grootschalige hennepteelt’ als er 50 planten of meer 
staan in de woning. Bij drugs als cocaïne is al sprake van 
een handelshoeveelheid bij meer dan een halve gram! 
Alsof de sluiting van je woning voor een periode van 3 
maanden nog niet erg genoeg zou zijn, is een dergelijke 
sluiting ook nog eens grond voor een huuropzegging.  
In sommige gevallen kan er wel met succes bezwaar 
worden gemaakt tegen een sluiting. Omdat de belangen 
groot zijn, is het daarom verstandig altijd te onderzoeken 
of de sluiting terecht is geweest en of er een bezwaar 
mogelijk is. 

AdvocatenCollectief 
www.AdvocatenCollectieftilburg.nl 

Beatrijs van der Weijden, 
wijkraad Korvel - Sint Anna 
06 237 646 09      
kwabestuur@gmail.com 
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THEMA: 

Herinrichting van  
de Veestraat
De Veestraat wordt heringericht. Het doel is er meer een eenheid van te maken  
en de straat te vergroenen. 

De bestrating van de rijweg en de stoep wordt  
in de gehele straat vervangen. De rijbaan wordt 
versmald, de stoepen worden smaller en er  
komen parkeerhavens. Tussen de parkeerhavens 
komen stroken met bomen en struiken. In de 
straat staan zowel huur- als koopwoningen.

De naam Veestraat werd pas in 1900 officieel door de gemeenteraad vastgesteld.  
Daarvoor werd de weg aangeduid als Korvelsche Kerkdijk en Kwetterie.

In de straat zijn twee bouwprojecten te 
vinden die volgens de Heemkundekring 
monumentwaardig zijn: de rij woningen 
aan de Veestraat 50-60 uit de wederop-
bouwtijd (1950) en de rij woningen aan 
de Veestraat 65-99 uit 1917.

Schrijver Jef van Kempen, geboren in de 
Veestraat, beschrijft het ontstaan van 
deze straat in zijn ‘Onze Lieve Vrouw van 
de Veestraat’. Deze verhalen zijn ook te 
lezen op www.fleursdumal.nl/mag/olv-
van-de-veestraat.

De Veestraat
door Dagmar Ebbeling 

door Anita Zeeman

Fotografie:  
Kim Pattiruhu
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Zahide

Jolanda woont al 32 jaar in haar huis in de Veestraat,  
ze is aan de overkant geboren.  Nicky is in deze straat  
opgegroeid. 

Jolanda: ‘Het is hier een 
familiestraatje, we wonen 
hier met plezier. Er wonen 
ook al jaren Turkse gezin-
nen. We kunnen goed 
met elkaar opschieten, 
we helpen elkaar.’ Met de 
herinrichting van de straat 
is ze niet blij.  Jolanda: ‘De 
vergroening is niet het 
probleem, daaraan willen 
we wel meewerken, maar 
het is de manier waarop. 

Ze luisteren niet naar onze 
bezwaren en voorstellen.’ 
Nicky: ‘De verdeling van de 
bomen klopt niet.’ Jolanda: 
‘Voor mijn huis komt een 
lindeboom. Ik wil een an-
dere boom, want een linde 
maakt het donker in huis. 
Maar ze plaatsen hem toch.’ 
Nicky: ‘Voor de herinrich-
ting stonden hier bloem-
bakken. 
Die wilden wij nu voor ie-
der huis, dat zorgt ook voor 

Zahide woont 13 jaar met veel plezier in de Veestraat. 
Haar man is in deze straat geboren en getogen. 

“Wij moeten hier wonen, 
maar ze houden geen  
rekening met wat wij wil-
len. Ze luisteren niet naar 
ons.”

Ze hebben drie kinderen,  
de jongste is 4 maanden.  
Zahide: ‘De straat is lang, 
er is een grote 
diversiteit aan bewoners. 
We kennen vrij veel men-
sen, mijn schoonouders  
wonen er ook.  
Het verandert hier wel, 
de oudere
 bewoners trekken 
steeds meer weg.  
Hier tegenover  
woonden 
Theo en Corrie.  
Ze hebben daar  
50 jaar gewoond. 
Er wonen nu  
studenten in  
dat huis. 
Maar diversiteit 
is ook wel leuk, 
ik heb geen last 
van de studen-
ten.’ 

Ze heeft geen idee wat er 
in haar gedeelte van de 
straat zal worden aange-
past. 

‘De woningen in dit blok 
hebben een besloten 
binnenplaats, daar spelen 
mijn kinderen.  
Ze spelen niet op straat 
ook al is de stoep hier 
breed. Het zou wel fijn zijn 
als de stoep breed blijft, 
maar kleine voortuintjes 
zouden het hier ook wel 
leuk maken. Wat en wan-
neer ze het hier gaan 
aanpassen weet ik niet.’

“Het zou wel fijn zijn als de 
stoep breed blijft, maar klei-
ne voortuintjes zouden het 
hier ook wel leuk maken.”

Charlotte: ‘Het is een leuk huis om in te wo-
nen. En het is hier centraal, je bent zo in de 
stad. Ik ben nog niet bij de buurtgenoten 
thuis geweest. We maken wel een praatje 
op straat.’ Het is al lang een bouwput, 
maar dat vindt ze oké. ‘Als het straks klaar 
is, is parkeren geen probleem meer. Iets 
verderop komt een drempel, er wordt hier 
namelijk nogal hard gereden. Ik heb geen 
inspraak gehad over het groen en derge-
lijke, ik ben daarvoor te laat hier komen 
wonen. Ik heb geen idee waar de struiken 
en bomen komen. Van de buurvrouw 
begreep ik dat de stoep te smal is voor een 
geveltuintje. Haar aanvraag daarvoor is 
afgewezen.’

Charlotte
Charlotte is eind augustus in een gereno-
veerd huis komen wonen. Zij woonde 
hiervoor in Goirle. 
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eenheid in de straat. En 
iedereen zou die bakken 
zelf onderhouden. Maar 
dat kon niet. Er komen nu 
perken met struiken. Dat 
is niet mooi en ze worden 
te hoog. Dat is gevaarlijk 
voor kleine kinderen die 
oversteken, ze kunnen er 
niet overheen kijken. Over-
steken is hier nu al een 
probleem, zeker met een 
rolstoel.’ Jolanda: ‘De par-
keerhavens hebben ver-
keerde afmetingen. Voor 
mijn huis past anderhalve 
auto, in het vak hiernaast 
twee en een halve. Als je 
dat aanpast kun je meer 
auto’s kwijt.’ Nicky: ‘De ver-
keersdrempels zijn weg, ze 
rijden hier nu veel te hard. 
Maar de drempels komen 
niet terug.’ Jolanda: ‘Wij 
moeten hier wonen, maar 
ze houden geen rekening 
met wat wij willen. Ze luis-
teren niet naar ons.’

Jolanda en Nicky
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 Hun huis valt op door 
de muurschildering op 
de zijgevel, tuinmuur en 
garage, gemaakt door 
Erik Veldmeijer. 
Nora: ‘De gemeente heeft 

hiervoor een  budget 
beschikbaar gesteld en 
daar hebben wij gebruik 
van gemaakt. Het onder-
houd van de schildering 
wordt nu nog door de 
gemeente betaald, straks 
moeten wij het zelf doen. 
Met het gemeentebud-

Nora en Marcel
get hebben wij ook rozen 
en passiebloemen langs 
de zijgevel geplant.’ Eind 
maart, begin april komen 
de bomen en struiken. De 
vergroening van de straat 
vinden Nora en Marcel 
een verbetering. Maar ze 
zijn het niet eens met de 
verdeling van het groen 
over de straat. Nora: ‘De 
bewoners wilden overal 
bomen, maar op sommige 
plekken komen ze niet. De 
opgegeven reden vinden 
wij vreemd: er liggen daar 
kabels. Maar die liggen 
toch overal. Zij vinden 
de verdeling oneerlijk en 
voelen zich niet gehoord.’ 

De rijweg is in hun ge-
deelte van de straat een 
stuk smaller geworden. 
Drempels zijn wegge-
haald. Nora: ‘Volgens 
de gemeente zorgt de 
smalle rijweg ervoor 
dat mensen lang-
zaam gaan rijden. 
Maar dat klopt 
niet, ze rijden 
hier erg hard. 
Drempels 
remmen 
veel beter 
af.’

Nora en Marcel wonen al 28 jaar in een hoekhuis in de Veestraat. Nora: ‘Ik woon al vanaf 
mijn 6e in deze buurt.’

“Met het gemeentebudget  
hebben wij ook rozen en  
passiebloemen langs de 
zijgevel geplant.”

Hamid is hier 20 jaar geleden komen wonen.  Hij komt  
oorspronkelijk uit Bosnië.Hamid
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maal terug. Je moet open 
staan voor anderen, met 
mensen praten, elkaar hel-
pen.’ Hij is vrachtwagen-
chauffeur en rijdt voor een 
supermarkt in Nederland 
en België.  
Hamid: ‘Ik heb 
een gezin met 
twee doch-
ters. Daar-

Hamid: ‘Anderen vonden 
het vreemd dat ik in de 
Veestraat ging wonen. 
Maar ik was op zoek naar 
een huis en dit stond te 
koop. Ik voelde me hier 
snel thuis, ik heb het hier 
naar mijn zin, er wonen 
hier aardige mensen. 
Als je normaal doet, dan 
doen de anderen nor-

om wil ik elke avond en in 
het weekend thuis zijn en 
rijd ik niet internationaal.’

Tekst:  
Anita Zeeman
Fotografie:  
Kim Pattiruhu 
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Buurtbemiddeling is een belangrijke dienst voor ContourdeTwern die we gedurende lange tijd in meerde-

re dorpen en steden uitvoeren. Zoals bijvoorbeeld in Tilburg, Udenhout, Berkel-Enschot, Biezenmortel, 

Oisterwijk, Moergestel, Heukelom, Haaren, Goirle, Riel, Hilvarenbeek, Baarschot, Biest-Houtakker, Diessen, 

Esbeek, Haghorst & Boxtel. In Tilburg vierden we afgelopen jaar zelfs het 20-jarig jubileum van Buurtbe-

middeling! 

Erger jij je ook weleens aan gedrag van je buren? Maak het bespreekbaar en laat het vooral niet te lang oplopen. 

In de maanden januari en februari vragen we extra aandacht voor een prachtig initiatief om het gesprek over 

ergernissen tussen buren op gang te brengen. Deze campagne heet: “Dat is makkelijk praten”. Op de speciale 

website vind je onder andere tips: www.datismakkelijkpraten.nl

Laat de overlast van je buren je niet de baas worden. Blijf kalm, bel aan, vraag of het uitkomt, leg uit wat 

er aan de hand is en maak samen afspraken om de irritatie uit de weg te gaan. Zo blijf je goede buren. 

Kijk voor meer tips op datismakkelijkpraten.nl

Ik ben Ousama Razine, 33 jaar en sinds dit jaar gestart bij ContourdeTwern 

als jongerenwerker. Ik ben geboren en getogen in Tilburg en ben goed op de 

hoogte van veranderingen en gebeurtenissen binnen de gemeente Tilburg. 

Ik ben sinds juni dit jaar actief in Tilburg-Zuid waar ik Zorgvlied en Korvel als 

aandachtsgebieden heb. Ik zal vaak actief en present zijn in deze gebieden. 

Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan de jongeren via talentontwikke-

ling en het aanbieden van verschillende activiteiten. Ook zal ik via straatwerk 

veel de wijken ingaan en contact maken met jongeren en ouderen. 

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

Wil jij graag iets betekenen voor 

mantelzorgers zodat zij gezien, gehoord 

én bijvoorbeeld even ontlast worden? 

Neem dan contact op met Sanne van der 

Stroom van ContourdeTwern. Zij gaat 

graag met jou in gesprek om samen te 

kijken naar wat jullie mantelzorgers 

kunnen bieden. 

Sanne is bereikbaar via: 06 825 20 390, 

sannevanderstroom@contourdetwern.nl

ContourdeTwern

Nieuwe jongerenwerkers: ik ben...

Buurtbemiddeling

Mijn naam is Robin van Gorp. Ik werk sinds augustus als kids- en jongerenwerker 

in Tilburg-Zuid. Als jongerenwerker werk ik voornamelijk met meiden. Binnen-

kort starten wij weer met nieuwe meidengroepen waarbij we wekelijks met een 

groepje meiden bij elkaar komen. Helaas zijn de plekken hiervoor maar beperkt. 

We organiseren ook elke maand eenmalig een meideninloop op maandagavond. 

We zorgen altijd voor een leuke programma-invulling waarbij aandacht is voor de 

belangrijke onderwerpen op die leeftijd zoals zelfbewustwording, zelfbeeld, weer-

baarheid, sociale ontwikkeling, talentontwikkeling en maatschappelijke thema’s. 

En uiteraard is er ook ruimte voor ‘gewoon’ ontspanning zoals een filmmiddag of 

spelactiviteiten als lasergamen. Ook bieden wij workshops en nog veel meer aan. 

De Koppel

Gezocht: 
Vrijwilliger(s) met hart 
voor Mantelzorgers
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Dat de dag van een uitvaartbegeleider nooit helemaal 
te plannen is, blijkt wel tijdens de afspraak voor dit in-
terview. Nog maar nauwelijks is Harriet van der Vleuten 
gaan zitten voor het gesprek, of haar telefoon gaat. Er is 
iemand overleden en Harriet gaat gelijk tot actie over.

Een standaard uitvaart
bestaat niet
Door Annemarie van Malsen

 Foto: Bart van Hattem fotografie

De eerste afspraken worden 
gemaakt. Ook pakt ze het 
dossier van de overledene 
erbij: in dit geval is er een 
voorgesprek geweest en 
zijn er al enkele wensen 
voor de uitvaart besproken. 
Haar toon is rustig en zake-
lijk, maar ook meelevend. 

Het overlijden van een dier-
bare is al stressvol genoeg. 
“We kunnen dag en nacht 
gebeld worden wanneer 
iemand overlijdt. Er moet 
ook vaak snel gehandeld 
worden, bijvoorbeeld als 
iemand thuis opgebaard 
moet worden”, legt Har-
riet uit. Al 15 jaar heeft zij 
haar uitvaartonderneming, 
geleid vanuit de Henriette 
Ronnerstraat in Tilburg. Dit 
doet ze samen met een 
aantal freelancemedewer-
kers. In 2019 kwam Francy 
Derix bij haar in vaste 
dienst. Deze samenwerking 
beviel zo goed, dat Harriet 
en Francy nu als vennoten 
samen verder gaan als Van 
der Vleuten en Derix Uit-
vaartbegeleiding.  

Tijd en aandacht 

Harriet en Francy blijven 
werken zoals mensen dat 
van hen gewend zijn. Har-
riet: “Er is altijd één uitvaart-
begeleidster van het eerste 

gesprek tot en met de dag 
van de uitvaart.” Met tijd en 
aandacht om samen met de 
nabestaanden naar een per-
soonlijk afscheid te kunnen 
werken. Niet alles hoeft in 
één dag beslist te worden. 
“Bij een afscheid is heel veel 
mogelijk”, vertelt Francy. 

Francy: “Ons werk bestaat 
voor 25% uit begeleiding 
en 75% organisatie. In on-
geveer een week tijd is alles 
geregeld. ” In deze korte tijd 
bouwen de uitvaartbegelei-
ders een intieme band op 
met de nabestaanden. 
Francy: ”Je maakt mensen 
van dichtbij mee tijdens 
een heel kwetsbare periode 
in hun leven. Dat is heel 
bijzonder. Het voelt vaak 
bijna als familie. Soms 
komen oude conflicten 
weer naar boven. Wij probe-
ren dan om een een balans 
te vinden tussen de 
verschillende wensen. Maar 
verdriet kan ook iets heel 

“Soms zegt de
 familie: doe maar 

de standaard dienst 
en de standaard kist, 
maar er bestaat geen 
standaard uitvaart.” 

moois opleveren, met men-
sen die heel lief voor elkaar 
zijn en samen een mooi 
afscheid willen verzorgen.” 

Uitvaartbegeleiding
www.harrietvandervleuten.nl 
013-5920048

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

Henr. Ronnerstraat 19  
5038 KH Tilburg

Vleuten & Derix Uitvaartbegeleiding
van der            

diggersrecordstore.nl
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Jungle Fever 
 

Tekst en foto’s door Xantijne Plantijne

De Begonia

Velen van ons kennen de 
Begonia wellicht nog van 
vroeger, van onze ouders of 
grootouders, als oubollige 
plant maar de Begonia is een 
waar juweeltje voor in huis 
geworden.  De Begonia is 
een van de grootste planten-
soorten in de plantenwereld.  
 
Begonia’s als kamerplant 
staan niet zozeer bekend om 
hun bloemen, want die zijn 
vrij klein, maar eerder om 
hun diversiteit aan prachtige 
bladeren. Zo zijn er Begonia’s 
met stippen op hun blade-
ren, met bladeren zo zacht 
als fluweel, met bladeren in 
allerlei kleurstellingen en 
ook de vorm van het blad 
is heel divers. Er zijn soor-
ten die klimmen of bossig 
groeien en soorten die uiter-
mate geschikt zijn om in een 
terrarium te houden. Een 
zeer divers plantje dus!  
Hij komt oorspronkelijk uit 
een vochtige, warme en 
bosrijke omgeving waardoor 
ze het in de woonkamer het 
beste doen op een halfscha-
duw plaats in licht voch-
tige grond. Hoewel ze een 

vochtige omgeving prettig 
vinden, moet je Begonia’s 
niet besproeien omdat ze 
vrij gevoelig zijn voor meel-
dauw (schimmelziekte).  

Een zeer bekende is de 
Bladbegonia ofwel Bego-
nia rex. Dit is een verza-
melnaam voor een groep 
Begonia’s met zeer mooi 
gekleurde bladeren.  Daar-
naast is de stippen Begonia 
ook een bekende verza-

melnaam voor verschil-
lende soorten Begonia’s die 
stippen op hun bladeren 
hebben.  Een zeer mooie, 
opvallende, nieuwe soort 
is de Begonia Masoniana. 
Deze heeft haartjes op het 
blad en een mooie tekening 
van een rood kruis. 
Met meer dan duizend 
soorten Begonia's zit er vast 
eentje tussen die als mooie 
eyecatcher in je interieur 
past! 

Rijbewijskeuringen CBR 

Tilburg - Een medische keuring voor het verlengen van 
uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent of 
wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of 
vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts 
moet bezoeken van het CBR. Automobilisten kunnen 
zich via RegelZorg Rijbewijskeuringen in Flex4medics op 
donderdag 10 februari en woensdag 9 maart medisch 
laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs. Au-
tomobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 55,00. Voor 
houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 70,00.

Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend ma-
ken via RegelZorg. Gemakkelijk en snel via onze website: 
www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren via de afspra-
kenlijn: 088 2323 300. Voor het laten invullen van een 
rapport oogarts gaat u naar www.regelzorg.nl/oogarts 
of belt u ons.
 
De procedure

Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en 
begin 5 maanden voor deze datum met het verlengen 
van uw rijbewijs, indien u ook medisch gekeurd moet 
worden. De eerste stap is het kopen en invullen van een 
Gezondheidsverklaring. Dat kan online op mijn 
cbr.nl, via DigiD met SMS- of App-verificatie. Een papie-
ren Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij de meeste 
gemeenten of via RegelZorg. Deze vragenlijst over uw 
eigen gezondheid moet u eerst zelf invullen en opstu-
ren naar het CBR. Als antwoord krijgt u van het CBR het 
Verslag (soms meer dan één), dat de keuringsarts moet 
invullen. Op dát moment kunt u pas een afspraak maken 
voor de keuring. De artsen waar RegelZorg mee samen-
werkt, zijn aangesloten bij ZorgDomein. Zij vullen de 
formulieren digitaal voor u in en versturen deze direct 
naar het CBR.  
Meer informatie over de procedure leest u op de 
website van RegelZorg.
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BRIEF VAN ONS WIES

Biste meense

Allerirst de aller biste wense vur dees jaor. Ut zal men 
benuwe wè ut wir brengt. Want we zen er nog nie vanaaf. 
Mee die rotte corona. Ge heurt toch niks aanders. Die mot 
wet hoeste. Dan blefde mar wir thöös. En ons buurvrouw 
mot om de haoverklap dur jong thööshouwe. Jè als ze 
verkouwe zen meuge ze nie naor de school. Zo lere toch 
niks. En ze lope ons buurvrouw mar in de weeg. Jè ut zen 
er 4 van die jong hil de dag om oe heen. Vruuger  hadde 
ok unne snotpin dè werd dan afgeveegd mee oewe mouw. 
Mar naa heurde allemaol zo,n gekke dinge. Ge zut er 
gewoon bang van worre. Ik probeer ze wel te helpe hor. 
Ik pak dan de twee grotste drukmaokers bij ons in höös . 
Want ge wit vremde oge dwinge. Ik hoef dan nog gineens 
te moppperen. Want ut zen allemaol schatjes.

Mar náá wir iets aanders. Wè denkte van ut nuwe kabinet. 
Ut is wir un zooike ongeregeld. Ut stelt allemaol niks vur. 
Ze hebben allemaol Pinokio neuze. Want ze liege eroplos. 
Dè motte wij uns probere. Ze belove gouwe berge. Mar in 
Groninge zitte ze nog steeds in de ellende. En er wordt 
nog niks opgelost. Jè ze kunne allemaol goed lulle. Mar 
iets eraon doen daor hebbe ze nog nie van geheurt. 
Mar jè wij meuge nog nie klaoge , we hebbe hier nog 
steeds genoeg te ete. Als ge dè allemaol ziet op de t.v. 
Ut is allemaol. Heel erg. Mar wij kunne toch nie hil de 
weereld helpe. Mar jè we waochte mar rustig aaf. We gaon 
wir un nuwjaor in. En we make mar ut biste van. 
Ik zeg mar zóó: Beter un klèè ideaal, dan un groot kapitaal.

Veul groete van jullie Wies

Markt Wagnerplein, Tilburg   
- www.martijndeboer.com - 

Martijn de Boer COLUMN
Door Yvette Caljé

Iedereen kan de politiek in 

Over niet al te lange tijd zijn 
er weer gemeenteraadverkie-
zingen. Ik heb altijd gedacht 
dat politieke ambities iets is 
voor geleerde, wijze mensen. 
Mensen die erg betrokken 
zijn bij het wel en wee van 
de maatschappij. Mensen die 
belangeloos hun kennis en 
kunde in willen zetten om het 
land veiliger en eerlijker te 
maken en voornamelijk voor 
onze kwetsbare medemens op 
te komen.  

Groot was dan ook mijn 
verbazing toen een vrien-
din aankondigde dat ze zich 
kandidaat stelde voor de 
gemeenteraad in haar ge-
meente. Nooit iets gemerkt 
van politieke ambities. Wel van 
veel persoonlijke onvrede. Als 
Kunstenaar carrière maken 
bleek moeilijker dan gedacht. 
Manlief verdiende heel goed 
en daarom besloot ze thuis 
te blijven na de geboorte van 
haar kinderen. Ze verhuisde 
naar een riante villa met dito 
atelier en sloot ze zich aan bij 
de plaatselijke culturele ver-
eniging om haar Kunst door 
georganiseerd tentoonstel-
lingen onder de aandacht te 
brengen. Uiteraard kreeg haar 
eigen Kunst dan een hoofdrol 
toebedeeld. Dat onbetaalde 
werk wil ze betaald zien en 
de overheid moet daar voor 
zorgen. Dat gaat nu gebeuren. 
Snel lid worden. De aanmel-
ding stelde niets voor. Nog 
even een bewijs van goed 
gedrag en een cursus ‘Politiek 
Actief’, breed uitgemeten op 
haar persoonlijke facebook 
pagina -noemen ze dat geen 
belangenverstrengeling ?-  
en klaar. Nummer drie op de 
lijst, verzekerd van een plaats 
in de gemeenteraad en 1200 
euro per maand voor 20 uur 
werk. Raadslid doe je er 
gewoon even bij. 

En de andere maatschappelij-
ke belangen dan, de ouderen, 
woningnood, armoede onder 
kinderen, volksgezondheid? 
Nou dat is eigenlijk van onder-
geschikt belang. Persoonlijke 
erkenning en aanzien wegen 
toch zwaarder.  Nee, eigenlijk 
vindt ze zichzelf niet zo ge-
schikt voor de baan maar ach, 
ze ziet wel, als het niet lukt 
dan stop je er toch mee.  

DE REDACTIE ZOEKT SCHRIJVERS VOOR DE WIJKKRANT.
Je hoeft geen journalist te zijn maar plezier hebben in schrijven!

Meld je aan via redactie@wijkkrantdekoppel.nl

Mega Paardensprong Puzzel
We zoeken een woord van 35 letters. De puzzel begint bij 
de ‘E’. Verder staan er nog wat aanwijzingen in de puzzel 
om je op weg te helpen.

Tip: streep de gebruikte letters met een zacht potlood 
door om niet in verwarring te raken. En wees beducht voor 
valkuilen. Het oplossen van een puzzel kost tijd, maar kom 
je er echt helemaal niet uit, lees dan het stukje verderop in 
de krant. Succes!
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Boekenkasten en legpuzzels in 
wijkcentrum De Nieuwe Stede

Kinderzwerfboeken

In wijkcentrum De nieuwe 
Stede staat bij de ingang al 
enige tijd een zwerfboeken- 
kast voor kinderen. Kinde-
ren/ouders kunnen hier een 
boek komen halen, en als 
zij het boek uit hebben, 
mogen de boeken gaan 
zwerven, doorgegeven wor-
den aan vriendjes of omge-
ruild worden. Loop eens een 
keer binnen ! Keuze genoeg, 
en er komen wekelijks kin-
derzwerfboeken bij. Heb je 
zelf nog kinderboeken die je 
niet meer gebruikt , dan kun 
je ze hier ook inleveren.

In de gang van wijkcentrum 
De Nieuwe Stede, staan ook 
2 goed gevulde boekenkas-
ten. Je kunt hier heerlijk in 
de boeken snuffelen en gra-
tis meenemen. De collectie 

wordt regelmatig aange-
vuld en bijgehouden. Wil 
je boeken in goede staat 
afgeven/doneren? dan 
graag ter attentie van 
Corine Goesten.
De boeken worden eerst 
uitgezocht voordat zij in 
de kast een plekje krijgen.

Ben je ook begonnen met 
puzzelen in de Corona tijd?
En zoek je nog een nieuwe 
legpuzzel?
Dat kan!  Kom je oude 
legpuzzel omruilen voor 
een andere. Om iedereen 
in het begin de kans te 
geven en om genoeg 
keuze te hebben, kan er 
maximaal een puzzel per 
keer omgeruild worden. Er 
ligt een lijst waar je dit op 
kan noteren. De legpuzzels 

zijn te vinden bij de 
boekenkasten in het 
wijkcentrum.

Voor verdere informatie 
hierover: Beheerder Corine 
Goesten. ZIj is aanwezig op 
maandag van 11.00 -17.00 
uur in Wijkcentrum De 
Nieuwe Stede.

Liefde voor
Mercedes

Tekst en foto door Arno 

Type auto: Mercedes 
Bouwjaar: 1974 
kleur: retro geel (originele kleur)
Rijdt op: gas
Wijk: Zeeheldenbuurt 

In 2010 staat een gave auto in de 
straat geparkeerd, een Mercedes 
uit 1974 in een mooie retro kleur 
geel. Met een bordje TE KOOP. 
Gekscherend vertelde ik mijn vrouw 
dat ik een leuke nieuwe auto had 
gezien. Ze ging mee kijken en viel 
eigenlijk ook meteen voor de sfeer en 
charme van deze auto. Een gesprek 
en enkele telefoontjes later was het 
geregeld. 

Wat een plezier hebben wij van deze auto gehad. Alles heerlijk ouderwets maar o zo 
degelijk. Fauteuils als voorstoelen, kortom luxe genoeg. Als je op de snelweg reed 
dachten we dat onze jas uit de deur hing of het knipperlicht nog aan stond omdat 
mensen je bleven aanstaren. Maar mensen keken gewoon wat langer naar onze auto. 
Alleen maar leuke reacties eigenlijk. In 2017 zijn we er samen met de kinderen mee op 
roadtrip geweest naar Duitsland, zijn heimat. De auto was er helemaal thuis. Het was 
soms alleen stressvol om een benzinestation te vinden waar gas werd getankt. En na 
400 km. en nog geen gas werd het soms toch samengeknepen billen. Het werd drukker 
in de straat met parkeren. De auto was groot en een lege plek menigmaal te klein. Nu 
heeft hij een nieuwe liefhebber. 

Heb jij ook een mooie, stoere of grappige auto met een verhaal en wil je dit graag delen? 
Mail dan naar: redactie@wijkkrantdekoppel.nl  

Voor u gelezen
De Middellandse zee
Arnout Hauben 

Door Wim Werker & Monique de Wit 

Tot nu toe hebben we drie tv-series gezien van de
 Belg Arnout Hauben: 
    * Rond de Noordzee 
    * Dwars door Belgie 
    * De Middellandse zee 
Van rond de Noordzee en De Middellandse zee zijn 
boeken verschenen. De laatste heb ik pas uit.  

De formule die Hauben 
gebruikt voor zijn reizen is 
telkens hetzelfde. Samen 
met zijn vaste cameraman 
en geluidstechnicus reist 
hij langs een van tevoren 
bepaald traject. Vervoer-
middelen kunnen divers 
zijn. Ze lopen veel, liften 
soms, huren boten, terwijl 
het overnachten ook heel 
divers kan zijn. B&B, hotel, 

Veestraat

Bloemist Vermolen, friettent van Granucci
Van Krieken, Otten, Bakkerij Van Dijk
Piet Moonen’s groentewinkel...Ook al foetsie
Maar ja, dat heb je toch wel in zo’n wijk

Geen buurtzaak die de tijdgeest kan bedwingen
En dat gold eveneens voor het café
Waar Dikke Leo af en toe kwam zingen
Dan zong men luid zijn Pruimenpolka mee

Van kinds af aan ben ik er vreemd geweest
Het was voor mij de route naar Van Leest
(De speelgoedwinkel). Later naar de bieb

Wanneer ik met zo’n stapel boeken liep
Riep vensterbankvolk dat mij langs zag gaan:
,,Gift mèn zôn kraant!” Ik ging ‘t gesprek niet aan

Ko de Laat, schrijver, dichter, 
theatermaker en journalist. 

overnachten op de boot en 
af en toe in een tentje. De 
sfeer is altijd goed en pret-
tig en Hauben is een char-
mant causeur, die gezellig 
keuvelt met zijn reisgeno-
ten over wat ze tegenko-
men en iedere lokale dorpe-
ling aanspreekt om iets te 
vernemen over bijzonder-
heden uit de omgeving, bij-
voorbeeld een oorlog, een 
vulkaanuitbarsting, een of 
ander heiligenfeest of over 
een dorp waar toevallig veel 
honderdjarigen voorkomen. 

De films zijn mooi maar ook 
de boeken zijn zeer de 
moeite waard.  De Middel-
landse Zee – Arnout Hau-
ben 
ISBN: 9789463105088
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Boodschappen tas voor 
wijkbewoners die het moeilijk 
hebben. 
  
In samenwerking met onze buren van de Parochie de 
Goede Herder en een vrijwilliger heeft de wijkraad met 
kerst 30 boodschappentassen beschikbaar gesteld om 
uit te delen aan wijkbewoners die het wat minder 
hebben. En sponsering van de Jumbo in de tas. 

De Hofjes Kids 
 
De Hofjes Kids is een groep kinderen uit de wijk Korvel die afval ruimen. 
Ze proberen dit twee keer in de maand te doen in het Fokkerparkje en 
rondom in de Hofjes. Daarnaast leren ze ook waarom afval slecht is voor 
het milieu.  

Kerstlunch op 15 december 2021
in MFA Zuiderkwartier 

Verrijk je wijk 

Ook in 2021 heeft de Wijkraad Zuiderkwartier weer 
een flink aantal activiteiten die door wijkbewoners 
werden georganiseerd met een geldelijke bijdrage 
kunnen ondersteunen.  

Hierbij een kleine opsomming van de diverse activiteiten. 
Diverse ontbijten, buitenspeeldag, Zuiderbazaar, BBQ 
dansavond, kindermiddag in Fokkerpark, kindertuintjes, 
beplanting Fokkerhof, toneelmiddag, Zomerborrel van 
Accent, etentje Zuiderlicht, diverse activiteiten van Samen 
sterk, Vertier rond Zuiderkwartier, traktaties op scholen, 
Club Flyzz, Kindervakantiewerk, Leefstraat, Kerstboom 
in de Paarl, Open podium StadsparkOude Dijk, Meiden 
inloop, Zonnebloem, Garagesale, Scorebord biljartclub, 
Dag van de Armoede, mosselavond, flatfeest Zuid Kaap 
enzovoort.. 

Ook dit jaar kunnen we weer wijkactiviteiten ondersteu-
nen en zonder corona zijn er weer allerlei mogelijkheden. 
Kijk voor de voorwaarden op onze website, vul het aan-
vraagformulier voor een financiële bijdrage uit het fonds 
Verrijk je Wijk,  dan nemen we contact met u op. Een 
papieren formulier ligt in ons wijkcentrum . 
MFA Zuiderkwatier,  Wassenaerlaan 38, Tilburg. 

www.wijkraadzuiderkwartier.nl 
info@wijkraadzuiderkwartier.  

Ze worden voor hun activiteit ook beloond. Laatst mochten ze lekker frietjes eten
 bij Cafetaria de Pan, mede mogelijk gemaakt door de Wijkraad. Met de feestdagen 
zijn ze door Wonen Breburg verwend met een cadeaukaart van Intertoys. De 
kinderen genieten ervan en leren zo dat het belangrijk is om de wijk schoon te 
houden. 

In november kwamen er 
enkele vrijwilligers met de 
vraag of we een kerstlunch 
zouden kunnen houden. In 
overleg met de Wijkraad is 
toen afgesproken om het 
zelf te gaan organiseren.  
Dit leek ons beter omdat we 
daardoor beter en flexibeler 
met de coronaregels zou-
den kunnen omgaan. We 
dachten een mooi buffet 

te kunnen maken, maar 
door die corona regels 
was dat niet mogelijk. 
We konden uiteindelijk 
maar 60 bewoners ver-
welkomen in kerstsfeer.  
Die zijn allemaal aan 
tafel bediend en voor-
zien van een heerlijke 
uitgebreide kerstlunch 
bij een gezellige kerst-
sfeer  en  kerstmuziek. 

De soep was gemaakt door  
VSO Parcours, school voor 
speciaal onderwijs. Fruit en 
kerstbrood  was  gespon-
sord door Lidl en de kroket-
ten waren huisgemaakt 
door een vrijwilliger. Op 
deze manier konden we de 
prijs heel laag houden. Tot 
slot werden nog drie mooie 
prijzen verloot onder de 
tafelgasten. 
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Ik ben Rozemarijn Schuuring (16 jaar) en ben nu 2 jaar 
Explorer. Mijn favorieten:  Met Explorers van andere vereni-
gingen: The Hunt kijken (‘Jachtseizoen’). Kookprograama’s 
vind ik ook leuk en pizza is altijd goed. De Game-night zijn 
altijd leuk. Iedereen mag gamespullen mee nemen! Maar 
verder ook kanoën in de Biesbos. En ja: ‘Een Scout gaat niet 
verkeerd, die vaart gewoon een andere route’. Of de 
 Winterhike. Op de posten krijgen de loopgroepjes leuke 
uitdagingen. 

Explorers: 
Gezelligheid eerst

Ik ben begonnen als Bever, 
daarna doorgegroeid naar 
de Explorers. Alle Speltakken 
samen kunnen de grootste 
uitdaging aan. Er wordt ge-
bruik van gemaakt van ieders 
kracht. Bij een raadsel zullen 
de ervaren groten logisch 
denken. Maar de jongeren 
denken ‘out of the box’. 
Later wil ik wil Scoutsleiding 
worden. Ik vind het leuk als 
er een nieuw iemand komt. 
Je ziet ze helemaal op-
bloeien! Scouting PVG is echt 
familie. Iemand die net als 
ik in de pride zit, wordt niet 
anders gezien of behandeld. 
Ik voel me er veilig. Dank-

zij scouting kan ik beter 
samenwerken en com-
municeren. Als Explorer 
ontdek je wat je leuk vindt 
en maakt daar samen een 
opkomst van. De leiding 
bewaakt het scouting- ele-
ment. Als het kan, kiezen 
we voor kampvuur. Dat is 
niet alleen leuk, maar je 
leert ook veilig werken en 
strategisch denken. Spaar-
doel: we willen een Explo-
rer-zomerkamp in Italië! 
 
Explorers komen vrijdag-
avond samen. We hijsen de 
vlag en dan legt degene 
die de leiding heeft, het 

programma uit. We ver-
delen de taken en. Gezel-
ligheid & plezier op 1! De 
leiding helpt en let op de 
veiligheid. Op het eind: 
Alles samen weer netjes 
maken voor de zaterdag 
groepen. Na het zakken van 
de vlag gaan we allemaal 
moe maar voldaan naar 
huis. Ik hoop veel nieuwe 
vrienden te ontmoeten en 
deze familie uit te breiden. 
Wordt Explorer, of leiding 
want dat is wel erg gezellig!  

Foto; Cloakture Photography 

FACTORIUM
ZIN IN ALLES DAGEN

Zin-in-alles!-dagen 2022 

Factorium is weer open! En dat komt goed uit nu de 
carnavalsvakantie eraan zit te komen. Ben je nog op 
zoek naar een feestelijke en creatieve vakantieactiviteit 
waar je kind naar uit kan kijken? Op donderdag 3 en 
vrijdag 4 maart organiseren we de Zin-in-alles-dagen, 
waarop kleuters en kinderen verschillende kunstdiscipli-
nes 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. 

-  Kids agenda  - 
       Bovendien hebben we de komende weken nog veel meer 
       leuke kinderactiviteiten op de agenda staan: 

       13 februari                               Slagwerk-/accordeondag 
       3 en 4 maart                            Zin-in-alles!-dagen 
       9 maart t/m 25 mei             Muzieksafari 

Dus is je kind nieuwsgierig 
naar dans, muziek, thea-
ter, beeldende vorming of 
musical? Of ben je gewoon 
op zoek naar een feestelijke 
en creatieve vakantieacti-
viteit om naar uit te kijken? 
Schrijf hem/haar snel in via 
onze website! 

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  

En wist je dat we bij 
Factorium ook een 
aanbod hebben voor 
de állerkleinsten van 0-6 
jaar)? Op zaterdagen is er 
muziek voor dreumesen, 
peuters en kleuters; op 
zondagen de Boekmu-
ziekjes en op woensda-
gen dans voor peuters en 
kleuters.

Tot gauw bij Factorium! 

Megapaardensprongpuzzeloplossing
Niet eerder heb ik bij het maken van de puzzel zo vaak 
moeten switchen van puzzel onderwerp/ontwerp en bij- 
behorend stukje als nu. Eerst had ik een prachtig lang 
woord dat ik zelf ook nog niet kende, met een prachtig 
verhaal. Maar dat woord was zo lastig uit te vogelen dat ik 
er vanaf moest zien. Toen zocht ik mijn toevlucht tot 
elektriciteitsproductiemaatschappij waar ik eigenlijk niet 
zo veel over te melden had. Maar omdat ik zelf elektriciteit 
vaak verkeerd spel (electriciteit) en ik van de ‘e’ naar zowel 
de ‘k’ als de ‘c’ kon springen liep ik uiteindelijk dood. 
Zo had ik toch weer een leuk onderwerp over spelling. Maar 
toen bleek ik een fout in het ontwerp te hebben gemaakt 
waardoor ik weer helemaal opnieuw moest beginnen. 

Dat maakte de puzzel weliswaar minder dubbelzinnig en dus 
gemakkelijker op te lossen maar ik was wel weer een leuk 
onderwerp kwijt. Maar ja daar kun je dan wel weer over 
schrijven. 

puzzel/tekst: John Segers  |  afbeeldingen: internet

POMPEN
ONDERHOUD


