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‘Geen mobiel 
bereik, geen radio 
ontvangst, niets.

 Ik voel me erg 
gelukkig’.

Op een dag staat er een hostel 
aangegeven. Ik blij, ik ben 
moe, maar er blijkt een dorp 
te liggen dat Hostel heet. Ik 
haal dezelfde dag de derde of 
vierde teek van mijn huid. 
Onderweg leg ik verkeers-
slachtoffers vast. Foto’s van 
dode vogeltjes, slangetjes, 
een vos, een ree. Lopend zie je 
alles.
Nabij Ahrweiler ga ik door een 
tunnel. Daarin zie ik een kunst-
werk, een donker silhouet met 
licht erachter, ‘Ontmoeting 
met de angst’. Een voorspelling 
misschien. Op een camping is 
de douche gloeiend heet. Ik 
vertel het aan een Duits 
echtpaar. We lachen er om. De 
vrouw brengt me twee flesjes 
koel bier. ’s Morgens komen ze 
nog eens informeren, afscheid 
alsof we elkaar jaren kennen.
Bij Breisig krijg ik felle steken 
in mijn heup. Een uur nog 
naar de camping. Twee auto’s 

Ook redactieleden maken 
wel eens wat mee. Ik ben 
Stijn, 58 jaar, en woon 
sinds 2006 in de wijk Sint 
Anna en werkzaam als 
gevangenispastor. Ik ben 
dit jaar naar Rome 
gelopen. Dit is het eerste 
deel van mijn verslag.

Een maand later dan 
gepland wegens corona 
vertrek uit Tilburg. Mijn 
rugzak op een stevig bood-
schappenwagentje. Helaas 
niet getraind vooraf. Ik loop 
de eerste dag mijn voeten al 
kapot. In Reusel overnacht 

laat het zo en ga verder, op 
hoop van zegen.

In een dorp voorbij Aken vind 
ik geen pension. Ik moet terug 
maar kan geen kaartje kopen 
in de bus. Ik spreek een fietser 
aan en vraag hoe ik 
eraan kan komen. Hij stapt 
af, en haalt er een uit zijn 
portemonnee. Voor jou, zegt 
hij. Hij wil er niets voor 
hebben. ‘Sie sind mein Held’, 
roep ik hem na. Enkele dagen 
later overnacht ik in het Hürt-
genwald, in een groot bos, 
helemaal alleen, volkomen 
stilte. ‘Geen mobiel bereik, 
geen radio ontvangst, niets. Ik 
voel me erg gelukkig’.

ik, doodop. Met achtenvijftig 
herstel ik langzamer, merk ik. 
Ik koop nieuwe schoenen die 
wel goed passen. Dom, een 
slecht begin. Natuurlijk zere 
voeten. Bij Weert sta ik alleen 
op een natuurcamping. Speel 
wat ukelele en hoor achter me 
ineens de campingeigenaar. 
‘Mooi, zegt hij’. Ik voel me 
betrapt. We hebben een leuk 
gesprek over bedevaarten.

Ik keer drie keren terug naar 
huis om gewicht achter te 
laten en mezelf te verzorgen. 
Het karretje is geen succes. Bij 
Nieuwstadt een zware on-
weersbui op mijn tentje, die 
daartegen niet bestand is. Ik 

stoppen naast me. Een jonge 
man vraagt waar ik heen ga. 
Stap in, zegt hij. Ik wil wel 
weigeren maar doe het niet. 
Een sterke wietlucht, o jee, 
denk ik, ik ken deze types. Of 
ik ook wil. ‘Ik rook niet’, zeg 
ik, ‘heb er wel veel mee te 
maken’. Wat ik doe voor werk. 
‘Gevangenispastor’, zeg ik. 
‘Wij hebben ook vastgeze-
ten!’, roepen ze. We lachen. 
Bij de camping stappen ze 
allemaal uit, zeven jongeren. 
De campinghoudster vindt 
het maar niks. Een meisje 
met tatoeages houdt haar 
wijsvingers tegen mijn 
slapen en zegt, verlegen 
lachend ‘Neem maar mijn 
problemen met je mee’. ’ Dan 
gaan ze weg’, enthousiast 
zwaaiend. Volgende krant 
kunt u deel 2 lezen van deze 
reis. 

Voettocht van Tilburg 
naar Rome in 333 dagen

Tekst en foto: Stijn Oosterling
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Redactie
Stijn Oosterling:     redactie
Anita Zeeman:   redactie
Dagmar Ebbeling: redactie
Martine vd Dungen: redigeren
Kim Pattiruhu:     fotografie
Marc Reinieren:    website 
                opmaak 
    financiën
Odette Payens:   opmaak 
                 advertenties

Voor vragen, opmerkingen of 
eventuele klachten kunt u naar 
de redactie mailen: 
redactie@wijkkrantdekoppel.nl

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, 
Zeeheldenbuurt en Oerle. 

Zij verschijnt 5 keer per jaar 
in een oplage van 10.000 
exemplaren.

Eerstvolgende
Koppel komt uit 
op 27 februari,
Kopijsluiting is 

op 1 februari 2021.

Alle aanlever -
specificaties kunt 

u vinden op 
onze website.

Ook zijn daar de 
reeds verschenen 
kranten digitaal 

te lezen.

Belangrijke meldpunten

De gemeente, politie , Tiwos, TBV Wonen Breburg, Contour-
deTwern 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 betrer 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: (zie foto hiernaast)
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 verstopte, heeft u overlast van iets?
Ga naar www.tilburg.nl/melden of download de gratis Buiten-
Beter app via www.buitenbeter.nl.
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
Stefan Wiljouw: swiljouw@tbwwonwn.nl en
Paul de Nijs: pdenijs@tbvwonen.nl
Murat Denirtas: medemirtas@tbvwonen.nl
Wonen Breburg
Alexandra Mravunac: a. mravunac@wonenbreburg.nl
Frank Sjaardema: f. sjaardema@wonenbreburg.nl/
013-5399803
Contour de Twern
Jacoline Pijl, buurtondersteuner:
jacolinepijl@contourdetwern.nl     06-12936859
R-Newt
R-newt kids Sander: sander@r-newt.nl  06-23544700
R-newt jongeren Debbie: debbie@r-newt.nl  06-22761369
Politie
www.politie.nl-mijn buurt-wijkagenten-korvel Tilburg.
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

Nieuws van 
uw wijkagenten

foto; archief politie

Beste wijkbewoners van
Korvel en St-Anna, 

Laten we maar met een open-
gebroken deur in huis vallen! 
Op zeven november werd onze 
mooie wijk weer behoorlijk 
opgeschut door een schietinci-
dent. Er werden namelijk scho-
ten gehoord op het Minder-
broederspad. Een zwarte auto 
zou zijn weggereden vanaf de 
Capucijnenstraat richting de 
Paterstraat. Onze collega’s kwa-
men snel ter plaatse en stelden 
een onderzoek in op de plaats 
waar de schoten zouden zijn 
gelost. Daar vonden wij een 
aantal ‘knalpatronen’. Dit is een 
patroon die enkel een knal 
geeft en geen projectiel (ko-
gel) uit komt. De zwarte auto 
is niet meer teruggevonden 
en we zijn nog op zoek een 
verdachte. 

Knalpatronen worden met 
regelmaat legaal gebruikt in 
Nederland. U kent ze waar-
schijnlijk van een startpistool 
bij een wedstrijd of van een 
toneelstuk. De politie gebruikt 
ze ook bij trainingen. Dit 
incident is daarom qua ernst 
niet te vergelijken met het 
eerdere schietincident op de 
Korvelseweg. We begrijpen 
wel dat het afbreuk doet aan 
uw veiligheidsgevoel. Daarom 
werken wij hard om dit soort 
incidenten in het vervolg te 
voorkomen. Mocht u hier nog 
iets van hebben meegekregen 
en u heeft het nog niet met 
ons gedeeld? Laat het ons dan 
weten via het algemeen num-

mer van de politie, namelijk  
via  0900-8844 of via onze 
Instagram-pagina: wijkagen-
ten_korvel_st_anna. 
 
In een stad als Tilburg worden 
veel fietsen gestolen. Dit is 
een trend die we met name in 
grote steden terugzien. De af-
gelopen maanden treffen wij 
steeds vaker gestolen fietsen 
aan in de wijk. Ze worden dan 
tijdelijk ergens neergezet, bij-
voorbeeld ergens tegen een 
lantarenpaal. Vervolgens wor-
den ze door iemand anders 
opgehaald en doorverkocht. 
Veel van dit soort fietsen zijn 
elektrische fietsen. Mocht u 
iets niet vertrouwen, laat het 
ons dan weten. U kunt ook 
zelf controleren of een fiets is 
gestolen door het framenum-
mer van de fiets in te voeren 
in de: ‘Stop Heling’ app. 

Dan vragen wij nog uw aan-
dacht voor vuurwerkoverlast. 
Bent u de harde knallen van 
uw buurman helemaal beu? 
Of worden er vernielingen 
gepleegd met vuurwerk in 
uw omgeving? Meld dan aan 
ons waar het vandaan komt. 
Geef het adres aan ons door, 
zodat wij daar het vuurwerk 
in beslag kunnen nemen. 
Ook dit kunt u melden via het 
algemeen nummer van de 
politie, onze Instagram pagina 
of via Meld-Misdaad-Anoniem 
via 0800-7000. 
Namens al onze collega’s wen-
sen wij u alvast fijne 
feestdagen! 

Links Teun Roovers & rechts Harm de Kort

VINK AAN WAT VAN TOEPASSING IS

ik ben stiekem heel nieuwsgierig

ik kan zelfstandig werken

ik vind het tof nieuwe mensen te ontmoeten

ik wil een paar uur per maand iets vrijwilligs doen

ik kan goed overweg met deadlines

ik wil meer weten over mijn buurt

ik heb de neiging mensen 
het hemd van het lijf te vragen

ik vind het leuk om te schrijven en/of te redigeren

ik ben best gezellig

ik vind het leuk om te fotograferen

ik wil graag bij een cool clubje horen

ik doe graag iets voor mijn medemens

ik vind Wijkkrant de Koppel de allerleukste krant

2 of meer vinkjes gezet? Meld je dan aan als redactielid
van Wijkkrant de Koppel: redactie@wijkkrantdekoppel.nl

Alle redactieleden van de 
wijkkrant ontvingen van 
het Zuiderkwartier een 
bos bloemen voor onze 
vrijwillige inzet!
Daar zijn we erg blij mee
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OPRUIMING GEBRUIKTE MEUBELS
• EETHOEKEN ....................................... V.A. € 29,-
• KASTEN .............................................. V.A. € 39,-
• BANKSTELLEN ................................... V.A. € 79,-
• Losse 2-zits BANKEN ......................... V.A. € 19,-
• SALONTAFELS ................................... V.A. € 14,-
• TAFELS .............................................. V.A. € 17,-
• Losse STOELEN ..................................... V.A. € 1,-

Hét adres voor spotgoedkope 
meubels, woonaccessoires en 

vintage kleding

Winkel: Korvelseweg 159 - Tilburg 
di t/m za open

Magazijn: Kapelmeesterlaan 114
do t/m za open

T. 013-53 59 858  •  www.peerke.biz

COLUMN
Door Wim Werker

Iedere generatie heeft wel iets 
waar nog lang over gesproken 
werd. Er was altijd wel iets 
heftigs wat gebeurde en 
waar nog lang over nage-
praat werd. Het item wat het 
hele land of de streek waar je 
woonde betrof. 

De tijd van Napoleon die heel 
Europa op zijn kop zette en 
waar vele kleine lieden de 
pijn voelden. Bijvoorbeeld 
de jonge mannen die hun 
“dienstplicht” moesten vervul-
len in het leger van de keizer 
en die de dodenmars naar 
Moskou meemaakten. Het 
laatste deel van de 19e en het 
begin van de 20e eeuw met 
arbeidsonrust en honger die 
weer met name het gewone 
volk zo troffen. Er kwamen 
wat regels, verkiezingen voor 
iedereen, uiteindelijk ook voor 
de vrouwen. Mensen voelden 
zich langzamerhand gehoord 
hoewel het nog maar een 
schijntje was. De 1e Wereld-
oorlog waarbij Nederland 
neutraal bleef maar ook toen 
was het geen vetpot met veel 
Belgische vluchtelingen. De 
2e Wereldoorlog maar ook 
de vooravond ervan met de 
enorme werkloosheid. Oude-
ren onder ons weten nog hoe 
het was. En mijn generatie, de 
babyboomers, zat na de oor-
log op verjaardagen met oren 
op stokjes te luisteren naar al 
de verhalen die verteld wer-
den. Te luisteren naar verhalen 
over honger, Jodenvervolging, 
verplicht tewerkgesteld in 
Duitsland, executies. 
Het is niet mijn bedoeling om 
onze, deze tijd, te vergelijken 
met wat geweest is. Maar we 
maken iets mee wat nog nooit 
in de moderne wereld is 
meegemaakt. Zoals ik de 
vorige keer schreef, ik zal het 
C-woord niet gebruiken, maar 
we zullen nog lang hier over 
napraten. Mijn kleindochters 
zullen tegen hun kleinkin-
deren, kunnen zeggen hoe 
het was in de C-tijd. Laten we 
toch vooral een beetje blijven 
proberen om ons verstand 
te gebruiken en niet alleen 
ons gevoel te volgen. Sterkte 
beste mensen en blijf van de 
kleine dingen genieten!  

Studio JAHE: knuffels, 
speelgoed en lepels  
Door Anita Zeeman  

Janne Hendriks en Kenny 
Jacobs ontvangen mij bij 
hun thuis. Voordat ik naar 
binnen ga, bewonder ik 
het houten speelgoed, de 
knuffels en de houten lepels 
in hun etalage. Alles eigen 
ontwerp. 

Kenny is docent handvaardig-
heid en tekenen. ‘Ik werk op 
het Cambreur College in Don-
gen. Het is echt een warm bad 
om daar les te geven.’ Janne 
werkt bij Decennia Design. Op 
hun Instagrampagina staat 
‘Studio voor speelse ideeën 
met een vleugje design en een 
snufje ambacht.’  
Kenny: ’Houtbewerking is een 
uit de hand gelopen hobby 
die tijdens de lockdown in 
het voorjaar is begonnen. We 
hebben allebei een kunst-
achtergrond, ik ben breed 
opgeleid. Maar ik heb altijd 
al een ambacht willen leren. 
Houtbewerking, niet zoals een 

foto; Kim Pattiruhu

timmerman kasten of tafels 
maakt, maar meer een mix 
van design, natuurkennis en 
gevoelswerk.’ Hun werk is te 
zien op Facebook (studioJA-
HE) en Instagram (studio.jahe) 
en ze stonden op markten. 
Janne: ‘Ik heb van het raam 
aan de voorkant van het huis 
een etalage gemaakt. Nog 
een manier om ons werk te 
laten zien.’ Ze werken samen 
in hun atelier. Kenny: 

‘We doen alles samen, 
maar we hebben onze 

eigen interesses. We 
vullen elkaar aan’. 

Janne is meer marktgericht, zij 
zorgt ervoor dat wij zichtbaar 
zijn. Ik lees de handboeken 
over houtbewerking en bo-
men en doe onderzoek.’ 
Janne: ‘Recycling is een rode 
draad, een thema voor ons. Ik 
maak knuffels en daarvoor ge-

bruik ik stalen van meubelstof-
fen en restjes stof die anders 
weggegooid zouden worden. 
Voor de vulling gebruik ik 
schuim dat overblijft. Van 
het hout van de meubels die 
naar de stort gaan maken we 
speelgoed. En we gebruiken 
de houtsnippers als vulling in 
de verpakking.’ Kenny: ‘Ik had 
tijdens de eerste lockdown en 
in de schoolvakantie veel tijd 
om houtkennis op te doen, 
zoals welke houtsoorten ge-
schikt zijn. Een voorbeeld: voor 
het maken van lepels heb je 
vers hout nodig en dan moet 
je weten hoe de nerven lopen, 
hoe de boom gegroeid is. Al 
doende hebben we geleerd 
welk gereedschap geschikt 
is en welke olie we moeten 
gebruiken. Ik heb de techniek 
geleerd via filmpjes op You-
Tube en uit boeken. Ik heb 
ook een korte cursus gevolgd 
en daar de finesses geleerd. Ik 

foto; Kim Pattiruhu

kreeg de bevestiging dat ik op 
de goede weg ben. En ik zit 
in een online community. Het 
is een aardige groep men-
sen. We geven elkaar tips en 
helpen elkaar.’ Ze laten me een 
knuffel, een speelgoedauto en 
een paar lepels zien. Het ziet 
er mooi uit en de auto rijdt 
heel soepel. Het zijn allemaal 
unieke exemplaren die met 
enthousiasme en liefde zijn 
gemaakt. Janne: ‘Kenny zoekt 
uit wat de beste manier is om 
iets te maken en dan gaan we 
aan de slag. Na zijn uitleg pik 
ik het gemakkelijk op. Over 
een tijdje willen we ook kom-
metjes maken. We zitten nog 
middenin onze ontwikkeling.’ 
Ben je nieuwsgierig? Kijk dan 
eens op de Facebook of 
Instagram pagina.

www.facebook.com/studioJAHE
www.instagram.com/studio.jahe
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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 BuitenBeter app.

GEMEENTENIEUWS

Mijn naam is Younes Nahnahi, ik ben 44 jaar oud en sinds 2006 
werkzaam voor de gemeente Tilburg. Ik heb al die jaren mijn werk 
binnen de gemeente met veel plezier kunnen doen in verschillende 
functies. Per 1 oktober is mij de eer toegekomen om uw wijkregis-
seur te mogen zijn. 

Mijn nieuwe functie is er één waar mijn hart een sprongetje van 
maakt. Een functie die het mogelijk maakt om samen met de bewo-
ners, partners en andere stakeholders deze wijken nog mooier én 
toekomstbestendig te maken. 

Ik heb tijdens het inwerken al mogen ervaren wat voor dynamiek in 
deze wijken heerst. Maar ik heb ook gezien dat er genoeg uitda-
gingen zijn om deze wijken zowel sociaal als fysiek naar een hoger 
plan te tillen. Ik wil daar als wijkregisseur graag mijn steentje aan 
bijdragen. Dat doe ik door dichtbij de bewoners te staan, ze een 
luisterend oor te bieden en met ze mee te denken. We moeten het 
samen doen, want ‘met één hand kun je niet klappen’.

Helaas heeft Corona roet in het eten gegooid, waardoor veel 
fysieke ontmoetingen niet plaats mogen vinden. Uiteraard zijn er in 
de tussentijd andere manieren om digitaal met elkaar in contact te 
komen. Hoe dan ook hoop ik snel kennis met u te kunnen maken.  

Voor nu: blijf gezond, heb oog voor elkaar en tot ziens!

Younes

De Trouwlaan is een fietsstraat. Dat betekent dat de straat is ingericht als fietsroute, maar dat auto’s 
welkom zijn. De regel is dat de automobilist te gast is: daarom is de maximale snelheid 30 km per uur. 
Bovendien vragen we automobilisten om rekening te houden met de fietsers. Er zijn helaas signalen 
dat gebruikers van de Trouwlaan en aanwonenden de Trouwlaan als onveilig ervaren. Daarom start 
de gemeente hier binnenkort een proef waarbij de Trouwlaan niet meer door  auto’s kan worden 
gebruikt als doorgaande weg. 

De Trouwlaan is voor veel fietsers een belangrijke route tussen het centrum en Stappegoor, waar veel 
onderwijs- en sportvoorzieningen liggen. Deze fietsroute wordt met de aanleg van de tunnel onder de 
Ringbaan Zuid nog belangrijker. Daarnaast wordt de Trouwlaan door veel autoverkeer gebruikt als door-
gaande route richting Ringbaan Zuid. De gemeente gaat binnenkort een proef uitvoeren. We testen of 
omwonenden en fietsers de Trouwlaan als veiliger ervaren, als automobilisten de Trouwlaan niet meer 
als doorgaande route kunnen gebruiken naar de Ringbaan Zuid. Tussen de Generaal de Wetstraat en de 
Generaal Smutslaan wordt  een ‘knip’ geplaatst. Dat wil zeggen dat auto’s hier niet door kunnen rijden, 
maar fietsers/bromfietsers nog wel. 

De proef duurt twee weken; na die tijd wordt de knip weer verwijderd. Bewoners in het gebied krijgen 
binnenkort een bewonersbrief met de planning wanneer de proef plaatsvindt. In de brief staat ook een 
link naar een enquête voor het belevingsonderzoek. Daarnaast zijn er op verschillende plekken in de 
wijk verkeerstellingen. Na de twee weken voeren we de tellingen en het belevingsonderzoek nogmaals 
uit, om de situatie zonder ‘knip’ te vergelijken met de situatie met ‘knip’. In een volgende editie van de 
wijkkrant delen we de resultaten. 

Je hebt het misschien gemerkt: de laatste tijd is er door BOA’s en poli-
tie strenger gecontroleerd op fout parkeren op de Korvelseweg. Op de 
Korvelseweg geldt een parkeerverbod. Dit betekent dat je alleen mag 
parkeren in de parkeervakken. Laden en lossen van goederen is wel 
toegestaan op de Korvelseweg. We merken dat automobilisten voor 
het laden en lossen hun auto vaak (half) op het trottoir plaatsen. Dit 
mag niet en je riskeert daarmee dus een boete. De auto moet gewoon 
op de rijbaan staan en er moet daadwerkelijk activiteit plaatsvinden 
van laden of lossen. Hou er bovendien rekening mee dat de auto niet 
hinderlijk staat, zoals bijvoorbeeld in een bocht. 

De gemeente wil het Stadspark Oude Dijk renoveren, zodat het park weer een aangename en veilige plek 
wordt voor bewoners en bezoekers. 

We hopen ook dat daarmee meer activiteiten in het park gaan plaatsvinden, wat positief is voor de veilig-
heid in het park. De gemeente stelt daarom in de komende maanden een inrichtingsplan op. In zo’n plan 
staat bijvoorbeeld waar de wandelpaden en bankjes komen, welk groen blijft, maar ook waar groen wordt 
gesnoeid of vervangen. Omwonenden van het Stadspark hebben een brief gekregen over hoe zij hun 
ideeën voor het park kunnen delen. 

Er is ook een bijeenkomst in het Stadspark op 21 november. Uiteraard is deze corona-proof. Op het mo-
ment dat de kopij voor deze wijkkrant is aangeleverd, zijn de resultaten nog niet bekend. In een volgende 
editie van de wijkkrant wordt aandacht besteed aan wat is opgehaald en hoe het proces verder gaat. 

Wijkregisseur Younes Nahnahi 
stelt zich voor

Proef veiligheid Trouwlaan

Stadspark Oude Dijk

Handhaving parkeren Korvelseweg

In november start de renovatie van de Oranjespeeltuin. Al enige tijd geleden is daar de grote speelto-
ren verwijderd, omdat die niet meer voldeed aan de veiligheidseisen. De speeltuin was na vele jaren 
van gebruik in zijn geheel aan een opknapbeurt toe. Met buurtbewoners en kinderen is een plan 
gemaakt voor de Oranjespeeltuin, waarmee deze speeltuin de komende jaren weer een fijne plek is 
voor kinderen om te spelen en ouders om elkaar te ontmoeten.

Op het Willie Wortelplein zijn onlangs ook hekken geplaatst omdat ook hier sprake was van een on-
veilige situatie. Met wijkraad en omwonenden gaan we kijken naar een oplossing voor dit probleem. 

Oranjespeeltuin

Het afgebeelde nieuwe groen is vooralsnog niet opgenomen in het plan/de begroting.

Voor twee kinderen!

30m lang 6.5m hoog!

OOrraannjjeessppeeeellttuuiinn  TTiillbbuurrgg
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15 OLIEBOLLEN VOOR EEN TIENTJE!
Tegen inlevering van deze bon krijg je geen 12 maar 15 oliebollen voor €10,-
Actie is geldig t/m zaterdag 6 januari. Je kunt ons vinden op het Lieve Vrouweplein van dinsdag 
tot en met zondag van 11.00u tot 18.00u en donderdags tot 20.00u

Plasticsoep
Tekst en foto: Peter van Iersel

Dat ben ik. Zonder rimpels en grijs haar. In bad, in de woonkamer, de enige 
plek in huis waar het ’s winters warm was. Wat meteen opvalt: een babybadje 
van verzinkt staal, een badeend van celluloid en een waterdicht kleedje van 
oliegoed. Mijn generatie is geboren in een wereld zonder plastic.

Als je wat kocht bij slager of 
kruidenier werd dat voor je 
afgewogen en ingepakt in 
papier. Omdat bijna niemand 
een koelkast had werden 
dagelijks boodschappen 
gedaan. Door de korte bewaar-
tijd voldeed papieren verpak-
king. De komst van plastic 
verpakkingen ging gelijkop 
met de opkomst van de super-
markten. Daar sla je de voor-
raad in voor meerdere dagen 
tegelijk. Het was geen toeval 
dat Albert Heijn, ook in de 
nieuw geopende winkel aan 
het Korvelplein, via een spaar-
plan koelkasten verkocht.

Plastic werd in het begin 
vooral gebruikt voor speel-
goed. Ik was apetrots op een 
rode plastic jeep, mijn eerste 
autootje dat niet van blik was. 
Later kwamen de gebruiks-
voorwerpen. Mijn moeder 
was heel achterdochtig bij de 

eerste plastic emmers. Wat als 
een volle emmer midden in 
huis zomaar openbarst? 
Helemaal ongegrond was die 
angst niet. De plasticfabrikan-
ten moesten nog veel leren. 
In het begin werden ook de 
hengsels van de emmers uit 
plastic gemaakt. Dat bleek al 
snel een vergissing.
Muziekliefhebbers koesteren 
tegenwoordig hun nostalgi-
sche grammofoonplaten van 
vinyl. Maar wij zijn opgegroeid 
met de voorloper, de breek-
bare 78-toerenplaat gemaakt 
van schellak. 

‘Wat nu nostalgie is, 
was toen een 

innovatie die net 
kwam overwaaien 

uit Amerika’.

Hoe hang je een boekenplank? 
Tegenwoordig boren we gaten 
in de muur en stoppen daar 
plastic pluggen in waar we de 
schroeven indraaien. Destijds 
kocht je bij smid Kruijssen 
aan de Korvelseweg een rond 
kartonnen doosje met daarin 
een grijs pluksel van asbestve-
zels. Je pakte er wat van in je 
hand, deed er een beetje water 
bij (spuug kon ook) en draaide 
er een rolletje van, dat je in 
het boorgat propte. Dan prikte 
je met een dunne spijker een 
gaatje in die prop, waar je de 
schroef indraaide. Dat werkte 
prima, maar was, met de kennis 
van nu, levensgevaarlijk.
Lichtknopjes, stopcontacten en 
stekkers waren van porselein of 
bakeliet. In huis liepen de elek-
trische leidingen door metalen 
buizen. De koperdraden waren 
geïsoleerd met geïmpregneer-
de katoen. Deze isolatie van 
biologisch afbreekbaar mate-

riaal had zo zijn nadelen. Bij 
het ophangen van een lamp 
kon het gebeuren dat de 
isolatie, bij de minste aanra-
king, als zand van de koper-
draden viel. Dan kon je aan 
de slag met isolatieband. Die 
was van katoen, gedrenkt 

in bitumen, plakte aan beide 
kanten even hard en bezorgde 
je gegarandeerd een paar 
zwarte handen. Met alle lusten 
en lasten, we hebben plastic 
zien komen en we kunnen niet 
meer zonder.
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Praktijk Spiegel Mij: 
massage en coaching 
Door Anita Zeeman 

 
Renske Hermus is geïnteresseerd in het fenomeen spiegelen. ‘Alles wat een ander doet 
dat je raakt, zegt iets over jou. Als bijvoorbeeld het gedrag van je kind je irriteert, kun 
je boos worden. Maar je kunt ook kijken waarom het je irriteert en waarom je daar op 
een bepaalde manier op reageert. Daar kun je van leren. 

Voor u gelezen
De geheime gasten - Benjamin Black

Door Wim Werker & 
Monique de Wit 

Een uit de hand gelopen hobby: knuffels haken. Ze zijn te koop.

Een ander voorbeeld. Als kind 
ben ik gepest. Op het school-
plein zag ik dat een kind 
gepest werd en dat raakte mij 
enorm. Waarom, het was mijn 
kind niet. Het verdriet, de pijn 
zit in mijzelf en daar mag ik 
iets mee doen. Zo werk ik ook 
met de cliënten die ik coach. 
Ik kijk met de cliënt mee naar 
waar de pijn, de angst, het 
verdriet vandaan komen. Ik 
zie problemen als hobbels op 
je pad, als levenslessen waar 
je van mag leren en waardoor 
je mag groeien als mens. Het 
antwoord zit in jou, ik help je 
graag om deze te vinden. Ik 
kan de oplossing niet geven. 
Wat voor mij werkt hoeft niet 
voor een ander te werken.’ 

Naast coach is ze intuïtief 
masseur. ‘Tijdens een oplei-
ding kwam ik in aanraking 

foto; Kim Pattiruhu

foto; Kim Pattiruhu

met massage. Massage heeft 
mij goed gedaan, dat gun ik 
anderen ook. Het lichaam is 
ook een spiegel. Ik heb geko-
zen voor intuïtieve massage, 
omdat geen mens hetzelfde 
is. Ik stem de massage af 
op de persoon. Het is een 
ontspanningsmassage, geen 
sportmassage. Ik leg ze in de 
watten en zorg ervoor dat 
ze zich kunnen ontspannen. 
Tijdens de massage praat ik 
niet, na afloop hebben we 
een gesprekje. Het is niet zo 
dat je na 1 massage meteen 
van je klachten af bent want 
die zitten er meestal al jaren.’ 
Ze wil beginnen met kinder-
massage. ‘Er moet een ouder 
bij aanwezig zijn en kinderen 
moeten aan kunnen geven 
of ze het prettig vinden. 
Daarom moeten ze minimaal 
4 jaar zijn. In de toekomst 

wil ik een cursus starten 
voor ouders om hen te leren 
hun eigen kind te masseren. 
Bijvoorbeeld voetjes mas-
seren voor het slapengaan. Ik 
heb daar zelf workshops voor 
gevolgd en ben het nu aan 
het uitwerken.’ 

Renske heeft pedagogiek 
gestudeerd en in de jeugd-
hulpverlening gewerkt. 
‘Kinderen vind ik belangrijk. 
Mijn ideeën over het helpen 
van kinderen met problemen 
weken steeds meer af van de 
ideeën daarover in de jeugd-
hulpverlening. Daarom ben ik 
daar na een burnout gestopt 
en heb ik allerlei cursussen 
en workshops gevolgd. Er 
zijn zoveel kinderen die vast-
lopen, daar wil ik mee aan de 
slag op mijn eigen manier. Elk 
kind is uniek, heeft zijn eigen 
bagage, zijn eigen omge-
ving. Ik vind het interessant 
om te kijken wat er achter 
het gedrag van een kind zit, 
waarom het op een bepaalde 
manier reageert. Sinds kort 
ben ik onderwijsassistent in 
het speciaal onderwijs. Dat is 
voor mij een nieuwe wereld. 
Hoe ik het coachen van 
kinderen in mijn eigen 
praktijk vorm wil gaan geven 
begint voor mij steeds 
duidelijker te worden.’ 

Meer informatie: 
www.praktijkspiegelmij.nl  
 

Een aan het begin van dit 
jaar verschenen boek is de 
moeite van het vermelden 
waard. “De geheime gasten” 
geschreven door Benjamin 
Black (pseudoniem van John 
Banville.) 
Het is een intrigerende thril-
ler die zich afspeelt in de 
oorlogsjaren. 

Terwijl Engeland, en met 
name Londen, zucht onder 
de Duitse bomaanvallen 
neemt ook de spanning in 
de koninklijke familie toe. 
Redenerend dat een treffer 
op het paleis de monarchie in 
gevaar zou kunnen brengen, 
wordt besloten om de prin-
sessen Elisabeth en Margaret 
naar een veiliger plaats te 
brengen. In het allergrootste 
geheim wordt een afgelegen 
kasteel gevonden in Ierland 
waar de verwende meisjes 
worden ondergebracht. Een 
vrouwelijke agent van MI 5 
wordt aangesteld als kinder-

POMPEN
ONDERHOUD

meisje om moeilijke situaties 
het hoofd te kunnen bieden. 
Het leven neemt zijn loop 
maar het blijkt absoluut geen 
gemakkelijke klus. 

Het boek is uitgegeven 
bij Querido onder iSBN 
9789021419404. Originele 
Engelse titel The secret guests. 

grafische 
vormgeving
websites
en
fotografie

vormbehoud.nl

vorm
behoud

104x50.indd   1 08-04-16   10:09

Ja!
Wijkkrant 
De Koppel
graag!

JA JA we hebben een sticker gemaakt die u op uw brieven-
bus kunt plakken naast uw NEE NEE sticker. Speciaal voor de 
mensen die geen reclame willen maar wel op de hoogte willen 
blijven van wat er zich in hun buurt allemaal afspeelt. 

Stuur een mailtje naar redactie@wijkkrantdekoppel.nl en wij 
zorgen ervoor dat u een sticker krijgt!
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Met het uitbrengen van het boek Korvel vooruit 100 
jaar vierde de ondernemersvereniging het 100-jarig 

bestaan van hun vereniging. 
Een mooi moment om eens een aantal 

langzittende bedrijven en 
nieuwkomers naast elkaar 

te portretteren.
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foto: internet
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THEMA deze uitgave:

Frans van Aarle – Frans en Jose van Aarle
Fotograaf – Korvelseweg 255

In 1921 is Frans van Aarle, de opa van de huidige Frans, de zaak begonnen op Korvel en sinds 
1946 zitten ze in het huidige pand. Nu staat de 3e generatie aan het roer, Frans van Aarle samen 
met zijn vrouw Jose. Vanwege de naamsbekendheid en de locatie, dit is van oudsher een goede 
winkelstraat, zijn ze hier niet meer weggegaan.
Vroeger was er meer verbintenis, zo waren de vergaderingen van de winkeliersvereniging bij 
de mensen thuis. Veel winkeliers woonden destijds boven de zaak, of in de buurt. En in de jaren 
tachtig was er de Miss Korvel verkiezing, dat was erg leuk!

Pijnenburg – Sander Pijnenburg
Schoenwinkel - Korvelseweg 6

In 1927 is de schoenenzaak gestart aan de Heuvelstraat en inmiddels staat de 3e generatie in 
de winkel, vaak samen met zijn moeder. In het pand heeft eerst Hamers van Hoof zadelma-

kerij gezeten en die heeft gevraagd of Pijnenburg niet in het pand wilde gaan. Inmiddels zijn 
de naamsbekendheid en de locatie zo met elkaar verbonden dat ze niet meer weg willen en 

komen de klanten uit heel Nederland naar hen toe. 
Sander herinnert zich goed dat de Tour de France over de Korvelseweg, maar de keer dat Joop 

Zoetemelk er reed was zeker een mooie dag. 

Kapsalon Schuurkes  – Louis Schuurkes
Kapper – Korvelseweg 10 en 10a

In 1929 is de opa van Louis de kapsalon begonnen aan de Zomerstraat. Dit deel werd afgebroken 
en vanaf 1961 zitten ze op deze locatie op Korvel. Het ouderlijk huis van Louis staat zelfs naast de 
kapsalon. Louis is de derde generatie in de deze kappersfamilie. De Korvelseweg is altijd een winkel-
straat gebleven en er zijn ook een aantal mooie nieuwe zaken bijgekomen. Het is goed dat er een 
actieve ondernemersvereniging is, het organiseren van evenementen kost veel tijd, het is fijn dat dit 
gedaan wordt.  

Van Herwaarden - Maxime Steenhorst
Interieurwinkel met een snoepwinkel – Korvelplein 211

De interieurzaak bestaat sinds 1959 en richtte zich destijds op het hogere 
segment. In 2006 is de zaak overgenomen door de familie Steenhorst en sinds 

twee jaar draait de dochter Maxime de hele zaak. Zij heeft de snoepwinkel in 
de zaak gebracht, zij is begonnen aan het Lieve Vrouweplein en combineert 

de zaken nu. Ze richten zicht op een bredere doelgroep, zowel de laag als mid-
den als hoog segment kan hier slagen, van student tot advocaat. Ze ontvan-
gen dan ook vaak fijne reacties van hun klanten. De locatie en de naamsbe-

kendheid zorgen ervoor dat ze op deze plek blijven zitten. 

  De  ONDERNEMER 

foto: Kim Pattiruhu

foto: Kim Pattiruhu

foto: Kim Pattiruhu

foto: Kim Pattiruhu

Schoenmakerij Harrie - Haroentjoen
Schoenmaker – Sint Annaplein 10

 
Harrie heet eigenlijk Haroentjoen, maar iedereen noemt hem Harrie. Toen hij negentien(!) was 

is hij deze zaak begonnen. Inmiddels zit hij al vijf jaar op deze mooie plek. Het Sint-Annaplein is 
wel veranderd, er zijn de laatste jaren veel winkels verdwenen. Inmiddels huurt hij ook het pand 
ernaast van waaruit hij een postpunt runt. Zijn klanten komen niet alleen uit de buurt, maar ook 

uit andere delen van de stad en zelfs van buiten Tilburg. Harrie blijft via medeondernemers goed 
op de hoogte van wat er speelt op de straat.

TOP Chiro Tilburg – Justin Kinseywright
Chiropractor – Korvelseweg 27a
 
De Zuid-Afrikaanse Justin is een jaar geleden zijn praktijk begonnen als franchiseondernemer De 
praktijk is direct gestart op Korvel, deze ruimte is perfect voor zijn werk. Zelf woont hij al zeven jaar 
in Den Bosch en dat bevalt erg goed. Het reizen naar de praktijk is goed te doen, de locatie is ook 
met het openbaar vervoer goed te bereiken. Ook hebben ze al samenwerking op de straat gevon-
den: ze organiseren wine&yoga, met wijn van van Bilsen, iets verder op op de Korvelseweg. 

SatéKid – Samuel Fens 
Restaurant – Lieve Vrouweplein 10

De zaak is opgericht in 1991 door de vader en oom van Samuel en zat op de oude Markt. In 2004 
was er brand en is de zaak gesloten. Vijftien jaar later besloot Samuel de zaak opnieuw leven in te 
blazen en vond in 2019 het pand aan het Lieve Vrouweplein, wat er qua locatie en uitstraling echt 
uit sprong. Ze zijn gespecialiseerd in saté, maar hebben ook veel vegetarische gerechten en vrijwel 
alles is glutenvrij. 
Naast het restaurantgedeelte wilden ze zich volop richten op online bestellen (afhalen en bezor-
gen). Dit is enorm gegroeid gezien de huidige tijd. De vaste klanten vanuit de oude zaak komen 
veelal echter liever weer als het restaurant weer open mag. Daarnaast hebben ze plannen voor 
catering. 

  De  ONDERNEMER Oude en 
 nieuwe generaties

foto: Kim Pattiruhu

foto: Kim Pattiruhu

foto: Kim Pattiruhu
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foto: Kim Pattiruhu

foto: Kim Pattiruhu

foto: Kim Pattiruhu
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Ben jij een kind dat houdt van tikkertje, knutselen en 
spelen in het bos. Dan passen de bevers misschien wel bij 
jou. Dan bedoelen we niet die dieren die dammen maken. 
We bedoelen kinderen van 4 tot 7 jaar. Het zijn de jongste 
kinderen bij scouting.

Elke zaterdagochtend spelen 
ze samen van tien tot twaalf. 
Vaak beginnen we met tik-
kertje en daarna begint het 
programma. Het is elke week 
weer een verrassing. Gaan 
we knutselen? Naar de speel-
tuin? Of misschien wel een 
speurtocht doen? Het is elke 
week wat anders. En in ieder 
geval elke week super gezellig 
en meestal sluiten we af met 
spelen in de speeltuin naast 
de scouting. Ook hebben 

deze bevers hun eigen dorp, 
Hotsjietonia. Hier wonen een 
aantal figuren zoals Bas bos, 
hij gaat mee als we naar het 
bos gaan. Keet Kleur, die helpt 
ons als we gaan schilderen 
en ook Rozemarijn leeft in 
het dorp, zij helpt de bevers 
met koken. Sinds kort hebben 
we ook nog Benny de bever 
in onze groep. Deze zie je op 
de foto hiernaast. Deze bever 
gaat elke week uit logeren bij 
een van de kinderen en soms 
gaat hij zelfs mee naar school. 
Dus lijkt het jou leuk om elke 
week samen met leeftijds-
genoten spelletjes te spelen, 
te knutselen en naar het bos 
te gaan? Dan is scouting iets 
voor jou. Je kan vier keer 
komen kijken op zaterdag-
ochtend tussen tien en twaalf.

Kijk eens op onze website als 
je meer informatie wilt lezen.
www.scouting-pvg.nl

De bevers leven 
in het dorp 
Hotsjietonia

Naam: Lobi 
Soort: Europese Korthaar 
Kleur: rood 
Geboren: 7 mei 2019
De Europees korthaar is een 
oorspronkelijk ras dat voort-
komt uit de steviggebouwde 
oorspronkelijke huiskat en 
boerenkat uit Europa. Het 
karakter van deze katten is 
alert en levendig. Ze zijn ook 
goedmoedig, trouw, vriende-
lijk, veilig en ze passen zich 
gemakkelijk aan. Het is een 
stabiele, rustige maar actieve 
kat die zich het prettigst voelt 

LOBI

foto; Kim Pattiruhu

in gezelschap van mensen of 
andere katten.  

Bijzonderheden: Lobi is 
ultrazacht, gaat graag mee 
wandelen door de wijk Sint 
Anna, vindt vallende blaadjes 
en sjoelschijven heel leuk om 
mee te spelen, is bevriend met 
twee buurtkaters, ze halen 
elkaar thuis op om te gaan 
spelen. Lobi groeide op met 3 
moeders en heel veel broertjes 
en zusjes in Moerenburg en 
was een verjaardagskadootje 
van Niek aan Kim. Hij miauwt 

heel hoog, ligt graag op Kim's 
hoofd of onder de bananen-
plant en kwijlt als hij het naar 
zijn zin heeft. Lobi woont 
samen met de 16 jarige poes 
Kaatje en het 
6 jarige huisvarken Frans. 
Instagram:@lobithepigcat 
 
Jouw huisdier ook in de wijk-
krant? Stuur een (of meer) 
foto's  met informatie en 
waarom jouw huisdier zo 
bijzonder is naar redactie@
wijkkrantdekoppel.nl o.v.v. 
Mijn Huisdier.



Verrassing!
Natuurlijk ken je hem al: 
TilburgJunior. Het is de leukste 
nieuwssite van Tilburg. Waarom 
de leukste? Omdat jij mag helpen 
om verhalen te maken. 

Denk mee, 
praat mee, 
schrijf mee! 

Wat je nog niet wist: Tilburg-
Junior is er nu ook op papier. 
Waarom je dat niet wist? 
Ja duh...omdat het een verrassing 
moest zijn! Niet alleen voor jou. 
Een verrassing voor alle kinderen 
in Tilburg.

Wil jij een volgende keer (weer) 
helpen met het maken van 
verhalen? Doe dan mee in de 
kinderredactie en meld je aan via 
www.tilburgjunior.nl.

Hup-hup, doen hoor...

Ester van Zundert
Hoofdredacteur TilburgJunior

Minder op je telefoon. 
Maar hoe?             

NUMMER  1 

Nooit meer vergeten hoe 
erg corona is geweest             

TilburgJunior
kinderpersbureau

Beweegtuin: heel leuk 
en een tikje gevaarlijk     

Meedenken en meepraten. Alle kinderen moeten die kans grijpen, vinden Dolores, Barunka, 
Jayda en Katelijne. ‘Volwassenen weten ook niet alles.’ 

2 3 3

Soms is het niet anders. Een fijne 
speelplek verdwijnt. ‘Dan moet er 
iets terugkomen’, vindt Dolores (13). 
Barunka (11): ‘Want kinderen moeten 
kunnen spelen.’ Jayda (10): ‘Hoe de 
nieuwe speelplek wordt, daar moeten 
kinderen over meepraten.’ Katelijne 
(10): ‘Volwassenen weten ook niet 
alles.’
Meedenken en meepraten. Over on-
derwerpen die jij belangrijk vindt. Die 
kans moet je pakken, vindt het viertal. 
Daarom zijn ze lid van de Kinder-
adviesraad Tilburg. Alle kinderen in 
Tilburg kunnen meedoen in die raad. 
Er wordt gekeken waar dingen beter 
kunnen, maar de raad bedenkt ook 
acties.

Insecten eten
Katelijne: ‘We zijn naar de stad 
geweest met insecten. Mensen 
konden ze proeven.’ Dolores: ‘We 
hadden meelwormen en sprinkhanen 
met een laagje chocola eromheen. 

Zelf gemaakt met chocoladefondue.’ 
Barunka: ‘De meeste mensen vonden 
het lekker.’ Jayda: ‘Het was ook prima te 
eten.’ Katelijne: ‘Meelwormen smaken 
wel een beetje zanderig.’
Waarom trakteerden ze op insecten? 
‘Om mensen bewust te maken’, legt 
Dolores uit. ‘Voor het milieu is het beter 
als we minder vlees eten. Maar eiwitten 
heb je wel nodig.’ Katelijne: ‘In plaats 
van vlees kunnen we insecten eten.’ 
Jayda: ‘Want daar zitten heel veel eiwit-
ten in. En insecten eten en drinken veel 
minder dan koeien.’

Leijpark
Ook in hun eigen wijk voert het vier-
tal actie. Dolores: ‘We wonen vlakbij 
het Leijpark. De gemeente wil er een 
fietspad met verlichting aanleggen. Dat 
is niet goed voor de dieren die er leven.’ 
Jayda: ‘De rust is dan weg.’ Katelijne: ‘Dat 
willen we niet. We moeten proberen het 
plan te veranderen.’
Iedere wijk een eigen kinderadviesraad. 

Kinderadviesraad Tilburg: 

meepraten? Grijp je kans!

‘Dat zou mooi zijn’, zegt Dolores. ‘Wij 
gaan daarbij helpen.’  Want meedenken 
en meepraten heeft zin. ‘Kijk maar naar 
ons’, zegt Katelijne. ‘In onze wijk komt 
een nieuwe speelplek. Een groot klim-
rek en veel bomen.’ Barunka: ‘Precies 
wat we graag wilden.’ 

Meer weten over de 
Kinderadviesraad Tilburg? 
www.kinderadviesraadtilburg.nl

TilburgJunior vroeg 
dit aan jou!       
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Dit vroegen wij aan 
jou: een eigen krant voor 
kinderen in Tilburg? Ga 
je die lezen? Wil je in de 

redactie? Lees 
erover op pagina 4.



EENS  Als in de toekomst de 
Noordpool weg is.... 
Ik vind dat iedereen moet helpen bij 
zwerfafval. Je kan gewoon zwerfafval 
opruimen als het voor je neus ligt. 
Want je doet daarmee goede daden. 
Niet alleen voor jezelf, maar voor 
iedereen. Als in de toekomst de 
Noordpool weg is, dan weet je wat je 
beter kon doen in het verleden. 
Ashraf (12)

2
Waarom zijn het vaak kinderen 
die zwerfafval opruimen? In 
Tilburg moet iedereen (verplicht) 
meehelpen met opruimen. De 
kinderredactie schrijft.

Weg met die troep!

ONEENS  Mensen die dumpen, 
moeten opruimen  
Ik ben het er niet mee eens, omdat 
de mensen die afval dumpen het 
moeten opruimen. Ik zag een keer 
dat iemand een frietzak op de grond 
gooide! En dat is niet oké.
Nu geef ik de Top-3 tips over het leuk 
maken van je eigen afval opruimen: 
1. Je mikt op de vuilnisbak en als je 
het eruit valt doe je het opnieuw. 
2. Je beloont jezelf als je het in de 
prullenbak hebt gedaan. 
3. Je springt en gooit het in de prul-
lenbak. 
Marissa (12)

Robots gaan helpen 
Niet iedereen hoeft te helpen met 
afval opruimen, want robots gaan 
alles opruimen. Op straat is het nu 
echt leuk. Je ziet kinderen spelen met 
robots. Je kunt je troep ook in basket-
prullenbakken gooien. Dan krijg je 
complimenten van robots. 
Nasar (11)

Rare naam: beweegtuin. 
‘Haha, de tuin beweegt toch 
niet’, zegt Sara. Rare naam of 
niet, Tilburg krijgt steeds meer 
sportapparaten in de buiten-
lucht. Hebben ook kinderen iets 
aan zo’n beweegtuin? Sara, Roos 
en Angeliya doen een test.

Sara (10) stapt op een ijzeren schijf. 
Bijna valt ze er weer vanaf. Net op tijd 
heeft ze een stang te pakken. Ze krijgt 
meteen de slappe lach. ‘Ik heb geen 
idee hoe het werkt’, zegt ze. Roos (9) 
wijst naar een sticker: ‘Kijk, hier staat 
hoe het moet.’ Samen kijken ze naar 
de uitleg. Sara: ‘O, nu weet ik het. Je 

moet op de schijf gaan staan en dan 
gaan wiebelen. Dit is grappig.’

Roos heeft een apparaat gevonden 
om je armen te trainen. ‘De stang zit 
ver weg’, zegt ze. ‘Ik kan er maar nèt bij. 
Ik ben groot voor mijn leeftijd. Als je 
kleiner bent, kun je deze oefening niet 
doen.’ Ook op het roeiapparaat past ze 
maar nèt. Angeliya (9) komt vóór haar 
zitten. ‘Je kunt hier met z’n tweeën op. 
Dat is leuk.’ ‘En met z’n drieën’, roept 
Sara en springt er ook snel bij.

Best eng 
Op naar het volgende apparaat. Het is 
weer een soort draaischijf. Sara wiebelt 
van voor naar achter. Maar dat werkt 
hier niet. ‘O, bij deze oefening moet je 
op de schijf gaan staan en dan draaien.’ 
Roos probeert het ook. ‘Best eng,’ zegt 
ze. ‘Als je te ver draait, sta je ineens stil.’ 
Angeliya: ‘Kleine kinderen vallen er dan 
gewoon vanaf.’
Hier en daar is de beweegtuin een 
tikje gevaarlijk, vindt het drietal. Maar 
verder is zo’n tuin heel leuk voor kinde-
ren. Roos: ‘Maar dan vooral voor grote 
kinderen.’ Sara: ‘Voor kleine kinderen is 
een gewone speeltuin beter.’

Rondjes rennen 
Of je fitter wordt door zo’n beweeg-
tuin, betwijfelen ze. Roos: ‘Nee, dan 
kun je beter rondjes gaan rennen.’

Beweegtuin: heel leuk 

en een tikje gevaarlijk

De beweegtuin staat in De Blaak, 
bij de speeltuin. Natuurlijk wilden 
Sara,Roos en Angeliya ook weten 
wat andere kinderen van de be-
weegtuin vinden. Hier lees je hun 
verslag.

Roos interviewde Lizzy (5 jaar): 
Wat vind je van de speeltuin? ‘Leuk.’
Waarom vind je de speeltuin leuk? 
‘Omdat er allemaal leuke dingen in 
staan. Een glijbaan, schommel en sport-
dingen.’ Hoe lang zijn de apparaten er al? 
‘Nog niet zo lang.’

Angeliya interviewde Pim (9 jaar): 
‘Ik speel hier best wel vaak maar ook 
niet heel vaak. Ik vind het leuk om met 
de speeltoestellen te spelen. Ik vind 
het ook leuk om hutten te maken, iets 
anders dus. Ik zie hier vaak heel veel 
kinderen spelen. Ik speel altijd samen 
met iemand of meerdere kinderen. Ik 
denk dat de nieuwe speeltoestellen er 
zijn om ook te kunnen sporten.’

Sara interviewde lla (8 jaar) en Pien (6 
jaar): ‘Het zijn leuke toestellen. Ik vind 
het trappen het leukst. Het is goed voor 
je spieren.’

Hoe krijgen we 
minder zwerfafval in 
Tilburg? Wat is jouw 
oplossing? Schrijf, 

teken, fotografeer en 
laat het TilburgJunior 

weten!

Lege blikjes op straat. Chipszakken in de struiken. Erger jij je aan de troep?
Vriendinnen Kayleigh en Romy wel. Vandaag gaan ze de straat op met 
grijpers. ‘Het moet hier weer mooi worden”. 

Kayleigh (11) en Romy (11) krijgen hulp van 
tien vrienden en vriendinnen. ‘Ik las een 
boek over kinderen die een opruimactie 
houden’, zegt Kayleigh. ‘Dat wilde ik ook 
doen. Er ligt veel rommel bij ons in de stra-
ten. Dat is vies.’ Lege bierflesjes, sigaretten-
peuken, spijkers, stukken oude krant: alles 
verdwijnt in grote vuilniszakken. ‘Ik gooi 
nooit iets op de grond’, vertelt Romy. ‘Als ik 
iemand iets op straat zie gooien, zeg ik er 
iets van. Dat durf ik best.’

Tevreden 
Na een uur werken, vinden de opruimers 
het mooi geweest. De vuilniszakken zijn vol 
en er is nog meer te doen deze woensdag-
middag. Kayleigh: ‘Ik moet naar paardrijles.’ 
Romy: ‘Ik moet mijn huiswerk afmaken.’   
Zijn de vriendinnen tevreden? ‘Ja’, zegt 
Romy. ‘Want ook de andere kinderen heb-
ben veel afval opgehaald.’ Kayleigh: ‘Als ik nu 
iemand zie die iets op de grond gooit, dan 
word ik heel erg boos.’ 



WhatsApp en Instagram checken. 
Een spelletje doen. TikTok, YouTube 
en Netflix kijken. Die telefoon is 
maar wat handig. Dat vindt Marcello 
ook. 'Toch vind ik dat we hem min-
der moeten gebruiken.' 

Zijn vrienden kijken hem verbaasd 
aan. ‘Echt waar?’, vraagt Thomas (12). 
‘Waarom dan?’ Marcello (12): 'Zonder 
telefoon heb je veel meer contact met 
elkaar. Iedereen zit maar op z'n tele-
foon.' Tom (12) haalt zijn schouders op. 
'Je kunt toch ook samen een spelletje 
op de telefoon doen?'
Dat vindt Daan (12) ook. Hij heeft zijn 
telefoon altijd bij zich. 'Het is gewoon 
makkelijk. Als er iets gebeurt, kun je 
het thuis laten weten. En je bent zelf 
ook altijd bereikbaar.' Jorn (13): 'De 
telefoon maakt je wereld groter. Je 
kunt van alles opzoeken en zomaar 
met iemand in Friesland appen.'

Niet zonder telefoon
Tom geeft het als eerste toe: hij kan 
niet zonder telefoon. ‘Dan verveel ik 
me’, zegt hij. ‘Ik game ook veel. Wel vijf 
uur op een dag, maar niet alleen op 
mijn telefoon.’ Zijn ouders vinden dat 
niet erg. ‘Want ik doe ook wel eens 
iets anders. Dan ga ik naar buiten, met 
vrienden. Dat is ook leuk.’
Telefoonvasten: een week zonder tele-
foon. Kunnen ze dat? Nee, dan zijn ze 
bang om iets te missen. Alleen Jiri (12) 
ziet het wel zitten. ‘Ik kon laatst een 
week niet op mijn telefoon. Dat vond ik 
eigenlijk helemaal niet erg. Sindsdien 
gebruik ik hem veel minder en dat 
probeer ik vol te houden.’

Een grote rode kist. 
‘Tijdscapsule Cleijn 
Hasselt’ staat erop. Aan de 
kist hangt een slot. 
Jayvin laat het sleuteltje zien. 
‘De kist gaat pas over 25 jaar 
weer open’, zegt hij. 

Al die tijd zit er een verhaal van Jayvin 
(10) in de kist. Het gaat over corona. 
Ook Femke (12), Sarah (12) en alle 
andere leerlingen van Cleijn Hasselt 
schreven of tekenden over corona. Zo 
maakten ze samen een tijdscapsule. 
Hij wordt in het Stadsmuseum van 
Tilburg bewaard.
Jayvin legt uit hoe het ging. ‘Je kon 
kiezen. Een dagboekfragment schrij-
ven of een verhaal, brief, gedicht, 
tekening maken.’ Jayvin koos voor 
het dagboek. ‘Opstaan, ontbijten, 
buitenspelen, huiswerk maken. Meer 
was het niet.’ Femke (12) en Sarah (12) 
hielden ook een dagboek bij. 
Femke: ‘Hond uitlaten, tv kijken, 
online muziekles.’  Sarah: ‘Heel saai. In 
het begin van corona waren de scho-
len en winkels dicht. Er was niet veel 
te doen.’

Brief 
Sarah en Femke maakten twee din-
gen voor de tijdscapsule. Sarah: ‘Ik 
heb ook een brief geschreven. Een 
brief aan mijn toekomstige zelf. Er 
staat in dat ik hoop dat het goed met 

me gaat.’ Femke schreef nog een ver-
haal. ‘Ik vertel dat iedereen eerst dacht 
dat corona een soort griep was, maar 
dat het veel erger is.’ 
Jayvin: ‘Veel erger! We mogen nooit 
meer vergeten dat het echt heel erg 
is geweest. Dat het een virus is waar 
je aan kunt doodgaan.’ Sarah: ‘Geluk-

Jayvin: ‘Ik zit bij kickboksen, maar 
ik kon niet naar de training. Dus 
maakte ik een voetbaltekening bij 
het dagboek. Met vrienden voetbal-
len, deed ik wel. Want voetballen doe 
je buiten.’

Femke: ‘Het dagboek moest heel 
kort. In mijn verhaal kon ik meer   
vertellen. Dat mijn hobby’s me door 
de neus zijn geboord. Ik kon niet    
ijshockeyen en niet naar trombone-
les.’

Sarah: ‘Deze tijdscapsule vind ik       
superleuk. De kist staat straks in een 
museum. Er zitten papieren in die ik 
heb gemaakt. Dat is heel echt. Het 
voelt vast raar om het over 25 jaar 
terug te lezen.’

SUPERLEUK NIET IJSHOCKEYENVOETBALLEN
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Minder op je telefoon. 

Maar hoe?

Nooit meer vergeten hoe 

erg corona is geweest

kig gaat het nu steeds beter.’ Femke: 
‘Maar als ik veel mensen bij elkaar zie 
staan, word ik wel bang. Het mag niet 
terugkomen.’ Jayvin: ‘We moeten de 
regels goed blijven volgen.’ Sarah: ‘Veel 
boodschappen tegelijk doen. Afstand 
houden en handen wassen.’

Fit zijn vindt de 
gemeente Tilburg 

belangrijk. Daarom 
komen er steeds meer 

beweegtuinen. Hoe blijf jij 
fit? Wat is jouw sport?

Over telefoons kun je honderden afspraken maken. 
Welke regel moet er zeker zijn? De kinderredactie 
schrijft.

Amina (11): Niet zomaar foto’s, 
video’s maken (ongewenst). Ik vind 
deze regel belangrijk omdat dit 1 
keer bij mij is gebeurd. Dat is niet 
fijn, want je kan niks doen.

Aisha (12): Geen gemene, irritante 
dingen zeggen over mensen online. 
Dit is belangrijk, want niemand vindt 
dit fijn. Vooral online is het irritant 
om gemene, irritante berichten te 
krijgen. 

Ayoub (12): Ik vind dat je 
per les 2 minuten mag opnemen 
voor belangrijke gesprekken. Elk 
kind heeft recht om te praten met 
zijn/haar ouders als het noodzakelijk 
is. En soms vinden ouders het niet fijn 
dat de school privé informatie krijgt. 

Riham (12): Dat je één dag in de week helemaal niet op je telefoon mag. 
Omdat het misschien leuker is als mensen elkaar beter leren kennen en meer 
dingen met elkaar doen.

Imran (11): Dat je altijd je
telefoon mee naar school mag 
nemen. Als je je telefoon hebt en 
er een ongeluk is gebeurd terwijl jij 
naar school fietst dan kan je 112 
bellen. Of als iemand je iets wil 
aandoen, dan kan je mensen bellen 
of de politie.

Wat is jouw corona-
verhaal? Schrijf het op 

en stuur het naar 
TilburgJunior. Jop deed 

het ook. Lees zijn 
gedicht op 

www.tilburgjunior.nl

Pien: ‘Het is leuk en ik vind 
het trapapparaat het leukst.’



TilburgJunior
kinderpersbureau
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Dit vroeg TilburgJunior

aan jou!

Heb je deze krant uit? Geef hem dan door aan de volgende lezer.

Jayden (9): ‘Een papieren krant vind 
ik saai. Op een scherm lezen, is veel 
leuker. Schrijver voor de krant, lijkt 
me leuk. Want ik vind onderzoeken 
leuk. Maar schrijven wil ik dan wel 
met de computer.’

Lara (10): ‘Bij het Jeugdjournaal 
denk ik vaak: waar is dit dan ge-
beurd? Bij een kinderkrant over 
Tilburg, weet ik meteen dat het hier 
is. Misschien heb ik de dingen dan 
zelf ook gezien of meegemaakt.’

Colofon
TilburgJunior geeft kinderen in Tilburg een stem. Het kinderpersbureau is een initiatief van journalist Ester van Zundert. Wil jij ook meedoen 
in de kinderredactie? Alleen, met een vriend(in), met de hele klas? Meld je aan via estervanzundert@gmail.com. Dankzij steun van het Tilburgs    
Mediafonds krijg je korting op alle workshops journalistiek. Hoera!

TilburgJunior kan alleen blijven bestaan en groeien met hulp van vrienden. Vind jij ook dat kinderen in Tilburg hun eigen (journalistiek) platform 
verdienen? Word dan ‘Vriend van TilburgJunior’. Vraag via estervanzundert@gmail.com naar de mogelijkheden.

Teksten en foto’s: Ester van Zundert en alle kinderredacteuren. Vormgeving: Odette Payens (Ontwerpcirkel). Deze papieren krant is mogelijk     
gemaakt door: Tilburgs Mediafonds.   

Een eigen krant voor kinderen in Tilburg...
... ga je die krant lezen?
... wat moet erin staan?
... wil je zelf meewerken in de redactie?

Batu (11): ‘Als er een kinderkrant 
was, zou ik de leuke onderwerpen  
lezen. Dingen over techniek en 
uitvinden. Schrijven voor de krant 
wil ik ook wel. Ik zou bij Tesla naar 
binnen willen om er te interviewen.’

Vesper (11): ‘Een eigen krant lijkt me 
heel leuk. Ik wil er heel graag zelf in 
staan. Ik ga een bedrijfje beginnen 
met stokpaardrijles. Zelf schrijven 
vind ik leuk, maar ik denk niet dat ik 
daar tijd voor heb.’ 

Nina (10): ‘Ik wil wel een kinderkrant 
over Tilburg. Er moeten niet alleen 
trieste dingen in staan, maar de 
krant moet ook niet te flauw zijn. 
Er gebeuren nu eenmaal slechte 
dingen.’

Maysa (11): ‘Wat ik zeker ga lezen, 
is alles over social media. Verhalen 
van andere kinderen die ook aan 
TikTok doen. Op pad gaan als jour-
nalist en zelf schrijven, dat lijkt me 
superleuk.’

Heb je de krant uit? 
Op www.tilburgjunior.nl 

kun je volop verder lezen. 
Nieuws, interviews en tips. 
Over Tilburg, sport, dieren, 
hobby’s en nog veel meer. 

Met natuurlijk heel 
veel bijdragen van de 

kinderredactie.

Lina (9): ‘Ik lees zelf heel graag, maar 
niet alle kinderen vinden lezen leuk. 
Verhalen in de krant moeten dus 
niet te lang zijn. De letters moeten 
ook iets groter zijn. Dat leest mak-
kelijker.’

Hidde (12): ‘Ik wil graag weten wat
er in de stad gebeurt. In een kinder-
krant moet dus veel nieuws staan. 
Over evenementen, sport, dieren. 
Het mag van alles zijn, want niet 
iedereen vindt hetzelfde leuk’.

TilburgJunior ook op 
Facebook 

en Instagram 

Rebus

Batu, Nina, Jayden, Vesper, Maysa, Hidde, Lara en Lina deden mee aan Children for the Future. Dat is een  
activiteit van de Bibliotheek Midden-Brabant. Samen dachten ze na over de toekomst. Lees over hun                                                                                
ideeën op www.tilburgjunior.nl

j  + + t 
o = u  v = l  k = n - t  
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Quiz
Wat weet j�  over Korvel Vooruit? 

Het eerste grote wapenfeit van de vereniging, was het organiseren 
van de grote veertiendaagse tentoonstelling ‘Stad 
 lburg 1909’, ter 
gelegenheid van het eeuwfeest van het verlenen van stadsrechten aan 

 lburg op 18 april 1809

Wie opende deze tentoonstelling?
a. Koning Lodew� k Napoleon
b. Koning Willem II
c. Burgemeester Franciscus Su� s

In 1987 hadden zestig leden van de winkeliersvereniging Korvel Voor-
uit een inzamelingsactie gehouden om weer een muziekkiosk op het 
Korvelplein te laten bouwen.

Waarom ging dit niet door? 
a. Er waren niet voldoende fi nanciële middelen beschikbaar
b. De gemeente wilde niet voor het onderhoud opdraaien
c. De grond was vervuild

Het Sint Annaplein is in 2017 opnieuw ingericht met verw� zingen naar 
Vincent van Gogh die hier in 1866 kort woonde. 

Wie verzorgde het ontwerp voor het plein?
a. Buro 013
b. Enkele buurtbewoners
c. Bedaux de Brouwer Architecten

Maak kans op een uniek exemplaar over 100 jaar Korvel Vooruit. Mail 
je antwoorden naar redactie@w� kkrantdekoppel.nl of scan eenvoudig 
de QR code. Uitslag wordt begin januari bekendgemaakt via Facebook.

Geen zin om te wachten of weet je de antwoorden niet, 
het boek is natuurl� k ook gewoon te bestellen.  

Mail de antwoorden.  

Twee puzzels uit één?
een stad en een staat?

Veenmol

Spinvis

Nachtuil

Woudaap

4 Wonderl� ke schepsels. 
Eentje hoort er niet b� . 
Welke? en Waarom?

ACTIEF
BESTUUR
BIER
BOEK
BOUW
BRAND
BROUWERIJ
BUURT
CAFÉS
CHINA
CHOCOMEL
DE LINTEN
DIVERS
DOOI
DUSEE
EDITIE
EEUW
ERDAL
EVENEMENT
FEESTZAAL VAN VERBUNT
FIRMA
FOTO
GEBROEDERS DIEPEN
GEZELLIG
GUUR
HEEL KORVEL KOOKT
HULP
KERMIS
KIOSK
KLEURRIJK
KNUS
KOPEN
KORVELEN
KOUD
LEZEN
LOCATIE
LUSTRUM

MARKT
MAVO
MUTS
OUD ZUID
PANIS
PEERKE
POST
PROMOTIE
REGIO
REVUE
SAMEN
SFEER
SJAAL
SLEE
SMID
SNERT
STAD
STATUTEN
TEKST
TEXTIEL
TITEL
TOEN
TROTS
VERENIGING
VIER
VRIEZEN
VRUUGER
WANTEN
WERELDS
WERKEN
WIJK
WIND
WINKEL
WINTER
WOLLENSTOFFABRIEK
WONEN

Oplossing puzzel 1: wintert� d en del� 
Oplossing puzzel 2: drie van de dieren z� n iets anders dan ze zeggen te z� n. Woudaap is 
een vogel. Veenmol is een insect, en Nachtuil is een vlinder. Maar Spinvis is wel een vis.

1

2
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ONTDEK DE VERSCHILLEN! 
De redactie van uw favoriete wijkkrant heeft in deze editie weer een 
mooie uitdaging verzonnen. Na het grote succes van een eerdere 
editie plaatsen we nu weer een ontdek-de-verschillen puzzel.
Je ziet hier twee gelijke foto’s. Helemaal gelijk? Nee, in het linker en 
rechter plaatje zitten 16 verschillen. 

Kan jij ze allemaal vinden?

foto: Kim Pattiruhu
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WAT MOE T JE DOEN?
• Omcirkel in de rechterfoto de verschillen, vul je gegevens in, 
knip de puzzel uit en lever hem in bij Wijkcentrum de Nieuwe Stede, 
Capucijnenstraat 156 in Tilburg of 
• Maak een scherpe foto van jouw oplossing en mail hem naar 
puzzel@wijkkrantdekoppel o.v.v. Decemberpuzzel.
• 
WAT KUN JE WINNEN?
De redactie verloot een boek over 100 jaar Korvel (t.w.v. €19,95)  

foto: Kim Pattiruhu
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Ik ben Jacoline Pijl, de buurtondersteu-

ner in de Berkdijk (Rooseveltplein en om-

geving). Misschien hebben we elkaar al 

eens ontmoet of heb je me zien lopen. Ik 

wil graag de buurt en de mensen die er 

wonen leren kennen. Ik ben in de buurt te 

vinden en kom graag bij jou langs. Ik ben 

benieuwd hoe het met je gaat en wat jij 

nodig hebt voor jouzelf en jouw buurt. Ik 

help je graag om in contact te komen met 

je juiste mensen als dat nodig is. 

• Heb je behoefte aan een gesprek?

• Heb je hulp nodig bij een klein of 

groot probleem? 

• Maak je je zorgen over iemand uit je 

buurt of is je iets opgevallen?

• Of heb je een leuk idee voor jezelf, je 

buren of de buurt?

 

Dan mag je mij altijd bellen/appen/mailen! 

Of loop even binnen als je mij binnen ziet 

zitten. 

Jacoline Pijl

jacolinepijl@contourdetwern.nl 

06 129 36 859

Dichtbij-Huis

Rooseveltplein 9

“Gezond en gelukkig oud in Tilburg”, 

dát is wat de gemeente Tilburg graag 

wil voor haar bewoners. Zo lang moge-

lijk op een fijne en gezonde manier in de 

eigen buurt blijven wonen,  is één van 

de belangrijkste doelen. Maar hoe doe je 

dat en wat heb je daarvoor nodig? Om 

bewoners hier goed in te ondersteunen, 

gaat ContourdeTwern Fijn Thuis-ge-

sprekken voeren.

Wat verandert er in je leven als je met 

pensioen gaat? Wat heb je nodig om 

langer in je eigen huis te kunnen blijven 

wonen? Bij welke organisaties kun je aan-

kloppen voor hulp? Hoe vul je je vrije tijd 

in? Heb je wel eens nagedacht over vrij-

willigerswerk? In het Fijn Thuis-gesprek 

zoeken we antwoorden op deze en andere 

belangrijke vragen. Zo ben je voorbereid 

als er dingen veranderen in jouw leven.

Word je dit jaar 75 jaar? Dan ontvang je 

een brief waarin een Fijn Thuis-gesprek 

wordt aangeboden. Jongere bewoners 

die behoefte hebben aan een gesprek, 

kunnen zich melden bij ContourdeTwern. 

Speciaal opgeleide vrijwilligers komen 

aan huis voor het Fijn Thuis-gesprek. Zij 

worden vanuit ContourdeTwern begeleid 

door sociaal werker Anne Woltersom. Be-

gin 2021 wordt gestart met de Fijn Thuis 

gesprekken in de wijk Korvel.

Lijkt het jou interessant om vrijwilliger 

te worden en gemiddeld twee keer per 

week een Fijn Thuisgesprek te voeren? 

Meld je dan aan bij Anne Woltersom: 

annewoltersom@contourdetwern.nl. 

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

In wijkcentrum de Nieuwe Stede is de  

vitrinekast weer gevuld. Dit keer niet 

met kunst, maar met raceautootjes. Ze 

zijn van Theo de Kock, deelnemer van 

de lunchgroep op maandag. Hij wordt  

geïnterviewd door Nel Hendrikxs, ook 

deelnemer van de lunchgroep. Bei-

den zijn het kletskousen, maar voor de  

gelegenheid wordt er nu ook goed  

geluisterd!

Hoe is deze hobby ontstaan?

In 1996 stond er een stukje in de  

Tilburgse Koerier van SVV Tilburg. Dit 

was een club mensen die een ruimte huur-

den in de Groenstraat. Daar zat vroeger  

Drukkerij Brokke. In de lege ruimte stond 

een racebaan die heel de week kon blij-

ven staan. Wekelijks kwamen ze samen 

om met de kleine raceautootjes te racen 

op de baan. Ze zochten nieuwe leden, 

zodoende. In 2007 hield deze club op te 

bestaan, toen ben ik lid geworden van de 

club in Best.

Later in het gesprek bleek dat de hobby 

nog veel eerder begon: als vrijwilliger 

hielp Theo al mee bij de autoraces op de 

Meijerijbaan, de oude Eindhovenseweg. 

Acht keer per jaar hielp hij daar het hele 

weekend met het opbouwen en afbreken 

van de baan. 

Wat doe je precies met die raceauto’s?

Elke vrijdagavond (als corona het toe-

laat) spreken we op de club. Daar staat 

een racebaan waar we met elkaar wed-

strijdjes rijden met onze eigen auto’s. 

Niet voor de winst maar voor de ge-

zelligheid. Thuis knutsel ik aan mijn  

autootjes: nieuwe lak, andere motor-

kap, beschadigingen repareren enz. Op 

de vraag of het een dure hobby is ver-

schillen de antwoorden. De prijs van de  

autootjes varieert van €25,- tot soms 

wel €80,-. Dat is best veel geld, maar 

Theo kocht zijn spullen in de jaren dat 

hij nog werkte en kocht steeds iets bij. 

Ben je nieuwsgierig of wil je meer  

informatie? 

Kijk dan op Facebook SRC Eindhoven.

Interview door Nel Hendrikxs en Jacoline Pijl

Wijkkrant
november 2020

Fijn thuis,
dat wil toch iedereen?

Buurtondersteuner Rooseveltplein e.o.

De Koppel

Theo de Kok: 
al 25 jaar slotracer
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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 

Wijzigen van de 
overdrachtsbelasting 
voor starters in 2021
Door  Mevr. Mr. Aefke (A.M.G.) van de Garde, 
kandidaat-notaris

Leden van de wijkraad Korvel, 
West-End en Sint Anna 
stellen zich voor 
Ingrid  is de tweede in de rij

foto; Kim Pattiruhu

Hoi

Ik ben Ingrid van Herpt, 57 
jaar oud en sinds augustus 
2018 bewoner van onze 
mooie wijk. Ik vind het 
belangrijk te weten wat er 
in de wijk speelt en wil graag 
mijn steentje bijdragen aan 
het met elkaar met plezier 
wonen in de wijk. 

Dat is de reden waarom ik 
afgelopen zomer heb 
besloten me bij het bestuur 
van KWA aan te sluiten. 
Samen met de 6 andere 
bestuursleden vergaderen 
we maandelijks over het wel 
en wee in de wijk en kijken 
we welke activiteiten we kun-
nen ontplooien waar we zo-
veel mogelijk wijkbewoners 
mee bereiken. Super leuk om 
hier aan bij te dragen!

Bij de overdracht van een woning is overdrachtsbelasting 
verschuldigd. Op dit moment bedraagt de verschuldigde 
overdrachtsbelasting 2% voor de aankoop van een woning. 
Er is een wetsvoorstel ingediend voor starters op de 
woningmarkt om de overdrachtsbelasting voor hen per 
1 januari 2021 te laten vervallen.  

Met starters worden in het 
wetsvoorstel bedoeld:
personen in de leeftijd tussen 
18 en 35 jaar die een woning 
gaan kopen waar ze zelf gaan 
wonen. Het hoeft dus niet te 
gaan om de aankoop van de 
eerste woning. Voorwaarde is 
wel dat er niet eerder een 
beroep is gedaan op de vrij-
stelling voor de overdrachts-
belasting. Het is nog niet 
helemaal zeker of de plannen 
door zullen gaan. Eind decem-
ber worden de plannen door 
de Eerste Kamer behandeld. 

Aanvullende eisen 

Het wetsvoorstel dat nu op 
tafel ligt kent nog enkele 
haken en ogen. Niet alle 
starters zullen voor de vrijstel-
ling in aanmerking komen. 
Om voor de vrijstelling in 
aanmerking te komen wordt 
er ook een aantal aanvullende 
eisen gesteld: 
-  Uit de notariële akte moet 
blijken dat een beroep wordt 
gedaan op de startersvrijstel-
ling en het verlaagde tarief. 
Notarissen dienen aan de akte 
een schriftelijke verklaring te 
hechten en een elektronische 
kopie hiervan naar de 
Belastingdienst te sturen. 
-  Vanaf 1 april 2021 zal er een 

woningwaardegrens gelden 
voor de startersvrijstelling. 
Deze ‘arbitraire’ grens is nu 
gesteld op 400.000 euro. 
Wanneer de waarde van de 
woning onder deze grens ligt, 
geldt de startersvrijstelling en 
hoeft geen overdrachtsbelas-
ting te worden betaald. Bij een 
hogere woningwaarde geldt 
de startersvrijstelling niet en 
moet over de gehele waarde 
2% overdrachtsbelasting 
worden betaald. Er is gekozen 
voor eventuele ingang van 
deze regeling per 1 april 2021 
om tegemoet te komen aan 
starters die met het zicht op 
de plannen voor het nieuwe 
jaar al een woning boven de 
400.000 euro hebben gekocht. 

Beleggers 

Voor starters op de woning-
markt komt er dus een 
gunstigere regeling, voor 
beleggers verandert er naar 
verwachting ook iets. Voor 
hen wordt het minder 
aantrekkelijk om een 
woning te kopen, voor hen 
gaat namelijk per 1 januari 
2021 een tarief van 8% gelden 
voor de overdrachtsbelasting 
waar deze thans 2% is. Bij een 
belegger moet u bijvoorbeeld 
denken aan de koper van een 

Binnen en buiten  
Het oogt vrij gangbaar aan de buitenkant 
Zo’n winkelstraat, waar kapjes niet echt hoeven 
Het lijkt als vroeger, maar het houdt geen stand: 
De vrijheid staat nog steeds op losse schroeven  
De invloed van het virus blijkt alleen 
Wanneer er een passant jouw kant op wandelt 
Dan ga je met ‘n boogje er omheen  
(Tenminste: als je uit jezelf zo handelt) 
 Maar moet je eenmaal ergens binnen zijn 
Begeef je je steeds vaker op terrein  
Waar ongeschreven wetten steeds meer gelden  
Je bent verplicht (moreel in elk geval) 
Om mee te doen aan een gemaskerd bal 
Waarbij het masker zelden ooit zo knelde 

Ko de Laat keerde in 2002  terug in de Oerlesestraat, waar hij 
eerder opgroeide. Hij werkt als schrijver, dichter, theaterma-
ker en journalist (dit laatste voor Brabants Dagblad). Eerder 
schreef hij gedichten voor de Oud-Zuid Koerier. 

tweede woning die bestemd 
zal zijn voor de verhuur. 
Mocht u nog vragen hebben 
over dit onderwerp dan willen 
wij u graag informeren. Wij 
houden alle ontwikkelingen 
goed in de gaten. U kunt ons 
bereiken via

Spoorlaan 42
5038 CG Tilburg
013-532 11 55. 
info@notaristilburg.nl of 
www.notaristilburg.nl
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Informatie van het 
AdvocatenCollectief 
Door  mr. Anna van 
Tol-Macharoblishvili 

BOETES IN BIJSTANDZAKEN 
Begin augustus bepaalde de hoogste
bestuursrechter in Nederland, de 
Centrale Raad van Beroep, dat bij het 
bepalen van boetes in bijstandszaken 
rekening moet worden gehouden met 
een beslagvrije voet van 95% van de bijstandsnorm. Eerst was 
dat 90%. Door de beslagvrije voet te verhogen, zou u maan-
delijks minder hoeven af te lossen. Wanneer u een bijstands-
uitkering ontvangt, krijg u te maken met bepaalde rechten en 
plichten. Zo moet u bijvoorbeeld als uitkeringsgerechtigde 
de uitkeringsinstantie informeren over alle zaken die relevant 
kunnen zijn voor het recht op bijstand. Indien u dat niet doet en 
de uitkeringsinstantie komt er later achter, dan is de kans groot 
dat u vanwege schending van de inlichtingenplicht niet alleen 
de ontvangen uitkering moet terugbetalen maar ook een boete 
opgelegd krijgt. Omdat deze boetes vrij fors kunnen uitval-
len, maar meestal onvoldoende financiële middelen zijn om 
de boete ineens te betalen, wordt er een deel van de uitkering 
ingehouden. Door de uitspraak van de Centrale Raad, mogen 
moeten de gemeentes nu een hogere beslagvrije voet hante-
ren.  Tijdens ons spreekuur merken wij echter dat gemeentes in 
de regio nog steeds als beslagvrije voet 90% van de bijstands-
norm hanteren in plaats van 95%. Dit is vanzelfsprekend ongun-
stig. Indien u ook meer moet aflossen dan nodig of als u twijfelt, 
neem dan contact met ons op.  

CORONA-ONTSLAGLIJN 
Onze recent geopende corona-ontslaglijn (06-51719513) is een 
doorslaand succes. Tientallen vragen hebben wij inmiddels 
gehad over ontslag, uitkering, functiewijziging en andere werk-
gerelateerde zaken.  Vaak blijkt dat werkgevers een verkeerde 
voorstelling van zaken geven wat betreft de rechten die u als 
werknemer heeft. Al te gemakkelijk wordt bijvoorbeeld gezegd 
dat de werknemers vanwege corona dingen moet slikken die 
voorheen niet konden. Ons advies: trap er niet in! Ook in 
coronatijd blijven uw rechten en plichten als werknemer 
meestal intact! 
  
AdvocatenCollectief 
www.advocatencollectieftilburg.nl 

In de vorige Koppel schreven 
we al waar de vrijwilligers van 
het frater Mattheusbos mee 
bezig zijn.  Om het Mattheus-
bos nog aantrekkelijker te 
maken hebben de vrijwilligers, 
op verzoek van de gebruikers 

Het waterpunt in het frater 
Mattheusbos is gerealiseerd 
Door Sandra van den Hoek  

een paar jaar geleden bij de 
gemeente Tilburg een 
waterpunt gevraagd. 
In de ochtend van dinsdag 
17 november werd de aanleg 
een feit. Tevens is er die 
ochtend ook de picknicktafel 

foto; Kim Pattiruhu

teruggeplaatst. Nu kunnen 
bezoekers van het Mattheus-
bos lekker, vers drinkwater 
tappen. Een gezond, duur-
zaam én gastvrij initiatief. 

Hulp gevraagd 
Om een aantrekkelijk frater 
Mattheusbos te behouden 
zijn we op zoek naar vrijwil-
ligers. Mocht je eenmalig of 
periodiek een bijdrage willen 
leveren, stuur dan een mail 
naar :
mattheusbos@gmail.com.
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Thuiszorg van Het Laar 
Langer zelfstandig wonen, het is 
mogelijk met Thuiszorg van Het Laar. 
Het Laar biedt mensen al  45 jaar de 
mogelijkheid te leven zoals ze dat zelf 
willen. Ook als u wat ouder wordt en 
het misschien wat minder makkelijk is 
om  vast  te  houden  aan  uw 
zelfstandigheid en leefstijl.  
Samen met Het Laar blijft u langer 
zelfstandig. Kijk op www.hetlaar.nl 
of bel met 013 465 77 00 om u aan 
te melden. 

 
 

Miranda van de Mortel heeft 
een eigen bedrijf. Ze werkt 
als ontwikkelaar en redacteur 
van onderwijsmethoden voor 
het basisonderwijs, het vmbo 
en het mbo. Daarnaast maakt 
ze op verschillende manieren 
de Brabantse cultuur en ge-
schiedenis aantrekkelijk voor 
een breed publiek.  

‘Ik kom uit Deurne en heb in 
die omgeving diverse lezingen 
gegeven, onder andere bij 
heemkundekringen. Ook heb 
ik blogs geschreven voor ‘Thuis 
in Brabant’. Toen dat stopte heb 
ik die blogs op mijn eigen site 
gezet.’ 

Ze heeft de website ‘Dwalen 
door Brabant’ opgezet. ‘Hierop 
staan verhalen van bekende 
personen die begraven zijn in 
Brabant, zoals Jeroen Bosch, 
Anna van Egmond (eerste 
vrouw van Willem van Oranje) 
en Jules de Corte. Je treedt in 
hun voetsporen via belangrijke 
plekken uit hun leven. Locaties 
krijgen zo een verhaal. 

‘Als je de geschiedenis 
van een plek kent, gaat 

die plek meer leven’. 

Een misschien iets minder 
bekende persoon op de site is 
Elisabeth Gimbrère, de eerste 
Nederlandse vrouw die kno-arts 
werd en de eerste vrouwelijke 
chirurg in Brabant. Ze heeft in 
Tilburg gewoond en gewerkt, 
en ligt er begraven.’ 

‘Begin dit jaar liepen mijn pro-
jecten bij uitgeverijen af. Toen 
kwam ook nog corona. Dat 

bood mij de mogelijkheid om 
meer tijd te besteden aan erf-
goed. Ik woon al 30 jaar in Til-
burg. Sinds 2001 wonen we in 
de wijk Sint Anna. Tijdens een 
familiedag in 2008 wilden we 
de geschiedenis van onze wijk 
centraal stellen. Het moest 
leuk zijn voor drie generaties. 
We organiseerden een wan-
deling door de wijk. Iedereen 
kreeg een envelop met een 
tekstkaartje en een oude foto. 
Het was een speurtocht waar-
bij iedereen wat te doen had. 
Toen ontstond bij mij het idee 
om dit uit te werken en dit 
jaar had ik daar tijd voor.’ 
‘Ik hoop met ‘Dwalen door 

Sint Anna’ mensen enthousi-
ast te maken voor deze wijk. 
Het is een manier om kennis 
te maken met onze bijzonde-
re erfgoedplekken. Het ma-
teriaal bestaat uit 60 kaarten 
en een plattegrond. Daarmee 
kun je 20 plekken in de wijk 
verkennen. Van elke plek heb 
je een tekstkaart, een oude 
foto en een nieuwe foto. De 
nieuwe foto is op precies 
dezelfde plaats gemaakt 
als de oude foto. Zo kun je 
zien wat er in de loop der 
tijd is veranderd. Bovendien 
kun je aanvullend materiaal 
downloaden, waaronder een 
gpx-bestand van de route. Ik 

heb gekozen voor deze vorm 
omdat het flexibel is. Je kunt 
dit materiaal op meerdere 
manieren gebruiken. Met een 
boek is dat bijvoorbeeld lasti-
ger.’  ‘Voor de oude foto’s heb 
ik dankbaar gebruik gemaakt 
van het Regionaal Archief 
Tilburg. Het uitzoekwerk was 
erg leuk om te doen. Vooral 
als een pand er niet meer 
staat is het een heel gepuz-
zel om uit te zoeken waar 

Dwalen door Sint Anna 
Door Anita Zeeman 

je moet gaan staan om de 
nieuwe foto te maken.’ ‘In het 
kader van de subsidieaanvraag 
heb ik vooraf onder andere 
bij bewoners, Wijkcentrum De 
Nieuwe Stede en Heemkun-
dekring Tilburg gepolst wat 
zij van dit idee vonden. De 
reacties waren positief.’ 

Dwalen door Sint Anna is te
bestellen via de website
www.mirandavandemortel.nl  

foto; Kim Pattiruhu

T 013 592 00 48

Uitvaar tbegele id ing

Harriet van der Vleuten

T 013 592 00 48

Uitvaar tbegele id ing

Harriet van der Vleuten

www.harrietvandervleuten.nl   www.harrietvandervleuten.nl   www.harrietvandervleuten.nl   www.harrietvandervleuten.nl   
Voor een passend afscheid

Henriette Ronnerstraat 19, 5038 KH Tilburg
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presenteert:

Het traditionele ‘ETALAGE LAUWEN’

Doe mee met de puzzelroute

Maak kans op prachtige pr� zen! Vanaf 6 december tot 8 januari z� n er prachtige winteretalages te bewonderen 

op winkellint Korvel. Doe mee aan de puzzelroute en win prachtige pr� zen! 

Deelnemende winkels herken je aan de poster met letter. 

In de etalages liggen letters, die samen een slagzin vormen.  

Route Korvel: Op Korvel begint de puzzelroute op het Lieve Vrouweplein en 

loopt via het St. Annaplein over de Korvelseweg naar het Korvelplein. Vanaf de 

binnenstad gezien, begin je aan de rechtse kant van de straat en loop je via de 

andere kant weer terug. In totaal zoek je naar 23 letters die samen een slagzin 

vormen.

Alle letters gevonden? Scan de QR code hiernaast en vul daar jouw oplossing in. 

Puzzelroute
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Ilza Keeman is van oorsprong productontwerper. Ze 
kreeg een angststoornis en kwam thuis te zitten. 
‘Ik had opeens veel vrije tijd. Ik zag een YouTubefilmpje 
waarin iemand van een gewoon koekje met behulp van 
royal icing een mooi koekje met bloemen maakte. 
Het leek me leuk om dat zelf te gaan maken.

 In het begin mislukte dat, de 
icing liep van het koekje af. Ik 
heb het natuurlijk steeds op-
nieuw geprobeerd totdat ik het 
kon. Ik heb het recept voor 
royal icing naar mijn hand 
gezet. Het wordt wel hard, 
maar niet zo hard dat je je 
tanden erop stuk bijt. Ik voeg 
er eetbare kleurstof aan toe, 
dan kan ik alle kleuren maken 
die ik wil.’ 

Er is een verschil tussen fon-
dantkoeken en royal icing 
koeken. ‘Fondant kun je zelf 
maken of in plakken kopen. Je 
rolt het uit, stempel erin druk-
ken, klaar. Royal icing is een 
ander verhaal. Je maakt het 
zelf, doet het in een zakje en 
spuit het laagje voor laagje 

Het koekatelier: 
koekjes en koekstempels
Door Anita Zeeman 

op een koekje. De consisten-
tie van de royal icing komt 
nauw. Je moet elk laagje laten 
drogen voordat je verder kunt. 
Fondantkoeken zijn over het 
algemeen ook zoeter dan ro-
yal icing koeken. Kant en klare 
royal icing kun je wel bij spe-
ciaalzaken kopen, maar het 
is anders, het smaakt anders. 
En je kunt het niet op je eigen 
manier bewerken.’ 
Je kunt allerlei recepten voor 
de koekjes gebruiken. ‘Voor-
waarde is dat het deeg niet 
uitloopt zodat het koekje zijn 
vorm behoudt. Je moet het 
koekje nog kunnen decoreren.’ 

“Mijn opa was 
banketbakker, 

misschien komt mijn 
plezier in het koekjes 

maken daar vandaan”. 

‘Het begon als een hobby. In 
het begin maakte ik koekjes 
voor familie en vrienden. Via 
hen kwam er steeds meer 
vraag naar, ook van onbeken-
den. Ik heb zelfs klanten en 
contacten in het buitenland.’  
‘Ik heb een 3D-printer waar-

mee ik koekstempels en 
uitsnijders maak. Ik maak 
stempels voor professionele 
bakkers. Maar mijn agenda 
loopt ook vol met aanvragen 
van bedrijven voor koekjes 
met het bedrijfs-logo.’  Ze 
verkoopt koekjes vooral aan 
particulieren, bijvoorbeeld 
voor kinderfeestjes, babysho-
wers en bruiloften. ‘Mijn motto 
is: als jij het kunt bedenken 
dan kan ik het maken. Ik kan 
voor elke gelegenheid the-
mapakketten samenstellen. 
Voor kinderfeestjes heb ik op 
verzoek onder andere koekjes 
met het thema Ajax, dinosau-
russen en eenhoorns gemaakt. 
Ook maak ik koekjes met wit 
fondant waar ik een eetbaar 
verfpalet bijgeef. Dan kunnen 
de kinderen zelf hun koekjes 
schilderen.’ In oktober begin-
nen de voorbereidingen voor 

kerst al. ‘Het is druk. Ik maak 
nu kerststempels voor bakkers. 
En tegen kerst verkoop ik veel 
koekjes aan particulieren.’ 
Haar atelier is aan huis. ‘Ik heb 
mijn atelier met keuken op zolder. 
Ik heb daarvoor mijn horeca-
hygiëne papieren gehaald. Ik hoef 
gelukkig niet alles alleen te doen. 
Johan helpt mij met de klanten-

contacten en Sharon Jessica is 
mijn huisstijlontwerper.’ Er is 
steeds meer vraag naar het geven 
van workshops. ‘Ik denk er nog 
over na of ik die ga geven.’  

Ben je nieuwsgierig geworden en 
wil je graag meer informatie? Kijk 
dan op de website van 
www.koekatelier.nl  

foto’s; Kim Pattiruhu

 
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 
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Ondersteuning bij uw belastingaangifte of administratie. 
Informeer vrijblijvend naar een kostenopgaaf op maat. 
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Martijn de Boer - Laantje met Beuken - 
Stadsbos013 - 14092020 (Aquarel, 30 x 42 cm)  
www.martijndeboer.com  
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Buurtraad Oerle stopt
Buurtraad Oerle stopt ermee. 
De leden van de Buurtraad 
hebben besloten om per 31 
december 2020 de Buurtraad 
op te heffen. Jarenlang hebben 
we met veel plezier en volledige 
inzet van iedereen de Buurtraad 
geleid. Nu is de bezetting van de 
Buurtraad niet erg groot meer; 
we hebben vele “visjes” uitge-
gooid om nieuwe leden bij de
Buurtraad te krijgen. Dit is helaas 
niet gelukt. Jammer... 

Wij als leden van de Buurtraad 
willen iedereen in de wijk Oerle 
bedanken voor het in ons
gestelde vertrouwen al die jaren. 
De aanvragen van Verrijk je Wijk 
voor Oerle kunnen doorgaan, 
maar dan via Wijkraad 
Zuiderkwartier.

SPOTLIGHT

Diggers Recordstore plaatst elke week op Facebook een 
album in de spotlight. Albums die eens in de toplijsten 
stonden en nu vergeten zijn. Zonde en dus geven zij ze 
de aandacht die ze nodig hebben. Kent u deze al? 

Toni Valen, eigenlijk Tony van Valen, is een Tilburgse 
zanger. Zijn LP Zelda kwam uit in 1984 op zijn eigen label 
Oktavio. Het album werd geen commercieel succes, maar 
werd wel wereldwijd gewaardeerd door de kunstzinnige 
muziek scene. Grappig eigenlijk, want al zijn nummers 
zijn in het Nederlands gezongen! Het album Zelda is 
beïnvloed door het toenmalige new wave genre, maar 
het klinkt ook een beetje poppy. 

Sommigen moeten dan ook denken aan Doe Maar. Geen 
toeval, want Toni was een bekende van Doe Maar zanger 
Henny Vrienten. Ondanks dat Toni 500 liedjes schreef, is 
dit zijn enige album. Bij Diggers gesigneerd te verkrijgen 
voor maar 30 euro. 

De verandering omtrent het 
Kromhoutpark is in volle gang en 
krijgt stilaan een heuse restyle, de 
verandering van de vijver is echt 
al heel goed zichtbaar. Ook buiten 
de vijver om zie je dat er steeds 
meer wat aan het veranderen is, 
zo zijn er tal van nieuwe speeltoe-
stellen bijgekomen, dus straks is er 
voldoende klim en klauter genot 
voor de buurtkinderen, dat is een 
positieve verandering want zo 
veel was er eerst niet te doen en 
alles wat er stond was erg oud. 
 
Al met al gaat het er steeds beter 
uitzien, en weet ik zeker dat jong 
en oud er volop van kunnen gaan 
genieten als het straks klaar is. 

Veranderingen in
het Kromhoutpark

Foto en tekst; Martijn Hessels  

BRIEF VAN ONS WIES 
 
Biste meense 

De fenste maond zit er aon te kome. Tenminste dè moest wel. Mar mee die rot ziekste De 
corona is dè nie. Verdomme we zitte allemaol wir binne. Gin haand gin knuf. Ut maag allemoal 
nie. Als we mar goed öötkèke. En als we mar goed tege die jong zegge dè ze daor d‘r ège mar 
aon houwe. Dè we mee de kerst gezellig mee z”n alle aon ut kneen kunne zitte.  
En ut vuurwerk dè meuge ze afschaffe. Want ut leek vlee jaor wel oorlog mee die harde knalle.  
Mar naa ff iets aanders. Wè denkte in de Edisonlaon wè daor komt. Daor komt ut Leger des 
Heils in en hullie nie alliin. Ze hebbe 27 meense bij hullie. Die gaon daor wone. En dè zen 
meense die verslaafd zen aon drank en drugs. Krege die meense al die rotzooi in hullie buurt .
Want ze meuge gewoon van alles gebrööke. Nou geminte dè hedde gullie nie goed gedaon. 
Ze ware al aon ut verbouwe vur dè ze toestemming hadde gekrege. Naa snap ik wel dè ze 
geholpe moete worre, mar nie in dezebuurt mee de flat naost hullie en in un kenderijke 
buurt. Héé ut Leger dan zuveul te zegge bij de geminte. Waor blèève de wethouwers.
Die motte durre mond òk uns ope doen dè mis ik wel mee deze beslissing. 
Zo dè moest ik ff kwèèd. Mar ik hoop wel dè we wir mee hil de familie un fèène maond hebbe. 
Ik zeg mar zoo; Naosteliefde is hiil wèt aanders dan bemoeizucht. Stikt allemaol mar veul 
kerskes aon, dan is ut nie zò donker in höös.

Meer weten over Toni?
Op www.tilburgers.nl 
beschreef John Geerts een 
heel uitgebreid interview 
met Toni.  
youtube/8vYwjNpbIKg 
of scan de QR code hiernaast

Ja!
Wijkkrant 
De Koppel
graag!

JA JA we hebben een sticker gemaakt die u op uw brieven-
bus kunt plakken naast uw NEE NEE sticker. Speciaal voor de 
mensen die geen reclame willen maar wel op de hoogte willen 
blijven van wat er zich in hun buurt allemaal afspeelt. 

Stuur een mailtje naar redactie@wijkkrantdekoppel.nl en wij 
zorgen ervoor dat u een sticker krijgt!


