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Self doen
wat werkt
Door Anita Zeeman

Self doen wat werkt is gevestigd in de Edisonlaan, in
hetzelfde gebouw als de Domus. Ze bieden ambulante
begeleiding aan jongeren en volwassenen die zijn
vastgelopen.
Ambulante begeleiding is
begeleiding die niet in een
instelling wordt gegeven.
Ze begeleiden hun cliënten
daar waar de problemen
zijn ontstaan, zoals in
de thuissituatie, op het
werk of op school. Het team
bestaat voor het grootste
gedeelte uit mannen.
Ik heb een gesprek met
Willem en Menno. Zij geven
mij eerst een rondleiding.
Willem: ‘We werken het
liefste in de omgeving van
de cliënt. Maar een gedeelte van de begeleiding
kan ook hier plaats vinden.
In de huiskamer proberen
we een huislijke sfeer te
scheppen. We kunnen hier
bijvoorbeeld met de cliënt
gamen. Er is hier ook een
sportzaal, maar we gaan
liever naar een speel- of
sportveldje in hun buurt.
Onze deur staat altijd voor
hen open als het een keer
niet lekker met ze gaat. Als
een cliënt hier is, dan is er
altijd begeleiding bij.’
Menno: ‘De meeste van
onze cliënten hebben al

een hulpverleningstraject
achter de rug. Veel van hen
zijn moeilijk te bereiken,
maar wij zien wel kansen”.
“We kijken naar de

persoon zelf, we
stappen er blanco in”.
We maken contact, werken
aan de relatie, doen samen
leuke activiteiten, bouwen
een band op. Vanaf het
begin een band opbouwen
en vertrouwen scheppen
is belangrijk. We zorgen
ervoor dat er een goede
match is tussen de begeleider en de cliënt. Als het niet
klikt wordt de begeleiding
moeilijk. Het opbouwen van
een goede relatie duurt een
aantal weken. Daarna kun
je de moeilijkere dingen
bespreken. Geleidelijk aan
betrekken wij hun netwerk
erbij, zoals ouders, broers,
zussen.’
Willem: ‘Ik werk op verschillende scholen. Ik ga mee
de klas in en coach daar de

foto; Kim Pattiruhu
jongere. De docent ziet hoe
ik de leerling coach en hoe
de leerling daarop reageert.
Soms vragen docenten of
ik met een andere leerling
waar ze zich zorgen over
maken wil praten. Ik maak
dan een ommetje met die
leerling en leg uit wat wij
doen. Ik ben al op de school,
dus dat voelt veilig voor die
leerling.’

Menno: ‘De cliënt moet zich
gezien voelen. We weten
je hulpvraag wel, je hebt al
veel meegemaakt, maar wie
ben jij? Waarom doe je wat
je doet, waarom reageer
je zo. We kijken verder dan
het gedrag alleen, we kijken
naar de oorzaak van het
gedrag, wat zit erachter.’
Willem: ‘We doen samen
met hen allerlei activiteiten,

maar wel met een doel. De
activiteiten, bijvoorbeeld
sporten, zijn een middel
om een doel te bereiken.
De cliënt stelt zijn eigen
doelen. Wij ondersteunen
de cliënt bij het bereiken
van die doelen.’
Menno: ‘We hebben geen
wachtlijst. De cliënten die
zich aanmelden hebben
direct hulp nodig, niet pas
over drie maanden. We
regelen de hulp zo snel
mogelijk, misschien niet
meteen 4 uur maar 2 uur
en zodra het kan meer.
Lees verder op pagina 2...
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De Koppel is de wijkkrant voor Korvel, Westend en
Sint Anna. Maar ook de Trouwlaan, Uitvindersbuurt,
Zeeheldenbuurt en Oerle. Zij verschijnt 5 keer per jaar
in een oplage van 9.500 exemplaren.
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Self doen wat werkt,

COLUMN

Lees verder van pagina 1

Door Wim Werker

Aanmelden gaat meestal via de gemeente, huisarts,
schoolmaatschappelijk werk en dergelijke.
Maar je kunt je ook aanmelden via de website.’

Molshoop

Menno: ‘We zijn trots op wie we zijn en wat we doen.
Het is tof om jongeren en volwassenen die begeleiding
nodig hebben vooruit te helpen. We staan achter onze
visie, we vinden het werk leuk. We hebben hart voor de
cliënt en het werk. De cliënt staat op de eerste plaats en
wij willen extra stappen voor ze zetten.’
‘We zitten nog niet zo lang op deze locatie. Ook een
goede relatie met de buurtbewoners is voor ons belangrijk. Zij zijn van harte welkom om kennis met ons
te maken.’
Self doen wat werkt. Edisonlaan 15,
5021 MA Tilburg
www.selfdoenwatwerkt.nl

Eerstvolgende Koppel komt uit op 2 oktober,
Kopijsluiting is op 6 september 2021.

Belangrijke meldpunten

Het raadsel van de
gebroken vaas.

De gemeente, politie, Tiwos, TBV Wonen Breburg, ContourdeTwern en R-Newt werken nauw samen om de veiligheid en
leefbaarheid in uw buurt te verbeteren. Maar ook uw hulp is
hard nodig om zaken op te kunnen lossen en een beter beeld
te krijgen van wat er speelt in de buurt. Meld daarom zaken
die om handhaving vragen of waar u overlast van ervaart.
Heeft u het gevoel dat er ‘iets niet klopt ‘ in uw buurt? Ook dat
horen we graag! U kunt ook melden als u zich zorgen maakt
om iemand in uw straat/buurt.

Vier kinderen. Jaap, Els, Mark en Astrid. Moeder liet hen even
alleen en toen heeft één van hen de kostbare vaas stuk gemaakt. Moeder vraagt ieder van hen; “Heb jij het gedaan?” en
“Wie heeft het dan gedaan?”. Moeder wordt niet veel wijzer van
hun antwoorden, die ze wel opgeschreven heeft.

Politie

Jaap zegt: “Astrid is schuldig.”

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 verstopte, heeft u overlast van iets?
Ga naar www.tilburg.nl/melden of bel 14013 (maandag t/m
vrijdag tussen 8 en 18 uur).

Astrid zegt: “Els heeft het gedaan.”
Mark zegt: “Ik was het niet.”
Els zegt: “Astrid liegt.”
Als slechts één van de vier kinderen de waarheid spreekt. Wie
spreekt dan de waarheid? En wie van hen heeft de vaas gebroken? Dus onthoudt: Slechts één van hen spreekt de waarheid!
Het helpt als je de beweringen (volledig) uitschrijft. En kom je er
niet uit? Het stukje verderop in de krant biedt uitkomst.

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: 06-12936859
jacolinepijl@contourdetwern.nl

Nu zou je kunnen zeggen dat
dat vanzelfsprekend is maar
dat is niet zo. Af en toe worden
er stoepen en straten open
gegooid voor reparaties en
dan is de afwerking, dus de
boel weer netjes achterlaten,
een bijzaak geworden. Losse
tegels, schots en scheef, ongelijk, komt voor. Dat is jammer want het hoeft dus niet
blijkt nu. Compliment voor die
werkploegen! Als je je probeert voor te stellen dat heel
ederland glasvezel kabel in de
grond krijgt, besef je wat een
enorm karwei dat moet zijn.
Al die honderden (duizenden)
kilometers kabel om iets meer
snelheid op je PC te krijgen.
Vermoedelijk praten we (ik ben
een leek) over enkele nano
seconden.
Maar waar wij, mijn vrouw en
ik, 20 jaar geleden voorzichtig
begonnen met 1 PC, hebben
we er nu 2 laptops bij gekregen, een I-Pad en 2 I-Phones.
Al die data die wij gebruiken
moet door die leiding en met
een wel veel grotere snelheid
dan we 20 jaar geleden hadden. We vonden het toen al
prachtig maar zijn verwend
geraakt en de eisen van de
tijd zijn opgevoerd. Een leven
zonder internet en alles wat
daarbij hoort is niet meer voor
te stellen.
O ja, vroeger was het gebruikelijk om mannen die buiten hard
aan het werk waren een kopje
koffie te brengen, als waardering voor het werk. Een goed
gebruik vind ik. Misschien een
suggestie voor de kabelploegen?

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

Ongetwijfeld is het u ook
opgevallen, al die trottoirs die
opengegooid worden Als je
zo door Korvel wandelt zijn ze
overal bezig om glasvezel kabel in de grond te stoppen. Het
is als het ware één grote molshoop. Is het u ook opgevallen
hoe hard die mannen werken?
Het is zwaar werk zo van acht
uur ’s morgens tot zes, zeven
uur ’s avonds, al dat gesleep
met tegels uit de grond, gaten
graven, kabels sjouwen, kabels
in de grond, zand er weer in
en aanstampen, en dan weer
de tegels op z’n plek. Wat me
iedere keer en op alle plaatsen
opvalt is dat de trottoirs er
weer zo netjes bij liggen als ze
klaar zijn. Het is niet ongelijk
maar het ligt er weer in zoals
het was.

SUCCES!

En natuurlijk: blijf gezond!

www.wijkkrantdekoppel.nl
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De buren
Tekst en foto door Marjolein van den Akker
Op vakantie of op reis kan ik het nooit laten om wasgoed drogend
aan een lijn te fotograferen. Mijn familie is het inmiddels gewend en
wacht geduldig tot ik het dagelijks leven van de bewoners gevangen
heb in de vorm van wapperende kleding hangend voor een typische
gevel. Mijn verzameling is inmiddels fors.
Ook thuis vind ik het een
genoegen om buiten op
het dak mijn was te drogen. Daar op dat dak is de
enige plek waar ik contact
heb met mijn vaak Poolse
buren die de naastgelegen
bovenwoning huren. Voorheen bleef dat beperkt tot
een vriendelijk groeten en
incidenteel tot een verzoel
om de muziek wat zachter
te zetten als er tot diep in
de nacht het bier vloeide,
de barbecue smeulde en
de muziek schalde. De
muziek ging altijd zachter.
En toen kwamen er nieuwe
buren. Dit keer is het anders. Pawel en zijn vriendin
Joanna zijn toeschietelijk,
spreken Engels en lijken
contact juist prettig te
vinden. Hoog tijd voor een
nadere kennismaking. Ik
spreek af met Joanna.
Dertig zijn ze beiden. Of
ruim 29, zoals ze het zelf
liever zien. Dat ze hier nu
in de Korenbloemstraat in
Tilburg wonen met dochter Emilia van anderhalf,
was niet voorzien. Alles
liep anders dan ze bedacht
hadden.
In december 2018 besloot
het stel voor een half jaar
in Nederland te gaan

werken. Via een detacheringsbureau vonden ze
werk. De organisatie regelde
de huisvesting in een oud
klooster aan de Pelgrimsweg, samen met zo’n 100
anderen, maar hield flink
wat in op het salaris voor
deze diensten. Het idee
was om na zes maanden
terug te gaan naar Polen.
Het lot besliste anders. Na
drie maanden bleek Joanna
zwanger te zijn. Direct gevolg was dat de huisvesting
op losse schroeven stond:
zwangerschappen boven
de zes maanden waren niet
toegestaan. Een stressvolle
tijd brak aan. Hoewel ze al
gespaard hadden, wilde
niemand een woning verhuren aan het stel dat pas een
paar maanden in Nederland
verbleef en met een kind op
komst. Uiteindelijk vonden
ze een Poolse vrouw met
kinderwens die met hen
meevoelde die alles op alles
zette om voor Pawel en Joanna een huis te vinden en
dat lukte uiteindelijk in de
Korenbloemstraat. Krap drie
maanden voor de bevalling
was er eindelijk ruimte om
zich voor te bereiden op de
komst van de baby, die zich
aandiende met Halloween:
baby Emilia.

De waslijn vrolijkte op van
al die minisokjes en mooie
rompertjes.
Om vaker bij Emilia te
kunnen zijn verruilde
Joanna haar baan bij
Rhenus logistics naar XPO
logistics. Het is verder weg,
maar de werkuren zijn veel
gunstiger. Nu kan ze om
16:30 uur Emilia van het
Kinderdagverblijf halen en
haar alle knuffels geven die
ze zo graag wil van haar
moeder. Pawel werkt lange
dagen in Oosterhout.
Hoe graag ze ook zouden
willen, door de Nederlandse regelgeving is het
nog niet mogelijk om een
huis te kopen. Ze hebben
spaargeld, maar je moet
een vast contract hebben
en jaaropgaves van 5 jaar
werk in Nederland kunnen
laten zien. Tot dan betalen
ze een dikke huur die elk
jaar stijgt en wachten ze
tot hun tijd komt.

“In Nederland lijken
de mensen lichter,
zorgelozer”.
In Polen zie je toch veel
mensen die zich elke dag
weer afvragen of ze alles
rondgebreid krijgen. Of ze
alles kunnen betalen. Of

shop-in-shop te huur
Maar ook hebben we fĳne atelierruimtes te huur

Ideaal voor startende
ondernemers en
creatievelingen
2e handskleding
kringloop
modeltreinen
antiek & curiosa

ze hun baan wel houden.
In Nederland is niet alleen
volop werkgelegenheid,
ook de medische zorg is
erg goed geregeld. Ik
maakte me zorgen toen ik
zwanger was. Je hebt toch
met een medisch jargon te
maken dan. Maar met grote
vanzelfsprekendheid wordt
de smartphone met google
translate ingezet om alles
wat nodig is te bespreken.
Dat was een ongelooflijke
opluchting.”
De wederzijdse ouders
hadden graag gezien dat
het stel eerst trouwde
voordat er kinderen kwamen, maar Emilia kwam
als een verrassing. Trouwen
willen ze zeker. De bruiloft
gaat zeker weten plaatsvinden in Polen. Het gaat een
droombruiloft worden.
Maar liefst 120 gasten, de
hele avond live muziek,
eten, een fotograaf, en
Joanna gaat er uitzien als
een ware prinses. Emilia
wordt een mini kopietje
van de bruid.
“Waar we over vijf jaar zijn?
Tot voor kort zouden we
zeggen: in ons eigen koophuis met een tweede kind
erbij. Maar laatst waren
we in Polen en toen sprak
Pawels moeder zich uit over

hoeveel pijn het haar doet
dat ze Emilia niet regelmatig kan zien.” Het wordt
even stil.
Beiden zijn dol op Nederland. Ze zijn blij in deze
wijk te wonen. Het is hier
vriendelijk, gezellig. Favoriete plek in de stad is voor
Joanna de kringloopwinkel.
Ze kan er uren ronddwalen
op jacht naar spulletjes die
het huis gezellig maken.
En in de wijk komen ze
graag bij Happy Italy schuin
tegenover hun woning. En
het Kromhoutpark is een
fijne plek. De speeltuin is
heerlijk voor Emilia en het is
fijn om regelmatig dezelfde
moeders tegen te komen en
nieuwe vriendschappen aan
te knopen. Pawel en Joanna
gunnen Emilia het beste
van de twee werelden. De
lichtheid van het leven, de
goed georganiseerde zorg
en de open mentaliteit van
Nederlanders zijn prettig
om in te leven. Het is niet
te zeggen of het opweegt
tegen het live onderhouden
van de warme familiebanden in Polen.
Voor mij hoop ik dat ze
blijven. Het is een hartverwarmend trio, een verrijking
voor onze wijk.

Velerlei heeft een nieuwe eigenaar en heet voortaan Rijkers Conceptstore.
Rijkers Conceptstore
Nieuwlandstraat 47-01
5038 SM TIlburg

POMPEN
ONDERHOUD

www.wijkkrantdekoppel.nl
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GEMEENTENIEUWS
Taxustaxi haalt snoeisel van taxus op

Cityring Tilburg
Tilburg gaat de komende jaren flink groeien. Vooral voor de binnenstad betekent
dit een enorme uitdaging. Er is ruimte nodig voor nieuwe woningen, het nieuwe
Stadsforum en meer groen.
Nu rijden er per dag al 18.000 auto’s over de Paleisring. De cityring slibt steeds
verder dicht. Terwijl de binnenstad juist goed bereikbaar moet blijven voor bewoners, werknemers en bezoekers van winkels, horeca en podia. Daarom wil de
gemeente het doorgaande verkeer weren op de cityring. In januari jl. heeft de
gemeenteraad met dit voornemen ingestemd. Afgelopen maanden is onderzocht hoe
dit het beste bereiken is. In oktober neemt de gemeenteraad een besluit over hoe
het autoverkeer is terug te brengen.

Inwoners kunnen snoeisel van taxus-struiken gratis laten ophalen door medewerkers van taxustaxi.nl. Dit doen de medewerkers als de hoeveelheid 15 kilo of meer
is. Kleinere hoeveelheden kunnen inwoners zelf inleveren bij speciale inzamelpunten (taxustaxi.nl/uitgiftepunten). De kwaliteit van het snoeisel is erg belangrijk.
Alle voorwaarden en instructievideo’s staan op: taxustaxi.nl/knipvoorwaarden.

De komende tijd inventariseren we hoe ‘de stad’ tegen de mogelijkheden daarvoor
aankijkt. Op tilburg.nl/cityring staat meer informatie en een enquête waaraan u kunt
deelnemen. Uw mening is zeer welkom.

In de jonge twijgen van de taxus zit een belangrijke grondstof, 10-dab. Van deze stof
wordt het medicijn Taxol gemaakt. Dat heeft een remmende werking op kanker.
Tilburgers die taxusafval willen laten ophalen, kunnen online een afspraak maken via
taxustaxi.nl/afspraak.
Vrijwilligers
De taxusinzameling kan niet zonder vrijwilligers. Taxus Taxi is op zoek naar chauffeurs
die beschikbaar zijn in de maanden juni, juli en augustus en in het bezit zijn van rijbewijs B of BE. Mail voor meer informatie naar communicatie@taxustaxi.nl.

Slagbomen Laarveld West
Omwonenden en bezoekers van woonzorgcentrum Het Laar hebben de nieuwe
slagbomen misschien al opgemerkt. Deze slagbomen zijn geplaatst om overlast op
Laarveld West van onder andere sluipverkeer en overlast door jongeren te voorkomen. De slagbomen zijn dicht, behalve wanneer er evenementen plaatsvinden.

Wijkagenda Zuidwest
Voor de wijken Korvel, St. Anna, Trouwlaan, Uitvindersbuurt en Oerle is een Wijkagenda Zuidwest in de maak. Hierin komt te staan wat bewoners en wijkpartners
(zoals woningcorporaties, ondernemers, ContourdeTwern, politie en onderwijs)
belangrijk vinden voor de wijk, welke plannen de gemeente heeft en hoe deze
wensen samen kunnen komen.
In een eerste versie van de wijkagenda worden verschillende thema’s benoemd,
die uit gesprekken in de wijk als belangrijke onderwerpen naar voren zijn gekomen.
Goede kansen voor de kinderen uit de wijk en dat ouderen gelukkig en gezond oud
kunnen worden in de wijk bijvoorbeeld. Maar ook een goed voorzieningenniveau in
de wijk is een thema, net als de uitstraling van de openbare ruimte (schoon, heel en
veilig).
Wilt u meer weten over de Wijkagenda of mee praten over onderwerpen die u
belangrijk vindt voor uw wijk? Neem dan contact op met omgevingsmanager
Ankie van de Sande ( contactgegevens onderaan pagina).

Handen uit de mouwen tijdens NL Doet

Cityring. (Foto Beeldveld/Wilfried Scholtes)

Aanvragen Lintjesregen 2022 mogelijk tot 1 juli
Mensen met bijzondere verdiensten
voor de samenleving kunnen in aanmerking komen voor een koninklijke
onderscheiding.
Iedereen kan een ander voordragen
voor deze blijk van waardering. Verzoeken voor de Lintjesregen van 2022
moeten 1 juli 2021 bij de burgemeester
zijn ingediend.
Meer informatie op www.lintjes.nl of
via kabinet@tilburg.nl.

Iets melden? Gebruik de Fixi App
Iedereen wil graag in een schone, groene en goed onderhouden stad wonen. Daar zorgt de gemeente voor, sámen met
inwoners. Dus ziet u een kapotte lantaarnpaal, losliggende
stoeptegel of zwerfafval? Dan kunt u dit melden via de Fixi
App.

Uw contactpersonen bij de gemeente

Schoonmaakactie NL Doet
Op zaterdag 29 mei hebben vrijwilligers tijdens NL Doet op verschillende plekken
in de wijk zwerfafval opgeruimd. Veel dank aan de organisatoren en de grote groep
vrijwilligers, ook namens wijkwethouder Rolph Dols.
Samen houden we onze wijk schoon.

Ankie van de Sande: ankie.van.de.sande@tilburg.nl | 06-15 88 18 44.
Younes Nahnahi: younes.nahnahi@tilburg.nl | 06-15 47 95 21.
Algemeen nummer gemeente Tilburg: 14 013 of gebruik de Fixi app.

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Ook al gevaccineerd?

Stichting MOVE

Door Yvette Calje
Eindelijk heb ik mijn vaccinatie gehad. Het had
nog wel wat voeten in aarde. In ogenschouw
nemende dat deze uitnodiging ook al eind december
vorig jaar op mijn deurmat had kunnen liggen heb
ik wel erg veel geduld moeten hebben. Hele bevolkingsgroepen zijn vooraf gegaan.

Uiteraard de kwetsbare
ouderen, daarna de zorgmedewerkers, ziekhuispersoneel en mensen werkzaam
in verpleeghuizen. Daarna
kregen we de mensen met
overgewicht en geestelijk
gehandicapten en daarna
alle mensen die op de lijst
van de griepprik staan. Ook
politie, onderwijs en openbaar-vervoer medewerkers
vonden dat ze het recht
hadden om per direct een
spuitje te krijgen.

corona patiënten over heel
de wereld het loodje legden was ineens niet meer
zo belangrijk. Sommigen
zijn er ook van overtuigd
dat we door middel van de
vaccinatie ook een chipje
ingeplant krijgen. Nóg
meer wantrouwen in het
vaccineren. Maar niet bij
mij!

Ik heb online een prikafspraak gemaakt nog vóórdat ik de brief had ontvangen. Ik was wel een beetje
ongerust. Stel dat de brief
Ondertussen bleken de
helemaal niet meer kwam
infecties te muteren, van
en kwijt was geraakt. Een
Groot-Brittannië, naar
telefoontje met de GGD
Zuid-Afrika, van Brazilië
naar België en Duitsland. Ik stelde me gerust. Omdat
ik een uitnodiging zou
geloof dat ieder land wel
krijgen vanwege mijn
een mutatie kende, de één
nog ellendiger en besmette- leeftijd kon de vaccinatie,
lijker dan de andere. Terwijl ook zonder brief, doorgaan. Ik voel me een stuk
iedereen thuis zat reisde
lichter. Laat nu de zomer
het Covid-19 virus heel de
maar komen.
wereld over.
We hebben perioden
gekend dat er geen vaccins
genoeg geleverd werden,
daarna dat ze met duizenden in de opslag lagen en
er nog onderzoek naar
gedaan moest worden
vanwege gebleken gezondheidsrisico’s.Uiteraard moet
de overheid zeer zorgvuldig
met de gezondheid van de
burgers omgaan maar ik had
het liever niet geweten. Nu
werd ik onnodig ongerust
gemaakt en ik niet alleen.
Ik ken mensen die zich nog
steeds niet durven te laten
vaccineren, bang dat dit hun
laatste zetje wordt richting
het graf. Als gevolg van
deze ongerustheid kregen
we beelden te zien van lege
vaccinatie centra. Artsen,
verpleegkundigen en andere prikkers zaten klaar maar
er kwam helaas niemand
opdagen. Tot overmaat van
ramp verdwenen de door
mij felbegeerde spuiten in
de prullenmand!
Dat er dagelijks duizenden

Een plek waar je veilig kan
spelen, zonder iemand
te vervelen. Wie wil dat
nou niet? Daarom hebben
wij, buurthuis R-Newt kids
en Stichting MOVE, een
nieuw project opgestart:
Spelen zonder Vervelen.

foto; archief Stichting Move

Samen met kinderen uit
de buurt hebben wij 9
gouden regels gemaakt
voor het Rooseveltplein.
Deze gouden regels zijn
gepresenteerd op een
bord zodat iedereen kan
zien hoe hij of zij ervoor
kan zorgen dat men veilig
en plezierig kan spelen. Samen met 5 kinderen uit de
buurt hebben wij wekelijks
een vergadering gehad
om te kijken welke regels
erop moeten komen en op
welke manier wij zoveel
mogelijk kinderen er bij

Energieadvies
op maat

speciaal voor Tilburg

hebben kunnen betrekken.
Stichting Move is een
organisatie die vrijwillige
studenten koppelt aan
kinderen, zodat zij samen
iets terug kunnen doen
voor de buurt. Zo hebben
Tilburgse studenten zich
tijdens dit project zich
ingezet om kinderen uit
Tilburg te helpen. Vanuit
Stichting Move werden
de kinderen dan ook extra
gestimuleerd om hun
eigen talenten te ontwikkelen. Hun ideeën zijn

van belang geweest in dit
project, zij waren verantwoordelijk voor een betere
speelomgeving. De kinderen hebben veel bereikt
met hun enthousiasme en
inzet en wij van R-Newt
kids en Stichting Move
kunnen beamen dat dit
hen ver bracht. Dit project
zal uiteindelijk afgesloten
worden met een feestelijke
afsluiting conform de coronamaatregelen: op 13 juli.
En iedereen is van harte
welkom!

Martijn de Boer

- Bospad, Drijflanen, Wandelbos in Tilburg
www.martijndeboer.com

Optie 1: Stel je
vraag telefonisch
We zijn elke werkdag bereikbaar van
13 tot 17 uur en zijn met 10 adviseurs.
Telefoonnummer: 088-00 62 013.

Optie 2: Een online
check van jouw huis
De eigen bijdrage voor deze online check is
€20 (voor een advies ter waarde van €90).

oed,
n Hoogm
Peter va viseur Tilburg
d
Energiea

Hallo, mijn naam is Peter van Hoogmoed
Hoogmoed, energieadviseur in Tilburg. Heb je in jouw huis last van tocht en
koude voeten? Met isolatie creëer je een prettiger
binnenklimaat en je bespaart energie. Misschien zijn
je kozijnen en beglazing aan vervanging toe?
Ik help je graag op weg bij het verduurzamen van
jouw huis via de drie opties hiernaast:
Meer weten wat wij doen? Kijk op:
www.energiefabriek013.nl

Vraag een online check aan via:
www.aandeslagmetjehuis.nl

Optie 3: Een bezoek aan huis
voor een onafhankelijk advies
De eigen bijdrage voor deze live check is €65
(voor een advies ter waarde van €210).

In samenwerking met:

www.wijkkrantdekoppel.nl

Informatie van het
AdvocatenCollectief
Door mr. Merel Brouwers
mr. Anna van Tol- Macharoblishvili

BIJSTAND EN DE
GEMEENTE TILBURG
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Brief van ons Wies
Biste meense. Wè hebbe we toch un kouwe lente. Ik weet nog goed vruuger in de
Maaimaond. We ginge naor de Hasselse kapel. Saome mee ons smoeder. Te voet dè
wel. Dè was un verrekkes end lopen. Mar dè hadde we erwel vur over. Smoeder un
kerske braande , en wij nao ut roozehoedje lekker un snuupke ööt kieze. En dè was
miststal unne rooie plekbol. En vur dè we thöös waaren was ut natuurlijk èèn en al
plek. Mar dè was nie erg. We hadde ons òòtstapke gehad en smoeder dur gebedje.
Zö ging dè vruuger. Na gon wij vurt op de fiets. Mar ut snoep dè bleft. Ut is wel
nostalgie. As ik naa aon ons kender vraog gaode mee, dan kèke ze men aon en
zegge breng mar zunne rooie bol mee. Jè ze zen allemaol strond verwent. Ze zitte
liever aachter die compjuter. Verdomme ut blèft wel koud vur de tëët van ut jaor. Ik
hoop wel dè we unne goeie zomer krège’. Dè die jong wir gewoon naor school kunne.
En de kermis nie te vergete. Want dè hurt òòk wel bij tilburg. Mee un lekkere lekstèèl.
En olliebollen. Mar irst de mondkepkes aaf. Ik krèr ut echt benauwd daorvan. Dus tot
nao de verkaantie en dè we allemaol mar unne goeie zomer hebbe. Ik zeg mar zòò:
Beter dik in de kist, dan un fistje gemist.
Veul groete van jullie Wies houwdoe

Iedere in Nederland woonachtige Nederlander die in
de omstandigheden verkeert (of dreigt te verkeren)
dat hij of zij onvoldoende middelen heeft om in de
noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien,
heeft recht op bijstand van de overheid. De rechten
en verplichtingen die horen bij de bijstandsuitkering
en de bijzondere bijstand, zijn opgenomen in de
Participatiewet (voorheen Wet Werk en Bijstand). De
gemeenten geven uitvoering aan deze wet. Helaas
gaat dat niet bij iedere gemeente goed.
Net als een aantal jaren geleden lopen er bij de
afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Tilburg
(‘sociale dienst’) weer veel zaken fout bij het (niet-)
toekennen van een uitkering, de beslissingen op
bezwaar en meer. De Participatiewet wordt onjuist
toegepast.
Het AdvocatenCollectief heeft op 17 mei jl. een brief
gestuurd naar de gemeente Tilburg om ze op de
hoogte te stellen van ons dossieronderzoek en onze
bevindingen. In (te) veel gevallen is er sprake van
onvoldoende en onzorgvuldig onderzoek naar het
recht op een bijstandsuitkering. Er vinden onterecht
afwijzingen plaats en er wordt te weinig maatwerk
geleverd door de gemeente Tilburg. Ondanks dat de
gemeente Tilburg in de media doet voorkomen dat
zij niet tegenover maar naast de inwoners van Tilburg
staat, laat de werkelijkheid vaak een ander beeld zien.
De door ons kantoor aangekaarte misstanden van
de gemeente Tilburg, hebben voor veel reuring
gezorgd. Reacties en vragen van cliënten op ons
dagelijks spreekuur wijzen er op dat onze advocaat
Anna van Tol-Macharoblishvili het bij het rechte eind
had toen ze zei ‘we vermoeden dat dit het topje van
de ijsberg is’. In onze verdere actie richting gemeente
nemen we alle aanmeldingen mee, zodat de gemeente Tilburg duidelijk wordt dat er daadwerkelijk problemen zijn die snel ter hand genomen moeten worden.
Daarom doen wij een oproep aan de burgers van de
gemeente Tilburg: bel of stuur ons een e-mail wanneer
u onrecht van de gemeente ervaart, ook wanneer dat
al even geleden heeft plaatsgevonden! Wij zijn telefonisch bereikbaar op nummer 013-463 63 95. E-mailen
kan naar vantol@advocatencollectieftilburg.nl
mr. Theo ten Velde
Advocatencollectief
www.AdvocatenCollectieftilburg.nl

dmp administratie

Dorith Looijkens Bierings RBc
Eikstraat 14, 5038 MP Tilburg
telefoon 06 54 39 12 21
info@dmp-administratie.nl
www.dmp-administratie.nl

MKB | ZZP | particulier
Ondersteuning bij uw belastingaangifte of administratie.
Informeer vrijblijvend naar een kostenopgaaf op maat.
Belastingaangiften | Toeslagen | Fiscale dienstverlening
Boekhouding | Jaarrekening | Loonadministratie

RINGBAAN ZUID
Wie in ’n stad als deze zonder doel maar wat gaat lopen
Komt, hóe hij doolt of slingert, ooit weer bij ’n Ringbaan uit
Al wil hij nog zo’n zwerfkei zijn, al lijkt de wereld open
Altijd is daar die Ringbaan Noord of –Oost of –West of –Zuid
Zo’n Ringbaan is ’n baken bij die lange wandelingen
Wie afdwaalt, vindt vanzelf het pad weer na verloop van tijd
De kronkeligste omweg laat zich op den duur bedwingen
Omringd en ingekapseld door die éne zekerheid
Wij hebben dus een Ringbaan-Zuid, een wonder van verbinding
Want vlakbij Leijpark, ziekenhuis, alsook AaBe-terrein
En bovenal is daar de wetenschap, de ondervinding
Om in dit epicentrum nooit te ver van huis te zijn

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

www.wijkkrantdekoppel.nl
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MIET:

een Brabantse klankkast

Open podium stadspark

Leuk nieuws!
Van maandag 3 augustus t/m zondag 12 september
komt Miet bij ons wonen! Nou hoor ik al jullie denken....
wie of wat is een Miet?
Miet is een enorme
Brabantse klankkast. Een
sfeervolle ouderwetse
huiskamer met allerlei
kasten en attributen. Als
je een kastdeur opent, hoor
je Miet. In het Tilburgs
dialect, haar thuistaal. Het
zijn korte verhalen die uit
deze kasten komen, waarin
lichtanimaties en oude
voorwerpen staan. Tijdens
het verhaal danst de snoepjespot op de maat van de
muziek of verdwijnen kledingstukken uit de grote
kledingkast.
Ze is een fictief personage,
gebaseerd op verhalen van
ouderen en op wetenschappelijk onderzoek. Kan het
horen en praten van dialect
(vaak je thuistaal) het welzijn
en autonomie bij ouderen
beïnvloeden? Ja, zeggen de

wetenschappers. Sterker:
het kan je uit een sociaalisolement halen. Dialect
als medicijn, troost, wapen
en anker.
Zes weken lang zal Miet
te zien en te horen zijn in
de huiskamer (2.12) in het
Zuiderkwartier. Als doorlopende voorstelling die
mensen zelfstandig of in
kleine groepjes kunnen
bezoeken, maar Miet kan
ook heel goed gecombineerd worden met allerlei
bestaande (ouderen)activiteiten.
Daarnaast leent Miet zich
ook heel goed als (educatieve) grondlegger voor
gesprek met kinderen of
los op te zetten activiteiten
rondom bijvoorbeeld taal/
dialect en/of geschiedenis/

cultuur. Ze nodigt uit
tot reflectie en dialoog.
Miet is gratis toegankelijk tijdens de reguliere
openingstijden van het
Zuiderkwartier. Gezien
de periode kan Miet ook
worden meegenomen in
het programma van
Contourdusoleil en de
Zuiderbazaar. Let op! Het
zal wel betekenen dat
eerder geplande activiteiten in ruimte 2.12 tijdens
deze 6 weken moeten
uitwijken naar een
alternatieve ruimte. Ik
hoop dat ik hiervoor op
jullie begrip kan rekenen.

Oude Dijk op 5 september
Samen met bewoners van Huize Nazareth is de
Wijkraad Zuiderkwartier aan het proberen om op
5 september a.s. een podium te plaatsen in Stadspark
Oude Dijk. De bewoners van Huize Nazareth willen zich
dan presenteren met zang, dans, muziek, circusacts of
beeldende kunst. Ook jongeren elders uit de stad zijn
van harte welkom om een optreden te verzorgen.
Aanmelden kan door een email te sturen naar

foto; archief gemeente TIlburg

Meer info:
www.stichtinglaudio.nl/
miet

info@wijkraadzuiderkwartier.nl
We hebben nog vrijwilligers nodig om ons te helpen
bij dit evenement. Houd onze website en facebook in
de gaten. www.wijkraadzuiderkwartier.nl
www.facebook.com/wijkraadzuiderkwartier

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Winkellint

Nieuws
Enexis vervangt gasleidingen Korvelseweg

Ronde van Korvel gaat door!

Enexis Netbeheer gaat nieuwe hoofdleidingen voor gas aanleggen in de

Op zondag 19 september 2021 gaat de 14e editie van de Ronde van Korvel door. Dit sportieve

Korvelseweg.

spektakel kreeg in 2017 een prachtige herstart, nadat het tussen 1978 en 1995 al zo’n 17 keer
plaatsvond. De organisatie van de Ronde ‘nieuwe stijl’ is in volle gang en het belooft weer een

Waarom

groot succes te worden. Vanwege de viering van het 100 jarig bestaan van winkeliersvereniging

De gasleidingen in de Korvelseweg zijn gemaakt van grijs

Korvel Vooruit ( jaartje uitgesteld vanwege corona) wordt er voor een extra feestelijke omlijsting

gietijzer, dat is verouderd materiaal. Deze leidingen hebben een

gezorgd.

hoger risico op breuken door werkzaamheden in de grond of
trillingen die door verkeer veroorzaakt worden en moeten van

Tilburgse Wielerclub Pijnenburg

de overheid voor 2024 zijn vervangen door kunststof leidingen.

De technische organisatie wordt ook dit jaar weer uitgevoerd door de Tilburgse Wielerclub
Pijnenburg en het evenement staat onder auspiciën van de KNWU (Koninklijke Nederlandse

Planning werkzaamheden

Wielrenunie). Er zijn koersen voor de diverse jeugdcategorieën voor zowel jongens als meisjes)

Enexis begint maandag 28 juni met de werkzaamheden. De

Meer info en inschrijven: www.knwu.nl

werkzaamheden duren zo’n 21 weken (ongeveer tot 19
november) en worden in meerdere fases opgedeeld. Woningen en

Swapfietsrace

bedrijven blijven gedurende de werkzaamheden áltijd bereikbaar.

Voor de 2e keer in de Ronde van Korvel wordt de Swapfiets-race gehouden. Studenten die in het

Tijdens de bouwvak worden er geen werkzaamheden uitgevoerd

bezit zijn van een Swapfiets kunnen deelnemen. Voor meer info houd de website van winkellint

en is de Korvelseweg volledig bereikbaar.

Korvel in de gaten; korvel-besterd.nl/ronde-van-korvel-2021.

Verkeersmaatregelen
De werkzaamheden worden uitgevoerd door twee ploegen. Zij
beginnen tegelijk aan de Korvelseweg. Tijdens de werkzaamheden
zijn er verkeersregelaars aanwezig, zodat het verkeer in goede
banen wordt geleid.

“Wij zijn ook online te volgen!“
Op de bekende kanalen Facebook en Instagram posten we met enige regelmaat leuke acties en
berichten. Like onze facebookpagina en mis niets!

Communicatie
Bewoners en ondernemers van de Korvelseweg ontvangen zes
weken voor de start van de werkzaamheden een brief waarin
de werkzaamheden worden aangekondigd. Uiterlijk twee
weken van tevoren ontvangen zij een tweede brief waarin
uitgebreider staat beschreven wat de planning is en tips voor de
werkzaamheden in de straat (waaronder voor het parkeren en
afval).
Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op
met Evert Rutters de uitvoerder van Enexis. Dit kan telefonisch
via: 06-51168629 of per e-mail: evert.rutters@enexis.nl.

www.wijkkrantdekoppel.nl
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De buren van hiernaast
Tilburgse buurtbewoners
vertellen over de afgelopen Corona periode in
nieuwe podcast De Buren
van Hiernaast.
Tilburgse actrice Julia Lammerts gaat in de knusse,
theatrale podcast ‘De Buren
van Hiernaast’ samen met
bewoners uit de wijk Trouwlaan Uitvindersbuurt in de
nazomer op zoek naar verhalen uit de corona periode.
Ze delen ervaringen, wisselen gedachten uit, fantaseren over post-corona en
over de toekomst.
Met de podcast wil Julia
Lammerts haar buurtbewoners aan het woord laten
over hun ervaringen van de
afgelopen Corona periode.
Hoe gaat het nou eigenlijk
echt met hen? Hoe hebben
zij het afgelopen jaar beleefd? En wat denken zij dat
de toekomst gaat brengen?
Ze zoekt deze verhalen,
doordat ze deze mistte in
de dagelijkse praatprogramma’s, het nieuws of in
de krant. Terwijl, zo gelooft

Verrijk je wijk 2021
Trouwlaan / Uitvindersbuurt / Zeeheldenbuurt en Oerle.

foto; archief Julia Lammerts

ze, juist die verhalen een
breder en menselijker beeld
geven van het afgelopen
jaar, dan de verhalen van
politici, virologen of doctoren.
Julia Lammerts (1995) is actrice, geboren en getogen
in Tilburg. Zij zal, samen met
haar buurtgenoten, te horen zijn in de podcast. Julia
werkt samen met Valerye
Daniëls, ook een Tilburgse,
zij neemt de productie en
communicatie onder haar
hoede.

De Wijkraad Zuiderkwartier is op zoek naar wijkbewoners die nieuwe
initiatieven willen ontplooien die de cohesie en de leefbaarheid in de wijk
vergroten, in de breedste zin van het woord. We denken daarbij bij voorbeeld
aan buurtfeesten, ouderenwerk of het verfraaien van de straat. Verrijk je Wijk is
een fonds van de gemeente dat wordt uitgevoerd en beheerd door de Wijkraad.
Verrijk je Wijk heeft geld ter beschikking om de initiatieven die hierboven
genoemd worden financieel te ondersteunen.
Voor het jaar 2021 is inmiddels al een financiële bijdrage goedgekeurd & toegezegd:
De Buitenspeeldag / Zuiderbazaar / Aankleding terras MFA Zuiderkwartier /
Abonnement op een springkussen / Zomerprogramma Vertier rond Zuiderkwartier /
Laatste schooldag Triangel en Parcours / Tractatie tijdens de jeugddisco /
Opening ontmoetingsruimte Mandelahof / Line dance en Hollandse dansavond /Open
podium Stadspark Oude Dijk / verschillende Activiteiten Zuidkaap /
wekelijks muziek & cultuur New Balkan, plantsoen Trouwlaan, Kollektivo /
Opening Oranjespeeltuin en speelvoorziening Willie Wortelplein
Al deze activiteiten worden door de Wijkraad financieel ondersteund uit het fonds
Verrijk je Wijk en de raad is bijzonder blij met de vrijwilligers die zich bij deze
activiteiten inzetten. Aanvragen voor Verrijk je Wijk moeten minimaal 6 weken voor
de uitvoering, samen met een begroting, worden ingediend. Kijk op de website van
de Wijkraad onder Verrijk je Wijk, of gebruik onderstaande link:
https://www.wijkraadzuiderkwartier.nl/verrijk-je-wijk/ Of vul een papieren aanvraagformulier in op de MFA Zuiderkwartier, Wassenaerlaan 38.

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

Op zondagmiddag 12 september vindt rondom MFA Zuiderkwartier
weer de jaarlijkse Zuider-bazaar plaats. Het wijkfeest voor jong
en oud in de wijken Trouwlaan, Uitvindersbuurt, Zeeheldenbuurt
en Oerle.
Er zijn van 12:00 uur
tot 17:30 uur diverse
activiteiten zoals een grote
rommelmarkt en muzikale
optredens. De organisatie is in handen van de
werkgroep Zuider-bazaar.
Toegang is gratis.

Illustratie: Linda van Erve.
Linda is werkzaam als illustrator en woont in de wijk
Sint Anna. Wil je meer van haar illustraties zien?
Neem eens een bezoek aan
www.instagram.com/lindavanerve

Er is van alles te doen
tijdens deze leuke bazaar:
zo kunnen buurtbewoners
en kinderen tweedehands
spullen verkopen. Ook
staan er op het plein voor
het wijkcentrum informatiekraampjes van diverse
organisaties. Je kunt een

kraam huren en hiervoor
inschrijven bij het wijkcentrum. De huur is € 10,00 en
de borg € 20,00 per kraam.
De grondplaatsen zijn
gratis.
Inschrijven is mogelijk op
dinsdag 13 juli en donderdag 22 juli van 19.00-20.00
in het wijkcentrum. Je kunt
ook een kraam of plaats reserveren door een email te
sturen naar info@wijkraadzuiderkwartier.nl Natuurlijk
houden wij rekening met
de corona maatregeln
die natuurlijk ook gelden
tijdens de Zuiderbazaar.

Workshops en
optredens:
Het programma is op dit
moment nog niet bekend
maar houd Facebook en
onze website in de
gaten. Het evenement vindt
plaats rondom MFA Zuiderkwartier, .
Meer informatie op:
www.wijkraadzuiderkwartier.nl en
www.facebook.com/wijkraadzuiderkwartier

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Oude hoestbui op
vier wielen

Voor u gelezen
Het boek van vergeten woorden
Pip Williams

Tekst en foto; Peter van Iersel

Door Wim Werker & Monique de Wit

De eerste auto aan het Rooseveltplein was van Toon Baak, de melkboer, toen
die zijn dagelijkse bezorgronde ging rijden met een bestelauto in plaats van
de bakfiets. De melk kwam van melkfabriek Sint Antonius uit Riel. We werden
’s morgens wakker geschud wanneer die, in metalen kratten met glazen flessen,
heftig rammelend, werd gelost uit de Chevrolet-truck van de melkfabriek.
Geen laadklep of vorklift, alles ging met spierkracht.
Daarna kon iedereen van
21 jaar of ouder nog twee
jaar lang een rijbewijs
afhalen zonder examen
te doen. De rijvaardigheid
van Belgische chauffeurs
was nogal onberekenbaar.
Met minder auto’s was
het toch gevaarlijk op de
weg. Pas in het begin van
de jaren zeventig kwam er
verbetering.
Mijn oom Jan Versteden in opa’s Fiat 508C “Nuova Balilla”
met het oude provinciale kenteken

Er was een groenteboer
die langs de huizen ging
met paard en kar. Anderen
vervoerden hun koopwaar
met een “mechanische
hond”, een driewielig
wagentje met een motor
bovenop het sturende
voorwiel. De ploffende
tweetakt werd gestart met
een felle haal aan een los
koord dat daarvoor eerst
om de krukaspoelie moest
worden gedraaid. De
meeste van die karretjes
stoorden vreselijk op radio
en televisie.

ook een bedwelmende
benzinegeur.
De thuiswedstrijden van
Willem II zorgden voor
ongewone verkeersdrukte.
Het Rooseveltplein diende
dan als parkeerplaats
voor het Gemeentelijk
Sportpark, zoals het Willem II Stadion toen nog
heette. Met clubs als Ajax
en Feijenoord reisden veel
welgestelde autorijdende
supporters mee. Op zo’n
zondagmiddag keken wij
onze ogen uit op al dat
dure blik uit de randstad.

Reed er op
woensdagmiddag een
door de wijk, dan kon je
het kinderuurtje verder
wel vergeten.

Drukte van heel andere
aard deed zich voor op
Belgische feestdagen. De
A58 autosnelweg bestond
nog niet. Verkeer uit België
stroomde via de Goirleseweg en de Rielseweg direct
onze wijk in. Deze dagjesmensen waren meestal
onderweg naar de Efteling.
De Ringbaan West was
nog niet voltooid en de
Gorinchemse Baan (later
omgedoopt tot MiddenBrabantweg) bestond nog
niet. Ze doorkruisten de
stad om via de Loonseweg
naar Kaatsheuvel te rijden.
Op zulke dagen werden
wij door onze ouders
gewaarschuwd om goed
uit te kijken voor Belgische
auto’s. Dat had een reden.
In België bestonden tot
1967 geen rijbewijzen.

Een groot deel van het
autoverkeer in onze wijk
was afkomstig van de
militaire rijopleidingen
in de Koning Willem II en
de Kromhoutkazerne. De
groene DAF drietonners
reden vaak rondjes om het
plein, waarbij de niet-gesynchroniseerde versnellingsbakken erbarmelijk
kraakten als leerlingen
de kunst van het “dubbel
klutsen” nog niet machtig
waren. Die oude legertrucks liepen op benzine
en verbruikten wel een
liter op drie kilometer. De
uitlaatgassen hadden dan

Ik geef de boeken die ik lees een cijfer. Een gebruik
van inmiddels 25 jaar oud en ik noteer wat bijzonderheden over het betreffende boek in mijn “boekenboekje”. Afgelopen maand heb ik het boek “Het boek van
vergeten woorden” gelezen. En voor de tweede keer in
die 25 jaar heb ik een boek een 10 gegeven. Wat een
prachtig boek! Ik besef dat dat relatief is want wat ik
mooi vind kunt u vreselijk vinden.

Veiligheidskooi,
kreukelzones en
verplichte autogordels
gaven betere
bescherming bij een
ongeval.
De nieuwe alcoholtest met
blaaspijpjes hielp ongevallen te voorkomen. De
wegen werden veiliger gemaakt. Wie kan zich nog de
oude rijksweg naar Breda
herinneren, voordat de
A58 werd aangelegd? De
weg was opgedeeld in drie
rijstroken, aan de ene kant
een rijstrook voor het
verkeer naar Breda, aan de
andere kant een rijstrook
voor het verkeer naar
Tilburg, met in het midden een rijstrook om in te
halen, in beide richtingen!
De oude “Hoestbui op
vier wielen” bestaat niet
meer. De techniek schrijdt
voort. Een nieuwe auto
zit barstensvol moderne
elektronica en is nu feitelijk
een “iPad op vier wielen”.
Ik weet niet of we daar blij
mee moeten zijn.

Het boek gaat over een
meisje dat moederloos
opgroeit maar door haar
aardige, liefdevolle vader,
dagelijks wordt meegenomen naar zijn werk.
Hij werkt met een aantal
mannen aan de eerste
Oxford English Dictionary.
De plek van het meisje is
onder de tafel waaraan de
mannen zitten te werken.
Ze houdt zich stil en blijft
uit het zicht. Ze bewaart
briefjes met woorden erop
die niet gebruikt worden
en weggegooid worden.
Het blijken vaak woorden
te zijn over vrouwen, specifieke vrouwendingen en

OPRUIMING GEBRUIKTE MEUBELS
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waar Engeland, volgens de
geleerde mannen, nog niet
aan toe is. Bij het ouder worden wordt het meisje toegelaten tot de groep wijze
mannen en gaat ze meewerken aan het woordenboek. Ze raakt verzeild in de
wereld van vrouwenemancipatie die aan het begin van
de vorige eeuw in Engeland
vorm kreeg. Meer vertellen
zou jammer zijn. Een prachtig, ontroerend boek wat je
niet vaak tegenkomt.
Uitgegeven door The house
of books, isbn-nummer
9789044361797, 460 bladzijden.
Hét adres voor spotgoedkope
meubels, woonaccessoires en
vintage kleding

Winkel: Korvelseweg 159 - Tilburg
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Gesprek met Els Herrenberg

THEMA dit keer:

• Het huis met de wisteria’s
• Chilton danst

UITWIJKEN

• Fijne plek om te wonen:
De Generaal Winkelmanstraat

Staatsliedenbuurt Oost

(wijk Korvel)

• De Philharmonie
• S.B.M. de gezelligste
tafeltennisclub van Tilburg

Het huis met de wisteria’s
Door Anita Zeeman

Gesprek met Els Herrenberg

Het huis van Renate en Hans stamt uit 1936. Architect Jos Donders heeft het huis in de stijl van de
Delftse School gebouwd. Opvallend is het hoge steile dak. Tegen de voorgevel groeit een prachtige witte wisteria met korte bloemtrossen. (Red.: de bekendste wisteria is de blauweregen).
Het huis
Hans: ‘Ik woonde vroeger in
Goirle. Op weg naar school fietste
ik hierlangs. Ik heb het altijd een
mooi huis gevonden. Tijdens
een ritje op de motor zag ik dat
dit huis te koop stond. Ik heb
meteen een afspraak met de
makelaar gemaakt.’
Renate: ‘We gingen het op een
vrijdag laat in de middag bezichtigen, maar ik had er helemaal geen zin in, ik wilde er niet

pijpen, een olietank in de voortuin, een beerput, allerlei soorten
elektrische bedrading enzovoort.
We hebben het nodige moeten
vervangen, het zoveel mogelijk
zelf opgeknapt, met behoud van
de karakteristieke sfeer.’
Renate: ‘De zachtboardplaten
in het plafond waren in slechte
staat. Toen we ze eruit haalden
kregen we een massa stof en
muizenkeutels over ons heen.

maken. Achter hebben we twee
dakraampjes vervangen door
dakkapellen. En van de keuken
en bijkeuken hebben we een
grote keuken gemaakt.’
Hans: We hebben een stuk grond
van de Philharmonie gekocht,
zodat ik een garage naast het
huis kon bouwen. We kregen
toestemming om die in de stijl
van het huis te bouwen. Ik had
onder andere zandsteen nodig
voor de garage. Ik heb de zandsteen gevonden bij een bedrijf
aan Ringbaan Oost. Toevallig
had de opa van de eigenaar de
zandsteen voor het huis geleverd.
Er was een blok overgebleven en
dat lag nog steeds ergens in een
hoekje.’
De tuin
Renate en Hans zijn tuinliefhebbers. Zij hebben zelf de tuin
ontworpen en aangelegd. Terrassen met pergola’s begroeid met
wisteria, clematis en een oude
rozensoort. Smalle klinkerpaadjes
tussen de perken door. Perken
met allerlei soorten hosta en
bloemen.
Renate: ‘We zijn in Engeland

wonen. Ik zei tegen Hans: ‘Ik heb
honger, ik heb dorst en ik ben
moe. We houden het kort, we
verdoen mijn tijd en die van de
makelaar.’ Maar toen ik binnenkwam veranderde dat op slag.
Het voelde als thuiskomen.’
Hans: ‘Ik heb in het bestek van het
huis gezien dat alle karakteristieken van het huis, zowel binnen
als buiten, nog intact waren. Alles
zat er nog in, ook dingen waar we
niet blij mee waren, zoals loden

De oude visgraat parketvloer
hebben we schoongemaakt en
opgeknapt. De vloer in de gang
hebben we opnieuw betegeld.
De deuren hebben we vervangen.’
Hans: ‘Nieuwe waterleidingen,
elektriciteit, muren opnieuw
gestuukt, het houtwerk geschilderd. Vrijwel alles hebben
we zelf gedaan. We kwamen
houten rolluiken tegen uit 1936.
Die hebben we opnieuw laten

geweest en hebben daar tuinen
bezocht. Daar zijn we door geïnspireerd. De voortuin is een witte
tuin. Witte wisteria met korte
bloemtrossen tegen de gevel en
langs het tuinpad witte wisteria
met lange bloemtrossen. In de

achtertuin staan allerlei soorten
wisteria, roze, blauwe, witte, lang
en kort, dubbelbloemige.’
Hans: ‘De achtertuin was verwilderd, er was jaren niets aan
gedaan. We hebben struiken
weggehaald en de tuin helemaal
opnieuw aangelegd. We hebben
de betonnen schutting vervangen door een bakstenen muur.
De verhoogde terrassen en de
trappetjes waren er al, maar in
slechte staat. Die heb ik weer
opgeknapt.
De hosta’s staan er goed bij, geen
spoor van slakken. Hans: ‘Als je in
het voorjaar, als het net donker is,
met een lichtje tussen de hosta’s
loopt kun je de slakken zo pakken. Na een paar weken heb je
geen slakken meer.’
In de voortuin staan buxusstruikjes. Renate: ‘Ja, wij hebben ze nog.
Samen met de overbuurvrouw
houden we de buxusmotten in
de gaten. Zodra we ze zien waarschuwen we elkaar.’
Renate: ‘Het is een goede locatie.

Met de fiets ben ik zo in het centrum. En zo vlakbij Ringbaan Zuid
ben je ook snel de stad uit. Van
het Willem II stadion hebben we
niet veel overlast. Anderhalf uur
voor en na een wedstrijd, dat valt
mee. We wisten dat we vlak bij het
stadion gingen wonen, dan moet
je daar niet over zeuren.’
Hans: ‘Ik vind de ongelukken die
hier regelmatig bij het kruispunt
gebeuren veel akeliger. Na de
laatste aanpassingen is het wel
minder geworden.
Renate: ‘De file vanaf half 5 in onze
straat is ook vervelend. Je kunt je
afrit niet meer af. En door een verkeersbord kun je het verkeer van
links niet goed aan zien komen.’
Hans: ‘Het uitzicht aan de voorkant is goed. De huizen aan de
overkant zijn redelijk. De Heinekenflat is opgeknapt en ziet er nu
beter uit. Het is jammer dat de
gemeente op het braakliggende
terrein achter de huizen aan de
overkant hoogbouw wil. Wij hebben daar liever huizen.’
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Chilton danst

PHILHARMONIE, Oude Goirle

Door Anita Zeeman

Chilton woont al vanaf zijn 3e
jaar op verschillende plekken
in Tilburg Zuid. Sinds een jaar
woont hij met zijn vriendin in de
Mac Allisterstraat. ‘We wandelen
regelmatig door de buurt. Het is
hier rustig en groen. Toen ik klein
was, speelde ik vroeger vaak voor
het huis op straat. Hier vlakbij
is het Rooseveltplein waar veel
kinderen spelen. Dat lijkt mij een
betere speelplek dan de straat. Wij
hebben niet veel contact met de
buurtbewoners, ze zijn op zichzelf.
Er zijn veel jonge mensen die
overdag werken.’
‘We zitten hier vlakbij Korvel en de
stad. Ik woon al zolang in Tilburg
Zuid, maar ik merk nu pas hoe
fascinerend de Korvelseweg is.
Het is een stukje wereldstad in een
straat. Zoveel culturen bij elkaar.
Opleiding
Chilton was vanaf groep 1 van de
basisschool van plan om te gaan
studeren. ‘Ik heb op het Willem II
college vwo gedaan. Daar ben ik in
de 4e klas in aanraking gekomen
met urban dance (hiphop,
breakdance en dergelijke), vrij laat
dus. Ik heb getwijfeld of ik na mijn
eindexamen naar de dansacademie
of de universiteit zou gaan. Ik
heb gekozen voor een studie
communicatiewetenschappen
aan Universiteit Tilburg. Dat heb
ik 4 jaar gedaan. Voor mijn minor
ben ik naar Canada gegaan. Ik
wilde uitzoeken of ik me alleen kon
redden, ik kende daar niemand.
Het was een avontuur. Ik heb daar

veel mooie en leuke ervaringen
opgedaan. Dat was belangrijk voor
mij: ik kan het!’
‘Na Canada ben ik nog wel
begonnen aan mijn master, maar
ik ben ermee gestopt. Ik had al
die tijd op school of universiteit
gezeten, ik had er genoeg van. ‘
Dance
‘Tijdens mijn studie ben ik blijven
dansen. Ik gaf ook les. Ik merkte
dat mensen wilden betalen om
mij te zien dansen, ik voelde mij
gevleid. Ik heb een jaar of 5 zo’n
6 dagen per week gedanst. Ik
leefde van dans. Dat werd me
te veel. Sinds vorig jaar werk ik
bij de Stichting Dukebox in Den
Bosch. Ik ben daar begonnen als
operationeel directeur en nu ben
ik artistiek leider. Mooi hoe hier
mijn studie en mijn ervaring als
danser beide van pas komen. De

Stichting richt zich op urban
kunst, cultuur en sport. We
proberen die gemeenschap
te professionaliseren. Wij
ondersteunen jongeren bij het
waarmaken van hun ambities.’
‘Dankzij deze baan hoef ik mijn
inkomsten niet meer uit dans
te halen. Ik hoef niet meer alles
aan te nemen, ik kan een keuze
maken voor wat ik leuk vind. Ik
ben ooit begonnen met hiphop,
maar nu sta ik open voor alle
dans. En ik richt me meer op
choreografie. Tijdens corona
stond dansen op een laag pitje,
er waren geen optredens. Het
begint gelukkig weer. Ik heb
pasgeleden opgetreden bij Jazz
in Duketown.’
‘Ik danste vroeger in teams,
wedstrijden met andere teams.
Of battles, dan dans je 1 tegen
1. Als team mag je je eigen stijl
bepalen, ook meerdere stijlen
door elkaar. In een battle moet
je kiezen voor een stijl. Je wordt
beoordeeld door een jury.
Tegenwoordig dans ik liever in
een theater. Daar kun je langere
shows maken. Dat geeft meer
ruimte en tijd om er iets van te
maken, meer ruimte aan mijn
choreografie. Je danst alleen
voor publiek. Het maakt veel
verschil of je voor publiek of
voor een jury danst.’
‘Ik houd van dansen. Zodra de
muziek speelt dans ik en geniet
ik. Zelf genieten van je dans is
een voorwaarde om anderen
ervan te kunnen laten genieten.’

Foto: wijnstracatering.nl
Het pand is in 1914 gebouwd als
landhuis in opdracht van Adrianus
van Puijenbroek (1866-1955), die
samen met zijn broers Cornelis en
Jacobus de directie vormde van
de vlasspinnerij aan de overkant
van de Oude Goirleseweg. Deze
maakte sinds 1911 onderdeel uit
van de in 1865 door Hendrikus van

Puijenbroek opgerichte Textielfabrieken H. van Puijenbroek. Jan van
der Valk was de architect van deze
Villa Bremhorst, zoals de oorspronkelijke naam luidde. Ook in 1914
had Van der Valk in opdracht van de
Van Puijenbroeken aan de overkant
van de weg op nr. 160 en 166 een
landhuis en een tuinmanswoning

De gezelligste tafel
Door Annemarie van Malsen

De Generaal Winkelmanstraat:Een fijne plek om te wonen
Door Anita Zeeman

De Generaal Winkelmanstraat
heeft een gevarieerde bebouwing.
Van een gerestaureerde boerderij,
een vrijstaand huis, huizen met
een kleine voortuin en Franse
balkons tot en met kleine
arbeiderswoninkjes. Ik heb een
gesprek met Boudewijn en
Adriënne. Zij wonen in een huis dat
in 1942 is gebouwd.
Adriënne: ‘Dit is een fijn huis.
De vorige bewoners hebben het
helemaal opgeknapt. Er is nu centrale
verwarming, een badkamer boven,
een dakkapel. Zij hebben het glas in
lood teruggebracht. De keuken en de
bijkeuken met achterin de wc en de
douche hebben ze platgegooid en
vervangen door een uitbouw met een
ruime keuken.’
Boudewijn: ‘Er is in deze straat in
de afgelopen 20 jaar het nodige
veranderd. Verschillende huizen zijn
omgebouwd tot woningen voor
studenten en arbeidsmigranten. Er
is veel verloop waardoor de sociale
cohesie minder is geworden. Dit is
gewoon een straat, niet een buurt.

en de buren geen last.
Adriënne: ‘Het is hier rustig. Het
Willem II stadion is hier vlakbij, maar
daar hebben we geen last van. En
van de mensen van de kermis, die
tijdens de kermis hun wagens hier in
de buurt hebben staan, ook niet.’
Boudewijn: ‘Doordat er veel mensen
in een huis wonen is parkeren hier
Maar als er iets is, kun je altijd een
langzamerhand een probleem.
beroep doen op je buren.’
Tijdens een voetbalwedstrijd zetten
Adriënne: ‘Ik houd van de diversiteit de fans hun auto ook in onze straat.
in deze straat, met grote dure
Dat maakt het parkeerprobleem
huizen en kleine huizen. Met
groter.’
verschillende bedrijven zoals
Adriënne: ‘We wonen hier vlakbij
een belastingadviesbureau in de
allerlei voorzieningen. In de
boerderij, een stukadoor en een
Korvelseweg kun je alles krijgen wat
hairstudio.’
je nodig hebt. We vinden de toko’s en
Boudewijn: ‘Een aantal jaren terug
Turkse winkeltjes erg leuk. En naar
zorgden enkele arbeidsmigranten
het centrum of de Piushaven kun
voor overlast. Zij woonden naast
je gemakkelijk op de fiets. Ik werk
onze buren. Er is een keer een Pool via in Oosterhout dus dat de snelweg
de tuin van onze buren in onze tuin
dichtbij is, is ook handig.’
geklommen. Hij wilde rozen voor zijn Boudewijn: ‘Er zijn hier veel groene
geliefde plukken. Vanuit zijn raam
tuinen met bomen en vogels. We
had hij de rozen in onze tuin zien
zitten graag in de tuin al zijn we geen
staan. Maar zij zijn nu weg en van
tuinierders. Dit is een fijne plek: fijn
degenen die er nu zitten hebben wij
huis, fijne tuin en prima buren.’

Links achter de tap Edwin Heefer en rechts Geert-Jan Pijnenburg

Niet iedereen weet het, maar
in Het Laar huist al sinds 2017
de gezelligste club van Tilburg:
tafeltennisvereniging S.B.M.
(Samen Beweging maken). “Een
verborgen schat”, lacht voorzitter
Edwin Heefer (50), want echt
gemakkelijk is het clubgebouw
niet te vinden aan het eind van
de Mac Allisterstraat.
“Vroeger zat hier een duivenclub”,
vertelt Geert-Jan Pijnenburg (54),
secretaris van de vereniging. Hij
wijst naar een collage aan de

muur met foto’s van de verbouwing
van het clubhuis. “Alle leden
hebben hier hun steentje aan
bijgedragen.”
Saamhorigheid en gezelligheid
Die saamhorigheid en gezelligheid
is typisch voor S.B.M. Edwin
Heefer: “We zijn de gezelligste
tafeltennisclub van Tilburg. Dat
vinden we niet alleen zelf, maar we
horen het ook van leden van andere
verenigingen. Niet alleen de sport,
maar ook de derde helft is hier
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eseweg 167, voormalig landhuis
van Jos Bedaux aan de achterzijde
belangrijk uitgebreid wordt.
Het huis is gebouwd op een vierkante plattegrond en bestaat uit
twee lagen met een royaal overkragend schilddak met aan drie
zijde telkens twee dakkapellen met
puntdak. De entree bevindt zich
in de noordelijke gevel. Een fraaie
erker met daarboven een balkon
siert de oostgevel.

Odulphuslyceum en het Studiehuis
Sint Joseph van de Congregatie
van Mill Hill, tegenwoordig De Rooi
Pannen, zijn van zijn hand.

Een van zijn belangrijkste werken
is de in 1913 voltooide Kerk van
Onze Lieve Vrouw van Goede
Raad in Tilburg, ook bekend als
Broekhovense kerk, een van de
eerste kerken in Nederland die
in expressionistische stijl werden
Architect van dit pand is misschien gebouwd.
wel de beroemdste Tilburgse
Samen met zijn zoon Eduard van
architect. Van der Valk heeft in
der Valk, met wie hij vanaf 1945
Tilburg veel gebouwen ontworpen samenwerkte, ontwierp hij in 1952
en een groot deel is blijven staan
ook de eerste flatgebouwen van
waaronder de Philharmonie.
Tilburg aan de Nassaustraat en de
Zijn eerste eigen werk was een
Ringbaan West. Tot vlak voor zijn
pand in de Zomerstraat, het
dood was Van der Valk als architect
werkzaam. Daarna zette zijn zoon
met een dubbele garage gebouwd. eerste van een serie panden
in art-nouveaustijl. In deze stijl
Eduard de firma voort.
n In 1945 wordt de latere Philharontwierp hij diverse huizen, villa’s
monie door hotelhouder H. de
en kantoren. Vanaf 1916 was hij
info: heemkundekringtilburg.nl
Haas verbouwd tot bar en theebetrokken bij een aantal sociale
of www.monumententilburg.nl
schenkerij. In 1955 is de Sociëteit
Philharmonie, een gezelligheidsver- woningbouwprojecten, met name
Broekhoven (Merode, inmiddels
eniging van de Tilburgse fabrikanFotografie Thema:
gesloopt) en de Schaepmanstraat
ten, eigenaar geworden van het
en omgeving. Ook het Sintgebouw dat onder architectuur
Kim Pattiruhu

ltennisclub van Tilburg

belangrijk. Maandagavond is een
vaste kaartavond. We organiseren
regelmatig uitjes, zoals een
uitstapje naar Drimmelen of een
dagje beugelen. Heel populair is
ons Gast aan Tafel toernooi, waarbij
alle leden een gast van buiten de
club mogen meenemen.”
S.B.M. speelt competitie in de
Tilburgse tafeltennisliga, tegen
clubs uit Tilburg en de directe
omgeving. De wedstrijden zijn op
maandag- en woensdagavond; op
zondag kunnen de leden trainen

van 9 tot 12 uur. De contributie
is 10 euro per maand. Met die
bijdrage spaar je ook voor de
clubkleding. In Het Laar is S.B.M.
nog het meest bekend van de
jaarlijkse rommelmarkt in januari.
Geert-Jan: “ Die trekt altijd veel
mensen uit de buurt. Er staan hier
dan zo’n 18-20 kramen, en er is live
accordeon muziek.”
De meeste leden zijn tussen de
45 en 65 jaar. “Onze club vergrijst’’,
erkent de secretaris, “maar we
hebben al jaren een stabiel

ledenbestand van rond de 45. Zo’n
40 mannen en 4 tot 5 vrouwen,
onder wie de Hester Elissen (49),
die in 2019 zilver won bij de
Worldtransplant games.”
Nieuwe leden zijn altijd welkom,
volgens de voorzitter: “Of je nou
financieel directeur bent, of met
je blote handen in het riool werkt,
iedereen is hier gelijk. Kom gerust
een maand vrijblijvend de sfeer
proeven, om te kijken of je bij de
familie past.”
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ContourdeTwern
De Koppel
Zwerfboeken voor
kinderen in De Nieuwe
Stede
De Nieuwe Stede heeft sinds kort een
‘zwerfboekstation’ voor kinderboeken.
Zwerfboeken zijn boeken die zwerven
van kind tot kind. Je herkent ze aan de
sticker op de kaft. Deze boeken zijn niet
van één kind, maar van alle kinderen.
Hoe werkt het?
Je neemt een boek van het zwerfstation mee. Heb je het boek uitgelezen?

Wijkcentrum de Nieuwe Stede is weer
geopend voor bezoek, zowel binnen als
op dit vrolijke terras!

Geef het dan door aan vriendjes, vriendinnetjes, nichtjes, neefjes, buurtjes,
… of neem het boek mee naar school
en leg het zomaar ergens neer in het
gebouw. Andere leuke plekken zijn de
sportkantine, de trein, de bus of een
droge speelplek.

Ook tijdens corona staat Vrijwilligerspunt Tilburg-Zuid voor je klaar!
Neem dan contact met ons op. Dan

Bijvoorbeeld als u vragen heeft over wat

bekijken we samen hoe we de wijk een

het Vrijwilligerspunt inhoudt en wat we

beetje mooier kunnen maken!

voor elkaar kunnen betekenen. U bent

Ben jij als bewoner geïnteresseerd

van harte welkom om een vrijwilligers-

in vrijwilligerswerk? Ook in deze tijd

Vrijwilligerspunt Tilburg-Zuid is er ook

komt Vrijwilligerspunt Tilburg-Zuid

voor organisaties

graag met je in contact. Samen

Ook organisaties die op zoek zijn naar

Interesse?

kunnen we veel meer! Heb je iets

vrijwilligers, kunnen terecht bij het

Bel dan 013 535 32 55 of mail naar:

nodig of ben jij degene die graag bij-

Vrijwilligerspunt. Neem gerust contact

zuid@vrijwilligerstilburg.nl

draagt aan het geluk van een ander?

met ons op.

vacature te plaatsen.

Meld jouw gevonden zwerfboek aan
Vind jij zelf ergens een zwerfboek?
Geef dan op www.kinderzwerfboek.nl
door waar je het vond. De stationschef
krijgt hier dan een berichtje over. Wie
weet heeft dat boek al een spannende
verre reis gemaakt! En laat jij het -als
je het hebt uitgelezen- nog verder reizen...… De stationschef informeert jullie
hierover via de buurtkrant.
Doe mee!
Ouders, kinderen, doe mee! Kom een
boek halen bij ‘zwerfstation de Nieuwe

Kom je ook naar de R-Playbus deze zomer?

Stede’.
Meer weten?
Wil je meer weten over zwerfboeken?

1 juli: R-Play bus/extra activiteit: studenten Plato
Tijd: 15.00 - 17.00 uur, locatie: Rooseveltplein
29 juli: R-Play bus/extra activiteit: kinderen ContourdeSoleil
Tijdens de zomerperiode kan jouw kind weer lekker komen

Tijd: 13.00 - 16.00 uur, locatie: Rooseveltplein

spelen bij de R-Play bus van ContourdeTwern. R-Play is een
speelplek waar kinderen veilig samen kunnen spelen met

5 augustus: R-Play bus

(groot) speelgoed uit onze R-Play bus.

Tijd: 13.00 - 16.00 uur, locatie: Fokkerpad

Voor wie is R-Play er?

12 augustus: R-Play bus

R-Play is er voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Let op! De beheer-

Tijd: 13.00 - 16.00 uur, locatie: Fokkerpad

ders en sociaal werkers van R-Play letten tijdens het spelen
op jouw kind, maar de eindverantwoordelijkheid voor het

19 augustus: R-Play bus

buitenspelen ligt altijd bij de ouders en/of verzorgers. Zo zijn

Tijd: 13.00 - 16.00 uur, locatie: Rooseveltplein

de kinderen vrij om R-Play te verlaten. Maak daar dus goede
afspraken over met je kind. Ook jongere kinderen zijn van harte

26 augustus en 2 september: GEEN R-Play bus!

welkom, maar daar moet dan wel een ouder of verzorger bij
zijn.

9 september: R-Play bus
Tijd: 15.00 - 17.00 uur, locatie: Rooseveltplein

Ons zomerprogramma
24 juni: R-Play bus/extra activiteit: springkussen

Heb je vragen? Mail dan met: Sander: sander@r-newt.nl of met

Tijd: 15.00 - 17.00 uur, locatie: Rooseveltplein

Edith: edithherculeijns@contourdetwern.nl

Wijkcentrum de Nieuwe Stede • Capucijnenstraat 156 • 5025 LK Tilburg • 013 543 66 64
MFA Zuiderkwartier • Wassenaerlaan 38 • 5021 VS Tilburg • 013 535 32 55
internet www.contourdetwern.nl
Facebook • ContourdeTwern Zuid West
Facebook • MFA Zuiderkwartier

Kijk dan op www.kinderzwerfboek.nl of
neem contact op met de stationschef
van wijkcentrum de Nieuwe Stede:
Corine Goesten.
Mail haar op: corinegoesten@ziggo.nl
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Voettocht van Tilburg
naar Rome in 333 dagen
Deel 4 (slot)
Tekst en foto’s door Stijn Oosterling

Tijdje in Rome.

staat een rij. Ik denk, een
rij staat er niet voor niets,
Zus Brigit komt met de fiets Leuk. Het verval is mooi
ik ga erbij staan. Zo kom ik
vanuit Nederland. Ze zal er om te zien. De schoonin een gebouw met grote
een week later zijn. Dat trek heid van het vergankelijke.
beelden. Ik loop erdoorik niet. Al die drukte en het Ooit zal het volledig tot
heen te weten wat het is.
verkeer, zelfs in coronatijd.
stof vergaan zijn, of zo vaak Zinloze informatie. Later
Eerst maar naar zee. Daar de gerestaureerd dat er niets
op de dag weer aangehele reis rustig overdenken. authentieks meer aan is.
sproken door een Afrikaan.
Of niets doen en naar de
Het eerste wat hij zegt is:
Toch sneakers gekocht om
eeuwigheid kijken. En gelicht te kunnen lopen. Op de 'Hello, are you African?' Hij
nieten, ondanks de tegenradio opera, Nessun dorma, houdt zijn arm bij de mijne
slag heb ik het volbracht.
laatste woord: vincera! Ik zal en zegt: 'See? You could be
African.' Hij pakt een armoverwinnen.
bandje, dat brengt geluk,
Ladispoli aan zee.
en zegt 'Here, for you, free,
De kathedraal van St. Jan
you are a nice man.' Voor ik
van
Lateranen.
Moet
je
Beetje wandelen, eten,
het in de gaten heb heeft
gezien hebben zeggen ze.
koffie. Strand met vulkanisch zwart zand. Ontspan- Maar ik heb weinig interesse hij het mij al omgedaan.
Dan begint hij met de rest
nen sfeertje. Middagslaapje, in al dat goud en glitter.
alles dicht. Dobberen in zee, Nee wacht, ik lieg. Die vloer, van zijn verhaal. 'You know,
my wife just had a baby ..."
geen gedachten, opgaan in zo mooi ingelegd. EromIk denk, die ken ik, vrouw
het ritme van de golven. De heen lopend verandert het
in Nigeria, morgen is het
perspectief. Toch nog een
eeuwigheid komt en gaat
feest, bijdrage voor de
bezoek aan de Sixtijnse
weer, in een altijddurend
kapel, een groepstour door baby. Ik zeg 'Thank you for
ritme.
the bracelet', spring op de
het Vaticaans museum. Het
step en knijp ertussenuit.
Gedachten komen en gaan, is me al gauw teveel. Na
tweeëneenhalf uur eindelijk Vannacht gedroomd over
keren terug, gaan weer.
erg stinkende zweetschoede Sixtijnse kapel. Die heb
Denken aan de vergankelijkheid van alles. Droevige ik in vijf minuten wel gezien. nen. Wakker geworden
en mijn stukje kaas in het
Is dat alles? Ik, cultuurbarscène op televisie. Ik denk
koelkastje gelegd. Ik koop
baar!
aan mijn moeder en schiet
een prachtig kitcherig
vol. Morgen weer naar
Vlak
bij
de
genoemde
fluoriserend Mariabeeldje.
Rome. Toch wat rondkijken.
De zee was goed, meer rust kathedraal aangesproken
Brigit is in Rome.
gevonden. Wat is het einde door een Afrikaan. Hij zegt:
van mijn reis? Rome, de zee,
'Hello, you come from
Samen gaan we naar de
of de terugkeer naar het
Africa? You look African.' Sint Pieter. Bij mijn eerste
leven van alledag. Moet ik
wel een einde vaststellen?
Jaja, denk ik, neem een bezoek de Pieta niet
gezien. Wereldberoemd
ander in de maling.
bij velen, onzichtbaar voor
Bezoek aan het
Ik koop niks. Bij een gebouw mij. Dan naar de spaghetti

Ja!

Colosseum.

Colloseum in de steiger
cacio e pepe, de Romeinse
specialiteit. De regen heeft
mijn smartphone nat gemaakt. Einde verhaal.

Niet bellen naar ma, geen
bezoek. Nog drie weken
vrij. Veel opruimen, om
zo ook mijn hoofd leeg
te maken. Ruimte maken
Op terugreis tussenstop in
München. Dacht ik. Ik stap in om te bewegen. Nieuwe
richtingen inslaan. Mij zijn
de trein, doezel wat weg en
om mezelf. In de wereld,
mis de overstap in Bologna.
die er alleen maar mooier
Daar dus een extra nacht
op is geworden. Wat neem
gebleven. De volgende dag
ik mee, wat blijft achter.
met de trein snel door het
Twijfelen, keuzes maken,
landschap waar ik gelopen
heb. In München koop ik een doorgaan, vernieuwen.
Ik heb gevonden wat ik
Lederhose. Waarom in Gods
zocht, zonder te weten
naam?! Maar veel lol ervan.
wat ik precies zocht, zonDe verkoopster zegt: ‘links
der te weten wat ik precies
de broeken vanaf € 150,- en
gevonden heb. En ik kan
rechts de handgemaakte
zeggen: het is goed zo. En
broeken van € 1500,-.' Ik zeg
'mevrouw, laten we maar links morgen evengoed weer
in oude patronen vervalbeginnen'. Hier versta ik de
len, frustraties oplopen,
taal gelukkig, zolang ze niet
boos zijn, verdriet, pijntjes,
plat dialect spreken dan. Na
pretjes, enz. Mijn reis is ten
vertrek overstappen in Düsseldorf, Mannheim, Venlo en einde, mijn nieuwe reis is
begonnen.
Eindhoven. De reis is bijna
voorbij.
Aankomst in Tilburg.

Wijkkrant

De Koppel
graag!

JA JA we hebben een sticker gemaakt die u op uw brievenbus 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!

plafond Sint Jan van
Lateranen

kunstwerk bij het Vaticaans
museum

lederhose gekocht
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Gezonde leefstijl
bereikbaar in Tilburg

“Zul je met mij”
een boek over relatie en troost

Tekst en foto door Gerdien Wolthaus Paauw

Een gezonde leefstijl betekent een betere kwaliteit van leven
en zorgt ervoor dat mensen volop kunnen meedoen in de
maatschappij. Bovendien is in coronatijd eens te meer gebleken
dat gezonde(re) voeding, meer beweging en voldoende
onstpanning het immuunsysteem versterken en het herstel
bevorderen.

Maar bijna de helft van de
Nederlanders van 18 jaar en
ouder heeft overgewicht, als
gevolg van een on-gezonde
leefstijl. Dit aantal groeit
en dat brengt veel gezondheidsrisico’s met zich mee.
Om mensen met overgewicht te begeleiden bij het
bereiken van een gezond
gewicht én bijbehorende
gezonde leefstijl biedt
Corine Strijbosch van Werk
aan Leefstijl vanaf juli in
samenwerking met
ZoHealthy Leefstijl &
Preventie, een volledig door
de zorgverzekeraar vergoed
programma aan in Tilburg:
Overgewicht te lijf.
Overgewicht te lijf is een
Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI), dit houdt
in dat deelname aan het
programma vergoed wordt
vanuit de basisverzekering
en geen invloed heeft op
het eigen risico. Mits de
deelnemer voldoet aan de
volgende criteria: ouder
dan 18 jaar, een BMI vanaf
30 of een BMI vanaf 25 in
combinatie met een gewichtsgerelateerd
gezondheidsrisico (zoals
een verhoogd risico op
diabetes type 2 en/of harten vaatziekten).

Het totale programma
duurt 2 jaar en bestaat
uit een combinatie van
individuele gesprekken
en groepsbijeenkomsten
met Corine Strijbosch, de
leefstijlcoach. Deelnemers
maken samen met de leefstijlcoach een realistisch
behandelplan om door
middel van gedragsverandering blijvend gewicht
te verliezen. Andere zorgverleners die mogelijk bij
de begeleiding betrokken
kunnen worden zijn een
diëtist, fysiotherapeut,
praktijkondersteuner
GGz of beweegcoach.
Deelnemers kunnen zich
aanmelden via www.
zohealthylife.nl of worden
verwezen via de huisarts.
De bijeenkomsten van
Corine Strijbosch vinden
plaats op dinsdag, 19.3021.00 in de Groenstraat
139-115 te Tilburg. Bij
voldoende animo zullen
meerdere groepen op andere momenten volgen.
Corine start ook een groep
specifiek voor 18 tot 25
jarigen.

op. De leefstijlcoach heeft
de HBO-opleiding Leefstijlcoach afgerond en is lid
van de Beroepsvereniging
Leefstijlcoaches Nederland
(BLCN). Hiermee is de leefstijlcoach gekwalificeerd
om deelnemers optimaal
te begeleiden in dit traject.
Het programma voldoet
hiermee aan de zorgstandaarden in Nederland,
welke zorgaanbieders en
zorgverzekeraars ondersteunen bij het bepalen
wat nodig is voor het leveren van goede ketenzorg
en patiënten inzicht geeft
in de zorgverlening die hij
kan verwachten.

Meer informatie over
het programma is
te vinden op www.
werkaanleefstijl.nl of
neem contact op via
corine@werkaanleefstijl.nl of bel met het
nummer 06- 10131497.

De kwaliteit van het
programma staat bij Werk
aan Leefstijl en ZoHealthy
Leefstijl & Preventie voor-

- Stop met diëten-

Gerdien Wolthaus Paauw is een fotograaf die
regelmatig in onze wijk te vinden is. Zo maakte ze
eerder al eens een mooie reportage over de
bloesembomen in het Kromhoutpark.
Vorig jaar publiceerde ze het foto-essay ‘Zul je met
mij…’. Dit waren de laatste handgeschreven woorden
van haar moeder Pieta, die in 1995 overleed aan de
dodelijke zenuw-spierziekte ALS. Als gevolg van de
ziekte kon ze niet meer praten en communiceerde ze
via handgeschreven briefjes. Na twintig jaar later
opende Gerdien de doos met briefjes en verzamelde
ze herinneringen bij vriendinnen en familie van haar
moeder. Tijdens een verblijf bij OBRAS Artist in Residency in Portugal, maakte ze associatieve foto’s bij de
citaten, briefjes en gedeelde herinneringen. Dit alles
is gebundeld in het foto-essay.
Het boek heeft Gerdien, naast het verwerken van de
dood van haar moeder, meer gebracht dan ze kon
vermoeden. De hele reis gaf ook inzicht in de relatie
die ze had met haar moeder, gaf troost en begrip en
zorgde ook voor vele nieuwe herinneringen. Het boek
heeft haar zelfs een nieuwe liefde gebracht.
‘Zul je met mij’ is een prachtig vormgegeven fotoboek
over ziek zijn, over verlies, afscheid en verdriet, maar
ook over liefde, familie, verbondenheid en het leven.
Dit voorjaar publiceert Gerdien als ‘artoloog’ in het
GGZ Vaktijdschrift en schrijft ze zeven wekelijkse
columns op https://ggz.nl/
Tot 17 juli exposeert Gerdien bij de Pennings
Foundation in Eindhoven. Op 7 juli verzorgt ze een
Artist Talk, en inspireert je graag om jouw persoonlijke
verhaal uit te drukken in fotografie en creativiteit. Alle
info op: https://www.penningsfoundation.com/
Het boek is te bestellen via www.zuljemetmij.nl

U i t va a r t b e g e l e i d i n g

Harriet van der Vleuten

Start met het programma Overgewicht te lijf!
Vergoeding door zorgverzekeraar

Meer informatie op www.werkaanleefstijl.nl

T 013 592 00 48

(ook voor stoppen met roken)

Iedere uitvaart bijzonder
www.harrietvandervleuten.nl

Henriette Ronnerstraat 19, 5038 KH Tilburg
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Effe loskoppelen
Door Esther Bruls

Goedemorgen!
Afgelopen winter heeft de
wijksupermarkt verbouwd.
En natuurlijk kwamen er
ook zelfscankassa’s, want
dat is modern. Nu is boodschappen doen al niet mijn
grote hobby, maar ik wil
al helemaal niet hoeven
afrekenen bij een machine.
Ik sta onhandig met mijn
tas en mandje te stuntelen
en heb altijd ruzie met de
scanner. Voor mij had deze
verandering dus niet
gehoeven. Ik ga liever naar
de kassa, laad mijn boodschappen op de band en
groet de kassapersoon.
Want daar doe ik het voor:
die vrolijke ‘goedemorgen’
van die immer goedgemutste jongeman, of het
instemmende gezucht
dat het toch weer koud is
vandaag. Kortom: menselijk contact. Zeker in deze
tijden. Dat je, als je die dag
nog niemand hebt gesproken, een vriendelijk hallo
krijgt van iemand. Je maakt
verbinding, heet het in een
populaire term.
Die zelfscankassa’s vind ik
dus vervelend, en ik heb
niet meteen de flexibiliteit
om ermee om te gaan.
Maar toen ik vorige week
slechts een paar dingen
nodig had, schoof ik toch
naar de zelfscan. En verrek,
dat ging aardig snel. Scan

product, hup in de tas, pas
langs pinautomaat,
bonnetje, klaar. Ik was
verbaasd hoe soepel dat
ging.
Je vaste patronen zijn
soms niet meer 100%
geschikt voor de situatie,
in je routine ben je soms
best vastgeroest. Als je
eens van aanpak verandert, kun je aangenaam
verrast zijn. Een andere
route naar huis nemen
(hé, zo kom ik langs een
mooi park), iets in je outfit
veranderen (vrolijke gekleurde sokken onder je
pak), de wekker een half
uurtje eerder zetten (wat
een rust). Daarom nodig ik
je uit eens te experimenteren. Wat kun jij in je routine
veranderen? Het kan iets
heel kleins zijn, en toch
iets groters in beweging
zetten. Deze flexibiliteit is
belangrijk, om op andere
momenten dat het wezenlijk kan zijn, ook veerkracht
te hebben. Want de situatie kun je niet altijd (terug)
veranderen, hoe je ermee
omgaat wel.
Gelukkig hoor ik nog
steeds af en toe die vrolijke
jongeman goedemorgen
door de winkel galmen, en
dan geniet ik weer even.
Want een beetje positieve
aandacht kan nooit kwaad.

Hallo, ik ben Esther Bruls.

Geboren in Goirle, getogen en gestudeerd in Tilburg
woon ik vanaf 2015, samen met Huub, in de Capucijnenstraat. Sinds wij 2 jaar geleden onze hond Banjer kregen
hebben we al veel mensen uit de buurt leren kennen.
Gezellig dat de wijk zo´n gemêleerde samenstelling heeft.

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

Foto; Kim Pattiruhu

foto; Florain Verheijen

Aangenaam leven
met Het Laar
Het Laar zet zich in om u het leven te
laten leiden zoals u dat wenst.
Of het nu gaat om wonen, zorg, eten
en drinken of bijvoorbeeld kunst en
cultuur, samen met Het Laar blijft u
langer zelfstandig.
Wist u bijvoorbeeld dat Het Laar ook
thuiszorg en dagbesteding biedt?

Kijk op de nieuwe website

www.hetlaar.nl

Voor meer informatie, kijk op de nieuwe website
www.hetlaar.nl of bel met 013-4657700

Al twintig jaar hoorde ik:
¨Jij moet gaan coachen!
Jij kunt een probleem zo
overzichtelijk maken en
terugbrengen tot de kern,
dat de oplossing ook een
stuk makkelijker wordt!¨
Blijkbaar heb ik een talent
en dan is het zonde om
daar niets mee te doen.
Daarom ben ik diverse
coachopleidingen gaan
volgen en ben ik uiteindelijk mensen gaan coachen.
Zelf ben ik natuurlijk ook
gecoacht, voor mijn werk
en voor mijn persoonlijke
ontwikkeling. Daar heb al
ik mijn leven lang plezier
van en dat gun ik anderen
ook! Iedereen heeft wel ergens ´last´ van, een beetje
of veel. Is het moeilijk om
grenzen aan te geven? Of
heb je het niet naar je zin
op je werk, maar wat wil
je dan wel? Wellicht heb je
last van spanning of stress.
Of wil je juist je talenten
ontdekken en jezelf verder
ontwikkelen.
Als wandelcoach kan
ik helpen om inzicht te

krijgen in je gedrag, hoe je
met dingen omgaat en hoe
je naar jezelf en de wereld
kijkt. Door dat inzicht ben
je in staat om dingen te
veranderen op het moment
dat je ergens last van hebt.
En het mooie is: alles wat
nodig is om te veranderen,
heb je al in je. Je hoeft dit
vaak alleen naar boven te
halen en verder te ontwikkelen!
Dat doen we al wandelend
in de natuur, hierdoor kom
je letterlijk en figuurlijk in
beweging en de natuur is
goed voor onze lichamelijke én geestelijke gezondheid.
Een kennismakingswandeling is gratis en vrijblijvend.
We gaan op pad om kennis
te maken, jij vertelt waarom
je aan wandelcoaching
denkt en ik krijg een beeld
waarbij ik jou zou kunnen
helpen. Na de wandeling
weten we meteen of het
klikt. Kijk voor meer
informatie op
www.CoomansCoaching.nl.
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Billy is vermist

Samengesteld gezin

Mijn huisdier

Door Mevr. Mr. Aefke (A.M.G.) van de Garde,
kandidaat-notaris

Een samengesteld gezin
komt tegenwoordig steeds
vaker voor. Er is sprake van
eensamengesteld gezin als
beide partners of één van
beide partners kinderen
hebben/heeft uit een
eerdere relatie en/of er
gezamenlijke kinderen zijn.
Zo’n gezin kan worden
gevormd na een echtscheiding of na het overlijden
van een van de ouders van
een kind. De verhoudingen
binnen het samengestelde
gezin kunnen complex zijn.
De kinderen krijgen te
maken met een nieuw gezin
en een stiefouder en andersom moet de stiefouder een
band opbouwen met de
kinderen.
Wat te regelen bij het
opmaken van een
testament als samengesteld gezin?
Je wilt je nieuwe partner
goed verzorgd achterlaten,
maar ook je kinderen uit de
eerdere relatie. Kan dit met
elkaar hand in hand gaan
of gaan de rechten van de
nieuwe partner ten koste
van die van je kinderen?
Als de nieuwe partner bijvoorbeeld alles krijgt toebedeeld dan zitten je eigen
kinderen immers in
de erfrechtelijke wachtkamer. Zij krijgen hun erfdeel
in beginsel pas na het overlijden van je nieuwe partner.

Welke keuzes kunnen
er ten aanzien van de
testamenten gemaakt
worden?

van of jullie een samenlevingscontract hebben of
getrouwd zijn dan wel een
geregistreerd partnerschap
zijn aangegaan. Zijn jullie
Wat jullie in jullie testagetrouwd of geregistreerd
menten willen regelen is
partners dan erven je eigen
wellicht afhankelijk van
kinderen én je partner. Wil
hoe langjullie samen zijn.
je ook dat je 'bonuskindeIs dit relatief kort dan kan
ren' erven of zou je willen
er wellicht voor gekozen
dat je partner of je kinderen
worden om de kinderen
andere rechten hebben dan
meer rechten te geven. Is
zouden jullie testamenten
dit een langere tijd dan
moeten opmaken. Hebben
zou de nieuwe partner
jullie alleen een samenlemisschien wel meer rechvingscontract dan erven
ten kunnen krijgen. En
alleen je eigen kinderen.
hoe zit het met de 'bonus- Je partner erft dan niet
kinderen'; zouden zij ook
automatisch van je. Mag je
mogen erven? Zijn er nog
nieuwe partner ook van je
ex-partners in beeld, waar
erven dan is het noodzakegeen goede contacten mee lijk om testamenten op te
zijn, of is de andere ouder
maken. Dit is ook voor het
van je kinderen al overlegeval het niet de bedoeling
den? Als er een ex-partner is om je partner te laten
is, waar geen goede band
erven, maar het wel de
mee is, dan wil je er welbedoeling is dat je partner
licht ook voor zorgen dat
het recht krijgt om in de
deze ex-partner geen
woning te blijven wonen.
beschikking krijgt over je
nalatenschap. In dat geval
Heb je een samengesteld
is het belangrijk om aan
gezin, heb je vragen over
testamenten te denken. Is
het vorenstaande of wil je
de ouder van je kinderen
een uitgebreide brochure
overleden, dan moet er
(https://epn-notaris.nl/comook gekeken worden naar
missie/commissie-patchde erfrechtelijke aansprawork-family/) ontvangen
ken van je kinderen die zijn over dit onderwerp, neem
ontstaan naar aanleiding
dan contact met ons op.
van dit overlijden. Dit kan
We kunnen dan samen beinvloed hebben op onder
kijken wat voor jullie
andere de omvang van je
situatie de beste regeling
nalatenschap.
zou zijn. We zijn bereikbaar
voor het maken van een
Wat als je niets regelt?
afspraak via 013- 532 11 55
Wie er van je erft als je
of via info@notaristilburg.nl
niets regelt is afhankelijk

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

PERSOONLIJKE
AANPAK

BETROKKEN
BIJ UW ZAAK

TRANSPARANTE
TARIEVEN & OFFERTES

Naam: Billy
Soort: Europese Korthaar
Kleur: wit met cypers (grijs/zwart gestreept)
Geboren: voorjaar 2018
Op straat heb je de postertjes vast gezien: ‘Beloning!
Help Billy vinden!’. Sinds de poes 7 maart uit de omheinde tuin is geglipt, geeft eigenares Ingrid niet op.
Buurtbewoners kunnen de zoektocht inmiddels volgen
op facebook en instagram. Want Ingrid plaatst ‘s nachts
regelmatig een wildcamera met eten erbij, die beelden
maakt zodra er beweging is. “Als mensen me tippen dat ze
een kat hebben gezien die op Billy lijkt, plaats ik daar mijn
camera.”
Uit onderzoek blijkt dat schuwe katten zoals Billy vaak
vlakbij het eigen huis schuilen. Katten die niet gewend
zijn aan een buitenleven, komen uit angst in een soort
‘overlevingsstand’. Terwijl Billy thuis altijd miauwde bij het
horen van haar naam, is er nu grote kans dat ze niet eens
reageert op haar eigen baasje. “Als ik weet waar ze is, wil
ik een vangkooi plaatsen. Omdat Billy als kitten verwilderd was, heeft ze zich nooit laten oppakken. Maar als ze
je kent, is ze super lief en klef.”
Tot nu toe levert de wildcamera vooral beelden op van
diverse buurtkatten, vogels én egels. “En één verwaarloosde kat die ik spotte, is met hulp van de Dierenbescherming gevangen. Die wacht in het asiel op een fijn baasje.”
Help, volg en deel de zoektocht naar Billy:
facebook.com/groups/brengbillythuis013
instagram.com/brengbillythuis
Weet jij een plek voor de wildcamera?
Bel Ingrid 06-4419 7002

Bestel de
Proefbox!

Bestel nu
3 maaltĳden
voor maar

15,00

€

Eten met gemak is anders dan gewone
bezorgdiensten. Onze maaltijden zijn vers
bereid, veilig en gezond. U proeft dat er
met zorg voor u is gekookt en we bezorgen
de gerechten altijd met een glimlach bij u
thuis. Probeer het nu zelf!

Kipsaté

Erwtensoep

Tongschar & zalm

Boerenkool

Bestellen? Bel Edwin en Marina Smits.

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

Tel.: 013-82 00 954

etenmetgemak.nl

smits@etenmetgemak.nl
De Wouwerd 39, Udenhout

Edwin&Marina
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SPOTLIGHT
Dinazor
Iedere week zetten we een nieuw album in de
spotlight. Deze week; Dinazor van de band Makas.
Makas is een Nederlandse
band die Turkse muziek
maakt. De band werd opgericht door Şahin in 2012. Op
het album Dinazor zijn te
horen Oguzhan Abdulmelik Türk op de synths, Chai
Stofkoper op de basgitaar,
Ruben Ramirez op de drums,
Murat Yildiz op percussie
en elektrische gitaar, Ahmet
Levent Timuçin Aksuer op
akoestische gitaar en tot slot
Emine Bostanci op Klasik kemençe, een snaarinstrument
dat veel weg heeft van een
luit. Şahin zelf is de zanger
en speelt de saz/bağlama,
een snaarinstrument uit
Centraal-Azië. Dit instrument
kan 12 noten per octaaf
meer spelen dan westerse
instrumenten zoals een piano. Deze extra tonen geven
de muziek een voor ons
herkenbare Turkse sound.
Het genre van de band is
het best te beschrijven als
Anatolische rock. Dit is een
muziekstijl die langzaam
steeds meer populariteit
krijgt in Nederland. Dit blijkt
uit de populariteit van de
Nederlandse band Altin Gün
bijvoorbeeld. De oorspronkelijk Anatolische melodieën
worden gecombineerd met
westerse rockmuziek. Ondanks de recent stijgende
populariteit gaat de combinatie van deze twee muziekstijlen ver terug in de tijd: de
jaren 50. Ook in Turkije werd
de rock-‘n-roll opgepikt en
Turkse bands gingen al snel
de rock-‘n-roll nummers
coveren. Toen ontstonden
er al unieke Turkse versies
van nummers van bekende
artiesten zoals Elvis Presley.
Ditzelfde gebeurde in de

Logisch
Het leuke van de logica is dat er slechts één oplossing is. Iets
is waar of niet-waar. Het is 1 of 0, het is dag of nacht, en ga zo
maar door. En dat er maar één oplossing is, is ook weer fijn voor
de puzzel(maker/oplosser).
Het Raadsel van de gebroken vaas is zo’n logische puzzel. Door
de beweringen van de kinderen helemaal uit te schrijven kun je
het raadsel gemakkelijk ontrafelen. Onthoudt hierbij dat slechts
één van de kinderen de waarheid spreekt.
Stel dat Jaap de waarheid spreekt.
Dan heeft Astrid het gedaan. Maar dat betekent dat niet alleen
Jaap {Astrid is schuldig}, maar ook Mark {Ik was het niet} de

jaren 60, alleen begonnen de Turken nu ook
zelf muziek te schrijven
die geïnspireerd was op
westerse klanken. Want
alhoewel de Turkse bands
in de jaren 50 nog braafjes
de rock-‘n-roll naspeelden
was er in de jaren 60 veel
meer ruimte voor expressie en zochten Turkse
artiesten zoals Erkin Koray
de grenzen op tussen
westerse en Turkse melodieën. Zijn single Bir Eylül
Akşami is hier het perfecte
voorbeeld van. De Anatolische rock is geboren!
Helaas bracht de staatsgreep in 1980 een einde
aan de ontwikkeling van
de Anatolische rock. Het
was onrustig in Turkije en
het leger nam de regering
over. Het land belandde
in een donkere periode
waarbij er maar weinig
ruimte was voor muzikale
expressie.
Maar bands als Altin Gün
en Makas zorgden voor

diggersrecordstore.nl

een comeback van de
Anatolische rock. Leuk
feitje: Altin Gün’s grootste
hit “Goca Dünya” is eigenlijk
een cover van het nummer
van Erkin Koray uit 1959!
De traditie van het coveren
wordt dus na 60 jaar nog
steeds trouw nageleefd.
Ook Makas covert een aantal authentieke Anatolische
folk songs op hun album.
Daarbij schreven ze ook
nog twee eigen nummers.
Met het album Dinazor
en nummers als “Dünden
bugüne” wat “van verleden
tot heden” betekent legt
de band een nadruk op
het belang van de historie
op het ontstaan van het
heden. De Anatolische
muziek heeft roots die heel
diep terug in de tijd gaan
en Şahin is zich hier goed
bewust van. Hij bedankt op
de achterzijde van de hoes
dan ook nadrukkelijk zijn
vader voor de muzikale opvoeding die hij hem heeft
gegeven.
“If music is an energy source, we are very fortunate to
have this energy. My roots
come from a place where
this energy source is abundant. Therefore, I would
like to thank my father for
raising me with this music and for giving me this
source of energy”.
En dan sluit hij af met een
duidelijke boodschap: “Feel
the power of this album
and share the energy!”.

waarheid spreekt, en dat kan niet. Dus: Jaap liegt en Astrid heeft
het niet gedaan.
Stel dat Astrid de waarheid spreekt.
Dan heeft Els het gedaan, maar als Els het gedaan heeft, dan
spreekt Astrid {Els het het gedaan} de waarheid. Maar Mark {Ik
was het niet} ook. En dat kan niet. Dus: Astrid liegt en Els heeft
het niet gedaan.
Stel dat Mark de waarheid spreekt.
Dan heeft hij het niet gedaan. Maar dan spreken zowel Mark {Ik
was het niet} als Els {Astrid liegt} de waarheid. Dus: ook Mark
liegt. Wat betekent dat hij de vaas gebroken heeft. En alleen Els
spreekt de waarheid.

Tekst & Puzzel: John Segers. Bronnen: Skyrim, internet.
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Tilburg krijgt

glasvezel
Drie redenen om JA te zeggen tegen glasvezel:
•
•
•

De werkzaamheden die nodig zijn om jouw woning aan te sluiten zijn kosteloos;
Je bent niet verplicht een glasvezelabonnement te nemen zodra de aansluiting is geïnstalleerd;
Glasvezel biedt de snelheid, betrouwbaarheid en capaciteit die Nederland in de toekomst nodig heeft.

Alleen met jouw toestemming kunnen we jouw woning aansluiten.
Geef toestemming op kpnnetwerk.nl/zelf-regelen

kpnnetwerk.nl

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Een modern
buurtsprookje

Xantijne’s
Jungle Fever

Door Piet-Jan Dusee

Door tekst en foto’s Xantijne Plantijne

“Ik heb stoute schoenen aangetrokken”, had ze gezegd. Ze had met haar
pannetje pittige linzensoep, haar harira, aangebeld bij de buurvrouw. “Ik
heb genoeg of zelfs teveel,” had ze gesmoesd, een tamelijk onschuldig
jokken. Oma (83) was verbaasd. Ze had verward dankjewel gezegd want ze
was ook wel een beetje onthand geweest. “Wat is dit?” “Een opknappertje,
hoop ik, we hebben over,” had Noor (38) gezegd. En zo at Oma voor het
allereerst in haar leven een pittige harira en “ik wist niet hoe ik het moest
uitspreken, maar het was allemaal wel lekker en lekker genoeg.”
Nu een dik jaar geleden
verloor Oma haar even
oude man. Het was geen
corona of een onderliggende aandoening. Het was
gewoon op had de huisarts
gezegd en ze stond er nu
alleen voor met al die
coronamaatregelen en
quarantaines. En toen,
snel daarna, stond haar
buurvrouw aan de deur,
met een hoofddoek – “een
hijaab,” zei ze – en een
pannetje soep. “Mijn naam
is Noor,” had ze gezegd,
“hier voor u, we hebben
over.”

ling. “Oma, zo werkt dat
niet in onze cultuur,” had
Noor gezegd. “Maar wel in
de onze,” zei Oma. Er is een
compromis: eens per kwartaal mag Oma een doosje
cupjes meebrengen en
langzaam maar zeker groeit
Oma in in het gezin.

De tuinen van Tilburg

“Als je weduwe
wordt is het fijn als
je mensen in de
buurt hebt die zich
om je bekommeren”.

Neem de Toscaanse Jasmijn
of Kamperfoelie; heerlijk
“In onze cultuur zorg je
Cindy’s
Oma
(83)
heeft
ruikend. Ook de Clematis
voor ouderen en buren,”
sinds
een
jaar
een
Marokis een bekende muur
zegt Noor. “Zo ben ik ook
kaanse
buurvrouw
(38)
slingeraar; die heb je in
opgegroeid,” zegt Oma,
waarmee
ze
geregeld
verschillende kleuren en
“maar kom daar maar eens
dingen
doet
als
samen
een Blauwe regen geeft
om, anno nu, zeg maar.” Ze
eten,
koffie
drinken
en
mooie bloem trossen in het
kunnen goed met elkaar
praten.
Ze
leren
elkaar
voorjaar.
praten en ze kunnen hun
van
alles
over
hun
verNaast een geveltuin kun je
verhalen bij elkaar kwijt.
schillende
culturen.
Er
is
ook denken aan bloembakOma (83) heeft een nieuwe Leeftijd? Cultuurverschileen
mooie
band
ontstaan.
ken; bijvoorbeeld onder je
Geveltuin
beste vriendin. Sinds een
len? Duuuuhhh…!
raam of aan de schutting.
Soms kan je een geveltuin
jaar, begonnen met een
De jongens komen graag
“Er
is
zoveel
negativiteit
Zeer mooi met zomerbloeiaanvragen
bij
de
gemeente.
pannetje soep, bekommert bij Oma. Ze hebben er
vandaag
de
dag,
ik
wil
end perkgoed.
Maar je kunt ook zelf een
haar buurvrouw Noor (38)
inmiddels een grootmoeder
daarom
dit
‘sprookje’
paar
stoeptegels
en
wit
zich om haar. Er is een
bij. Ze leren haar van alles
graag delen” zegt Cindy.
zand verwijderen, potgrond Tuin
wereld voor haar open
over de iPhone. Gifjes zijn
“Ben
blij,
het
gebeurt
In je eigen tuin kun je
erin en planten maar.
gegaan. “Ik heb het aan
alledaags voor haar.
gewoon
bij
ons
allemaal,
ook van alles doen om de
Is
een
geveltuin
niet
mogeNoor verteld,” zegt ze nu
Spelletjes, mens-erger-jenet
om
de
hoek
of
een
warmte tegen te gaan. Zet
lijk? Geen probleem!
regelmatig; ze kan goed
niet, memory en ook hun
straatje
verderop.
”
bijvoorbeeld een pergola
Dan
kan
een
verticale
tuin
praten met haar buurvrouw. jongere zusje (6) schuift
neer te waar je een mooie
een uitkomst bieden door
Ze heeft haar verteld dat ze aan. Een modern buurteen klimplant tegen je
klimplant tegenaan kan
na de begrafenis van haar
sprookje kun je wel zeggen.
leiden. Heerlijk om onder
gevel
aan
te
zetten.
Henk pizza had gegeten.
te zitten op een warme
Voor het eerst in haar leven:
zomerdag. Ook een watereen pizza. En nu at ze
partij is zeer wenselijk. In
linzensoep en later ook
Slimme
water
tips
de warme zomer maanden
tajine en couscous en
komen er allerlei vogels
honingcake. Regelmatig
Een
tuin
moet
je
ook
regelmatig
water
geven.
Waterbesparende
tip:
zet
drinken en badderen.
brengt Noor haar wat te
een
regenton
neer.
Sluit
deze
aan
op
de
regenpijp
zodat
je
regenwater
op
Voor bijen en vlinders kun
eten mee. “Maar ik heb voor
kan vangen. Hiermee kan je de planten buiten en binnen water geven en
je speciale (inheemse)
haar ook een keer stamppot
bloemen mix zaaien maar
gaat je waterverbruik niet omhoog!
peen en uien gemaakt. Dat
er zijn ook genoeg andere
had zij nog nooit gegeten.”
Is een regenton niet mogelijk? Zet emmers of bakken buiten op momenplanten waar de bijen en
Ze had aan Oma verteld dat
ten dat het regent. Er zijn ook speciale Rainbloxx te koop. Dit zijn blokken
vlinders maar al te graag
haar naam Noor van Nur
van geperst steenwol en katoen die veel vocht opnemen en in drogere
van smikkelen. Voorbeelden
kwam wat in het Arabisch
periodes het vocht weer afgeven aan de grond. Je kunt losse bloxx in de
hiervan zijn o.a. Vlinder‘licht’ betekent. Dat vond
plantenborder ingraven maar je kunt de bloxx ook aan de regenpijp aanstruik, Zonnehoed, DropOma wel kloppen.
sluiten. Op deze manier raakt het riool niet overbelast, blijft het grondwaplant, Margriet en zelfs
ter beter op peil en is het beter voor jouw portemonnee omdat je minder
kruiden zoals Kamille en
Natuurlijk moest ze koffie
vaker
water
hoeft
te
geven.
Bieslook.
komen drinken en dat wilde
Hopelijk
kun
je
aan
de
slag
met
bovenstaande
voorbeelden
en
tips
want:
Let bij de aanleg op de
ze ook graag. En ze had wat
een
beter
milieu
begint
bij
jezelf!
standplaats van de planten
cupjes meegenomen, maar
(volle zon of schaduw).
dat was echt niet de bedoeTilburg is één van de
warmste steden van
Europa. De gemeente wil
een oplossing bieden en
heeft meerdere groenzones
aangelegd. Daarnaast
blijken ook de tuinen van
Tilburg veel tegels te bevatten dus tijd voor verandering! Wat kan je zelf doen?

www.wijkkrantdekoppel.nl
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S P E U R TO C H T O M G E V I N G R O O S E V E LT P L E I N
P R I J S V R A A G
Sinds half april kun je rondom het Rooseveltplein
(Korvel Zuid) 13 beschilderde elektriciteitskastjes vinden.
Ze zien er leuk uit, met felle kleuren en allerlei dingen erop.
Zo staan er verschillende dieren op, vragen en opdrachten
(doe een koprol), rebussen. Het is ook een speurtocht. Leuk
om in de vakantie samen te doen!
Je begint bij kastje 1, in de Coba Pulskenslaan (op de hoek met
de Berkdijksestraat). Als je goed op de pijlen let, kun je zo naar
het volgende kastje lopen. Op elk kastje staat wel iets. Er staan
ook letters op, die achter elkaar een woord vormen. Het is dus
belangrijk om de juiste volgorde te lopen, en soms moet je
daarbij goed opletten ...
Kun jij alle kastjes vinden? En weet je ook alle antwoorden op
de vragen? Knip het formulier uit, vul de antwoorden in en
onder de juiste inzendingen verloten wij een prijs.
Misschien win je wel een een van de prijzen!
1e prijs: 2 personen 3D pen workshop
2e prijs: eigen T-shirt ontwerpen en bedrukken
3e prijs: baseballpet met je eigen naam
Lever je formulier voorzien van je naam met antwoorden
in bij:
woordzoekermaken.nl
- Rooseveltplein 9
- Wijkcentrum De Nieuwe Stede
Of via de mail: puzzel@wijkkrantdekoppel.nl

JE NAAM:
.........................

https://www.woordzoekermaken.nl/print.php?t=Naam van

EMAIL / TEL. NR:
.........................

DE VRAGEN
I

Hoeveel dieren staan er op kastje 1?

O K R S J

I

E Y L O O T S

R E T A W J X E Q J Z
I

P R E T A W E B H A

.......................................

Q H Z W E M B R O E K O O N S X P N

Hoeveel bomen staan er op het plein van kastje 2?

T S T R A N D Z A N D Z S H C F R D

.......................................

L V H B A D S L

Hoe heet deze straat van kastje 3 en wie is deze persoon?

I

P P E R S H Y N B

N T M A P S P E L E N P K J E N V A
E Z W E M V L

I

E Z E N

I

H L B Q K

D Z O N N E B R A N D C G M P S O L

.......................................

E R Q

I

V D J C E N S Z

.......................................

A B Q H G Q E N B

I

O D J

R W U K E A F E N

I

U T L E E P S N

Wat voor soort is de dichtstbijzijnde boom bij kastje 10?

B L B Q M B N J O

I

X Q U F M J R N

Hoeveel vogels staan op alle kastjes samen?

N Z E E W I

R O J M M E

.......................................

I

L N W X O

T N A K A V M B C Y E

E S E Y E Q V D S P R O E T J E S N

Hoeveel kevers staan op alle kastjes samen?

V A L X R H V L E K R O N S M U G T

.......................................

D R U K E T M R A W R L S C H E P C

Hoeveel huizen staan in de straat van kastje 13?
.......................................
DE OPLOSSING

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

S A V

I

G U B E J D A B M E W Z K Q

F P N T X S T R A N D S T O E L Q G
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B LO E M E T J E S E N D E B I J T J E S B I J S CO U T I N G
Bij de lente horen bloemen en bij bloemen horen bijen. De Tilburgse stadsimker op bezoek bij scouting.

Hij heeft de jongens en meisjes van de Bevers (4 tot 7 jaar)
verteld hoe belangrijk bijen
zijn voor alle vruchten die we
eten. Daarbij hebben de kinderen de kans gekregen om
de imker te interviewen:

Vraag: Hebben bijen wel eens
ruzie?Ja zeker, daarom staan
er bij de deur van de korf altijd
bewakers. Iedereen die ze niet
kennen word weggejaagd.
Vraag: Slapen bijen wel eens
buiten?

Nee, bijen komen voor het
donker is altijd weer binnen
slapen. Als het een dagje
regent blijven ze de hele dag
binnen. Ze houden niet van de
kou.
Vraag: Eten bijen snoepjes en
koekjes?
Nee, bijen lusten alleen nectar
en stuifmeel. Hun neefjes
de wespen houden wel van
snoepjes. Ze houden eigenlijk
van fruit. Ze ruimen alle fruitresten op in de natuur. Maar
onze snoepjes en drankjes
ruiken naar fruit en dat trekt
ze aan.
Vraag: Wanneer steekt een bij?
Bijen steken je als je ze boos of
bang maakt. Een bij zal nooit
zomaar steken en kan ook
maar een keer steken.
Vraag: Word jij wel eens geprikt?
Ja, zo goed als elke dag. Daarom draag ik ook een imkerpak,
dat is zo dik dat de bijen er niet
doorheen kunnen steken. Als
je ooit naar een bijenkorf gaat
kijken is het dan ook slim om
bedekkende kleding aan te
doen.
Vraag: Zijn er ook jongetjes
bijen? Ja, de mannetjes zijn
iets dikker en moeten eind van
het bijen seizoen uit de korf.

Ze verzamelen geen voedsel
en als ze niet willen weg gaan
worden ze doodgestoken.
Vraag: Spelen bijen met
elkaar?
Ja, wanneer een werkbij
honing heeft gevonden dan
maken ze een bijendans.
Daarmee weten de andere
bijen waar ze er lekkere bloemen staan.
Vraag: Als je gestoken wordt
wat moet je dan doen?
Haal de angel uit de steekwond. De angel blijft meestal
steken en kan je er beter uit
trekken.
Vraag: Waar plassen en poepen bijen?
Alleen buiten! Bijen poepen
en plassen niet in de korf. Ze
houden het zelfs op tijdens
de winter wanneer ze niet
naar buiten kunnen. De eerste
mooie lentedag is dan ook een
hele opluchting voor ze.
Vraag: Hoe oud worden bijen?
Een koningin kan vijf jaar
worden, een werkbij wordt 6
weken oud. De oudste werkbijen gaan buiten nectar en
stuifmeel zoeken. De jongste
bijen zorgen voor de korf en
geven de larve te eten.
Vraag: Wat kunnen wij doen
voor de bijen?

Je helpt de bijen het beste
door veel bloemen en fruitbomen te planten. Ze houden
van zonnebloemen, appel- en
acaciabomen.
Na het interview hebben de
kinderen mogen kijken naar
een bijenvolk en gezocht naar
de koningin. Deze zaten gelukkig achter glas en lieten zich
niet storen door kinderen.
Wil jij ook eens mee doen aan
onze activiteiten, kom dan
kijken bij de scouting. Voor de
leeftijdsgroep (4 tot 7 jaar) ben
je welkom op Zaterdag 10.00u
tot 12.00u kijkers zijn welkom
of mail naar info@scoutingpvg.nl voor meer informatie.

BASISS C HOOL DE Z U IDW ESTER

ONS MOOIE “GROENE
SCHOOLPLEIN”

November 2020 is het nieuwe
schoolplein van basisschool
De Zuidwester gereed
gekomen. En nu een half jaar
later wordt het schoolplein
-ondanks de tegenvallende
temperaturen deze lentesteeds groener. De kinderen
kunnen veel uitdagender
spelen in een meer natuurlijke omgeving.
De kinderen (en de leerkrachten) van De Zuidwester genieten er in ieder geval van.

SPONSOR VAN BETER
BOEK

KOM KENNISMAKEN

De Zuidwester is sponsor
van Het BeterBoek van het
Elisabeth-Tweesteden
Ziekenhuis. Basisschool De
Zuidwester neemt deel aan
het maatschappelijke zorgproject “Het BeterBoek” voor
de kinderafdeling en dagbehandeling in het ElisabethTweesteden Ziekenhuis.
Een ziekenhuisopname is
voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor
jonge kinderen. Een goede
voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en
onzekerheid wegnemen.
Het BeterBoek helpt hierbij.
Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die
opgenomen of behandeld
worden gratis Het BeterBoek
uitgereikt!

Kom kennismaken met
basisschool De Zuidwester.
Is uw zoon of dochter al bijna
toe aan de basisschool? Wij
willen u graag kennis laten
maken met onze prachtige
buurtschool: Bassisschool De
Zuidwester.
Graag maken we met u een
afspraak voor een gesprek
en/of een (digitale*) rondleiding om u meer te vertellen
over onze school. (*=zolang
de voorzorgsmaatregelen
omtrent het coronavirus
gelden)
Neem gerust contact op via
de mail bs.de.zuidwester@
xpectprimair.nl of bel: 0134683504. Neem intussen
alvast een kijkje op onze
website:
www.dezuidwestertilburg.nl

www.wijkkrantdekoppel.nl
www.wijkkrantdekoppel.nl
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Vakantiekriebels in het Kromhoutpark: ‘Hier kun
je van alles doen’

Een bijdrage van het kinderpersbureau

Hoera! Bijna zomervakantie. Maar, tja, vervelen. Wat doe je daarmee? Rayagül, Hamida, Malik en Djannio hebben een idee.
Een paar appjes over en weer.
Meer is er niet nodig. Binnen
tien minuten staan Rayagül
(11) en Hamida (11) in het
Kromhoutpark. ‘Als we ons vervelen, spreken we hier af’, zegt
Rayagül. Hamida: ‘Want het
is hier leuk. Je kunt van alles

doen.’ Ook Malik (9) en Djannio (10) zijn vaak in het park te
vinden. Malik: ‘We spelen jachtseizoen of politie en boefje.’
Djannio: ‘Er is veel water, dat is
leuk om mee te spelen.
Vooral in de zomer.’ Hamida
wijst naar een toren: ‘Daar kun

je lekker in klimmen.’ Rayagül:
‘Ik neem vaak mijn skateboard
mee.’ Een skateparkje om
trucjes te leren. Een glijbaan
waar ook grotere kinderen in
passen. Dat wil het viertal er
graag bij hebben. Het zwerfafval mag dan weer weg. Malik:

‘Het zijn meestal plastic zakken en lege blikjes. Ik ruim het
wel eens op. Het ligt ook in
het water. Dan duw ik het met
een tak naar de kant en haal
het eruit.’
In de zomervakantie moet het
Kromhoutpark het een paar
weken zonder Rayagül, Hamida, Malik en Djannio doen.
Rayagül: ‘Ik ga naar Turkije.
Mijn vader woont daar. We
gaan veel zwemmen en op
bezoek bij familie. Turkije is
heel mooi. Vorig jaar kon ik er
niet heen, vanwege corona.
Hopelijk kan het nu wel.’
Hamida gaat, als het kan, een
tijdje naar Duitsland. ‘In de
vakantie ga ik ook vaak naar
de Beekse Bergen, naar Speelland. En verder wil ik logeren
bij een vriendin in Groningen.’
Djannio gaat naar familie op
Curaçao: ‘Daar heb ik heel veel
zin in. Op Curaçao zou ik wel
willen wonen.’
Malik gaat op fietsvakantie
met zijn moeder. Dat heeft

hij vaker gedaan. ‘We fietsen
van camping naar camping.
We fietsen 20 kilometer en
blijven dan een dag om uit te
rusten. Onderweg nemen we
meestal ook een keer de trein.
Dan gaan we naar mijn oma in
Amsterdam.’
Aan het einde van de vakantie
willen ze allemaal meedoen
met KVW. Veel tijd om af te
spreken in het park lijkt er niet
te zijn. Toch verwachten ze er
af en toe te zijn. Hamida: ‘In
de vakantie verveel je je altijd
wel een keer. Dat is niet leuk,
maar het hoort erbij. Ik ga
dan vaak naar het park om te
kijken of er iemand is.’ Rayagül:
‘Dat zouden alle kinderen in
de buurt moeten doen. Dan
is er altijd wel iemand waar
je iets mee kunt gaan doen.’
Goed idee, vinden de andere
drie. Maar wordt het dan niet
te druk in het park? ‘Nee hoor’,
zegt Malik. ‘Kijk maar eens
hoe groot het hier is.’ Rayagül:
‘Plaats genoeg.’

tekst en foto’s Ester van Zundert

Samen ‘scoren’ 866 basisschoolleerlingen 4330 boeken
TILBURG – Aangemoedigd
door profvoetballer Ché
Nunnely (Willem II) lazen
866 bassischoolleerlingen
binnen 12 weken samen
4330 boeken tijdens het
project Scoor een Boek!
Dat maakte Nunnely deze
week bekend tijdens
de online afsluiting van
het project. Het project
is opgezet door Bibliotheek Midden-Brabant.
Voetbalclub Willem II is
erbij betrokken om basisschoolleerlingen van de
gemeente Tilburg, Hilvarenbeek en Oisterwijk
uit te dagen om met hun
klassen zoveel mogelijk
boeken te ‘scoren’.

12 weken daarna zoveel
mogelijk mooie boeken te
scoren. Voor elk gelezen boek
plakten de leerlingen stickers
op een scoreposter.

SPORTIEF LEZEN

LEERLINGEN SCOREN BOEKEN

Scoor een Boek! is een leesproject voor groep 5 en groep
6 van de basisschool en is
opgezet als een voetbalwedstrijd. Bij De Aftrap in week 1
bezochten leesconsulenten
van de Bibliotheek alle deelnemende klassen met een
topselectie aan boeken én
een motiverende videoboodschap van Ché Nunnely. Deze
Willem II-speler daagde de
leerlingen uit om in de

Ter afsluiting van Scoor een
Boek! kregen de deelnemende
scholen een echte Scoor een
Boek!-bal en twee goaltjes.
Daarnaast was er een online
afsluiting. Hierin was onder
andere een Q&A met Ché
Nunnely te zien, deden de
kinderen een BoekenBootcamp én maakte Ché samen
met Kingo bekend hoeveel
boeken er waren gelezen.
Voor basisschool

Tijdens De Rust, halverwege
het project, was er opnieuw
een videoboodschap van profvoetballer Nunnely en ging de
leesconsulent met de kinderen
in gesprek: welke boeken zijn
favoriet? Welke leestips heb
je voor je medeleerlingen?
Hoe kies je boeken? Dalya zit
in groep 6 van basisschool de
Lochtenbergh en is laaiend
enthousiast over Scoor een
Boek!. “Ik voetbal graag en
nu vind ik lezen ook erg leuk.
Tijdens Scoor een Boek! heb ik
15 boeken gelezen! Superveel
dus. Ik ben ook zeker van plan
om veel te blijven lezen nu het
project voorbij is.”

de Lochtenbergh in Tilburg
was de afsluiting extra
speciaal. Daar kwam niemand
minder dan Kingo namelijk
langs om de afsluiting met
de kinderen te vieren. De
scholen hadden namelijk de
mogelijkheid om naast Scoor
een Boek! ook nog mee te
doen aan een thuiseditie. De
kinderen moesten dan thuis
met hun gezin opdrachten
uitvoeren. De kinderen van
basisschool De Lochtenbergh
deed dit het meest fanatiek
en wonnen hiermee niet alleen een bezoekje van Kingo,

maar ook een heerlijke klassenlunch én een gesigneerd
Willem II-shirt. Docent Maarten Oprins is erg positief over
het project. “Je merkt dat ze
door het wedstrijdelement
echt gemotiveerd worden
om meer te lezen. Voor ieder
boek mogen ze een sticker
plakken. Ze zijn dan ook echt
trots als ze er weer eentje
mogen opplakken en de
poster steeds voller wordt.
Ik hoop dat ze dit enthousiasme voor lezen ook na het
project vasthouden.”
De combinatie van voetbal

en boeken vergroot het
leesplezier. De Bibliotheek
Midden-Brabant en Willem II
willen op deze manier bijdragen aan een succesvolle taalontwikkeling van basisschoolleerlingen. In Nederland
verlaat 1 op de 10 leerlingen
de basisschool met taal- en
leesproblemen. Die achterstand heeft gevolgen voor
iemands verdere toekomst
en loopbaan. Het leesproject
Scoor een Boek! in MiddenBrabant werd mede mogelijk
gemaakt door Q-Promotions
en Albert Heijn.

