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Op een regenachtige ochtend heb ik een afspraak bij 
Studio Gee, aan de Coba Pulskenslaan in Korvel Zuid. 
De woonkamer hangt vol met schilderijen en tekeningen 
van insecten en vlinders, gemaakt door Gee (spreek uit 
zoals je het schrijft).  Gee Adriaansz woont sinds 2 jaar 
hier in de wijk. Ze is oorspronkelijk afkomstig uit Noord-
Holland, en na een tienjarig verblijf in het buitenland zocht 
ze weer een plek om zich in Nederland te vestigen. Op 
advies van haar vriendin kwam ze naar Tilburg. 

Natuurkunst in de wijk 
 

Door Zandra van Toorenburg

Voorheen had ze een duik-
school en ze was al jaren 
webdesigner en webhoster, 
maar tijdens een burn-out 
besloot ze daarmee te stop-
pen. Zelf was ze begonnen 
met therapeutisch schilde-
ren en dat ging haar won-
derlijk goed af. Creatief was 
ze al, en met haar motto van 
Pippi Langkous (Ik heb het 
nog nooit gedaan, dus ik 
denk dat ik het wel kan), be-
gon ze gewoon. Dat maakte 
haar zo enthousiast, dat ze 
onlangs besloot om anderen 
te gaan helpen om te schil-
deren. Ook, of misschien wel 
juist, die mensen die denken 
dat ze het niet kunnen.  

Studio Gee kreeg een
verlenging. Waar ze eerst 
enkel kunst maakte om te 
verkopen, begon ze de Stu-
dio Gee • Kunstclub. Het is 
een online community 
geworden waar je niet enkel 
je werk uit de cursus kan 
tonen maar ook waar cursis-
ten met elkaar kunnen con-
necten en vragen kunnen 
stellen. Gee is natuurkun-
stenares. Ze houdt van de 
natuur en van beestjes, ook 
van insecten. Op haar ene 
arm heeft ze beestjes van 
onder water getatoeëerd, 
op haar andere arm beestjes 
van boven water. 

Gee is al zeker 15 jaar zelf-

standige, gewend om te 
ondernemen. In Coronatijd 
was het niet makkelijk om 
zichtbaarheid op te bouwen 
voor haar nieuwe bedrijf, 
maar ze was niet voor één 
gat te vangen. Ze ontwierp 
een online leeromgeving 
welke gesubsidieerd is door 
het Makersfonds PLUS en 
Gemeente Tilburg. In de 
leeromgeving plaatst ze ook 
gratis tutorials.  

Met haar basiscursus ‘Water-
verven kun je leren’ richt ze 
zich op vrouwen en kinde-
ren, die een creatieve hobby 
hebben of graag willen 
maar niet het vertrouwen 
hebben in hun eigen kun-
nen. De laagdrempelige 
en tevens zeer uitgebreide 
cursus gaat over alles wat je 
moet weten als je wil begin-
nen met waterverven zoals 
materialen en schildertech-
nieken, en de cursus bevat 

foto’s; Kim Pattiruhu

uiteraard ook een aantal tu-
torials (voorbeelden, waarin 
ze stap voor stap laat zien 
hoe het werkt). Daarnaast 
zal ze vanaf het najaar ook 
themacursussen aan gaan 
bieden. 

“Zodra het weer 
kan met de Corona-

regels, wil ik ook 
schilderworkshops 

op een mooie locatie 
gaan geven”.

Haar droom is een eigen 
atelier om zelf te werken, 
waar mensen binnen kun-
nen lopen en waar ze ook 
cursussen kan geven. 

Het wonen in de Tilburgse 
wijk bevalt haar goed. Ze 
voelt zich helemaal thuis in 
deze artistieke stad. Haar 

twee kinderen zitten op 
school om de hoek. 
Voor haar deur staat 
een stekjeskast, ze doet 
mee aan de stekjesroute. 
Buurtbewoners kunnen 
hier stekjes ruilen of tegen 
een kleine donatie mee-
nemen.  

De cursus ‘Waterverven 
kun je leren’ wordt op het 
moment aangeboden 
voor de mooie introduc-
tieprijs van € 19,95. Voor 
wie het leuk lijkt om het 
eens te proberen: infor-
matie over de cursus is 
te vinden op de website: 
https://geeadriaansz.nl/  
en op facebook: Studio 
Gee kunstclub 
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Redactie
Anita Zeeman: redactie
Dagmar Ebbeling: redactie
Zandra Toorenburg: redactie
Annemarie van Malsen: redactie
Kim Pattiruhu: fotografie
Marjolein vd Akker: redigeren
Stijn Oosterling: redigeren
Marc Reinieren: website, opmaak, financiën
Odette Payens:  opmaak, advertenties
Petra Heijnekamp: opmaak

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

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

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

Eerstvolgende Koppel komt uit op 11 december,
Kopijsluiting is op 15 november 2021.

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

Politie
Verdachte situatie? Spoed? Bel 112
Geen spoed, wel politie: Bel 0900-8844 of
www.politie.nl/melden
U kunt ook rechtstreeks mailen met de wijkagenten Teun 
Roovers en Harm de Cort
Wilt u anoniem een melding doen?
Meld Misdaad Anoniem,bel 0800-7000(melders blijven altijd 
anoniem) of ga naar www.meldmisdaadanoniem.nl
www.politie.nl-mijn buurt-wijkagenten-korvel Tilburg.

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

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

TBV wonen
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   
  
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

COLUMN
Door Wim Werker

Bril 
 
Zoals dat bij het ouder 
worden hoort, loop ik al 25 
jaar met een losse leesbril te 
trachten de achteruitgang 
van mijn ogen tot staan te 
brengen. Overal in huis heb 
ik leesbrillen liggen: op m’n 
nachtkastje, naast mijn 
leesstoel, in mijn rugzak 
voor de vakantie, in de auto, 
zelfs in de wc hangt een 
bril aan een haakje met het 
opschrift (hoe toepasselijk) 
WC-bril.  

Het zicht werd de laatste 
jaren geleidelijk aan minder 
en toen ik overwoog om een 
grotere tv te kopen omdat 
ik de kleine lettertjes bij een 
film of bij een voetbalwed-
strijd niet meer kon lezen, 
was een grens bereikt. Ik 
moest aan een echte bril. 
De bril werd aangemeten en 
zoals bijna bij iedereen werd 
het ook bij mij een multi fo-
cale bril. Dat wil dus zeggen 
dat het grootste (bovenste) 
deel voor veruit kijken is en 
het onderste (kleinste) deel 
voor het lezen. Ik haalde de 
bril op en dat was wennen, 
maar dat wist ik al. Iedereen 
die ik tegenkwam benadruk-
te maar dat de bril me zo 
goed stond. Nou, dat is mooi 
meegenomen dacht ik. 

Nu, een week proberen later, 
leert een kleine analyse dat 
het veruit kijken prachtig 
werkt maar het lezen valt 
me nog steeds niet mee. 
Omdat ik veel lees en puzzel 
vind ik het nogal een groot 
probleem. Dat onderste 
leesgedeelte is tamelijk klein 
en het vergt nogal wat kan-
telen van het hoofd om alles 
scherp te krijgen. Met name 
in de avonduren is er niet 
echt sprake van: ik pak eens 
lekker mijn boek. Op zich 
weer logisch in verband met 
vermoeidheid. Tot nu toe 
is het een getrut 1e klas en 
ben ik erg bezig om positief 
te blijven. Vanuit die positivi-
teit beredeneer ik dan maar 
dat de opticien geadviseerd 
heeft om het ten minste een 
maand te proberen en de 
bril constant op te houden. 
Als u over dit onderwerp 
niets meer hoort is het 
gelukt. 
Blijf gezond! 

Kunstopdracht 
Ondernemersvereniging 
Korvel Vooruit  
Op 1 september presenteerden de drie geselecteerde 
kunstenaars Marieke Vromans, Tom Heintz en Jolein 
Kop, en Riëtte Sommerdijk hun concepten aan de 
jury. Hierbij was de jury onder de indruk van de uitwer-
king van de verschillende visies en het was het 
niet makkelijk een keuze te maken. 

Uiteindelijk heeft de interactie (nu en op termijn) 
met de omgeving/ bewoners, alsmede de algemene 
uitvoerbaarheid de doorslag gegeven. De keuze is 
gevallen op het ontwerp Drôome Lôoper van Jolein en 
Tom, vanwege de interactie met de omgeving en de 
mogelijkheid om met regelmaat nieuwe dromen toe 
te kunnen voegen aan de installatie.  

We kijken uit naar de verdere uitwerking!  

Gouds bierboek 
 

Door Wim Werker 

Vorige maand kreeg ik een geleend boek onder ogen 
van Remco van Gastel getiteld: Een stad van Bier. Het 
gaat over Gouda, dat in de middeleeuwen ineens de 
grootste bierbrouwer van de wereld werd. Het boek 
behandelt de opgang, het hoogtepunt en de teloor-
gang van de bierstad Gouda. 

Het is een bijzonder leesbaar boek, geschreven door 
een amateur maar die met feiten en feitjes strooit die
hij heeft onttrokken aan de vergetelheid. Een (met 
respect) leek die een knap boek heeft neergezet. 
Het boek is in een privé uitgave op de markt geweest 
maar de 300 exemplaren waren zo uitverkocht. Nu is 
er eenmalig nog een oplage van 600 bijgedrukt, te 
verkrijgen bij www.boekhandelsmit.nl . 
Een stad van bier: Remco Van Gastel, 
isbn 9789081956642, €19,95  
Een toevallige aanrader! 
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POMPEN
ONDERHOUD

Versterking KWA bestuur 
voor de woonbuurten in 
Korvel en Sint Anna 
Door Beatrijs van der Weijden 

Om diverse redenen is het KWA-bestuur het laatste jaar flink uitgedund. Versterking 
was hard nodig. Na de oproep hebben drie personen zich beschikbaar gesteld om 
zitting te nemen in het bestuur. Zij willen zich graag inzetten voor de bewoners van 
de wijken Korvel en Sint Anna. Een goed functionerend bestuur met voldoende 
menskracht is daarvoor voorwaarde. De komende tijd zal het bestuur zich vooral 
wijden aan het verbeteren van alle voorwaarden om goed te kunnen functioneren. 

Nieuwe bestuursleden 

Sandra van den Hoek,  “ Ik wil mijn wijk zien bloeien” 

Sandra is geboren in de Capucijnenstraat en.....verhuisd naar de overkant! Werkt in het 
dagelijkse leven als bestuursondersteuner en wil graag structuur aanbrengen in het 
KWA-bestuur. Zij maakt zich als vrijwilligster hard voor het aanleggen van een pluktuin 
in het Frater Mattheushof. Een mooi project waarvoor nog wat hobbels genomen 
moeten worden. 

Leo Remijn, “Ik wil de wijk socialer maken door meer samen te doen” 

Vanuit de Reeshof in 2011 verhuisd naar de Capucijnenstraat. Werkt in het onderwijs, 
in de IT-richting. Leo is als vrijwilliger betrokken bij het sciencecafé, het Spoorpark en 
de LOC-hal.

Beatrijs van der Weijden, “Ik wil meer informatievoorziening van bestuursactiviteiten 
en gebruik ‘Verrijk je Wijk’ gelden naar de bewoners” .

Vanaf 1988 (weer) wonend in de Capucijnenstraat. (Als studente gewoond in de 
pastorie van de Sint Anna kerk.) Werkt als beeldhouwster en geeft workshops 
beeldhouwen in eigen atelier. Lang actief geweest in wijkraad Sint Anna. 

Oproep 

Het toeval wil dat de drie nieuwe bestuursleden allen afkomstig zijn uit de lange 
Capucijnenstraat, dus woonachtig in wijk Sint Anna. Andere gegadigden, vooral uit 
de grote wijk Korvel, worden van harte uitgenodigd zich te melden. De wijk Korvel 
omvat de woonbuurten: Kromhoutpark, Westend, Schildersbuurt. Schrijversbuurt, 
Staatsliedenbuurt-Oost en het Laar. 
U kunt voor aanmeldingen of voor andere vragen een mail sturen naar 
kwabestuur@gmail.com 

Beatrijs van der Weijden

 Leo Remijn 

Sandra van den Hoek

ATELIER  &  WINKELRUIMTE  TE HUUR

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

Loop eens binnen voor meer informatie

Midden in het gezellige dwaalgebied van Tilburg
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Toeteren
Door Peter van Iersel

Mijn opa speelde bariton in harmonie Sint Antonius. Hij liet het mij ook 
proberen. Omdat ik al meteen een hoop herrie wist te maken, werden we
door oma naar de bijkeuken verbannen. Daar kon ik mijn gang gaan.

Foto privéverzameling P. van Iersel

De harmonie gaf soms een 
uitvoering in de muziek-
kiosk op het Korvelplein. 
Die stond daar in het park, 
dat toen groter was dan 
nu. Het was een belevenis 
om op zo’n zondagmid-
dag naar mijn opa te gaan 
luisteren. Gewend als je was 
om muziek alleen uit de de 
luidspreker van een radio 
te horen, werd je compleet 
van de sokken geblazen 
door de klank van een 
levend orkest.

De muziekkiosk is verdwe-
nen, tijden veranderen. 
Ook opgedoekt is het 
gemeentelijke urinoir, dat 
verderop stond, in de rich-
ting van de Oerlesestraat, 
voor de fabrikantenwoning 
van wollenstoffenfabriek 
Van Dooren & Dams. Als op 
warme dagen de 
ammoniakgeur de bewo-
ners van de fabrikantenwo-
ning teveel werd, dan kreeg 
de portier de opdracht 
om met een paar emmers 
chloor de straat over te 
steken, naar het park, om 
ze daar in het urinoir uit te 
gieten. Veel helpen deed 
het niet. De wollenstoffen-
fabrikanten waren duidelijk 
het tijdperk van de krui-
kenzeiker ontgroeid. De 
benodigde ammonia werd 
inmiddels aangekocht bij 
de chemicaliënhandel, in 
van die grote mandflessen.

Aan de andere kant van het 
park, ter hoogte van de 
Korenbloemstraat, werd 
aan het begin van de jaren 
zestig een waterput 
geslagen. Er kwam een 
hele stellage aan te pas om 
de buizen de grond in te 
drijven. Het leek wel alsof er 
naar olie werd geboord. We 
zaten middenin de koude 
oorlog. Zulke waterputten 
werden aangelegd voor 
wanneer de drinkwater-
voorziening zou uitvallen. 
In de tweede wereldoorlog 
was het pompstation van 
de Tilburgse waterleiding 
gespaard voor grote scha-
de, ondanks de locatie aan 

de Gilzerbaan, dicht bij de 
vliegbasis. Als kind speel-
den we in de bossen bij 
het pompstation in de vele 
bomkraters die daar waren 
achtergebleven. Het hout 
uit die bossen vernielde 
zagen, door de bomscher-
ven die in de boomstam-
men waren ingeslagen. 
En bij een nieuwe oorlog 
moesten we rekening 
houden met nucleaire fall-
out. Als tienjarig jongetje 
wist ik al dat het foute boel 
was, als we die waterput 
ooit nodig zouden heb-
ben.

“De banken op 
het Korvelplein waren, 

ook destijds al, 
een plek voor 

verschoppelingen” 

Regelmatig trof je er 
spiritusdrinkers, de jun-
kies van de jaren vijftig. 
Het leek wel of de huid 
van deze mannen gelei-

delijk de kleur kreeg van 
het dodelijke blauwe spul 
dat ze dronken. In hun roes 
waren ze tot weinig in staat. 
Sommige jongens uit mijn 
klas vonden het stoer om 
ze te treiteren. Thuis kreeg 
ik te horen dat ik ze met 
rust moest laten en bij ze 
uit de buurt moest blijven. 
Eigenlijk was het heel ef-
fectieve voorlichting over 
de gevaren van verslaving. 
Aanschouwelijk onderwijs, 
zogezegd.

Foto-expositie 
Dwalen door Sint Anna 
 
Eind vorig jaar verscheen de kaartenset Dwalen door 
Sint Anna, waarmee je aan de hand van informatie-
kaarten en oude en nieuwe foto’s deze bijzondere 
Tilburgse wijk kunt verkennen. Binnenkort zijn de foto’s 
van de kaartenset in uitvergrote vorm te bewonderen 
tijdens een foto-expositie in wijkcentrum De Nieuwe 
Stede. Deze expositie wordt op vrijdag 5 november 
om 19.00 uur geopend en is tot de kerstdagen toegan-
kelijk tijdens de openingsuren van het buurtcentrum: 
maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 23.00 uur en 
vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur. 

Voorwerpen over Sint Anna gezocht 
Om de expositie verder aan te kleden zijn we op 
zoek naar voorwerpen die een aanvulling zijn op de 
getoonde foto’s. Deze worden tijdens de expositie 
tentoongesteld in de vitrinekast van het buurtcentrum. 
Gezien de beschikbare ruimte gaat het om voorwerpen 
van maximaal 35 cm hoog. Ze moeten bovendien een 
duidelijke link hebben met een van de locaties uit de 
kaartenset. Dat zijn: de Sint Annakerk, missiehuis De 
Rooi Harten, de Korvelse molen, de watertoren, de 
Frater Mattheushof, begraafplaats In den Schijff, Den 
Herd, de Kromhoutkazerne, het Kromhoutpark, het 
kapucijnenklooster, het Lieve Vrouweplein, de witte 
bioscoop, de brandweerkazerne, café ’t Klumpke (Ak-
kerstraat) en de versmalling aan het begin van de Ak-
kerstraat, de Korvelseweg, het Annaplein, de Korvelse 
kerk, Jacoba Pulskens en gesloopte panden uit 
de wijk. De vitrine is afsluitbaar, dus de spullen staan 
veilig opgeborgen. 

Heeft u een voorwerp dat een link heeft met een van 
deze locaties en dat u voor de expositie wilt uitlenen? 
Neem dan contact op met Miranda van de Mortel 
(06-83 55 20 68 / info@mirandavandemortel.nl).  

Dank alvast!

Eerstvolgende 
wijkkrant komt uit 

op 11 december.

Kopijsluiting voor 
het aanleveren van 

stukken is op 
 15 november.
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Informatie van het 
AdvocatenCollectief 

Door  mr. Theo ten Velde 

Betaald parkerenI
 
Ook de wijk Korvel/Westend ontkwam er niet aan, een 
groot deel is nu betaald parkeren geworden in onze 
buurt. Wij hebben ook gemerkt dat vanaf de eerste 
dag al fors is gecontroleerd op deze nieuwe parkeer-
situatie. 

Betaald parkeren brengt allerlei juridische vraagstuk-
ken met zich mee. Allereerst het praktische verhaal: 
in principe moet u betalen om te parkeren als u geen 
ontheffing heeft. Dit doet u per app of via een parkeer-
automaat. Dit is ook een verplichting als u slechts 5 
minuten parkeert. Ook geldt het niet hebben van een 
juist betaalmiddel dat de parkeerautomaat accepteert, 
niet onder overmacht. Dus als uw pasje niet werkt, is 
dat uw eigen verantwoordelijkheid.  

Als de parkeerautomaat defect is, moet u in principe 
op zoek naar een andere. Zijn de andere automaten 
ook defect, of is het volstrekt onduidelijk waar de 
andere parkeerautomaat is, dan komt dat in principe 
voor rekening en risico van de gemeente. U moet dan 
wel aantonen dat die omstandigheid zich heeft voor-
gedaan.  

Als u niet betaalt terwijl u wel parkeert in een betaald 
parkeren zone, ontvangt u een naheffing; dit is dus 
wat anders dan een parkeerboete (bijvoorbeeld omdat 
u ergens parkeert waar dat verboden is). Het verweer 
dat u moet voeren is dus wezenlijk anders. 

Als u een naheffing ontvangt terwijl u wel heeft be-
taald, kunt u bezwaar maken door uw betaalbewijs 
op te sturen. Als u een boete krijgt voor verkeerd 
parkeren, moet u aantonen dat u ofwel niet verkeerd 
geparkeerd stond ofwel dat de verkeerde persoon is 
aangeschreven. 

Overigens loont het wel om bezwaar te maken in veel 
gevallen. Zeker omdat de controle vaak geautomati-
seerd plaatsvindt, worden er wel eens fouten gemaakt; 
zo leest de computer bijvoorbeeld soms een X in 
plaats van een K en vice versa. Neem bij twijfel contact 
met ons op.  

AdvocatenCollectief 
www.AdvocatenCollectieftilburg.nl 

Gasleidingen  

De zomer was herfstig, de herfst begon zomers  
‘n Temperatuur die maar daalde en steeg  
Mijn straat, die voor pakweg ‘n week in het oog sprong 
Omdat er het gas nieuwe leidingen kreeg  

Die kuilen, zo’n zandhoop, dat hekwerk, die tegels 
Mijn stoep een verboden terrein haast voor mij  
Totdat het gesteente opnieuw aangestampt werd  
Ze strooiden wat zand en toen was het voorbij  

Zo zie je hoe snel ongewoon alledaags wordt  
En alledaags weer ongewoon voor je ‘t weet  
Maar als het uiteindelijk achter de rug is 
Besef je totaal niet hoe snel je ‘t vergeet 

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. 

- Markt Wagnerplein in Tilburg  
www.martijndeboer.com  

Martijn de Boer

OPRUIMING GEBRUIKTE MEUBELS
• EETHOEKEN ....................................... V.A. € 29,-
• KASTEN .............................................. V.A. € 39,-
• BANKSTELLEN ................................... V.A. € 79,-
• Losse 2-zits BANKEN ......................... V.A. € 19,-
• SALONTAFELS ................................... V.A. € 14,-
• TAFELS .............................................. V.A. € 17,-
• Losse STOELEN ..................................... V.A. € 1,-

Hét adres voor spotgoedkope 
meubels, woonaccessoires en 

vintage kleding

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

Magazijn: Kapelmeesterlaan 114
do t/m za open

T. 013-53 59 858  •  www.peerke.biz
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In het klooster Mater Misericordiae aan de Oude Dijk 
wonen nog ongeveer 100 zusters. Het merendeel woont 
zelfstandig in een appartement, sommigen worden 
verzorgd op de verpleegafdeling. Ze zijn op een enkeling 
na 80 jaar of ouder. Veel van de zusters hebben vroeger 
in het onderwijs, de verpleging of de verzorging gewerkt. 
Sommigen hebben dat werk in het buitenland gedaan. 

Nina, mantelzorger+ 
bij de Zusters van Liefde
Door Anita Zeeman

Foto; M. Stoop

Nina is betaald mantel-
zorger+. ‘De zusters zijn 
gastvrij en vriendelijk. Ik 
voel me daar welkom. Ik 
ben een soort familielid. Er 
is geen aanwas van nieuwe 
zusters, ze hebben geen 
kinderen, dus leken vervul-
len nu de rol van familielid. 
De meeste van mijn col-
lega’s zijn wat ouder, ik ben 
meer een kleinkind. Dat is 
de sfeer: familie. Ook tussen 
de zusters onderling. Ik 
vind het werk hier super-
leuk.’

‘Aangezien ik verpleeg-
kunde heb gedaan ben ik 
mantelzorger+. Dat houdt 
onder andere in dat ik mag 
helpen bij het douchen en 
het uitdelen van medicij-
nen. Ik verricht hand- en 
spandiensten voor de ver-
zorgenden, maar ik 

verricht geen verpleeg-
kundige zorg. Soms doe 
ik samen met een zuster 
boodschappen, maken we 
een wandeling in de tuin, 
of kijken we tv. We voeren 
gesprekken, bijvoorbeeld 
over leven na de dood 
en de hemel. Niet iedere 
zuster denkt daar hetzelfde 
over. 

Ik ben geïnteresseerd in 
religie en spiritualiteit. En 
heb respect voor de manier 
waarop de zusters leven. 
Een aparte manier van in-
vulling en zingeving die op 
gaat houden te bestaan.

 “Het is mooi om 
deel uit te maken 

van een stukje 
geschiedenis”

Maar voor de zusters is het 
verdrietig, hun groep wordt 
steeds kleiner. Een zuster 
vertelde mij dat er vroeger 
5.000 zusters in het klooster 
woonden. Er was toen nog 
een boerderij, ze waren 
zelfvoorzienend. Ieder had 
een taak, ze regelden en 
deden alles zelf. Nu doen 
leken dat, zoals de ver-
zorging en de catering. Er 
wonen ook leken in het 
klooster. De zusters hebben 
zich steeds moeten aanpas-
sen. Het bestuur bestaat 
nog wel uit zusters.’
‘De mantelzorgers zijn in 
dienst van de congregatie. 

Het is een prima werkgever. 
Ik was zzp’er, ik gaf yoga en 
werd per les betaald. Het 
is luxe om doorbetaald te 
worden tijdens je vakantie.’

‘De coronaperiode was 
een moeilijke tijd voor de 
zusters. Ze zijn gewend om 
dingen in gezamenlijkheid 
te doen, in communiteit 
te leven. Ze werden een-
zaam. Gesprekken voeren 
werd moeilijk, want velen 
zijn slechthorend. Met 1,5 
meter afstand van elkaar 
konden ze elkaar niet 
verstaan. Gelukkig komt de 
gezamenlijkheid nu weer 

terug, ze mogen weer bij 
elkaar op bezoek. En ik mag 
ze binnenkort stoelyoga 
gaan geven.’

Nina heeft in Oerle, de 
Berkdijksestraat en Sint 
Anna gewoond. Nu woont 
ze in Poppel. Ik vraag of ze 
het hier mist. ‘Met name de 
levendigheid en diversiteit 
van de Korvelseweg mis ik. 
Maar ik kom nog regelmatig 
in de wijk. Mijn ouders en 
een aantal vriendinnen wo-
nen er. Een paar vriendin-
nen die in Sint Anna wonen 
willen daar nooit meer weg.’

Hekkensluiters gezocht
Het Frater Mattheusbos draait op vrijwilligers. Door verhuizingen en om 
gezondheidsredenen is het team vrijwilligers afgelopen jaar drastisch 
afgenomen. Om die reden zoeken we versterking voor het team.  

Kom jij ons steunen?
De vrijwilliger sluit in de zomermaanden om 21.00 uur en in de wintermaanden 
rond 17.00 uur een week lang het Mattheusbos af. Hij/zij loopt een rondje door 
het bos, verzoekt eventuele aanwezigen het bos te verlaten en sluit vervolgens 
het Mattheusbos aan de ingang (Capucijnenstraat) af. Afhankelijk van het 
aantal vrijwilligers ben je vaak of minder vaak aan de beurt. Op dit moment ben 
je om de 4 weken aan de beurt.

Help je mee?
Meld je dan via mattheusbos@gmail.com o.v.v. hekkensluiter
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Uw contactpersonen bij de gemeente
Younes Nahnahi: younes.nahnahi@tilburg.nl / 06-15 47 95 21.
Ankie van de Sande: ankie.van.de.sande@tilburg.nl / 06-15 88 18 44.
Algemene klachten of meldingen: via 14 013 of de Fixi app.

GEMEENTENIEUWS
Kent u kinderen of jongeren die de buurvrouw helpen met bood-
schappen doen? Die vertellen over schuldenproblematiek of over 
gameverslaving? Of die wel eens iets heldhaftigs hebben gedaan, 
zoals een hond gered die door het ijs is gezakt? 
Deze kinderen en jongeren (tot 18 jaar) verdienen het om met een 
jeugdlintje in het zonnetje te worden gezet! Zij zijn de helden van 
Tilburg. En in Tilburg ben je dan een Held met een T.

Nomineren
Half november worden de 
jeugdlintjes uitgereikt. Wij 
vinden het ontzettend leuk 
als u met ons meedenkt en 
deze jonge Tilburgse helden 
nomineert. Dat kan tot en 
met 30 september 2021 via 
het aanmeldformulier op 
tilburg.nl (zoekwoord: jeugd-
lintje) of via de QR code: 

Huurders zijn niet altijd goed op de hoogte van hun rechten. Of ze accepteren bepaalde illegale situ-
aties in de krappe woningmarkt. Het Huurteam komt op voor de belangen van de huurders in de ge-
meente. Huurteam Tilburg is een adviescentrum voor alle vragen rondom huren, voor alle inwoners 
van Tilburg. Huur je een kamer, studio, appartement of huis in Tilburg en ervaar je problemen met je 
woning, verhuurder of huurprijs? Het Huurteam Tilburg gaat dan samen met je kijken naar een pas-
sende oplossing. Kijk voor meer informatie op tilburg.nl (zoekwoord -> huurteam).

Sinds 1 juli 2021 zit er statiegeld op kleine plastic flesjes. Deze 
kleine plastic flesjes met het statiegeldlogo zijn in te leveren 
bij supermarkten en bemande tankstations. Ook sportvereni-
gingen kunnen ervoor kiezen om de flesjes in te nemen. Het 
maakt bij het inleveren niet uit waar de flesjes zijn gekocht.

Omwonenden van het Rooseveltplein hebben aan de gemeente gevraagd om de glasbak te verplaatsen. 
Er lag regelmatig glas rondom de glasbak, wat onveilig is voor de spelende kinderen op het Rooseveltplein. 
De kinderen die samen met jongerenwerk R-newt regelmatig de troep op en rond het Rooseveltplein 
opruimen, kwamen ook geregeld glasscherven tegen. Wijkregisseur Younes Nahnahi heeft met medewer-
kers van het BAT gekeken naar een andere locatie. Deze is gevonden op de hoek van de Generaal Winkel-
manstraat en Karel Doormanlaan. De oude glasbak is inmiddels verwijderd.

Helden met een T

Huurteam is er voor huurders

Verplaatsen glasbak Rooseveltplein

HELD 
MET
EEN T

WIE VERDIENT EEN JEUGDLINTJE?
NOMINEER JOUW HELD VIA 
WWW.TILBURG.NL/JEUGDLINTJE

Statiegeld op plastic flesjes

Een mooi bewonersinitiatief in Berkdijk. De 
zogenoemde Troepers ruimen samen het zwerf-
afval op in de buurt. Jong en oud doen mee. 
Ook interesse? Loop even langs bij buurtwoning 
Rooseveltplein 9. Dan brengen we je in contact 
met de andere Troepers. Graag tot ziens.

Troepers zorgen voor 
een opgeruimde wijk

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

Berichten over 
uw buurt

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

ONKRUID TE HOOG? 
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La Renaissance voortvarend 
uit de startblokken met 
grootse plannen. 

Renaissance betekent letterlijk wedergeboorte. Het Tilburgs Mannenkoor 
La Renaissance heeft na de vrijheidsbeperkende maatregelen van de 
Corona-pandemie ook het gevoel dat het voor de derde keer toe is aan 
een wedergeboorte. 

Zin in 
zingen?
Gemengd koor Scampolo 
zoekt versterking!

We eisen geen specifieke 
vooropleiding of ervaring. 
Het plezier in het zingen 
staat voorop. Als u muzikaal 
bent en van zingen houdt 
kom dan een paar keer 
vrijblijvend meezingen op 
een repetitieavond. Als u 
besluit lid te worden doet 
u een kleine stemtest bij 
onze dirigent. Hij bepaalt 
of u in ons koor past en wat 
uw stemsoort is.

Op dit moment zijn wij 
dringend op zoek naar 
tenoren en bassen.

Bij belangstelling: 
bezoek onze website: 
www.scampolo.nl 
Tel: 013-4562332   
secretaris@scampolo.nl 

Impressies van het Open 
Podium van Huize Nazareth in 
het Stadspark Oude Dijk. 

foto’s Lotte Pijnenburg

Die wil het ook met veel 
energie vormgeven. Na-
tuurlijk is het zo dat ook bij 
het mannenkoor het aantal 
leden is verminderd, maar 
dan nog kent het koor een 
veertigtal actieve leden die 
invulling willen geven aan 
hun doelstelling: het geven 
van mooie concerten voor 
de Tilburgse gemeenschap. 
Dit doen we onder de inspi-
rerende leiding van Carl van 
Kuijck en onze vaste bege-
leider Ben Martin Wijand.   

Voor 2022 is een jubileum-
concert gepland op 12 
november in de Concertzaal 
en tussentijds geeft het koor 
acte de présence op diverse 
podia in het Tilburgse en 
daarbuiten. Om dit niveau 

te kunnen behalen blijft 
het koor geïnteresseerd in 
mannen die in een fijne en 
gezellige sfeer optimale 
prestaties willen neerzet-
ten. Dus als u interesse 
heeft of ook als uw ”oude” 
koor het doek helaas 
heeft laten vallen maar u 
toch wilt blijven zingen, 
aarzel niet om een van de 
repetities bij te wonen. 
Het Tilburgs Mannenkoor 
repeteert in wijkcentrum 
Het Kruispunt aan de Sino-
pelstraat op de maandag-
avond van 20.00 tot 22.15 
uur vanaf maandag 13 
september 2021 en teken 
in op een gratis opleidings-
programma dat het koor 
voor u in petto heeft vanaf 
begin oktober 2021,  zes 

maandagen van 19.00- 
19.50 uur in hetzelfde 
wijkcentrum. We kennen 
ook uw excuus. 
Menigeen zal zeggen 
dat hij niet kan zingen. 
Vertrouw erop dat menig 
zanger van het Tilburgs 
Mannenkoor dat ook dacht 
maar nu al jarenlang een 
zangprestatie neerzet van 
formaat. Dus aarzel niet, 
maar kom en overtuig u 
zelf! 

Neemt u bij interesse 
contact op met het 
secretariaat: 
dhr. Peter van Schilt, 
06-42734149 of mail naar 
petervanschilt@hotmail.
com
www.mannenkoor-la-
renaissance.nl    

1/5 De balzaal was leeg, maar in 
alle andere kamers bevond zich 
ten minste één verdachte
2/5 Michael was in de eetkamer 
samen met een andere verdachte
3/5 Christina bevond zich op de-
zelfde verdieping als Erica maar in 
een kamer verder naar rechts
4/5 Donald bevond zich op dezelf-
de verdieping als Sam maar in een 
kamer verder naar links
5/5 Erica bevond zich direct boven 
de kamer waar Patty zich bevond

Michael Donald    Sam    Erica Christina    Patty

Knip de fi guurtjes uit en leg ze volgens de aanwijzigingen in de kamers. Er kunnen niet meer dan 2 fi guurtjes 
in 1 kamer. En één is niet 1. Benieuwd of je oplossing klopt? Kijk dan elders in de krant.
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Voor u gelezen
Erebus
Michael Palin

Door Wim Werker & Monique de Wit 

In Nederland hebben we het onster-
felijke verhaal van de ontdekkingsreis 
van Willem Barendsz en zijn lotgeno-
ten, die vast kwamen te zitten in het 
ijs van Nova Zembla en daar allemaal 
omkwamen. In Engeland hebben ze 
een soort gelijk verhaal, weliswaar iets 
recenter dan dat van Barendsz, maar 
zeker zo heroïsch. 

In 1845 vertrokken de Erebus en haar 
zusterschip, de Terror, vanuit Engeland 
naar het zuiden met als doel om op 
Antarctica het magnetische zuiden te 
bereiken en onderweg; allerlei me-
tingen te doen. Het zou een reis van 
meer dan drie jaar worden voor de 
twee schepen weer in Engeland terug 
zouden komen. Het werd een zware en 
bijzondere reis. 

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  

Eenmaal terug besloot de Engelse Admiraliteit de schepen nog een keer uit te zenden 
maar nu de andere kant op. Het doel: het magnetische noorden bereiken. 
In 1850 vertrokken de dapperen en keerden nooit meer terug. In de loop van de jaren 
werden er allerlei reddingsacties uitgevoerd waarbij op diverse plaatsen graven van 
opvarenden werden gevonden. Het duurde tot 2014 totdat met de meest moderne 
apparatuur het wrak van H.M. Erebus werd aangetroffenen in het ijzige noorden van 
Canada. Het schip lag niet eens zo diep en was rechtstandig op de zeebodem terecht-
gekomen. 
 
Michael Palin heeft het verhaal opgeschreven alsof hij er zelf bij is geweest. Een ijzig 
verhaal maar wat heeft hij het mooi neergezet. 
Erebus door Michael Palin, 368 blz’s, isbn 9789000359325, zowel in hardcover als 
paperback. 

Wake up your mind
op 9 oktober
Wij zijn Wake Up Your Mind Tilburg, een project van 
Vluchtelingenwerk Nederland bestaande uit een groep 
enthousiaste jongeren. In het project bedenken jonge-
ren met een vluchtelingenachtergrond en Nederlandse
 jongeren samen activiteiten. Tijdens dit project maken 
wij van verschillende culturen en achtergronden kennis 
met elkaar. Dit draagt bij aan sociale inclusie en het bou-
wen aan een eigen netwerk voor de deelnemers. Door 
vanuit een ander perspectief te kijken en te luisteren 
naar de verhalen van Syrische statushouders uit onze 
groep willen wij graag deze cultuur en daartegenover 
de Nederlandse cultuur met jullie delen tijdens onze 
cultuurdag! 

Wat kunnen jullie verwachten tijdens deze dag? We 
zullen de verhalen van de Syrische statushouders op 
een unieke wijze met jullie delen. Het wordt een dag 
vol lekkere hapjes, livemuziek en leuke spelletjes vanuit 
de Syrische en Nederlandse cultuur. Dit is een dag voor 
jong en oud!  

Het zal plaatsvinden op zaterdag 9 oktober van 12:00 tot 
16:00 in Wijkcentrum de Nieuwe Stede. Tijdens deze dag 
zullen wij ons houden aan de coronamaatregelen. Om-
dat nog niet bekend is wat deze tegen die tijd inhouden 
kunt u hiernaar informeren bij wijkcentrum de Nieuwe 
Stede of houdt u de facebookpagina in de gaten. 

Mosselavond in 
MFA Zuiderkwartier 

Vanaf maandag 4 oktober kunt u zich weer inschrijven 
bij MFA Zuiderkwartier (Wassenaerlaan 38) voor de 
mosselavond. De eigen bijdrage is 6 euro per persoon, 
bij aanmelding dient u direct te betalen. U mag maxi-
maal twee kaartjes per persoon reserveren en maximaal 
aan 1 avond deelnemen.   De mosselavonden vinden 
plaats op: Vrijdag 15 oktober  en Vrijdag 22 oktober 

Aanvang voor de mosselavond is 18.00 uur.  U kunt zich 
tot uiterlijk 5 dagen voor de mosselavond aanmelden bij 
MFA Zuiderkwartier.  

Snertavond 
Op vrijdag 19 november organiseren we een lekkere
snertavond in MFA Zuiderkwartier. U kunt zich vanaf 
vrijdag 5 november inschrijven bij de receptie van MFA 
Zuiderkwartier. De eigen bijdrage is 3 euro. Bij aanmel-
ding kunt u dit direct te betalen. Aanvang van snert-
avond is 18.00 uur. 

Mannenontbijt in MFA Zuiderkwartier 
Elke tweede dinsdag van de maand is het mannenont-
bijt in MFA Zuiderkwartier. Het eerstvolgende ontbijt 
is dinsdag 5 oktober. Aanvang om 9.00 uur. De eigen 
bijdrage 1,50 euro. U kunt dit op de dag zelf betalen. 

Voor alle activiteiten geldt: we houden ons aan de 
richtlijnen van het RIVM. 
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Uitwijk Stadspark

Op de ansichtkaart uit 1947  
is aan de bovenzijde de 
Nieuwstraat te zien.  
Het huidige stadspark ligt  
voor een groot gedeelte  
in oorspronkelijke de tuin  
van de congregatie van  
de Zusters van Liefde van 

O.L.V. Moeder van Barmhartig-
heid aan de Oude Dijk en deels  
in de oorspronkelijke tuin van 
Huize Nazareth. 
Het stadspark vormt een mooie 
groene verbinding tussen onze 
wijk en de Binnenstad. In 1987 
werd het park opengesteld.  

Het park heeft in de loop van 
de tijd wel wat veranderingen 
ondergaan. Zo is er in 2008 een  
Johan Cruyff Court gekomen  
wat een nieuwe dynamiek  
heeft gegeven. Op dit moment 
is de gemeente bezig met  
plannen voor herinrichting  

Bronnen
(1) Regionaal archief tilburg

(2) Tilburgopdekaart.nl

om het park weer aangenamer 
en veiliger te maken zodat het 
beter gebruikt gaat worden.  
Dit nieuwe plan wordt in sa-
menwerking met omwonenden 
ingevuld.

Een paar minuten lopen 

“Ik woon in de Jan Evertsen-
straat, hier een paar minuten 
lopen vandaan. Als het mooi 
weer is, kom ik hier graag.  
Er hangt hier een goede sfeer. 
Soms kom ik hier in mijn  
eentje, en spreek ik ook vaak 
met vrienden af. We jongleren 
hier, of in het Leypark.” 
Jona vertelt dat hij door de 
lockdown jammer genoeg  
niet veel heeft kunnen  
optreden. Hij is op zoek naar 
werk. Waar precies, dat weet  
hij nog niet.  
Nu is het hier nog lekker. 
 “Maar als het straks kouder 
wordt,  ga ik misschien wel 
naar het Zuiden.” 

Door Annemarie van Malsen

Een, twee, drie, hopla! Op een rustige plek op het gras gooit Jona (24) zijn jongleerkegels om en om de lucht in. De in Duitsland geboren jongleur is pas afgestudeerd aan  

circusschool ACAPA in Tilburg, en oefent in het park om zijn jongleer vaardigheden op peil te houden.
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Niels on wheels; beter leren inline skaten,  
stunten en remmen
Ook zo jaloers als je een skater 
relaxt langs ziet rollen? Mis-
schien heb je zelf tijdens de 
lockdown het inline skaten 
weer opgepakt. Recht vooruit 
skaten gaat meestal wel aardig, 
maar gecontroleerd en op tijd 
remmen? Dat is een ander 
verhaal. Niels Bazelmans (37) 
hoort dit vaker. Sinds mei van 
dit jaar biedt hij inline skate les-
sen aan. Hij kan je leren skaten, 
stunten én remmen. Inline 
skaten is weer helemaal terug. 
De sport was heel populair in 
de jaren 90, maar verdween 
naar de achtergrond door 
skateboards, stepjes, rolschaat-
sen en scooters. Toen tijdens 
de lockdown de sportscholen 
gesloten bleven, pakten veel 
mensen het inline skaten weer 
op. Niels: “Vanaf februari, maart 
2020 zag je meer inline skaters. 

Door Annemarie van Malsen 

Eerst vooral volwassenen, maar 
daarna ontdekten ook kinderen 
het skaten.”

Voor iedereen die beter wil leren 
skaten, biedt Niels groeps- of 
privélessen aan. “Ik focus me op 
de recreatieve skaters van alle 
leeftijden, zowel voor beginners 
als gevorderden.” Maar ook als je 
wilt leren freestylen of aggressive 
inline skaten (stunten) moet je bij 
Niels zijn. Niels: “Daarnaast wil ik 
graag in samenwerking met ba-
sisscholen of naschoolse opvang 
skatelessen aanbieden.” Ervaring 
met lesgeven heeft hij genoeg: 
Niels heeft jarenlang workshops 
graffiti en beatboxen gegeven 
in de Hall of Fame. En hij was 
vrijwilliger bij skatepark Ladybird 
(Spoorzone).
 

 
Het laatste weekend van de zo-
mervakantie heeft hij zijn eerste 
Skatecamp georganiseerd voor 
kinderen in het Spoorpark: met 
skateles, kamperen op de stads-
camping, een kampvuurtje: lek-
ker de hele dag buiten zijn. Want 
dat wil de Tilburgse ondernemer 
de kinderen ook graag meege-
ven: hoe leuk en belangrijk het is 
om buiten te spelen, actief met 
je lijf bezig te zijn, in plaats van 
urenlang binnen te gamen. Niels: 
“Ik begrijp dat echt niet.” 
“Als kind wilde ik maar een ding: 
buiten spelen.”

Van zijn 13e tot zijn 20e heeft 
Niels elke dag geskatet. De beste 
plek voor stuntskaten in Tilburg? 
De trappen bij Fontys en de 
Concertzaal. Niels: “Het stadhuis-
plein, bij de Primark, is ook een 
skateparadijs. Ik ben een beetje 
rebels, en skate het liefst op 
plekken die er niet voor gemaakt 
zijn. Die plekken vragen om je 
creativiteit: “hoe maak ik gebruik 
van de obstakels?”

 
“Heel Tilburg is mijn speeltuin”, 
vertelt Niels. “Of eigenlijk: de hele 
wereld, want als ik op stedentrip 
ga, neem ik ook vaak mijn skates 
mee.” Ik let op goede skateplek-
ken als ik door een stad loop. 
Zie ik een beetje wax op een 
marmeren rand of een leuning 
dan weet ik: hier waren skaters. 
Dat is het kaarsvet dat de skater 
op een muurtje of buis smeert, 

waardoor je er makkelijker over 
kunt glijden.”
Eerlijk is eerlijk, stunten op inline 
skates is niet voor watjes. Niels 
heeft echter pas één keer iets 
gebroken, maar verder alle bles-
sures gehad die je kunt beden-
ken. Hij wil sneller, hoger, verder. 
Daarom is naast remmen ook op 
de juiste manier vallen belangrijk 
als je inline skatet. Niels leert het 
je graag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer info?  
Kijk op: www.nielsonwheels.eu. 
Niels on Wheels is aangesloten 
bij de Meedoenregeling.

Volg Niels via de sociale media:
 

 
 
(Niels on Wheels Tilburg) 
 

Workshops

Speeltuin



www.wijkkrantdekoppel.nl                                                                                                                                                                                                                                         pagina 13

Kim Pattiruhu Fotografie

Kim Pattiruhu Fotografie

Kim Pattiruhu Fotografie

Kim Pattiruhu Fotografie

Kim Pattiruhu Fotografie

“Goed gekeept, Sam!” Sam (5) 
houdt een schot op het doel  
tegen met een fraaie duik.  
Hij voetbalt op het Cruyff Court 
met zijn broer Fedde (7),  
moeder Renate (38) en hun 
vriend Auke (6) met zijn vader 
Jasper (44). “We maken even dit 
potje af”, roept Renate vanaf het 
veld. “Daarna willen we wel even 
met je praten.”  
 
“Wij wonen in de Nieuw-
landstraat”, vertelt Renate even 
later. Vaak voetballen ze met 
zijn drieën in de tuin, maar deze 

middag hebben ze met Auke 
en zijn vader afgesproken om 
te voetballen in het Stadspark. 
Renate vertelt dat Jasper ook  
de trainer is van de jongens,  
ze spelen bij FC Tilburg.

 
Het veld is best groot voor een 
partijtje met zijn vijven. Daarom 
gebruiken ze de helft van het 
veld. Dat is ook veel beter om 
de techniek te oefenen. Fedde:  
“Ik spreek hier ook wel eens af 
met vriendjes van school. Dan 
gebruiken we het hele veld.”  

”Het Cruyff Court wordt goed 
gebruikt,” vertelt Jasper.  
“Op zondag spelen Poolse 
voetballers hier een compe-
titie.”

Iedereen chillt op zijn manier 
in het park. Dies (8), de broer 
van Auke, is een vriend van 
Fedde. Hij is voor de gezellig-
heid mee, maar leest liever. 
Eerst heeft hij languit in het 
doel een boek liggen lezen. 
Nu staat hij met zijn koptele-
foon langs de lijn. Lekker te 
genieten van een luisterboek. 

Een partijtje op het Cruyff Court 

Vriendinnen Yasmina (26) en 
Jawhara (26) wonen in de 
Noordhoekring. “Eigenlijk is het 
Spoorpark dichterbij voor ons”, 
zegt Yasmina. “Maar dat vinden 
we vaak veel te druk.” Daarom 
hebben ze nu hun picknickkleed 
uitgespreid op het gras van 

Stadspark Oude Dijk. “We komen 
hier regelmatig in de vakantie, 
het is hier lekker rustig.” 
Ze hebben en bal meegenomen, 
maar Jamila (7), de dochter van 
Yasmina, speelt ook graag ver-
stoppertje in het park. Ze komt 
tevoorschijn vanachter een boom 

en rent naar de vrouwen op 
het kleed. “Kom, jullie moeten 
mij zoeken.” Ze verklapt nog 
wel de beste verstopplekken 
in het park. Daar, wijst ze, bij 
die dikke bomen. Of ietsje 
verder, achter de bosjes. 

De beste verstopplekken

Verder heb je gemakkelijk aan-
spraak als je met twee hondjes 
loopt te wandelen. ” Vlinder is 
een zwerfhond uit Portugal, en 
Jimmie heeft ze overgenomen 
van iemand die te oud werd om 
nog langer voor hem te kunnen 
zorgen.  

 
Tineke geniet van het park zo 
vlak bij huis. Ze vindt het leuk 
om de kinderen te zien voetbal-
len. Maar ze vertelt ook dat ze 
zich niet altijd even veilig voelt. 
Ze ondervindt soms overlast van 
drank- en drugsgebruik, en daar 
wordt volgens haar niet hard ge-
noeg tegen opgetreden. Tineke: 
”Als er een hond losloopt, word 

“Vorig jaar ben ik in de Trouw-
laan komen wonen, en sindsdien 
komen wij hier drie keer per dag”. 
Tineke (64) is een bekend gezicht 
in het park. Ook nu maakt ze 
een praatje met iemand op een 
bankje. Haar hondjes Vlinder en 
Jimmie wachten geduldig.  
Tineke en haar honden hebben 
een vaste route door het park.  
In de winter lopen ze vaak om 
het park heen, wanneer het  
donker is en de poort dicht zit. 

Tineke kent de meeste vaste 
bezoekers van het park. Zo loopt 
er een mevrouw drie keer per 
dag papier te prikken, vertelt ze. 
Tineke: “De meeste hondenbezit-
ters kennen en groeten elkaar. 

je daar wel op aangesproken 
en dan denk ik: hou je maar 
liever bezig met drugsgebruik.”   

Ze vertelt dat ze zelf ook af en 
toe mensen aanspreekt op hun 
gedrag. Wanneer er een kind 
door het park fietst dat geen 
rekening houdt met wande-
laars, bijvoorbeeld. “Maar dat 
doe ik altijd op een vriendelijke 
toon. Dan zeg ik: even opletten 
voor mijn hondjes. Ik snap dat 
je af en toe door het park rijdt, 
dat doe ik zelf ook wel eens. 
Maar ik ga wel aan de kant als 
er wandelaars lopen.”

Wij komen hier 3 keer per dag

Overlast

Techniek
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In de Week tegen Eenzaamheid (30 september - 7 

oktober) staan ontmoeting en verbinding centraal. In 

wijkcentrum de Nieuwe Stede organiseren we daarom op 

donderdagochtend 7 oktober van 10.30 - 12.00 uur een 

informatieve bijeenkomst over beeldbellen. 

Beeldbellen is niet moeilijk en een hele fijne manier om con-

tact te hebben met mensen die u lief zijn. Wij willen u daarbij 

graag op weg helpen! Op 7 oktober a.s. bent u van harte 

welkom in wijkcentrum de Nieuwe Stede. 

Programma

Wij ontvangen u graag met een kopje koffie en wat lekkers. 

Daarna krijgt u informatie over de verschillende manieren 

van beeldbellen en wat u nodig heeft om dit te kunnen doen. 

Ook gaan we in op het belang van beeldbellen en wat u 

eraan heeft. We beperken ons deze ochtend tot algemene 

informatie. Als u enthousiast bent geworden en zin heeft om 

aan slag te gaan met beeldbellen, staan wij voor u klaar. We 

maken dan een vervolgafspraak en helpen u graag op weg! 

Aanmelden
In verband met de voorbereiding en de corona-maat-

regelen, vragen wij u zich van tevoren aan te melden. 

Dat kan via het beheer van de Nieuwe Stede. 

Let op: vol = vol. Telefoon: 013 543 66 64 

of e-mail: beheernieuwestede@contourdetwern.nl

Op dinsdag 7 september (in de week 

van Lezen en Schrijven) werden Corrie 

van der Maat en Anja Verbraak in het 

zonnetje gezet. Al 5 jaar, sinds de ope-

ning in september 2016, bemensen zij 

iedere dinsdag het spreekuur van het 

Taalhuis aan het Wagnerplein. 

De interesse om als taalhuisvrijwilliger 

aan de slag te gaan werd voor beide 

dames aangewakkerd door een artikel 

in het Stadsnieuws. Corrie was aanwezig 

bij de opening van het eerste Taalhuis in 

Tilburg in wijkcentrum ‘t Sant en meldde 

zich aan als taalhuisvrijwilliger. Anja 

heeft na een kennismakingsgesprek bij 

ContourdeTwern ja gezegd.

Beide dames zijn tegelijkertijd gestart 

met de basistraining voor taalvrijwilliger. 

Hier hebben zij elkaar voor het eerst 

ontmoet. Na de training vond er een 

koppeling plaats en startten ze samen 

(toen nog in het noodgebouw) aan het 

Wagnerplein. 

De voldoening van hun werk en de reden 

dat ze dit nu al 5 jaar doen, zit ‘m in 

de bijdrage die zij leveren om mensen 

zelfredzamer te maken. Als voorbeeld 

wordt aangehaald dat een mevrouw, 

al jaren werkzaam in de kinderopvang, 

naar aanleiding van een artikel in het 

Stadsnieuws hulp durft te vragen. Al die 

tijd schuift zij het maken van aantekenin-

gen op haar werk af op anderen, steeds 

weer met een ander excuus. De echte re-

den is dat ze moeite heeft met schrijven. 

Mevrouw is gestart met een cursus bij 

het ROC. “Mooi toch?!”

Moeite met lezen?

Moeite met schrijven?

Moeite met rekenen?

Moeite met de computer?

Moeite met de smartphone?   

Kom naar het Taalhuis!

Wijkcentrum de Nieuwe Stede • Capucijnenstraat 156 • 5025 LK Tilburg • 013  543 66 64 

MFA Zuiderkwartier • Wasseaerlaan 38 • 5021 VS Tilburg • 013 535 32 55

internet www.contourdetwern.nl

Facebook • ContourdeTwern Zuid West

Facebook • MFA Zuiderkwartier

In het wijkcentrum komen buurtbewo-

ners samen om elkaar te steunen en te 

helpen. We geloven dat iedereen iets kan 

betekenen voor een ander. Samen zorg 

je voor een lekkere lunch, leuke activiteit 

of gezellige koffietafel. Vind je ‘t leuk om 

mee te doen? Dat kan op verschillende 

dagen en plekken:

Elke woensdag  

Buurttafel - Wijkcentrum Zuiderkwartier

We ‘buurten’ aan tafel onder het genot 

van een kopje koffie met mensen uit de 

buurt. We verzorgen daarna -voor wie 

wil-  samen een lunch tegen betaling van 

2 euro. 

Elke woensdag is er een Buurttafel 

Koffie drinken: 11.00 - 12.00 uur 

Lunch:  12.15 - 13.30 uur 

Locatie:  

Zuiderkwartier, Wassenaerlaan 38

Voor meer info bel Rina van Ierland: 

06 303 84 203

 

Elke maandag Lunchgroep - Wijkcentrum 

de Nieuwe Stede

Elke maandag komt een groep buurtbe-

woners samen in de Nieuwe Stede. Er 

wordt koffie gedronken en samen een 

lunch klaar gemaakt. Soms wordt er een 

bingo georganiseerd of worden er spelle-

tjes gedaan.  

Elke maandag van 10.00 - 13.00 uur. 

De eerste keer is gratis, daarna 1 euro. 

Betalen kan ook via de Meedoenregeling.

Locatie:

De Nieuwe Stede. Capucijnenstraat 156

Neem voor meer informatie contact op 

met Jacoline Pijl 06 129 36 859 

ContourdeTwern

Taalhuisvrijwilligers in 
het zonnetje gezet

Kom erbij! Informatiebijeenkomst Beeldbellen

Spreekuur Taalhuis Tilburg-Zuid  

Locatie: Spijkerbeemden

Dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur

Don Sartostraat 4 5022 HA Tilburg

www.taalhuismb.nl

De Koppel

Activiteiten waar 
buurtbewoners 
elkaar steunen
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Gelukkig is de vakantie weer voorbij  

Door Yvette Caljé 

De meeste mensen kijken reikhalzend uit naar de zomervakantie. Tot 
een paar jaar geleden was ik ook zo iemand. Eindelijk drie weken 
aaneengesloten vakantie. Gezellig met het gezinnetje naar onze 
stacaravan in Zeeland. Zon, zee, strand én niet te vergeten twee 
kleine, schattige jongetjes die niets liever deden dan op het strand 
zandkastelen bouwen en met water lopen slepen. 

Lang leve de livestream 
van de Trouwlaan 
 

Sinds maart 2020 is de eucharistieviering van de 
Gerardus Majellakerk (Trouwlaan) via Internet/facebook 
te volgen. Door het uitbreken van het coronavirus was 
dit voor vele gelovigen een uitstekend alternatief. De 
livestream ademt het gevoel van isolatie, maar te gelijk 
ook een gevoel van verbondenheid. Uit de kijkcijfers 
blijkt dat veel (ex)parochianen de livestream volgen. 

Maar tijden veranderen. De 
stacaravan moest plaats 
maken voor een superluxe 
chaletpark wat toch nét iets 
boven ons vakantiebudget 
lag. We verplaatsten de 
stacaravan nog een keer 
naar een andere camping 
maar dat was het toch niet 
helemaal en ach, de kleine 
jongetjes werden groot dus 
ruilden we de stacaravan in 
voor een Camper.  

Twee jaar geleden gingen 
mijn man en ik voor het 
eerst sinds twintig jaar weer 
samen op vakantie. Welis-
waar een korte week want 
zoon één zou drie weken 
door Europa gaan toeren 
terwijl zoon twee met 
vrienden in Spanje zat.  Na 
een fantastische week 
in Zuid-Engeland zorgden 
we ervoor dat we terug 
waren toen zoon twee 

thuiskwam en zoon één 
ging vertrekken.   
Vorig jaar zouden we 
hetzelfde hebben gedaan 
als Corona geen roet in het 
eten zou hebben gegooid. 
Van rondtrekken met de 
Camper kwam niets terecht 
maar onze jongens bleven 
gelukkig dicht bij huis. Ze 
gingen met ons een weekje 
mee naar Kamperland en 
zochten ons daarna nog 
op in Sneek.  

Deze zomer bleek maar 
weer eens hoe moeilijk 
het is om met twee 
opgroeiende jongens 
vakantie te vieren of je 
moet er geen probleem 
mee hebben dat je ze zes 
weken achtereen niet ziet. 
En dan heb ik het nog 
geeneens over de staat 
waarin we ons huis aantrof-
fen nadat wij een paar we-

ken weggeweest waren en 
ze daar een paar weken, 
samen met vrienden en 
vriendinnen bivakkeerden. 
Dit jaar waren ze een week 
alleen thuis en kwamen 
de vele lege flesjes 
desperado’s en pizzadozen 
op de oprit ons al tege-
moed. Ook was de politie 
aan de deur geweest 
vanwege geluidsoverlast 
om 4 uur ’s nachts en 
hebben we een hele dag 
nodig gehad om ons huis 
enigszins op orde te krij-
gen. Ik vrees dat het nog 
wel een paar jaar 
gaat duren eer we samen 
voor langere tijd van onze 
Camper kunnen genieten, 
liefst in het buitenland, 
onder de warme zon. 

Ik reken op minstens vijf 
jaar en dat is erg lang. 

Gemiddeld zo’n 200 kijkers. De vieringen worden sinds 
geruime tijd ook met orgelmuziek opgeluisterd. Hopelijk 
dat het dames- en herenkoor ook in het najaar weer kan 
zingen. De livestream is ons door corona als het ware in 
de schoot geworpen, maar zal naar verwachting nooit 
meer verdwijnen. Het levert veel toegevoegde waarde 
op. Bij bv. uitvaarten wordt soms ook een verzoek inge-
diend om de livestream in te schakelen.  

U kunt de vieringen op internet volgen via: 
https://www.facebook.com/parochiehlgm/ 

foto; Wikipedia
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Effe loskoppelen 
Door Esther Bruls 

Hallo, ik ben Esther Bruls. 

Na mijn studietijd ben ik 
in Tilburg blijven hangen. 
Samen met mijn man 
woon ik nu al meer dan 
twintig jaar in deze wijk, 
eerst in St. Anna, nu vlak 
bij Het Laar. Ik heb een 
praktijk als levenscoach 
(zie www.estherbruls.nu). 

In een coachingsgesprek 
zet je eigenlijk figuurlijk 
een stap achteruit, je ziet 
de dingen in een ander, 
een groter perspectief. 
Loskoppelen is daar 
eigenlijk wel een mooi 
woord voor, vandaar de 
naam van deze rubriek. 
Wie weet heb jij als lezer 
er iets aan, herken je er 
iets in. Wil je reageren of 
heb je een vraag, laat het 
me weten (kan uiteraard 
ook anoniem). 
Houdoe! 

foto; Florain Verheijen

Inspiratiemiddag met 
theater over 
uitvaartwensen 
Zondag 10 oktober in Grand Café Ode  

T 013 592 00 48

Uitvaar tbegele id ing

Harriet van der Vleuten

T 013 592 00 48

Uitvaar tbegele id ing

Harriet van der Vleuten

www.harrietvandervleuten.nl   www.harrietvandervleuten.nl   www.harrietvandervleuten.nl   www.harrietvandervleuten.nl   
Iedere uitvaart bijzonder

Henriette Ronnerstraat 19, 5038 KH Tilburg

Knolletùìn 

Mijn schoonmoederke zaliger was een lieve vrouw. Poet-
sen was haar lust en haar leven. Als ze geen stofzuiger of 
zeem vasthad, zat ze aan de telefoon, eindeloos te bep-
pen over dun-dijè of dun- dijè. Ze vertroetelde haar man 
met kopjes koffie met kuukske en stak elke dag een kaars-
je aan voor Maria. Maar ze had ook een neiging tot wat 
zwaarmoedigheid. Dan zei ze gelaten: ‘Ik ben vandaag nie 
in menne knolletùìn.’ En hoewel ik die uitdrukking eerst 
niet kende, begreep ik hem meteen. 

In je knollentuin zijn, betekent het ergens goed naar je 
zin hebben, plezier hebben. Als een haas in een knollen-
tuin, lekker rondhupsen en hier en daar wat knabbelen. 
Maar voor haar was het die dag maar een schraal veldje, 
met droge kluiten en weinig lol. Waar dat gevoel vandaag 
kwam, waardoor het schijnbaar opeens opkwam, daar 
praatte ze niet over. Het gevoel was er gewoon, en gedul-
dig zat ze die dag uit, wachtend tot de grauwsluier weer 
wat was opgetrokken.  

Gelukkig was ze niet heel streng voor zichzelf. Ze werd 
niet boos dat ze weer zo’n dag had, ze verzweeg het ook 
niet voor anderen. Het was gewoon zo, en ze kon er niets 
aan doen, en ze deed het er maar mee. Als je een pro-
bleem maakt van je probleem, heb je er immers nog meer 
leed van. En dat is wat we vaak doen, eindeloos herhalen 
en piekeren. Zij pakte de poetsdoek en ging de deurklin-
ken schoonmaken. 

Inmiddels is ze al jaren dood, maar nog levendig in mijn 
herinnering. Als ik een off-dag heb denk ik aan haar, aan 
haar onvoorwaardelijke liefde voor haar man en twee 
zonen, haar talent voor acceptatie van iedereen zoals hij 
was. En hoe ze zichzelf accepteerde zoals ze was. Of ze nu 
een zonnige bloemetjesdag had of een sombere knol-
letùìndag. 

Rijbewijskeuringen CBR  
 
Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar 
of ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen, 
of wanneer u om medische reden een arts moet bezoeken van het CBR. Automobilisten 
kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen bij Stichting De Peppel op donderdag 
22 juli, donderdag 29 juli en donderdag 5 augustus medisch laten keuren voor de
 verlenging van hun rijbewijs.  Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00. 
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 70,00. 

De dood kan zich ver van tevoren aankondigen, of 
kan je overvallen. Hoe dan ook moet een uitvaart in 
enkele dagen na overlijden plaatsvinden en moeten 
nabestaanden veel keuzes maken. Ze voelen zich vaak 
overrompeld door al deze keuzes. Het geeft veel rust 
voor je nabestaanden wanneer je een aantal wensen 
ruim van tevoren vastlegt. Maar hoe moet dat afscheid 
er dan uitzien? 

Deze informatiemiddag is een initiatief van Crematorium 
Tilburg en het Netwerk Sterven en Rouw Midden-Brabant. 
Deze middag wordt verzorgd door Harriet en Francy van 
Uitvaartbegeleiding Harriet van der Vleuten in samenwer-
king met Improvisatie Theatergroep Markering Ontbreekt. 
De ontvangst van het programma is vanaf 12.30 uur en 
de aanvang is 13.00 uur. Einde middag rond 16.00 uur. 
Entree, koffie en thee zijn gratis. 

De bijeenkomst is in Grand Café ode, Karel Boddenweg 7 
in Tilburg. Aanmelden verplicht via 013-5920048 of
info@harrietvandervleuten.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 

Afspraak maken. Een af-
spraak voor het spreekuur 
kunt u uitsluitend maken 
via RegelZorg: Gemakkelijk 
en snel via onze website: 
www.regelzorg.nl of tijdens 
kantooruren via de afspra-
kenlijn: 088 2323 300. 

De Procedure. Houd zelf 
de einddatum van uw 
rijbewijs in de gaten en be-
gin 5 maanden voor deze 
datum met het verlengen 
van uw rijbewijs, indien u 

ook medisch gekeurd moet 
worden. De eerste stap 
is het kopen en invullen 
van een Gezondheidsver-
klaring. Dat kan online op 
mijn cbr.nl, via DigiD met 
SMS- of App-verificatie. Een 
papieren Gezondheidsver-
klaring kunt u kopen bij de 
meeste gemeenten of via 
RegelZorg. Deze vragenlijst 
over uw eigen gezondheid 
moet u eerst zelf invullen 
en opsturen naar het CBR. 
Als antwoord krijgt u van 

het CBR het Verslag (soms 
meer dan één), die de 
keuringsarts moet invullen. 
Op dát moment kunt u pas 
een afspraak maken voor 
de keuring. De artsen waar 
Regelzorg mee samen-
werkt, zijn aangesloten bij 
ZorgDomein. Zij vullen de 
formulieren digitaal voor u 
in en versturen deze direct 
naar het CBR.  Meer infor-
matie over de procedure 
leest u op de website van 
Regelzorg.
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Xantijne’s 
Jungle Fever 
 

Tekst en foto’s door Xantijne Plantijne

De Maranta 

De Maranta is uitgeroepen tot plant van het jaar 2021. Een goede 
gelegenheid om daarom aandacht te besteden aan deze plant met zijn 
mooie, kleurrijke bladeren! De Maranta is oorspronkelijk afkomstig uit 
de tropische gebieden van Midden en Zuid Amerika en West-Indië.  

Een andere naam voor deze 
plant is ’10 geboden plant’ 
of ‘gebedsplant’. Dat komt 
omdat hij in de avond zijn 
bladeren naar boven vouwt 
wat lijkt op biddende han-
den. Overdag vouwt hij zijn 
bladeren weer open in het 
ritme van het licht.  Deze 
plant is zo opgekweekt dat 
een paar soorten geschikt 
zijn voor in onze huiskamer 
maar van oorsprong is het 
een bodembedekker die 
in een wilde structuur zijn 
bladeren laat groeien.  Hij 
kan het ook goed doen als 
hangplant in huis.  
Deze plant is niet giftig (han-
dig om te weten als je kleine 
kinderen of huisdieren hebt).  

Bekende soorten

De meest bekende soorten 
zijn de Kerchoveana, Fasci-
nator Tricolor en de Lemon 
Lime. Allemaal hebben ze 
hun eigen, mooie bladte-
keningen. Dat is de reden 

waarom deze plant ook zo 
geliefd is. De Lemon Lime is 
de meest aparte soort van 
deze drie.   

Verzorging 

De Maranta kan goed op 
een schaduwrijke plek 
staan maar ook een lichte 
plek kan hij goed verdra-
gen zolang hij niet in direct 
zonlicht staat.  Hij komt 
oorspronkelijk uit de tropen 
en houdt daarom van een 
hogere luchtvochtigheid. 
Dit kan je in de woonkamer 
nabootsen door de plant te 
besproeien met fijne nevel 
of door de luchtvochtig-
heid in huis te verhogen 
met een luchtbevochtiger.  
Laat je dit achterwege dan 
zul je zien dat hij bruine, 
dorre randen aan de blade-
ren zal krijgen en zelfs blad 
kan verliezen.  
Laat de grond niet uitdro-
gen maar houdt hem licht 
vochtig. Te natte grond 

kan als snel voor wortelrot 
zorgen bij deze plant. Ge-
bruik daarom ook luchtige 
grond; je kunt (kokos)pot-
grond mengen met perliet 
om voor goede drainage 
te zorgen.  

Stekken

De Maranta is heel erg
makkelijk te stekken. Je 
knipt een stengel af 
onder het blad en onder 
de luchtwortel ‘knobbel-
tjes’. Het stekje zet je dan 
in een vaasje water op een 
lichte plek zodat hij kan 
wortelen. Let op dat de 
bladeren niet in het water 
zitten want dan kunnen 
ze gaan rotten.  Zodra het 
stekje wortels heeft met 
meerdere vertakkingen  
kan hij in de aarde. Je 
kunt het stekje ook bij de 
oorspronkelijke plant in de 
pot stoppen om het een 
voller geheel te maken.

Brief van ons Wies 
Biste meense 

Hedde gullie net als wij nog iets gedaon in de vekaantie. 
Gewoon binne zitte , en zeurge dè ge  nie ziek word . Nou 
des dan goed gelukt. We zen er nog. Nao aanderhalf jaor, 
nog gin knuffel van ons klènjong, dè doe zeer. Die rotte 
corona. Mar naa begint ut wir un bietje te loope, ze meu-
ge wir naor de school, en ze kome wir bij ons binne. Wè 
hebbe toch wet af geknuffelt. Want dè hadde we nóódig. 
We hebbe dè gemist. Want oewe meens hil de tèèd te 
knuffele, dè doe ik nie daor zen we un bietje te oud vur, 
vruuger toen wel mar naa hoeft ut allemaol nimmer. En 
we hebbe ut naa mar nie wet d`r allemaol gebeurd in de 
wèreld. 

Wij proberen ons kender ut allemoal goed mee te geve, 
ut is niks as ellende,mar as wij daor woone en we krege 
de kaans  dan zouwe wij ok vluchte naor un veilig laand 
want as vrouw wilde veilig woone. En waor de kender 
naor de school kunne. Mar van die rotte corona daor zen 
we nog nie van aaf. We waochte mar aaf, de griep mot 
nog kome. We houwe de deure dicht hor. Ik wens jullie 
allemaol veul gezondheid toe meer kan ik nie zegge.  
Ik zeg mar zòò; De dingen verandere niet, nee wij 
veranderen. 

Houwdoe war veul groete van jullie Wies 

   

Breinbreker uitleg en oplossing
• We hebben 6 figuren (en 1 lijk) en 6 kamers, maar 1 

kamer (balzaal) blijft leeg. Dus is er 1 kamer met twee 
mensen. 

• Michael (eetkamer) was met iemand anders, dus dat 
is niet de dader. 

• Erica (boven patty) heeft het ook niet gedaan, want 
het lijk ligt beneden. En dat geldt ook voor christina. 
(1 kamer rechts van Erica) 

• Christina kan niet bij Michael zijn, want dan zou Erica 
naast het huis staan, en ook niet in de balzaal (leeg) 
dus moet Christina in de Zitkamer zijn. En Erica dus 
bij Michael. 

• Dan is Patty in de keuken (onder Erica) 

• Donald zou in principe bij Patty kunnen zijn, ware 
het niet dat aanwijzing 1 (in alle kamers, behalve de 
balzaal is minstens 1 verdachte) dat uitsluit. Dus is 
Donald in de Serre (een kamer links van Sam), en is 
Sam de dader (bibliotheek). 

• Breinbreker is een logische puzzel voor op de com-
puter https://schilde.home.xs4all.nl/index.htm maar 
kan dus ook heel goed in de krant.
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De Kerf & Van Sprang uw notarissen in Tilburg Wij adviseren u zorgvuldig bij het  o pstellen 
van een samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden of levenstestament.  Wilt u een testament opmaken 
of heeft u een verklaring van erfrecht of estateplanningsadvies nodig? Onze (kandidaat-)notarissen hebben 
veel persoonlijke aandacht voor u. Het eerste gesprek bij ons is gratis!

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

PERSOONLIJKE
AANPAK

BETROKKEN
BIJ UW ZAAK

TRANSPARANTE
TARIEVEN & OFFERTES

FAMILIERECHT
ERFRECHT

ESTATE PLANNING
ONROEREND GOED 

ONDERNEMINGSRECHT 

De do’s en don’ts 
bij schenken  
Door  Mevr. Mr. Aefke (A.M.G.) van de Garde, 
kandidaat-notaris

De snelste 
heet Max 
Mijn huisdier

Regelmatig krijgen wij vragen rondom het doen van schenkingen. Het is echter niet 
altijd verstandig om te schenken. Waar moet u op letten? 

1. Het geld moet beschikbaar zijn 
Bestaat uw vermogen voor het grootste deel uit een huis of beleggingen dan is het 
vaak lastig om te schenken. Uw geld zit dan als het ware “vast”. Eventueel is het 
mogelijk om in dat geval een schenking op papier te doen. 

2. U moet het geld zelf kunnen missen 
Schenken is een goede manier om belasting te besparen en om ervoor te zorgen 
dat er niet teveel geld betaald hoeft te worden bij een opname in een verzorgings- 
of verpleeghuis. Maar denk ook vooral aan uzelf. Wilt u bijvoorbeeld nog op vakan-
tie, welke financiële tegenslagen zijn er nog te verwachten? Schenk alleen als u het 
geld echt kunt missen. Twijfelt u hierover, dan kunt u mogelijk ook een herroepelijke 
schenking doen. Deze schenking kan teruggedraaid worden. Voor de begiftigde is 
dit uiteraard minder fijn. Het is dus belangrijk dat de begiftigde hier rekening mee 
houdt en het geld niet zomaar opmaakt. 

 3. Beslis of u de schenking schriftelijk wilt vastleggen 
Het is, met uitzondering van de schenking op papier, niet verplicht om een schen-
king bij de notaris te laten vastleggen in een notariële akte. Dit kan eventueel ook 
in een onderhandse akte beschreven worden. Dit is een akte die door u zelf is 
opgemaakt. Voordeel van het vastleggen bij de notaris, is dat de notaris meedenkt 
over de (juridische en fiscale) consequenties van de schenking, dat de akte goed 
bewaard blijft en dat u bijvoorbeeld in geval van minderjarigen ook een bewind 
kunt instellen. 

4. U kunt ervoor zorgen dat de schenking alleen aan uw eigen kind toekomt. 
Bij de schenking kan worden bepaald dat het geschonken bedrag niet gedeeld 
hoeft te worden met de partner in geval van echtscheiding. In dat geval neemt u 
een uitsluitingsclausule op. 

5. Bekijk of alle kinderen een gelijk bedrag ontvangen 
Veel mensen vinden het belangrijk dat alle kinderen een gelijk bedrag verkrijgen 
van hun ouders. Dit kan scheef lopen wanneer u een schenking doet aan één van de 
kinderen. Door bij de schenking te bepalen dat de schenking moet worden inge-
bracht in de nalatenschap worden eventuele verschillen rechtgetrokken. 

6. Vraag of de begiftigde de schenking ook wil 
Het lijkt voor de hand te liggen dat iemand graag een schenking ontvangt. Er zijn 
echter ook omstandigheden te bedenken waarom iemand dit niet zou willen. Denk 
bijvoorbeeld aan iemand die een uitkering ontvangt. Deze persoon zou mogelijk 
gekort kunnen worden op zijn uitkering.  

7. Er gelden verschillende vrijstellingen voor de schenkbelasting 
In 2021 zijn de vrijstellingen voor de schenkbelasting tijdelijk verhoogd met 
€ 1000,00. Dit wordt volgend jaar hoogstwaarschijnlijk weer 
teruggedraaid. Aan sommige vrijstellingen zijn voorwaar-
den gekoppeld, zoals bijvoorbeeld een maximumleeftijd 
of een doel waaraan het geschonken bedrag besteed moet 
worden. 

8. Toestemming van uw partner is vereist 
Indien u gehuwd bent, volgt uit de wet dat u elkaar toe-
stemming moet verlenen voor het doen van een schenking. 
Zorg er dus voor dat u in dat geval beiden tekent voor de 
schenking. Doet u dit niet, dan kan de schenking mogelijk 
ongedaan gemaakt worden. 

Staat u op het punt om te gaan schenken en wilt u zeker 
weten dat alles juridisch en fiscaal gezien goed verloopt 
dan helpen wij u graag.  

U kunt ons bereiken op 013-532 11 55 of via 
info@notaristilburg.nl.

Naam: Max 
Soort: postduif 
Kleur: Verschillende grijstinten met een groene vleug 
Geboren: 2019 
Topsnelheid: 120 km/uur 

Bij de laatste wedstrijd van het seizoen, op 11 september, 
leverde Max een topprestatie. De postduif van Rinus van 
Hest vloog in 3 uur en 10 minuten van het Franse Pont 
St. Max terug naar huis. Dat is zo’n 100 km per uur. Hij 
veroverde daarmee de 33ste plaats van in de totaal 1200 
deelnemende duiven. Max is de enige duif die Rinus een 
naam gaf. “Omdat hij de snelste is, al heeft Max ook een 
heel snelle broer.” 

Een paar uur per dag besteedt Rinus (76 jaar) aan de 
verzorging van zijn dieren: ‘s Morgensvroeg geeft hij ze 
eten, drinken en een schoon hok. ‘s Middags krijgen ze 
nog eens voer. “Het is eigenlijk net topsport. De duif is de 
atleet en ik ben zijn verzorger.” 

Een mooie bezigheid, vindt Rinus. Maar het aantal dui-
venmelkers neemt flink af. Vroeger zaten er in de directe 
omgeving wel 25, nu is hij nog de enige. Toch staat hij 
bij een wedstrijd vaak met een man of vier te wachten 
op zijn duiven. “Eén maat komt hier elke week, die had 
vroeger zelf duiven. Toch altijd weer spannend of, en hoe 
laat ze terug zijn.” 
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Een modern 
buurtsprookje  
Door Pietjan Dusee 

“Ik ben er eigenlijk gewoon ingerold”, zegt ze. 
“Het was echt geen bewuste keuze. Ik was amper 
zestien, zeventien en ik merkte dat ik voor mijn 
leeftijd wel erg veel geld verdiende. Ik hield van 
mooie kleren, make up en ging graag uit en die 
man bood me veel geld dus ik dacht: waarom niet? 

Ik dacht dat moet ik vaker 
doen. En ik had zoals ze dat 
nu noemen een verdien-
model.” Ze lacht. Ik moest aan 
haar denken bij een bericht 
in het nieuws. ‘In zeven ho-
tels en 46 huizen in Tilburg 
is het afgelopen jaar illegale 
prostitutie vastgesteld.’ 

“Ik kon dat natuurlijk niet in 
de buurt doen of aan huis, 
maar al snel kon ik werken 
bij een club in het centrum. 
Schoon, veilig en goede ver-
diensten. In het begin vond 
ik het geen vervelend werk 
en ook wel een beetje span-
nend, maar het was vooral 
het geld dat…nou ja, het kon 
er ook gezellig zijn.” 

We waren pubers en we wis-
ten dat die jonge vrouw, dat 
meisje uit de buurt, in het 
leven zat. Wat dat eigenlijk 
betekende en waar zich 
dat dan afspeelde, daarvan 
hadden we alleen een ver-
moeden. Als we haar zagen 
fietsen, altijd als door een 
ringetje te halen, wisten 
we wel wat ze ging doen. 
Althans dat beweerden wij 
toch, zowel bleu als groen 
achter de oren. 

“Illegaal was het niet. 
Trouwens legaal 

ook niet. Vergund 
sekswerken zoals ze 

dat nu noemen bestaat 
pas 20 jaar of zo”. 

Ik verloor wel snel mijn on-
nozelheid. Waar zo snel geld 
rondgaat verduisteren de 
praktijken meer en meer en 
handel is handel of het nu 
om mensen gaat of niet. Er is 
zoveel dat het daglicht niet 
kan verdragen. En dat stapelt 
zich in zo’n club op met ge-
weld, onheuse praktijken, bi-
zarre voorstellen en misbruik, 

wapens zelfs en wat zoals 
ze dat nu noemen mens-
onterende praktijken. Het 
heeft veel te lang geduurd 
voordat ik dat durfde op te 
geven. 

“Ik heb het een tijd 
als zelfstandige 

geprobeerd, maar 
dan ben je zo kwets-
baar en onveilig, er 

komt nogal wat 
extreem volk “

langs, zeker niet altijd jofel 
om het zo maar te noe-
men.” 

“Helemaal loskomen van 
die periode in mijn leven 
is niet gelukt en gaat ook 
niet meer lukken; er is 
zoveel mis in die wereld. 
Ik ga af en toe nog wel 
mee met de controles van 
de gemeente. Niet in Til-
burg vanzelf. Ik hoop 
die meiden te kunnen 
helpen.” 

Ja, wij hadden zo’n meisje 
in de buurt. Eerst op de 
fiets, dan een mobylette, 
maar al snel een kekke 
sportauto zoals ze dat 
nu noemen. En zo gingen 
we van een soort pikante 
ondeugd naar een serieuze 
grootstedelijk problema-
tiek van uitbuiting, 
mensenhandel, 
drugscriminaliteit en 
ander geweld. Het is 
lastig te zeggen hoe groot 
de problematiek is zegt 
Maaike Krielaart van Sterk 
Huis, dit zijn de eerste 
echte cijfers. Maar 46 
sekshuizen met illegale 
prostitutie is een ‘fors 
aantal’. 

En dat meisje, die vrouw, 
ze woont er nog steeds. 

Zonnige voordeurmarkt
bij het Rooseveltplein

Op zondag 12 september organiseerden wijkbewoners een Voordeurmarkt bij het 
Rooseveltplein en in de omliggende straatjes. Het was een daverend succes! Meer 
dan 70 buurtbewoners zetten een tafel voor de deur om tweedehands spullen te 
verkopen. De sfeer in de buurt was ontspannen en gezellig. Zoals een bewoner uit de 
Karel Doormanlaan zei: 'hier waren we echt aan toe'. Er werd bij gekletst met buren, 
spulletjes weggegeven en bezoekers konden op verschillende plekken rekenen op 
iets lekkers.  

Zowel vooraf als op de dag zelf ontstonden er mooie samenwerkingen. Een deelne-
mer aan het Rooseveltplein doneerde een deel van haar opbrengst aan Pakje van de 
Sint. Verschillende ondernemers uit de buurt leverden een bijdrage; Bakkerij Kriellaars 
had voor alle deelnemers een zak broodjes en wat krentenbollen. La Cuisine 
sponsorde een maaltijd en Studio Gee gaf een cursus Aquarelleren weg. 

Het was de eerste Voordeurmarkt, maar zeker niet de laatste! Wil je op de hoogte 
blijven of meer foto's zien? Kijk dan op www.voordeurmarkt.nl of bezoek de 
facebookpagina 'Voordeurmarkt Rooseveltplein eo.'. 
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Een avontuurlijke 
ontdekkingstuin 
Door Anita Zeeman 

 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

diggersrecordstore.nl

SPOTLIGHT
Diggers Recordstore plaatst regelmatig een album 

in de spotlight. Albums die eens in de toplijsten 
stonden en nu vergeten zijn. Zonde en dus geven 

zij ze de aandacht die ze nodig hebben. 
Kent u deze al?   

Ovens van Ondank 

Ovens van Ondank is een New Wave / post-punk 
band uit Utrecht. Hun gelijknamige album werd 
opgenomen in SSR te Utrecht (nu Ekko) in het jaar 
1983. Toch is dit vinyl album nieuw. Hoe dan? Björn 
de drummer van de band belandde in Tilburg. Hier 
kwam hij in contact met Bart de Groot. Voor wie hem 
nog niet kent, de zoon van de eigenaar van Diggers. 
Bart zag wel iets moois in de cassette tapes en mixte 
de tapes die in 1983 geproduceerd zijn tot één album. 
Dit resulteerde in een mooie 12 inch plaat, gemixt 
in Diggers Studio’s! Je kan het album ook alvast 
beluisteren via Bandcamp: https://ovensvanondank.
bandcamp.com/releases  

Jeroen, Patrick en hun pleeg-
zoon Justus hebben achter 
hun rijtjeshuis een ‘
avontuurlijke ontdekkings-
tuin’. Zo werd hun tuin om-
schreven door de organisatie 
van VELT eco-tuindagen 
2019.  
Jeroen laat mij de tuin zien. 
Als je de tuin inloopt zie 
je heel veel groen. Het is 
geen tuin met een aparte 
bloemenborder, moestuin 
en boomgaard. Aan weers-
zijden van een smal tuin-
pad groeien en bloeien de 
(eetbare) planten, bloemen, 
struiken en (fruit)bomen 
uitbundig door elkaar heen. 
De muren en schutting zijn 
daardoor niet te zien. Door-
dat alles door elkaar staat 
word je steeds verrast. Er is 
een vijver. Daarachter leidt 
een kronkelend zijpad naar 
de bramenstruiken. Deze 
groeien gedeeltelijk over het 
pad heen. Zo te zien zijn de 
bramen rijp. Jeroen: ‘Binnen-
kort kunnen we de noten en 
het fruit oogsten’. Achterin de 
tuin is een werkplaats. Deze 
kun je pas zien als je er vlak-
bij bent. Voor de werkplaats 
is een klein terras waar een 
notenboom voor schaduw 
zorgt. Daar vlakbij is een ren 
met 4 kippen en een hut van 
levende wilgentakken. Justus 
laat mij vol trots zijn hut zien, 
die omringd wordt door een 
hazelaar. ‘Ik zit hier graag. Ik 
heb een stukje van de haze-
laar weggeknipt als een soort 
raam. Ik wil wel naar buiten 
kunnen kijken’ zegt Justus.   

De kiwi staat als een parasol 
boven een kleine hot tub. 
Het terras aan huis krijgt 

schaduw van een trompet-
klimmer. Jeroen vertelt dat 
toen zij hier kwamen 
wonen er alleen een gras-
veld was met enkele fruit-
bomen en twee grote ter-
rassen. ‘Wij wilden een tuin 
met bloemen, struiken en 
bomen en hebben de tuin 
gaandeweg veranderd. De 
terrassen hebben we een 
stuk kleiner gemaakt en het 
grasveld is nu weg.’ 

‘Ik verander ieder jaar iets 
aan de tuin. Ik plant regel-
matig nieuwe planten om 
te kijken wat ze doen. Soms 
verdwijnen ze op de plek 
waar ik ze plant en duiken 
ze ergens anders weer op. 
Planten groeien daar waar 
ze zich goed voelen. Af en 
toe staat er opeens een 
plant die ik niet geplant 
heb. Die laat ik staan en kijk 
wat het wordt. Meestal mag 
hij blijven.’ 

‘Een deel van het snoeiafval, 
blad en plantenresten laten 
we liggen (chop and drop), 
de rest gaat naar onze com-
posthoop. Het zorgt voor 

een humusrijke grond, het 
verrijkt het bodemleven. De 
grond zit vol met pissebed-
den, wormen en dergelijke. 
Die zorgen ervoor dat in het 
voorjaar de plantenresten 
en het afgevallen blad ver-
dwenen zijn. We gebruiken 
alleen onze eigen compost. 
We mesten niet en gebrui-
ken geen gif. We begonnen 
hier met arme zandgrond. 
Nu hebben we een tuin met 
rijke zwarte aarde. En het 
groeit en bloeit hier volop. 
Behalve veel vogels, bijen 
en vlinders zitten er ook 
kikkers, padden en salaman-
ders. Ik geniet daarvan.’ 

‘Ik hoop dat onze tuin 
andere mensen inspireert. 
Dat ze zien dat een tuin 
meer kan zijn dan alleen 
grind, gras of tegels.’ 

Edwin&MarinaBestellen? Bel Edwin en Marina Smits.
Tel.: 013-82 00 954  

etenmetgemak.nl
smits@etenmetgemak.nl

De Wouwerd 39, Udenhout

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!

Bestel de
   Proefbox!

€ 15,00
Bestel nu 
3 maaltĳ den
voor maar

Kipsaté

Boerenkool

Erwtensoep

Tongschar & zalm

Erwtensoep

foto; Kim Pattiruhu


