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Ondernemersvereniging Korvel Vooruit bestond in 
2019 alweer 100 jaar. En dat wordt samen gevierd. 
De ondernemersvereniging heeft de handen ineen-
geslagen met het kunstenaarsduo Tom Heintz en 
Jolein Kop, om samen een kunstwerk te maken wat 
vertrekt vanuit de dromen van de bewoners van de 
buurt.  

Dromen kunnen het 
begin zijn van een nieuwe 
en andere werkelijkheid. Eén 
waar je wildste fantasieën 
werkelijkheid kunnen wor-
den. Een werkelijkheid zon-
der beperkingen en waarin 
alles mogelijk is.
 
Met het Dromenloket zullen 
Tom en Jolein vanaf januari 
te vinden zijn in en rondom 
de Korvelseweg, om samen 
met de bewoners en onder-
nemers in gesprek te gaan 
over de dromen in de buurt. 
Deze dromen worden 
verzameld en zullen samen 
de rode draad vormen van 
het kunstwerk dat medio 
2022 zal worden gepresen-
teerd. Een lichtinstallatie 
waarin het publiek met 
zijn hoofd in de wolken staat 
en kan luisteren naar de 
dromen van de buurt. 
 

In de maand december 
worden de etalages van de 
ondernemers op Korvel weer 
mooi ingericht. Met toffe 
winacties zowel voor de win-
kelier en de ondernemers. 
Ook daarin staan dromen 
centraal. Voor de kleintjes is 
er een leuke kleurplatenwed-
strijd. De kleurplaten zijn op 
te halen in diverse winkels.  
Wil je jouw droom met 
ons delen? Stuur dan een 
bericht naar: 
dromen@korvel-besterd.nl 

Wat was jouw droom 
als kind? Wat is jouw 

droom voor de 
toekomst? Wat is 

hetgeen waar jij altijd 
van hebt gedroomd? 
Tom en Jolein horen 

het graag. 

Tom Heintz en Jolein Kop, zijn beiden  afgestudeerd van de Fontys Hoge-
school voor de Kunsten in Tilburg. Tom als theatermaker en Jolein als 
ervaringsontwerpster. Samen maken zij projecten op het snijvlak van 
theater en beeldende kunst. Beiden vertrekken ze uit de verhalen van de 
mens, Tom vertelt ze en Jolein geeft hier vorm aan. 

Door de samenwerking tussen de twee disciplines maken zij méér dan al-
leen een statisch beeld. Ze halen je uit de realiteit en dompelen je onder in 
droomwerelden. Zij vertellen de geschiedenis en de verhalen van een plek of 
gebeurtenis. Ze ontwerpen ontmoetingen met licht, geluid en omgeving. En 
creëren interactieve wisselwerking tussen publiek en het kunstwerk. 
Hun werk is dan ook net als de Korvelseweg constant in beweging.

foto; RIck Peereboom

Op zoek naar dromen van 
bewoners in de buurt 
Door Jolein Kop en Tom Heintz  

diggersrecordstore.nl
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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 aan-
leverspecificaties kunt u vinden op onze website. Ook zijn daar 
de reeds verschenen kranten digitaal te lezen.

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

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

Eerstvolgende Koppel komt uit op  19 februari,
Kopijsluiting is op 24 januari 2022.

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

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

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

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

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

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

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

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

Cinemaatjes
Al ruim vier jaar recenseren William van der Voort en Jean-Paul Arends 
films op YouTube en voor Omroep Tilburg. Daarnaast zijn ze een jaar geleden 
ook hun eigen film-podcast ‘Cinepraatjes’ begonnen. Dat ze een voorliefde 
hebben voor horror- en sciencefictionfilms is daarin duidelijk te zien en te 
horen. Wijkkrant De Koppel vroeg deze twee filmkenners om een Top 5 
wintermaanden films, dus bij deze:

Links: 
Alle Cinemaatjes recensies zijn hier te zien: 
www.youtube.com/dutchnerdclubde 
Cinepraatjes podcast is hier te beluisteren:
www.soundcloud.com/cinepraatjes
Volg Cinemaatjes op:
www.instagram.com/cinemaatjes013
www.facebook.com/cinemaatjes
Je kunt Cinemaatjes steunen op:
www.patreon.com/cinemaatjes

1 - The Thing - John 
Carpenter (1982) 

Deze spannende scifi-
horror van regisseur John 
Carpenter neemt je mee 
naar een wetenschappelij-
ke expeditie op Antarctica, 
waarin een buitenaardse 
parasiet huishoudt in een 
Amerikaans kampement. 
Een flinke dosis paranoia 
en prachtige special-effects 
zorgen ervoor dat dit een 
must-see is voor de liefheb-
bers van het genre.

2 - Let The Right On 
In - Tomas Alfredon(2008) 

In deze Zweedse horrorfilm 
(originele titel: Låt den rätte 

komma in) krijgt de ge-
plaagde tiener Oskar op 
een avond nieuwe buren, 
waaronder een meisje ge-
naamd Eli. Er ontstaat een 
band tussen de twee, maar 
al snel blijkt dat Eli 
niet zomaar een meisje 
is. Laat je niet afschrik-
ken doordat dit een hor-
rorfilm is, want het is ook 
een prachtig, romantisch 
coming-of-age verhaal.

3 - Black Christmas - 
Bob Clark (1974) 

Deze lijst zou niet compleet 
zijn zonder een kerstfilm, 
maar uiteraard kiezen we 
wel voor een horrorvariant. 
Tijdens de kerst wordt een 

studentenhuis voor meiden 
lastig gevallen door een 
hijger, maar deze houdt het 
niet alleen bij vervelende 
telefoongesprekken. Er 
vallen namelijk ook doden. 
Dit is misschien wel één van 
de eerste slasher-films en 
sowieso de favoriete kerst-
film van Elvis Presley.

4 - The Changeling - 
Peter Medak (1980) 

Door een tragisch ongeluk 
verliest John Russell zijn 
vrouw en kind. Om dit te 
verwerken verhuist hij naar 
een enorm landhuis, wat 
al jaren leegstaat. Al snel 
merkt hij dat het spookt 
in dit huis en gaat hij op 
onderzoek naar wat er 
zich hier eerder heeft afge-
speeld. Vele latere horror-
films hebben deze film als 
voorbeeld genomen. Ver-
plichte kost voor horrorfans.

5 - Falling Down - 
Joel Schumacher (1993) 

Heb je het koud, kijk dan 
naar deze film waarin de 
hoofdpersoon zijn dag niet 
heeft. Het is verschrikkelijk 
warm, hij is ontslagen en 
staat muurvast in een file. 
Hij bereikt zijn kookpunt, 
stapt uit z’n auto en besluit 
te voet verder te gaan. 
Onderweg loopt hij tegen 
nog meer frustraties aan, 
waarop hij besluit het heft 
in eigen hand te nemen. 
Een satirische thriller, maar 
ook een zwarte komedie 
vol actie, dus voor ieder wat 
wils.
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COLUMN
Door Wim Werker

Positief blijven
 
Het valt niet mee om positief ingesteld te blijven met al 
dat negatieve Coronanieuws. Zo denk je dat we het erg-
ste achter de rug hebben en meteen daarna pieken de 
besmettingen op een vreselijke manier. Verder maken 
de tegenstellingen tussen wel en niet gevaccineerd het 
er ook al niet gezelliger op. 
Ik ben tweemaal gevaccineerd en ben daar erg blij mee. 
Ik probeer respect te hebben voor mensen die zich 
niet willen laten inenten maar het kost me enorm veel 
moeite. Ik snap ze echt niet. Als nu in deze periode juist 
zoveel  niet gevaccineerde mensen ziek worden, in het 
ziekenhuis opgenomen worden, naar de IC moeten en 
overlijden, wat voor reden kun je dan aanvoeren? 
Bovendien met een veel hogere vaccinatiegraad is het 
collectief ook beter beschermd. Een beetje aan je 
medemens denken is nooit slecht. Ook eens denken aan 
al die mensen die in de ziekenhuizen en verpleeghuizen 
heel hard werken zou niet misstaan. Misschien ook een 
reden om je te laten vaccineren. Doen! 

We zitten weer in de grauwe maand december met zijn 
steeds korter wordende dagen. Je wordt niet alleen 
door de corona depressief maar ook door het korten 
van de dagen. Ik vier 2 data altijd: 21 juni omdat we dan 
de allerlangste dag hebben maar ook 21 december om-
dat de dagen weer langer worden. Lang leven het licht! 

En dan nog Willem II. Tjonge, wat was die tweede plaats 
net onder Ajax mooi, al weer veel weken geleden. We 
keken weer uit naar de Europacup wedstrijden. Maar dat 
is inmiddels ver weg. Sappelen is het weer. Kom nou 
mannen in dat rood, wit en blauw. Op een nette manier 
de beuk er in zodat we niet weer in degradatiezorgen 
belanden. Scheppie erop! 

Verder is dit de laatste Koppel van het jaar. Ik wens u 
allen fijne feestdagen, een mooi oud en nieuw (zonder 
allerlei vreselijk letsel door het vuurwerk) en een mooi 
nieuw 2022!  Enne: blijf gezond! 

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

Op de stoep van het stadhuis 
 

Tekst en foto door Marcel Horck, stadsimker en inwoner van St. Anna
 

Meer dan een jaar zaten we op de stoep van het stadhuis. Letterlijk... 
In totaal waren het 265 werkdagen. Elke ochtend tussen 8 en 9 uur 
begroetten we de burgemeester, de wethouders en de ambtenaren. 

En we maakten hen nog-
maals duidelijk dat we geen 
enkele behoefte hebben 
aan ‘nog een groot indus-
trieterrein in Tilburg’. Want 
de gemeente wil nog meer 
industrie en nog meer do-
zen -zoals wij ze noemen- 
naar Tilburg halen. Dit keer 
op ‘Wijkevoort’. Een gebied 
tegen de vliegbasis Gilze 
Rijen.  

De bouw van nog meer 
industrie heeft grote gevol-
gen voor onze stad. Want 
nu nog ligt er in die hoek 
van Tilburg een mooi oud 
boeren landschap. Het is er 
nog groen. In de afgelopen 
coronatijd hebben vele 
mensen -met name uit de 

Reeshof- daar gefietst 
of gewandeld. Ze genoten 
er van de natuur, ’s ochtends 
zie je er vaak nog reeën. En 
er zitten beschermde uilen.  

Nu al rijden er veel vracht-
wagens rondom de Rees-
hof. En op de A58 staat het 
iedere ochtend al helemaal 
vol. Met de aanleg van nog 
meer industrie zullen de 
aantallen vrachtwagens en 
auto’s makkelijk nog eens 
verdubbelen. Nog meer 
vuile lucht dus !  

Op 15 november heeft 
de meerderheid van onze 
gemeenteraad helaas 
gemeend toch een groot 
industrieterrein te willen 

bouwen. Ondanks ons 
lange protest, eerst handte-
keningenacties, de aanvraag 
van een referendum, in-
spraakrondes en toen nog
een dagelijks protest op de 
stoep van het stadhuis.
 Het lijkt dus voor niets te 
zijn geweest. Nu rest ons 
alleen nog een lange weg 
naar de hoogste rechter, de 
Raad van State. We gaan 
het zien, en houden u op de 
hoogte 

Als imker in deze stad maak 
ik me al jaren grote zorgen 
over de natuur. Vandaar dat 
ik me heb aangesloten bij 
het protest. 

Winnares wandelroute 
prijsvraag
Voor de zomervakantie 
hadden we als redactie een leuke prijsvraag 
geplaatst in de krant. Wie kon er de kinderpuzzel 
wandelroute in Korvel juist lopen?
U kent ze wel, die vrolijke 
prullebakken en stroomkast-
jes in de wijk? Er zijn heel 
veel leuke en vooral crea-
tieve inzendingen geweest 
maar Catootje had de prijs! 
Zij mocht op een vrijdag-
middag een tof T-Shirt 
komen maken in het atelier 
bij OntwerpCirkel. Als een 
echte pro ging ze aan de 
slag en ze was dan ook erg 
trots op het resultaat. 

Prachtig gemaakt 
Catootje! foto; Odette Payens
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Schr� f of teken jouw dromen in en rond om de wolken

Kleur wedstrĳd!
Voor álle leeftĳden!

Wil je dat jouw verhaal in de nieuwe kunst installatie op 
de Korvel komt? Lever dan de kleurplaat vóór 6 Januari 
2022 in bĳ Peerke Meubels of Pĳnenburg Schoenen en 
maak kans op schitterende prĳzen! 

Naam:
Leeftĳd:
Email:

Winkellint

SCAN EN
VERTEL ONS

JOUW 
DROOM

Wat is jouw droom?

Geef Korvel kleur en win!
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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. 

Herfstige winter 
Dat natte herfstblad en die waterkou 
Plus af en toe wat slecht getimede regen 
De zon is op z’n best ’n beetje lauw 
Zo gaat ’t en daar kan ’n mens wel tegen 

We sloffen door de straat of door de wijk 
En zijn veeleer gelaten dan tevreden 
Het nieuwe jaar komt binnen ons bereik 
Waarna ’t vertrouwde leed weer wordt geleden 

Tijd om je te bezinnen? Ach, welnee! 
We doen te vaak dezelfde domme dingen 
En zien dan achteraf pas het patroon  

Soms zit de wind flink tegen, soms wat mee 
Soms lijkt de wind een droevig lied te zingen 
Maar aan die toon zijn wij ook wel gewoon  

Social Energy in 
President Mandelahof 
Door Anita Zeeman 

 
In de ontmoetingsruimte President Mandelahof zitten groepjes mensen gezellig 
te praten en er wordt gebiljart. Achterin de ontmoetingsruimte is een winkel 
met tweedehands kleding, de Repair-shop, PC-Restart, een bibliotheek, een 
tafelvoetbalspel en twee dartbanen. Twee jaar geleden had ik een interview met 
Roland Samuels van Social Energy over zijn plannen met de HUB aan de Korvelseweg. 
Hij wilde daar een netwerkplek voor studenten en buurtbewoners creëren en een 
Repair-Shop, cursussen, lezingen en dergelijke. Hij ontvangt mij in de bibliotheek van 
de ontmoetingsruimte. 

Vanaf 24 december sluiten wij de deuren tot 4 januari.
Daarna bent u weer van harte welkom.

Fijne feestdagen voor iedereen en 
een goed (�ets) 2022.

 Wij hanteren vriendelijke prijzen en u krijgt altijd
 een prijsopgave vooraf.
 Indien nodig hebben we een leen�ets ter beschikking
 Wanneer u niet in de gelegenheid bent om uw �ets
 voor onderhoud en/of reparatie te brengen,  kunnen
 wij de �ets bij u komen halen.

‘Sinds begin dit jaar huren 
wij (Stichting Social Energy) 
de Ontmoetingsruimte 
President Mandelahof. We 
hebben een huurcontract 
voor 5 jaar. TBV vroeg ons 
om het huiselijk te maken 
en activiteiten te organise-
ren waar buurtbewoners 
behoefte aan hebben. Alles 
wat ik wilde is hier geland.’  

‘De ontmoetingsruimte is 
7 dagen per week open tot 
20:00 uur. Wij zijn er niet 
alleen voor bewoners van 
de flat en de senioren-
huisjes, maar ook voor alle 
buurtbewoners. 

Wij faciliteren en 
stimuleren eigen 

initiatieven van de 
bezoekers en dat 

gaat goed. 

Zo is er nu een kaartclub, 
schilderclub en een biljart-
club. Er worden yogalessen 
gegeven. Een bewoner bakt 
iedere vrijdag friet voor de 

buurt. En een kok die zijn 
baan verloor tijdens corona 
kookt hier 2 x per week voor 
12 personen, wel vooraf 
reserveren.’ 

‘We hebben twee keer per 
week een gezamenlijke 
filmavond. We willen maan-
delijks een rommelmarkt 
houden. De eerste in 
november was succesvol, 
maar we weten niet of de 
tweede in december door 
kan gaan i.v.m. corona. 
Verder heb ik het plan om 
muziekmiddagen te organi-
seren.’ 

‘Deze zomer hebben we in 
de tuin een terras geopend 
en de jeu-de-boules banen 
met behulp van vrijwilligers 
opgeknapt. Er werken hier 
trouwens alleen vrijwilligers, 
soms tegen een vrijwilli-
gersvergoeding. Wij hebben 
geen betaalde krachten.’ 
De kledingwinkel is van MST 
(Missionarissen Servicepunt 
Tilburg). Twee vrijwilligers 

uit de buurt staan met 
veel plezier in de winkel. 
De Repair-Shop en PC-
Restart zijn projecten 
van Social Energy. In de 
Repair-Shop kun je wit- en 
bruingoed laten repare-
ren. PC-Restart biedt hulp 
bij computerproblemen. 
Vlakbij ligt Buurtmoestuin 
Korvel, ook een project 
van Social Energy. Deze 
biologische moestuin 
wordt onderhouden door 
buurtbewoners.  

Stichting Social Energy, 
President Mandelahof, 
Korvelplein 60 
06-15403431 
www.stichtingsocial-
energy.nl 
info@stichtingsocial-
energy.nl  

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
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Informatie van het 
AdvocatenCollectief 

Door  mr. Theo ten Velde 

VOG / strafblad 
Rondom de invoering van de corona-boetes was er 
weer veel te doen om de VOG (verklaring omtrent 
gedrag) en het ‘strafblad’.  

Even ter herinnering: een strafblad als zodanig bestaat 
niet. Er kan wel sprake zijn van  een ‘Justitiële Documen-
tatie’ waarop staat vermeld van welke feiten iemand 
verdacht is geweest en welke straf opgelegd is. De 
‘Justitiële Documentatie’ is door vrijwel niemand in te 
zien. Sommige feiten staan er niet op, zoals ‘Mulder-
zaken’ (lichte verkeersovertredingen) en boetes tot 
€ 100,00.  

Een VOG is een verklaring omtrent gedrag. Deze kan 
door een werkgever of  instantie worden gevraagd 
aan werknemers en vrijwilligers. Als een VOG wordt 
aangevraagd, wordt door Dienst Justis bekeken was 
er op de ‘Justitiële Documentatie’ staat en dan wordt 
besloten of er wel of geen bezwaar is tegen een bepaal-
de functie. Het is dus vrijwel altijd van belang om een 
onterechte boete aan te vechten met het oog op deze 
‘Justitiële Documentatie’.   

De corona-boetes zouden aanvankelijk boven de 
€ 100,00 zijn waardoor dit automatisch een aantekening 
op de ‘Justitiële Documentatie’ zou betekenen. Inmiddels 
is dat anders. Althans voor nu. Bij afwijzing van een VOG 
of wanneer er sprake is van een boete, kunt u uiteraard 
altijd bij ons terecht.    

Nieuwe huurder of net te laat? 

Wanneer u zich inschrijft voor een woning, krijgt u die 
vroeg of laat aangeboden. Of het kan natuurlijk zo zijn 
dat u zich aanmeldt voor een woning die al is aangebo-
den. In beide gevallen wordt van u verwacht dat u 
gegevens verstrekt of stukken afgeeft, zoals een kopie 
van een ID-bewijs of loonstroken. Daarvoor geldt dan 
een termijn. Vaak is die kort, bijvoorbeeld een week. 
En die termijn is ook fataal.  

Dit betekent dat u, wanneer u niet binnen de gestelde 
termijn de gevraagde informatie verstrekt, te laat bent 
en de woning aan uw neus voorbijgaat. Excuses gelden 
vaak niet. Rechters hebben al herhaaldelijk uitgesproken 
dat verhuurders in zo’n situatie het recht hebben 
de woning aan een ander aan te bieden. Let dus goed 
op, anders hebt u voor niets zitten wachten. 

AdvocatenCollectief 
www.AdvocatenCollectieftilburg.nl 

De witte hondjes 
uit de Capucijnenstraat 
Mijn huisdier

Door Annemarie van Malsen

Namen: Charlie en Flip 
Kleur: Wit (Charlie) en zandkleur (Flip) 
Soort: Een mix van eurasiër en keeshond 
Geboren: De broers zijn uit 2019 
 
Het is een bekend beeld voor iedereen die regelmatig door de Capucijnenstraat rijdt: 
de twee honden, die, het liefst met de neuzen naar elkaar, liggen te soezen in de ven-
sterbank. Charlie en Flip zijn rustig, houden van goed gezelschap, maar ook van flink 
wat beweging op zijn tijd.  
Volgens hun baasje hebben ze die eigenschappen van hun voorouders geërfd. Mama 
is een eurasier:  een kruising van een keeshond, chowchow en samojeed. De samojeed 
is een poolhond, die vroeger door de Samen (een nomadenvolk in Lapland) al werd 
gehouden voor de gezelligheid en de warmte in de tent. Ze werden ook ingezet als 
jacht- en sledehond. De keeshond en de chowchow zijn jachthonden.  
Zo liggen de broers de hele dag trouw te wachten tot het moment dat hun baasje 
thuiskomt, die ze iedere avond meeneemt om ze een uur lekker te laten rennen. Kun-
nen ze daarna weer chillen in de vensterbank.

Boekenschop 
gaat verhuizen

Vanaf 15 november is het 
filiaal aan de Bredaseweg 
gesloten. Enj gaan verhuizen 
naar D.J. Jittastraat 2 (achter 
Westermarkt). Ze hopen 
begin december weer open 
te zijn.
U kunt dan uw boeken weer 
kopen en verkopen en heer-
lijk snuffelen in het nieuwe 
filiaal. 

foto; Bron Wikipedia
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Dit is een plaatje uit 1962. 
Géén beeldschermen op 
de bureaus, maar wél 
asbakken. Overal kringelt 
sigarettenrook omhoog. In 
de buitenmuur een forse 
ventilator om de blauwe 
damp naar buiten te jagen.

Kantoorwerk bij Van Dooren & Dams aan het Korvelplein

Thuiswerken in de  jaren zestig
Tekst en foto door Peter van Iersel

Thuiswerken zou toen niet 
mogelijk zijn geweest. Alles 
stond op papier. Het groot-
boek, de debiteuren en 
crediteuren, de voorraad- 
en orderadministratie, het 
waren allemaal karretjes met 
kaartenbakken die ’s avonds 
de kluis werden ingereden. 
Het kantoor was de enige 
plek waar de gegevens 
beschikbaar waren.

Een ander praktisch bezwaar 
was het contante geld dat 
er op kantoor omging. En 
behalve geld was er destijds 
ook veel waardepapier in 
omloop, zoals cheques en 
wissels. Dat wil je allemaal 
niet in huis hebben.

“Thuis had bijna
 niemand telefoon. 

Bellen ging dus 
alleen op kantoor”. 

Daar stond ook de telex-
machine, toen heel belang-
rijk voor de communicatie 
met het buitenland. Wel 
je bericht eerst op een 
papieren ponsband zetten, 
om bij het verzenden de 
dure lijn zo kort mogelijk 
bezet te houden. Op kan-
toor stonden ook de kost-
bare en zware mechanische 
rekenmachines. Die nam je 
niet zomaar onder de arm 
mee. En dan heb ik het nog 

alleen over het kantoor. 
Het werk in de wollenstof-
fenfabriek nam je al hele-
maal niet mee naar huis. 
Of toch? De Tilburgse 
textielindustrie is ooit 
begonnen met thuis-
wevers. Ga maar kijken in 
het geboortehuis van 
Peerke Donders op de 
Heikant. Het noppen en 
stoppen, het met de hand 
verbeteren van spin- en 
weeffouten, werd tot het 

laatst ook veel als thuiswerk 
gedaan. Wanneer een 
nopster of stopster trouwde, 
kon ze immers niet meer in 
de fabriek werken. Zo ging 
dat toen!
Als loonadministrateur had 
mijn vader het rond de 
jaarwisseling altijd druk. 
Wanneer de kerstdagen en 
nieuwjaar op gewone week-
dagen vielen, hield 
hij te weinig werkdagen 
over om de klus te klaren. 
Maar de loonbetalingen 
moeten altijd doorgaan. 
Hij nam daarom in de 
weekeinden werk mee n
aar huis. Zware tassen vol 
paperassen en een, voor 
die tijd, kleine rekenma-
chine. In de kerstvakantie 
was onze huiskamertafel 

 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

soms een klein Van Dooren 
& Dams kantoortje.

Al vlug was ik dan mijn 
pa’s hulpje. Vanaf mijn elfde 
jaar liet hij me zelfstandig 
bedragen uitrekenen en 
invullen op de loonstaten. 
Ik zat dan bijvoorbeeld voor 
honderden mensen de 
pensioenpremie te becij-
feren. Alles met de hand, 
computers kwamen er toen 
nog niet aan te pas.
Ja, het was kinderarbeid. 
Nee, ik heb er niet onder 
geleden. Ik was best trots 
op het vertrouwen dat mijn 
pa in me stelde. Hier werd 
het fundament gelegd voor 
mijn latere loopbaan. Maar 
dat wist ik toen nog niet.

 
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 
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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

Vuurwerk in Tilburg. (Foto Bram Delmee)

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

Berichten over 
uw buurt

De gemeente Tilburg vindt het belangrijk dat iedere inwoner goed verzekerd is tegen zorgkosten. Speci-
aal voor mensen met een beperkt inkomen heeft de gemeente een collectieve zorgverzekering afgeslo-
ten met CZ en VGZ. Elke Tilburger met een inkomen tot 120% van het minimum en weinig vermogen, 
kan gebruik maken van deze collectieve zorgverzekering. De gemeente betaalt een deel van de premie 
aan de zorgverzekeraar. Daarnaast geven CZ of VGZ een collectiviteitskorting. Meedoen betekent dus 
minder betalen voor meer zorg. 

Op www.gezondverzekerd.nl kunt u zien of u (nog) in aanmerking komt en zijn alle zorgpolissen met 
elkaar te vergelijken. Bepaal welke zorg u nodig hebt en kies het pakket dat het beste bij u past. Tot 1 
januari 2022 kunt u eenvoudig aanmelden of overstappen via www.gezondverzekerd.nl.  

De verzekeringen van CZ en VGZ
CZ en VGZ bieden beide drie verschillende zorgpolissen aan. De dekking en vergoeding verschillen per 
pakket. Er is zelfs een pakket voor mensen met hoge zorgkosten, die ieder jaar het eigen risico opmaken. 
In dit zorgpakket is het eigen risico inbegrepen, zodat men achteraf geen rekening meer ontvangt. Ook is 
de gemeentelijke bijdrage extra hoog. 

Hulp en informatie
Wie vragen heeft over de zorgverzekering of 
advies wil over de zorgpolis, kan terecht bij CZ 
of VGZ. Vraag familie of naasten om hulp bij 
het aanmelden of overstappen, of ga naar de 
Formulierenhulp. 

Iedere donderdag zijn vrijwilligers van Formu-
lierenhulp tussen 10 en 11 uur aanwezig op 
Wijkcentrum De Nieuwe Stede, Capucijnen-
straat 156. Extra informatie over de 
Collectieve zorgverzekering staat op 
www.tilburg.nl/zorgverzekering.

Collectieve zorgverzekering voor minima (CZM)

Foto: Angeline SwinkelsZorg voor iedereen. 

Ook dit jaar is landelijk een algemeen vuurwerkverbod inge-
steld. Het is dus niet alleen in de aanloop naar de jaarwisseling 
verboden om vuurwerk af te steken. Ook tussen 18.00 uur op 31 
december en 02.00 uur op 1 januari geldt het verbod. 

Let op: Dit verbod geldt niet voor categorie F1 vuurwerk (kinder-
vuurwerk). Onder categorie F1 vallen onder andere knalerwten, 
Bengaalse fakkels, grondtollen en sterretjes. 

Overlast vuurwerk
Hoort u vuurwerk afsteken? Of ziet u dat er iets vervuild of vernield 
is door vuurwerk? Meld dit dan bij de gemeente. Gebruik de Fixi 
app of ga naar tilburg.nl/melden. 

Ziet u dat er vuurwerk wordt afgestoken en heeft u informatie? Bel 
de politie via 0900 8844. Als u denkt dat er ergens illegaal vuurwerk 
wordt afgestoken, verkocht of opgeslagen, neem ook dan  contact 
op met de politie. 
Liever anoniem melden? Bel dan 0800 7000.

Kijk voor actueel nieuws over vuurwerk op 
www.tilburg.nl/vuurwerk 

Vuurwerk

Dichtbijhuis Rooseveltplein 9
Aan het Rooseveltplein 9 hebben partners in de wijk een geza-
menlijke werkplek ingericht. Om elkaar sneller te vinden als er 
iets speelt. En we zijn voor bewoners dichtbij in de wijk. 

Er zijn (bijna) dagelijks mensen aanwezig op het Rooseveltplein, 
dus bewoners kunnen makkelijk even langslopen als zij een 
vraag hebben. Op donderdagochtend tussen 10 en 12 uur zijn 
Ankie van de Sande en Younes Nahnahi meestal aanwezig. 

Heeft u een vraag voor de gemeente, kom dan gerust even 
langs, de koffie staat klaar. Wilt u geen risico lopen dat u ons 
misloopt of komt het tijdstip niet uit? Neem dan even contact 
op via de contactgegevens op deze pagina. 

Inbrekers actief
Tussen oktober en april vinden meer woninginbraken 
plaats dan in de rest van het jaar. Wat kun je hier tegen 
doen? Natuurlijk is een alarmsysteem fijn, maar er zijn 
ook simpele en gratis manieren die de kans verkleinen 
dat inbrekers jouw huis uitkiezen. 

Het allerbelangrijkst: Ramen dicht, licht aan, deur op slot.
 
En verder:
• Laat nooit je sleutels aan de binnenkant van het slot  
   zitten. 
• Verstop je sleutel nooit onder de deurmat of een  
   bloempot. 
• Zet ladders en vuilcontainers weg. Inbrekers gebruiken 
   dit vaak als opstapje om binnen te komen.
• Zorg dat je huis altijd een bewoonde indruk maakt. 
• Voldoe aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. 
Op www.politiekeurmerk.nl vind je waar de juiste 
anti-inbraakspullen te koop zijn.

Meer tips en weetjes over woninginbraken op 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl 

RAMEN DICHT 
LICHT AAN 

DEUR OP SLOT!

NIET THUIS?

Beste inwoners en 
ondernemers,
Het einde van dit jaar is alweer in zicht. Ook dit 
jaar zijn Kerstmis en Oud & Nieuw anders dan 
anders, vanwege de moeilijke tijd waarin we 
helaas nog zitten vanwege het coronavirus. Toch 
hopen we dat u fijne dagen hebt met elkaar. 
Zorg goed voor u zelf en voor elkaar. Wij wensen 
u een gelukkig en vooral gezond 2022 toe.  

Wijkwethouder Rolph Dols, Ankie van de Sande 
en Younes Nahnahi
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Jongens en meisjes van 7 tot 11 jaar heten bij 
Scouting Welpen. Zij spelen in het  
Junglebookthe ma. Samen met Mowgli en  
Shanti beleven de welpen iedere week  
de spannendste avonturen in de Jungle.  
 

Scouting PVG zoekt leiding voor de Welpen! 

Ben jij,  of ken jij die persoon die 
graag met kinderen naar buiten 
gaat,  en in teamverband leuke 
activite iten organiseert voor 
deze leeftijds groep?  
Laat je uitdagen! 
 
Meer info of meteen aanmelden: 
info@scouting -p vg. n l 
www.s cou ting -p vg. n l 

Effe loskoppelen 
Door Esther Bruls 

Mentaal vitaal 

Vandaag richt ik me tot jou, wijkbewoner en Koppellezer. Ik mag wel jij zeggen hè. 
Hoe gaat het met je? Hoe heb je afgelopen jaar meegemaakt? Was het driedubbel-
hectisch, of juist heeeeel rustig? Is iedereen in je omgeving nog gezond en wel, of 
heb je dierbaren verloren? Zijn er geldzorgen, frustraties over de regels die soms 
wel heel raar bedacht lijken, drukke kinderen die hun energie niet kwijt kunnen, 
of zijn de pubers juist niet van het scherm los te rukken? Hou je je baan nog wel? 
Hoe moet dat met X, of heb je al gehoord van Y?  

Hallo, ik ben Esther Bruls. 

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

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

foto; Florain Verheijen / Story Filler

Er is echt veel om je zorgen 
over te maken. (Die klimaat-
crisis is er ook nog…) En 
weinig waar we invloed op 
kunnen uitoefenen. Want 
als we konden zouden we 
ziekte de wereld uitbannen. 
Als we konden zouden we 
wel anders beslissen dan 
de dames en heren poli-
tici en ambtenaren. Als we 
konden… Maar we kunnen 
alleen iets doen aan wat 
binnen ons eigen bereik 
ligt. Laat los waar je geen 
invloed op uit kunt oefe-
nen.  

Franciscus van Assisi 
schreef ooit: “Geef me de 
moed om te veranderen 
wat ik kan veranderen. 
Geef me de wijsheid om 
te accepteren wat ik niet 
kan veranderen. Geef me 
het inzicht om het verschil 
tussen beide te zien.”  Vaak 
echter vermijden we veran-
dering in onszelf, want dat 
is lastig/kost tijd/de ander 

moet veranderen. Toch is 
er een ding wat je zélf kunt 
doen, namelijk leven naar je 
waarden en daar toegewijd 
naar handelen. Wat vind 
jij écht belangrijk, wat zijn 
de kernwaarden waarnaar 
jij wilt leven? Als je niet 
helder voor ogen hebt wat 
je kernwaarden zijn of als 
jouw leven of leefomge-
ving teveel afwijkt van je 
kernwaarden dan leidt dat 
tot een disbalans of stress. 
Het klinkt misschien een 
beetje vaag; op internet 
vind je veel informatie over 
kernwaarden. Ze kunnen je 
helpen bij het bepalen van 
je acties. Een voorbeeld: je 
kiest kernwaarde milieu/
duurzaamheid. Dan pas je 
je gedrag daarop aan door 
bijvoorbeeld niet meer te 
vliegen en minder spullen 
te kopen. Ook kunnen je 
waarden als leidraad die-
nen bij het onderzoeken en 
beantwoorden van grote 
levensvragen, zoals ‘welke 

vriendschappen zijn echt 
of waardevol?  

Klinkt een beetje serieus 
allemaal, en dat is het 
eigenlijk ook. Maar hé, het 
is wel jouw leven waar we 
het hier over hebben. En jij 
bent de eerste en belang-
rijkste die dat leven vorm 
moet geven, dus daar mag 
je best wat moeite voor 
doen. En ik garandeer je: 
als jij goed voor ogen hebt 
wat je waarden en bijbeho-
rende acties zijn, dan sta jij 
een stuk steviger in jouw 
schoenen. Dat heet dan 
mentaal vitaal.  

Burendag in het
Frater Mattheusbos 
Tekst en foto door Sandra van den Hoek

Het frater Mattheusbos is een klein bos achter de 
Korvelseweg, waar ook een fijne speeltuin bij zit. De 
toegangspoort bevindt zich aan de zijde van de Capucij-
nenstraat. Al enige tijd zijn de vrijwilligers bezig om daar 
een tuin gerealiseerd te krijgen. Helaas hadden we wat 
tegenslag die zorgde voor oponthoud maar die de 
uiteindelijke realisatie niet gaat tegenhouden. 

Om iedereen enthousiast te houden en bij te praten 
over de ontwikkelingen ontstond het idee om aan het 
hek (zijde Capucijnenstraat) bloembollen te gaan planten 
op burendag. Evelien De Kluys had stadsimker Marcel 
geregeld om te praten over de bloemen en bijen, ze had 
voor aanvullend vertier gezorgd zodat men happystones 
kon schilderen, een ballondier of een kroon van ballon-
nen mocht ontvangen van William, men kon mozaieken 
en Evelien had wat extra vrijwilligers geregeld die ons op 
de dag zelf hielpen. De mensen van GroenExtra hadden 
onkruid gewied en de strook waar we gingen planten 
vast voorbewerkt zodat we daar bollen in konden gaan 
planten.  

De week voor burendag sloegen de zenuwen toe. Zou-
den er mensen komen? We hadden genoeg geflyerd en 
aankondigingen in de wijk opgehangen, daar kon het 
niet aan liggen. Hoe zou het weer zijn, dat kan een spel-
breker zijn welke we niet in de hand hebben. 
Zondag 26 september, de eerste burendagviering in het 
Mattheusbos... Buurtgenoten kwamen, ik heb gesproken 
met een Annie, Fatma, Meike, Simon, Vincent, Niek, Seb, 
Sep en met vele anderen. We werden spontaan voorzien 
van een grote pan vers gemaakte groentesoep. Dank aan 
de vrijwilligers en met name Evelien voor het regelen van 
burendag, dank aan Rob van de Troubadour die ons tafels 
en stoelen leende, het Oranjefonds voor de sponsoring 
van de bloembollen, GroenExtra voor het voorbereiden 
van het Mattheusbos op onze plantsessie, KBO/Mattheus-
hof voor de koffie en thee en iedereen die ik vergeten 
ben hier op te schrijven en natuurlijk dank aan alle aan-
wezige buurtgenoten. We hebben samen de viering van 
Burendag tot een groot succes gebracht!
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De Ruilwinkel Tilburg Zuid is sinds juli 2014 een onmisbare plek voor velen. Gelegen 
aan de Korvelseweg 150a is het voor inmiddels ruim 1500 leden vaste prik om langs 
te komen. Voor de een is een bezoek aan de Ruilwinkel dagelijkse prik, voor de ander 
is het iets wat een keer in de zoveel tijd plaatsvindt, maar ze zijn unaniem eens dat de 
Ruilwinkel een verrijking is. 

Op het oog lijkt het een 
initiatief dat vooral op 
armoede en duurzaamheid 
gericht is. Maar opvallend 
is dat het voor veel mensen 
ook een sociaal gebeuren 
is. De koffie staat altijd klaar, 
en mensen komen ook echt 
om even een praatje te 
maken met de vrijwilligers 
en met andere klanten. 
Doordat er voor zoveel ver-
schillende mensen iets in zit 
komen de leden ook uit alle 
lagen van de samenleving, 
zelfs uit andere steden. 
 
Het ruilsysteem van de Ruil-
winkel Tilburg Zuid werkt 
zo dat er een tussenstap 
zit tussen de “koper” en de 
“verkoper”. Wanneer je je 
aanmeldt als lid krijg je een 
lidmaatschapsnummer. Op 
dit nummer kun je punten 
verzamelen door spullen 
in te leveren. Deze spullen 
worden gecontroleerd door 
de vrijwilligers of ze netjes, 
heel en schoon zijn. “Als je 
iets koopt wil je ook dat het 
in orde is” is de gedachte 
hierachter. Alle goedge-
keurde spullen worden 
dan voorzien van een prijs 
in punten en in de winkel 

gelegd. Wanneer een an-
dere klant dit dan “afrekent” 
gaan de punten van de 
“koper” naar de “verkoper”. 
Winkelen zonder porte-
monnee dus. 

“Als vuistregel wat er 
geruild kan worden, 

geldt ‘alles wat op de 
fiets mee te nemen is”.

Denk aan kleding, speel-
goed, huishoudelijke arti-
kelen, boeken etc. Om een 
overvloed aan bepaalde 
artikelen te voorkomen is er 
ook een reglement opge-
steld. Dit krijgt elk lid mee 
bij aanmelden en geldt 
voor iedereen. Zo blijft het 
ruilen eerlijk en voor ieder-
een toegankelijk. 
 
In de coronatijd is de winkel 
een tijdje dicht geweest. Dit 
omdat de anderhalve meter 
bijna niet haalbaar was en 
de winkel uitsluitend door 
vrijwilligers gerund wordt 
en er veel personeelswisse-
ling heeft plaatsgevonden. 
Inmiddels is de Ruilwinkel 
weer open volgens de 
gebruikelijke openingsda-
gen: woensdag, donderdag 

en zaterdag van 11.00u tot 
16.00u. 
 
De Ruilwinkel Tilburg Zuid 
is ook altijd op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers die 
enthousiast worden van 
ons verhaal. In het hechte, 
gezellige team is er altijd 
ruimte voor nieuwe men-
sen die zich in willen zetten 
voor de medemens. 
 
Geïnteresseerd om een 
kijkje te komen nemen, 
lid te worden, of als vrijwil-
liger aan de slag te gaan? 
De deur staat altijd open 
op woensdag, donderdag 
en zaterdag, van 11.00u tot 
16.00u. 
Op  Korvelseweg 150a. 
Of neem contact op via: 
Ruilwinkelzuid@gmail.com  

Winkelen zonder portemonnee
Ruilwinkel Tilburg Zuid heeft 
reeds 1500 leden

COLUMN
Door Yvette Caljé

Feestdagen 

De feestdagen komen er weer aan. Tenminste als Corona 
geen roet in het feest gooit. 

Wintertijd is ingegaan en het wordt kouder buiten on-
danks de opwarming van de aarde. De pepernoten, 
chocoladeletters en andere sinterklaaslekkernijen liggen al 
vanaf begin september in de supermarkten. Ook de kerst-
verlichting hangt alweer in de straten. Over het algemeen 
meer  kerst- dan sinterklaassfeer lijkt wel maar dat komt 
misschien door de overdaad aan glitters en lichtjes die ons 
tegemoet schreeuwen vanuit de etalages en tuincentra. 
Hoezo energiecrisis? Ik kom nog uit een tijd dat het in de-
cember écht donker was buiten en de kerstspullen pas van 
de zolder werden gehaald als Sinterklaas weer naar Spanje 
vertrokken was. We zongen liedjes bij de kolenkachel en 
zetten onze schoen. Die werd gevuld met een chocolaatje 
of een mandarijn. Nu prijken er in de schoenen al kleine 
cadeautjes. Logisch want de pepernoten komen inmiddels 
onze neusgaten uit en bovendien is suiker slecht.  

De oude Sint zit mijns inziens een beetje in de verdruk-
king en moet zichzelf weer opnieuw uitvinden. Niet al-
leen wordt hij door de Kerstman weggeduwd maar ook 
wordt zijn eigen feest, en dan met name de kleur ervan, 
ter discussie gesteld. Ik ben toch blij dat de roetveegpieten 
gewonnen hebben. Niemand, ook geen kind, gelooft toch 
dat er mensen op aarde rondlopen met fel gekleurde ge-
zichten. Serieus. Hoe moet je als ouder of grootouder dan 
volhouden dat Sinterklaas bestaat? 

Als we de sinterklaasstress gehad hebben komt de kerst-
stress. Want waar gaan we de kerstdagen doorbrengen 
en vooral met wie? Zullen we buiten de deur gaan eten? 
Wordt het een brunch of een diner of zal ik dit jaar maar 
weer zelf in de keuken gaan zwoegen. En wat ga ik dan 
klaarmaken . Vegetarisch of veganistisch of kan ik toch 
nog een paar kalkoenen in de oven doen als ik daarnaast 
ervoor zorg dat ik biologische groenten serveer?  
Ik zal blij zijn als de feestdagen weer achter de rug zijn. 

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

POMPEN
ONDERHOUD

foto; archief Ruilwinkel
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De basiscursus   

“Waterverven kun je leren”  

is nog steeds voor de speciale prijs  

van € 19,95 in plaats van € 49,95.

Daarnaast krijgen de lezers de  

minicursus  

“vind je eigen schilderstijl”  

ter waarde van € 9,95 cadeau.

knit along: je begint met zijn 
allen aan een breiwerk, 
maar hebt nog geen idee wat 
het eindproduct gaat worden. 
Alle deelnemers ontvangen 
elke week een stukje van de 
werkbeschrijving. En over de 
hele wereld breien mensen 
met je mee aan hetzelfde 
project. Klinkt gezellig, en dat 
is het ook. Ellen: “Mensen die 

Wie bij dit antieke meubel het 
idee krijgt dat wol, spinnen 
en breien iets is van vroeger, 
heeft het trouwens helemaal 
mis. Breien is hot. Steeds meer 
mensen nemen een breinaald 
ter hand: jong en oud, man en 
vrouw. Ellen vertelt dat ze twee 
zoons en een dochter heeft: 
ze breien alle drie. “Mijn zoon 
heeft nog meegedaan met de 
World Knit in Public Day in het 
Spoorpark. Op die dag werd 
over de hele wereld gebreid in 
het openbaar. Hij is nu bezig 
met een muts.”
Ellen vindt het jammer dat 
kinderen bijna niet meer leren 
handwerken op school. De 
meeste moderne breiers leren 
het zichzelf, met YouTube 
filmpjes. Je kunt je online ook 
aansluiten bij breigroepen en 
meedoen met een mystery 

handschoenen zonder vingers. 
“Dit zijn gewoon twee recht 
lapjes, heel simpel te maken. 
En mocht je problemen heb-
ben met een patroon, neem 
je breiwerk dan mee naar het 
atelier, dan help ik je op weg.” 
Ellen Nyklicek opende haar 
wolatelier in 2019.  Je vindt 
er geen synthetische garens, 
alleen pure wol. Dat hoeft niet 

van wol houden zijn leuke 
mensen.” Ze laat zien waar ze 
nu mee bezig: een sjaal 
in prachtige kleuren, en zo te 
zien een ingewikkeld patroon.  
Maar volgens Ellen is breien 
niet moeilijk: “Tegenwoordig 
breien we niet meer met losse 
naalden, maar met een rond-
breinaald. Dat is veel eenvou-
diger.” Ze pakt een paar wollen 

B R E I E N  I S  H OT 

DE KOPPEL WINTEREDITIE  DECEMBER-WIJKACTIES

Bijna vergeten dat schrobbelèr vroeger een beroep was, en niet alleen een drankje dat je warm houdt tijdens koude winterfeesten?  
Ga eens kijken bij Wolatelier Tilburg in de Berkdijksestraat. Door Annemarie van Malsen

www.wolateliertilburg.nl 
Insta: wolateliertilburg _woolcity 

ravelry: woolcity

S P E C I A A L V O O R  L E Z E R S  VA N  D E  KO P P E L

duur te zijn: je hebt al een bol 
voor 4 euro.Vooral in corona-
tijd kreeg ze het steeds druk-
ker. Ze verkoopt niet alleen 
wol en alle benodigdheden, 
maar ook spinnewielen.  
Tijdens een workshop leert ze 
je de kneepjes van het vak.  
Ellen heeft haar eigen wol-
merk:  ‘Woolcity’. De schapen-
vachten haalt ze van schapen-
boeren uit de buurt. Ze wast, 
verft, en spint haar garens op 
een zo duurzaam mogelijke 
manier. Ze experimenteert met  
natuurlijke verfstoffen, zoals 
bladeren of walnootschillen. 
Breien is ontspannend. Een 
oudere mevrouw die wat 
rondneust in de winkel wil dat 
graag vertellen: ”Ik ben van 
mezelf onrustig, maar zodra ik 
de breipennen pak, springt de 
kat bij mij op schoot en gaat 
hij rustig zitten. Dat doet hij 
niet als ik tv kijk of een boek 
lees. Alleen als ik brei.  
Mijn hartslag gaat omlaag en  
ik word helemaal zen.”

 

Wil jij ook zo’n mooie  ‘Hangtiet’? 

 Nu een speciale aanbieding  

voor de wijkkrant lezers.  

1 hangtiet voor € 5,- 

en 2 hangtieten voor € 9,- 

met gratis bezorging binnen de wijk! 

Stuur een berichtje naar  

studiojahe@outlook.com  

of kijk op onze socials. 

Met vriendelijk groeten,  

Janne Hendriks, Kenny Jacobs 

Studio Jahe

www.geeadiaansz.nl 
instagram: gee.adriaansz 

 What’sApp: +31629268549 
E-mail: hallo@geeadriaansz.nl 

facebook.com/geeadriaansz.nl
www.instagram.com/studio.jahe
www.facebook.com/studioJAHE

2021 was een rare tiet!

Dus borst vooruit deze kerst.  

En een goed 2022 gewenst!  

Deze afgedankte kerstballen kunnen 

weer door het leven, want we hebben 

ze een tepel gegeven! 

December actie Wolatelier

De werkjes kunnen gemaakt worden 

met droogbloemen naar keuze  

(zolang de voorraad strekt).  

Stuur een mail  

(met in het onderwerp:  

Wijkkrant de Koppel)  

naar vicky@idrawonstuff.com,  

geef je voorkeur aan  

en ik ga voor je aan de slag!   

Vicky Capitein.

Twee droogbloemen werkjes  

in zelf geschept A5 papier.  

Van € 20,- voor € 15,- per twee.

vicky@idrawonstuff.com 
www.idrawonstuff.com 

Instagram:vickydrawsonstuff

www.wolateliertilburg.nl   
Insta: wolateliertilburg _woolcity 

ravelry: woolcity 

In de maand december krijg je bij  

je aankoop vanaf € 50,-   

een gratis flesje Eucalan,  

een natuurlijk wolwasmiddel ter 

waarde van  € 4,75 (100 ml).  

Je kunt kiezen uit  

5 verschillende geuren.  

Eigenaresse Ellen Nyklicek 
laat je graag de schrobbel-
bank zien, een gereedschap 
dat wordt gebruikt om de 
dikke schapenvacht te  
pluizen, zodat je de wol 
daarna kunt spinnen.

Besteed je € 100 of meer  

dan kun je kiezen uit  

een gratis emaillen beker  

(waarde: € 10,50)  

of een katoenen projecttas met rits 

(waarde € 14,50).

Dus heel veel waarde voor  

een mooie introductie prijs.  

Hiervoor heb ik een pagina  

aangemaakt: 

www.geeadriaansz.nl/combicursus
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Maria afbeeldingen  
op de gevels
Maria is eigenlijk in heel de stad,  
op verschillende manieren, aanwezig.  
Er staan beelden van Maria in parken  
en op gebouwen, er zijn kapellen en ze  
is afgebeeld op vele keramische tegels in  
gevels. Van oudsher werd Maria al vereerd  
in Tilburg. Het  katholieke geloof was groot 
in Tilburg en Maria is belangrijk geweest 
in de vele volksbuurten die Tilburg kende. 
Tijdens de oorlog bad men veel tot Maria  
en dat gaf de Tilburgers hoop.  

Wat doen ze daar en hoe komt het dat we er zo veel zien in de wijk?

Door Dagmar Ebbeling

Ze vergaten haar niet te bedanken na de 
bevrijding. Zo werd geld ingezameld om de 
Kapel O.L. Vrouw ter Nood te kunnen  
bouwen, werd een bidprentje gedrukt èn 
lieten veel mensen een keramische tegel  
in de gevel plaatsen. In heel Tilburg zijn 
meer dan 1000 Mariategels in veel  
verschillende uitvoeringen te vinden. Deze 
tegels werden tijdens en na de oorlog ge-
maakt in Tilburg. Zo zijn er ook in onze wijk 
veel te vinden, kun jij ze allemaal vinden?

Fotografie Kim Pattiruhu

Bron : het boek  
“Heel veel Maria’s”; Paul Spapens.
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De zorg die mantelzorgers verlenen is vaak onzichtbaar. Op 

10 november zijn -tijdens de Dag van de Mantelzorg- man-

telzorgers in de schijnwerpers gezet. Dit jaar besteedden 

we extra aandacht aan werkende mantelzorgers en mantel-

zorgers van niet-Westerse afkomst. Zoals de Turkse Koray 

Tibukoglu. Hij zorgt voor zijn 14-jarige zusje Nilay die een 

geestelijke en lichamelijke beperking heeft en afhankelijk is 

van een rolstoel. 

Koray is een bezig baasje. Naast de mantelzorg voor Nilay, stu-

deert hij. Ook loopt hij stage bij wijkcentrum De Nieuwe Stede. 

Én organiseerde hij samen met mantelzorgconsulent Sanne 

de Dag van de Mantelzorg. Koray is ook actief in de klankbord-

groep Jonge Mantelzorgers Professionals. “Hier leg ik verbin-

dingen tussen professionals en jonge mantelzorgers en kan ik 

een bruggenbouwer zijn voor niet-Westerse jonge mantelzor-

gers. Ik wil me als ervaringsdeskundige steeds meer inzetten 

voor deze doelgroep.” Want hij weet uit eigen ervaring hoe 

intensief mantelzorg kan zijn. Zijn advies? “Niet-westerse man-

telzorgers hebben de neiging het allemaal zelf op te lossen, dat 

is cultuurgebonden. Je moet durven luisteren naar jezelf. 

Als het begint te knagen en je overbelast raakt, moet je op tijd 

hulp inschakelen.” 

Benieuwd naar zijn inspirerende verhaal? Je leest het hier: 

contourdetwern.nl/nieuws

Ben/ken jij een onzichtbare held? We delen jouw verhaal graag! 

Laat het ons weten via info@contourdetwern.nl!

Wil jij ook het verschil maken op een manier die bij jou past? 

Kun je wel een extra handje gebruiken? Ben je op zoek naar 

vrijwilligers? Als je één van die vragen (of meer) met ja 

beantwoordt, dan ben je op onze nieuwe website helemaal 

op de goede plek.

Neem eens een kijkje op www.vrijwilligerstilburg.nl

Onze website heeft een vacaturebank die voldoet aan de huidi-

ge tijd, aan de vrijwilliger van nu, aan de organisatie die graag 

de touwtjes in handen heeft en aan de inwoners van gemeente 

Tilburg die af en toe ergens hulp bij nodig hebben.

Op de website vind je vraag en aanbod op het gebied van 

vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet verzameld. Alle stichtingen, 

verenigingen en burgerinitiatieven kunnen een vacature plaat-

sen. Heb je zelf een vraag of wil je iets voor een ander beteke-

nen? Meld je dan nu aan op de vacaturebank. Inmiddels zijn er 

al ruim 180 vacatures en hulpvragen geplaatst en hebben meer 

dan 160 mensen hun hulp aangeboden. Vraag, vind en help 

elkaar. Het werkt heel eenvoudig.  

Wil je aan de slag, maar kom je er toch niet uit? Neem dan

contact op met het Vrijwilligerspunt Tilburg-Zuid: 

zuid@vrijwilligerstilburg.nl of bel naar 06 199 87 176.

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

Kom samen met je kind(eren) iedere week 

vrij spelen, peuter gymmen, knutselen, 

bouwen, dansen, zingen of luisteren naar 

een voorleesverhaal. Ontmoet andere ou-

ders, deel je ervaringen rondom de 

opvoeding en ontvang tips & tricks. 

Wil je ook graag meedoen met Meet&Play? 

Meld je dan aan!  

Waar& Wanneer?

Wijkcentrum Nieuwe Stede

Capucijnenstraat 156

Elke donderdag: tussen 09:00 - 11:00 uur. 

Sinem Kocaman 06 832 01 647  

sinemkocaman@contourdetwern.nl 

Sanne van der Stroom, 
mantelzorgondersteuning in 
Tilburg-Zuid 

Sanne van der Stroom is de mantelzorg-

ondersteuner voor Tilburg-Zuid. Elke 

situatie is anders, dus kijkt Sanne per 

situatie wat wenselijk en mogelijk is. Door 

een luisterend oor, informatie en advies te 

bieden of door bijvoorbeeld een vrijwil-

liger in te zetten, kan een mantelzorger 

mogelijk wat ontlast worden en de situatie 

beter volhouden. Sanne is te bereiken 

voor contact/vragen over een mantel-

zorgsituatie; samen zoek je verder naar 

antwoorden en mogelijkheden! 

Neem gerust contact op! 06 825 20 390

sannevanderstroom@contourdetwern.nl 

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag

ContourdeTwern

VrijwilligersTilburg heeft een 
nieuwe website én een nieuwe 
vacaturebank!

Koray zet niet-Westerse mantelzorgers in de spotlights

De Koppel

MEET&PLAY 
in Korvel 
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KWA bestuur op weg 
naar 2022  
 
Door Beatrijs van der Weijden

2021 is bijna voorbij en dat is zeker niet voor iedereen een gemakkelijk 
jaar geweest. Het Covid virus blijft zijn best doen en daar hebben we allemaal last 
van. Toch zijn er afgelopen jaar ook veel mooie dingen gebeurd in onze wijken. 

Besteding ‘Verrijk je Wijk’ 
gelden 

Het KWA bestuur, oftewel 
de wijkraad die o.a. de ‘Ver-
rijk je Wijk’ gelden beheert 
van de wijken Korvel en Sint 
Anna, heeft heel wat be-
wonersinitiatieven mogen 
ondersteunen. Initiatie-
ven die de sociale cohesie 
en de leefomgeving van 
bewoners van onze wijken 
verbeteren. Onderstaande 
opsomming is niet com-
pleet maar geeft wel een 
indruk waaraan de ‘Verrijk je 
Wijk’ gelden besteed kun-
nen worden.  

De ‘Frame art 013 kunst-
route’ door Sint Anna werd 
drukbezocht en was een 
groot succes. 
Burendagen in de 
Korenbloemstraat en Sint 
Annastraat, jeu de boules 
middag in Henriette Ron-
nerstraat, Halloween op en 
rondom Vondelplein, het 
jaarlijkse uitje van senioren-
werk… Allemaal initiatie-
ven die de bewoners dich-
ter bij elkaar brengen. 
Ook de Kickbokstrainingen 
voor jeugd op Roosenvelt-
plein en het evenement 
‘Wake up your mind’ in 
de Nieuwe Stede zijn het 
vermelden waard. De 
bedoeling van dit laatste 
evenement was om jonge 
statushouders en Neder-
landse jongeren met elkaar 
te verbinden. (zie foto) 
Er werd ook gewerkt aan 
onze leefomgeving, zoals 

het kleurig beschilderen van 
de saaie electriciteitskastjes 
omgeving Rooseveltplein 
en het opzetten van een 
zwerfvuilophaalactie. 
Ook het grondonderzoek 
in het Frater Mattheushof 
t.b.v. het aanleggen van een 
mooie pluktuin is door de 
wijkraad bekostigd. Hope-
lijk kan het aanleggen van 
die tuin komend jaar echt 
van start. Tot slot sponso-
ren wij ieder jaar graag de 
sinterklaasactiviteiten en 
het kerstdiner in de Nieuwe 
Stede.   

Graffiti rukt weer op in 
Sint Anna. Stop ermee! 
Weer zijn een aantal jonge 
mensen bezig om eigen-
dommen van anderen te 
bekladden met verfbusjes. 
Heel jammer. Ik zou graag in 
gesprek willen met een van 
de spuiters om te begrij-

pen waarom ze hiermee 
bezig zijn. Buurtbewoners 
worden opgezadeld met 
een lelijk uitzicht waar ze 
iedere dag tegenaan moe-
ten kijken. De gemeente 
gaat daar helaas niets aan 
doen. Alleen als het spuitsel 
‘aanstootgevend’ is zal de 
gemeente het weghalen. 
Sommige huiseigenaren 
willen duur geld besteden 
om hun muur weer schoon 
te maken. Tot grote op-
luchting van de buren. Op 
tijd ingrijpen en in gesprek 
gaan is het beste. Lukt dat 
niet dan maar foto’s maken 
van de spuiters en de politie 
inschakelen. Helaas, maar 
als dat nodig is moet dat 
maar. 

Wens en oproep 
De wijkraad zit vol plannen 
en hoopt dat volgend jaar 
echt een bevrijdend jaar 
wordt, waar Covid onder 
controle is en waar we 
elkaar bij mooie evenemen-
ten en andere activiteiten 
kunnen ontmoeten. Wij 
missen nog wel de inbreng 
vanuit de zuidkant van 
de wijk Korvel en zoeken 
iemand uit die buurt die de 
wijkraad wil komen verster-
ken. Wij wensen iedereen 
hele veilige en fijne kerst-
dagen en een voorspoedig 
en gezond 2022 . 

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

Biste meense

Hier weer un briefke van jullie Wies
Wè ik naa wir geheurd heb. Dè was leuk hor. Unne meens 
ik noem gin naome, die moest vur z’n vrouwke un kilo 
gehakt gaon haole. Bij Fons Pessers, want ut was woens-
dag, dus gehaktdag. Hij wir un bietje mopperd pakte z’n 
fietske, en ging naor de Heuvelstraot. Ut was natuurlijk 
hartstikke druk, want we motte allemaol op de klentjes 
lette. 

Daor aongekome zette hij z’n fietske vur de rööme. En 
hij naor binne. Hij kan hum schõõn in de gaote houwe. 
Mar toen was ie aon de burt. Dus hij keek efkes nie. En 
hij bõõte en fietske weg. Sakkerju. Hoe kan dè na. Toen 
vroege de meense stond hij op slot. Want mee oe 
sleuteltje kunde aon gifte doen. Hij allemaol in z`n zakke 
vuule. Mar gin sleuteltje. Dan heb ik hum vergete op slot 
te zette. Dè wordt te poot naor hòòs. 

Daor aongekome Zi z`n vrouw wè bende toch laot. Jè 
zittie dees is unne dure kilo gehakt. Waorom zi ze. Men 
fiets is gejat. Hoe zo zi ze, Ik hai hun vur de ruit gezet. Dan 
kon ik hum in de gaote houwe. Mar jè toen moest ik geld 
pakke, efkes nie kèèke en weg wasie. Hadde hum op slot 
staon. Nèè ik zie ut al, wè zèède toh un gaolliegaop. Dan 
motte  we wir hard spaore vu run nuuwe. Gu kunt ok niks.

Wè kunde niks kunde. Hij ging mar stil in un huukske zitte. 
We motte nie zò mopperen op elkaar maar as ut effekes 
nie gao. Lief zèn vur elkaar. 

De fèène daoge kome er aon. Ik zeg mar zòò: Un uur is 
soms te lang, un jaor is wir zò vurbaai.

Fèène daoge vur jullie allemaol. Jullie Wies

Illustratie: Linda van Erve. 
 
Linda is werkzaam als illustrator en woont in de wijk Sint 
Anna.  Wil je meer van haar illustraties zien? Breng eens 
een bezoek aan www.instagram.com/lindavanerve  
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Voor u gelezen
Denken is verrukkelijk
Magriet van der Heijden

Door Wim Werker & Monique de Wit 

Deze maand is het Libris Geschiedenisboek van 2021 
gekozen. Het boek van de winnaar: Erasmus, heb ik nog 
niet gelezen maar wel het boek over Willem Drees en het 
boek ‘Denken is Verrukkelijk’. 

Dit laatste boek is wel een 
taaie maar meer dan de 
moeite waard. Het handelt 
over het echtpaar Tati-
ana Afanassjewa en Paul 
Ehrenfest. Deze Russische 
vrouw en Oostenrijkse man 
kwamen aan het begin van 
de vorige eeuw in Leiden, 
wonen. Hij was benoemd 
als hoogleraar natuur-
kunde aan de universiteit 
van Leiden. Het was een 
klus om daar aan de ver-
wachtingen te voldoen. Er 
liepen daar 4 mannen rond 
die in de jaren daarvoor de Nobelprijs hadden gewonnen 
dus de verwachtingen waren hoog gespannen. 

De man en zijn vrouw ontliepen elkaar op intellectueel 
gebied niet veel. Hij was een waanzinnig knap natuur-
kundige en zij was zijn evenknie op het gebied van 
wiskunde. Het werden turbulente jaren in Leiden waar 
overigens als een huisvriend, Albert Einstein in en uitliep. 

Zeker de moeite waard. Denken is verrukkelijk door Mar-
griet van der Heijden, gebonden, isbn 9789035141902 
Veel leesplezier 

Martijn de Boer

- Kaap Koloniestraat in Tilburg -  
www.martijndeboer.com  

Zingen bij Muzemento

Wij van theaterkoor Muzemento roepen mensen op die graag willen zingen in een 
gezellige omgeving. Onze geweldige muzikale leider helpt iedereen om het te leren. 
Er zijn veel koren die het moeilijk hebben, wij zijn vol goede moed weer gaan 
zingen, maar er kunnen nog zangers aansluiten, we zingen een breed repertoire 
musicals, opera en Nederlandstalig. Het is goed voor lichaam en geest voor wie een 
avondje wil relaxen. 
Muzemento is al bijna 60 jaar een spetterende muziektheatervereniging. Interesse om 
mee te zingen? Kijk op onze website voor alle informatie. www.muzemento.nl. 
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Het beroep van de toekomst: 
Leefstijlcoach 
Corine Strijbosch werkt als Leefstijlcoach. Zij is gevestigd in de Groenstraat, 
in een kantorenpand naast de Voltage. In haar gezellige werkruimte vertelt 
zij vol passie over haar werk: mensen ondersteunen bij het bereiken van een 
duurzame gedragsverandering op het gebied van gezondheid en welzijn. Je 
kunt bij haar terecht voor stoppen met roken, gezond gewicht en vooral ook 
voor minder stress en lekkerder in je vel zitten. 

Corine: “Steeds meer men-
sen hebben klachten of 
willen iets veranderen aan 
hun leefstijl. Vaak lukt dat 
niet in je eentje”. Samen 
met anderen en een coach 
kom je er wel, weet ze. “De 
problemen nemen toe, 
jonge mensen ervaren veel 
druk en stress, de balans 
werk-privé staat steeds 
vaker onder druk. 
De lat ligt hoog, er is ook 
sociale druk. Leefstijlcoach 
is daarom het beroep van 
de toekomst”.  

Corine werkt met langer 
lopende trajecten. Als je 
bijvoorbeeld snel afvalt, 
maar niets doet aan je 
gedrag, dan komt dat ge-
wicht ook weer snel terug. 
Daarom biedt zij begelei-
ding die langer duurt, en 
daardoor duurzamer is. De 
trajecten die 2 jaar duren, 
worden door je zorgver-
zekering vergoed. Dit zijn 
groepsbijeenkomsten. En 
natuurlijk moet je zelf aan 
de slag! In kleine stapjes 
je gewoontes aanpassen, 
zodat het behapbaar en 
haalbaar is. De coaching is 
gericht op gedragsveran-
dering op lange termijn. 
Duurzame verandering, 
die je je hele leven vol kunt 
houden. Coachen doet ze 
in haar eigen knusse werk-
plek, maar ook tijdens een 
wandeling 

Hoe doet ze dat? 
Ze zegt niet wat je moet 
doen, tenslotte moet je 
het zelf doen, maar ze reikt 
kennis en informatie aan 

en analyseert samen met 
de klant. Houd eens een 
voedingsdagboek bij, of 
onderzoek wat je urgent 
en belangrijk vindt. Maak 
je vervolgens ook de keuzes 
die daarbij horen? 
Corine onderzoekt samen 
met je wat je zou willen. 
Samen bekijkt ze hoe je je 
pad opnieuw kan bewan-
delen, met meer rust en 
inzicht. Daarbij stelt ze vaak 
‘moeilijke vragen’.  Vragen 
die op zich niet echt moei-
lijk zijn, maar die niet vaak 
gesteld worden, zodat je 
goed moet nadenken. Dat 
geeft inzicht! 

Wat is haar kracht als coach? 
“Iedereen die hier binnen-
komt durft wel de stap te 
zetten om binnen te komen. 
Ik verhoog dan de motivatie 
en zorg dat mensen de ver-
antwoordelijkheid pakken. 
Mensen gaan anders naar 
zichzelf kijken”. 

Het leukste in het werk 
vindt Corine het met 
mensen in gesprek zijn en 
merken dat je ze rustiger 
ziet worden en dat je de 
kwartjes kunt laten vallen. 
Dat het werkt, dat het resul-
taat heeft voor de persoon. 
Corine kan goed luisteren, 
heeft geen oordeel en is 
vriendelijk. Ze zegt ook 
eerlijk waar het op staat. 
Samen met jou als klant 
gaat zij een traject aan om 
echt iets te veranderen. 

Meer informatie? 
www.werkaanleefstijl.nl 
06-10131497 
Instagram/ facebook; 
@werkaanleefstijl 

foto; Kim Pattiruhu

Feestweek op basisschool 
De Zuidwester 
 

Op 6 oktober jl. hebben we onze feestweek 
ter ere van ons jubileum én ons Groene 
Schoolplein feestelijk geopend in aanwezigheid 
van kinderen, collega’s, ouders en enkele 
genodigden. 

Op het programma stond een korte speech, een liedje, 
een dansje en het planten van een appelboompje. Dit 
laatste is gedaan door wethouder Esmah Lahlah; samen 
met onze jongste en onze oudste leerling.  Onze bestuur-
der, Carin Zandbergen, is tijdens de workshops in de loop 
van de ochtend langsgekomen. 

Op donderdag zijn we met de hele school op schoolreis 
naar Toverland geweest en op vrijdag werd de feestweek 
afgesloten met een toffe sportdag. 
Alle dagen verliepen op een heerlijk ontspannen en fees-
telijke wijze. Dankzij de hulp van veel collega’s, de ouder-
raad en hulpouders is het werkelijk een mooie feestweek 
geworden. 

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: De Zuidwester. Graag maken we met u een 
afspraak voor een gesprek en/of rondleiding om u meer 
te vertellen over onze school. Neem gerust contact op via 
de mail bs.de.zuidwester@xpectprimair.nl of 
bel: 013-4683504. Of kijk op onze website: 
www.dezuidwestertilburg.nl 
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De oplossing wordt op de website www.wijkkrantdekoppel.nl bekend gemaakt.

ZOEK DE 15 VERSCHILLEN
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Recept 
Gingerbread poppetjes 

Wat heb je nodig: 
200 gram zelfrijzend bakmeel 
75 gram boter 
75 gram donkerbruine basterdsuiker 
1 theelepel kaneel 
2 theelepels gemberpoeder 
Decoratiestiften voor koekjes 
3 volle eetlepels golden syrup 
(of schenkstroop of honing) 
Uitsteekvormpje 

Aan het werk: 
-  Verwarm de oven voor (190 graden elektrisch of 180 graden hetelucht) en leg een 
bakplaat met daarop bakpapier klaar. Doe 200 g zelfrijzend bakmeel, de theelepel 
kaneel en twee theelepels gemberpoeder in de beslagkom. 
-  Smelt 75 g boter, 75 g donkere basterdsuiker en 3 volle eetlepels stroop op een 
laag vuur. Het mengsel hoeft niet te koken. Voeg het vloeibare mengsel direct toe 
aan het kruidige meel in de beslagkom. Kneed met de mixer met deeghaken in ca. 
3 minuten tot een soepel deeg. Pak de deegbal in huishoudfolie in en laat tenminste 
een uur rusten in de koelkast.  
-  Bestuif het aanrecht met bloem. Rol het deeg uit tot ongeveer een halve 
centimeter dik. Steek hier zoveel mogelijk mannetjes uit. Maak van de restjes deeg 
opnieuw een bol en rol het weer uit en steek er mannetjes uit, net zo lang totdat het 
deeg op is. Leg de mannetjes op de bakplaat, houd ongeveer 2 centimeter ruimte 
tussen elk poppetje, want het deeg loopt een beetje uit. 
-  Bak de gingerbread poppetjes in ongeveer 10 minuten gaar. Laat de koekjes goed 
op de bakplaat afkoelen. Als de gingerbread poppetjes koud zijn, kun je ze versieren 
met de glazuurstiften. Laat het glazuur even drogen, zodat het goed blijft zitten. 
-  Heb je geen uitsteekvormpjes? Met een glas of kopje kan je ook mooie ronde 
kerstballen uitsteken.  
(bron: www.koopmans.com) 

WINTEREDITIE

Vakantie knutselen
Upcycling activiteit 

Neem een aantal papieren 
rietjes en knip deze in 
verschillende lengtes. 
Pak een mooi stuk karton 
of hout en begin onder-
aan met stapelen. Lijm 
de rietjes met houtlijm 
of knutsellijm vast. Maak 
ongelijke driehoekjes die 
steeds kleiner worden. 
Knip eventueel van karton 
nog een sterretje uit om 
bovenop de boom te lijmen. Heb je een mooi exem-
plaar gemaakt, plaats deze op de facebookpagina van 
de wijkkrant. Worden we heel blij van!

foto; bakken.nl

foto; Odette Payens

DE REDACTIE VAN UW WIJKKRANT WENST IEDEREEN FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GEZELLIGE JAARWISSELING. 
NATUURLIJK IN GOEDE GEZONDHEID!

Gingerbread poppetjes, 
waar komt de traditie vandaan?
Tekst en foto door Charlie Dingelstad, Amusement,Tradities

Een wereldrecord: 
De allergrootste Gngerbread pop.

In 2009 behaalde IKEA Furuset, in Oslo, Noorwegen, 
een wereldrecord door de grootste Gingerbread 
man ooit te bakken! Volgens de Guinness Book of 
Records woog de Gingerbreadman maar liefst 651 
kilo! 

De gebroeders Grimm 
publiceerden in 1812 
een verhaal over twee 
kinderen, Hans en Grietje, 
die in het bos, een huis 
gemaakt van peperkoek, 
ontdekten. In het Duits, 
wordt er gesproken over 
een huis gemaakt van 
brood, gebak en suiker. 
Het is pas in de Engelse 
vertaling dat er gespro-
ken wordt over een 
‘Gingerbread house’. 

Waar komt de traditie nu 
eigenlijk vandaan?
Gingerbread men en 
houses zijn tegenwoor-

dig niet meer weg te den-
ken. Ze passen bij de Kerst 
zoals wij het tegenwoordig 
kennen. In Amerika wordt 
er vaak gedacht dat het 
idee van een huis gemaakt 
van koek van het verhaal 
van de gebroeders Grimm 
afkomstig is. Maar volgens 
een Franse legende bracht 
een monnik in 992 het re-
cept voor Gingerbread van 
het Midden Oosten naar 
Europa. In 1390 werd het 
eerste recept voor Ginger-
bread gepubliceerd in 
Engeland en in de 13e 
eeuw werden de eerste 
Gingerbread creaties ge-

maakt door bakkers in heel 
Europa. Het was konining 
Elizabeth I die op het idee 
kwam om de mannetjes als 
het ware ‘aan te kleden’ als 
de gasten van adel die bij 
haar op bezoek kwam. Al 

snel werd het versieren 
van Gingerbread-vormen 
een hype. Tijdens Gin-
gerbread Fairs, festivals 
waarbij gingerbread een 
hoofdrol speelde, werden 
‘fairings’ uitgedeeld.
Gingerbread ging de hele 
wereld over. De Duitse 
Lebkuch, zoals we die 
vandaag kennen, werd 
voor het eerst gemaakt in 
de Belgische stad Dinant. 
Al gauw werd het door 
de mensen uit Aachen 
meegenomen naar hun 
stad en gingen de nonnen 
van Frankische kloosters 
ermee aan de haal. Zij 
maakten Lebkuchen als 
desserts in de kloosters. 

Ook in Nederland werd de 
kruidige koek populair. En 
de Grieken en Romeinen 
genoten van een soort-
gelijke zoete koek. Maar 
in de loop der eeuwen 
maakte de ontbijtkoek 
een ware evolutie door. 

Toen ontdekkingsrei-
zigers allerlei nieuwe 
kruiden en specerijen 
terugbrachten van hun 
reizen, begon men ijve-
rig te experimenteren. 
Ieder dorpje kreeg zo 
zijn eigen versie van de 
peperkoek. Er was niet 
alleen een verschil in 
recept. In het zuiden van 
Nederland noemen we 
dit lekkere hapje name-
lijk Peperkoek omdat 
peper altijd een van de 
ingrediënten is! 
Tegenwoordig bakken 
Scandinaviërs zelf hele 
dunne Gingerbread-
koekjes die ze vervol-
gens met suikerglazuur 
versieren. Ze maken in 
de koekjes een gaatje en 
hangen ze vervolgens in 
de ramen. Dit hoort echt 
bij de Scandinavische 
stijl die we met kerst 
ieder jaar voorbij zien 
komen.
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Xantijne’s 
Jungle Fever 
 

Tekst en foto’s door Xantijne Plantijne

Winterrust

Nu de dagen korter zijn 
geworden, de nachten langer 
en de temperatuur daalt, 
gaan veel planten in win-
terrust.  De winterrust voor 
planten begint meestal in de 
herfst en duurt tot het voor-
jaar. Dit is een periode waarin 
de groei van planten nage-
noeg stilstaat. 

Planten leven van water en 
licht en in de winter is er min-
der daglicht waardoor plan-
ten minder energie krijgen 
en in ruststand gaan.  
Je zult dan ook zien dat de 
groei van je planten in de 
winter nagenoeg stilstaat en 
er soms bladeren afsterven. 
Bij sommige knolgewassen 
zoals de Caladium of Alocasia 
kunnen zelfs alle bladeren 
boven de grond afsterven. 
Allemaal geen reden tot 
paniek.  Met deze tips kan 
jij je planten goed de winter 
periode doorkrijgen.  

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 

Fatale 
huwelijksreis  
Door  Sandra Esselink 

Een jong kinderloos stel trouwde een paar jaar geleden. 
Een dag na het huwelijk gingen ze op huwelijksreis naar de 
Dominicaanse Republiek. Daar ging het helaas helemaal 
mis. Na het eten van een visje, werden ze allebei doodziek. 
Per ambulance gingen ze naar het ziekenhuis, waar eerst 
de vrouw en kort daarna de man, kwam te overlijden. 
Waarschijnlijk was dit het gevolg van een ernstige voedsel-
vergiftiging. 

Een enorm drama, maar daarmee was de kous nog niet 
af. Het jonge paar had geen testamenten gemaakt. De 
wet bepaalt dan wie erft. Omdat de vrouw als eerste was 
overleden, erfde haar man alles van haar. Door zijn overlij-
den erfden zijn wettelijke erfgenamen en kwam niet alleen 
zijn deel, maar ook dat van haar bij zijn familie terecht. De 
familie van de vrouw spande een rechtszaak aan, maar uit-
eindelijk hebben zij die rechtszaak verloren. De familie van 
de vrouw kreeg helemaal niets. 

Hoe had dit voorkomen kunnen worden? 
Door testamenten te maken! In een testament hadden ze 
kunnen bepalen, dat ze niet van elkaar erven als ze binnen 
dertig dagen na elkaar overlijden. Ze hadden zelfs een re-
geling kunnen opnemen voor de situatie van overlijden als 
laatste na die dertig dagen (stel dat de man twee maanden 
in coma had gelegen alvorens te overlijden). Ze hadden 
dan alsnog iedere familie voor de helft tot erfgenaam kun-
nen benoemen. Op die manier zou dus zowel de familie 
van de man als de familie van de vrouw een deel hebben 
verkregen. 

Dit jonge stel had geen kinderen, maar een vergelijkbare 
situatie kan zich voordoen als een jong stel met kinderen 
verongelukt en één van de ouders overlijdt als laatste. Ook 
in zo'n situatie zal het gehele vermogen bij één familie 
terecht komen, als er niets geregeld is. Ook hiervoor kan 
in testamenten geregeld worden, dat het vermogen tus-
sen de beide families verdeeld moet worden. Maar uiter-
aard kan ook een andere regeling worden opgenomen. 
Bepaalde familieleden kunnen uitgezonderd worden of er 
kan voor gekozen worden om helemaal geen familieleden 
tot erfgenaam te benoemen, maar bijvoorbeeld vrienden 
of goede doelen. Soms is het contact met één van beide 
families niet goed en willen mensen alles aan één familie 
nalaten. 

In het testament kan ook meteen geregeld worden wie al-
les gaat regelen na het overlijden. Deze persoon wordt de 
executeur genoemd. Dat kan bijvoorbeeld een familielid 
zijn. 

De Kerf & Van Sprang notarissen te Tilburg 

Minder water 

Nu er minder licht is, hebben planten ook minder water nodig. Zorg er dus voor dat je 
de planten pas water geeft als de grond droog genoeg is (controleer door je vinger 2 
kootjes diep in de aarde te steken). Als je teveel water geeft dan verdrink je de plant en 
gaat hij rotten. Cactussen kun je in de winter zelfs helemaal droog laten staan en pas in 
het voorjaar weer water geven.  

Plantvoeding en verpotten 

Omdat planten in de rustperiode minder energie verbruiken, hebben ze ook geen 
voeding nodig. Dit kan de plant zelfs schaden.  Ook is het nu niet het juiste moment 
om planten te gaan verpotten. Verpotten levert planten altijd wat stress op en in 
de rustperiode hebben ze niet genoeg energie om daar goed van bij te komen.  
Voeding geven en verpotten doe je dus het beste pas weer in het voorjaar.  

Verwarming en luchtvochtigheid 

Nu het kouder is, zetten wij de verwarming weer aan. Een hoop planten vinden dat 
niet fijn omdat er droge, warme lucht langs de bladeren gaat en daardoor de plant 
sneller uitdroogt. Zet planten daarom niet dicht bij de verwarming (op uitzonderingen 
na zoals de Olifantspoot, Cactussen of Vetplanten).  Tropische planten houden weer 
van een hoge luchtvochtigheid. Om de luchtvochtigheid te verhogen, kun je bakjes 
water op de verwarming zetten, planten regelmatig sproeien of de potten in een 
schaaltje met water op stenen zetten. Hierdoor verhoog je plaatselijk de luchtvochtig-
heid.  Je kunt ook een luchtbevochtiger gebruiken.  

Met al deze tips zullen je planten goed de winter doorkomen!


