
jaargang 28 - nummer 3  juni 2017

buurt-ca-fé o (-s)
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www.kindercreche.nl/zuid - Tafelbergstraat 135 (naast het verzorgingstehuis) - T. 013- 580 02 91

Kindercrèche Zuid. De betaalbare familiecrèche van Tilburg Zuid

Wij bieden:

· Het laagste uurtarief van Tilburg

· Flexibele opvang mogelijk

· Elke werkdag geopend van 7.00-19.00 uur

DE OUD-ZUID KOERIER
BLIJFT BESTAAN!
He… psst… ben je daar nog? Even leek het erop dat ik je zou verlaten, maar 
ik heb groot nieuws met je te delen. Een tijdje geleden zou ik er namelijk 
mee ophouden. De buren kregen daar lucht van en vonden dat geen goed 
idee. De afgelopen jaren hebben we toch iets opgebouwd, nietwaar? Het 
zou zonde zijn om dat zomaar aan ons voorbij te laten gaan. Dus… *trom-
melgeroffel*
 
Wijkkrant De Koppel en ik, Oud-Zuid Koerier worden partners! We gaan voort-
aan een gezamenlijke wijkkrant maken. Na de zomervakantie ontvangt u een 
extra dikke krant met informatie/advertenties/columns over de Koppel en Oud-
Zuid Koerier. Dat betekent meer leesplezier én zo krijgt u een kijkje in de keuken 
van uw buurwijken. Trouwlaan, Uitvindersbuurt, Zeeheldenbuurt, Oerle, Korvel, 
Westend én Sint Anna. En dat allemaal in één krant! Wij vinden het reuzespan-
nend en kijken uit naar een mooie samenwerking tussen de Koppel en de Oud-
Zuid Koerier. We blijven onszelf en toch gaan we ook samen!
 
Wilt u met uw bedrijf of instantie in de wijkkrant staan? Wilt u adverteren of 
kunnen we een interessant redactioneel stukje aan uw bedrijf wijden?
Heb je een vlotte pen en oog voor wat er leeft in jouw buurt, en wil je er eens 
wat over schrijven? Heb je interesse  om de redactie te komen versterken? 
Voor bedrijven en buurtbewoners: 
stuur een email naar redactie@wijk-
krantdekoppel.nl. Daar worden wij 
heel blij van.

 
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 

Vragen als “wie is het konijn en wie is 
de kat nu eigenlijk?” werden beant-
woord, maar ook werd geleerd hoe 
deze huisdieren verzorgd moeten 
worden en wat deze dieren nodig 
hebben om een lang en gelukkig le-
ven te leiden. Met maar liefst 23 aan-
meldingen en enthousiaste reacties 
na afloop was het een groot succes te 
noemen!

Dierengedachten Diereducatie is een 
samenwerking van Charlotte Olst-
hoorn en Anna van Os. Beiden zijn 
afgestudeerd in veterinaire natuur-
geneeskunde, maar hebben ook een 
achtergrond in de psychologie en het 
gastouderschap. Dierengedachten 
Diereducatie richt zich op het welzijn 
van dieren en de band tussen mens en 
dier en draait tevens om verbinding, 
kijken en ervaren. Het concept 
heeft als doel inzicht te brengen in 
de diersoort en onze houding naar 
dieren, waardoor dieren beter wor-
den begrepen en mens en dier opti-
maal plezier beleven van elkaar. Door 
middel van interessante, interactieve 
projecten, workshops en lezingen 
voor zowel kinderen als volwassenen 
brengen we dit onder de aandacht op 
verschillende locaties en op aanvraag. 

De eerstvolgende workshops zullen 
gaan over boerderijdieren, zoals de 
geit, de kip, de ezel, het varken en de 
koe. Deze zijn voor kinderen van 6 tot 
12 jaar en vinden plaats op zondag-
ochtend op Boerderij Wolfslaar in Bre-
da. In deze workshops gaan we kijken 

foto; Kim Pattiruhu

Try-out Dierengedachten Diereducatie
Op Goede Vrijdag is Dierengedachten Diereducatie van start gegaan met 
een kinderworkshop huisdieren over het konijn en de kat in wijkcentrum 
De Nieuwe Stede. In deze interactieve workshop voor kinderen van 4 tot 10 
jaar werden kinderen mee op reis genomen in de wereld van deze dieren. 

naar wie het dier is en hoe je dit dier 
moet verzorgen. In groepjes gaan we 
met de dieren werken en leren spelen-
derwijs wat deze dieren nodig hebben 
om een lang, gelukkig, maar bovenal 
echt boerenleven te leiden. Andere 
workshops en evenementen staan ook 
op de planning, ook in de directe om-
geving van Tilburg.

Voor meer informatie over Dieren-
gedachten Diereducatie kan contact 
worden opgenomen via 06-42406547 
of annavanos@live.nl. Houd daarnaast 
onze Facebookpagina (www.facebook.
com/dierengedachten) in de gaten 
voor het laatste nieuws en aankomen-
de evenementen!
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Redactie
Stijn Oosterling: redactie
Boudewijn Aerts: redactie
Anita Zeeman; redactie
Laura Schoorlemmer; redactie
Alisa Lalic; redactie
Marc Reinieren: website,                
opmaak en financiën
Odette Payens: opmaak en
               advertenties
Kim Pattiruhu:  fotografie en
              advertenties
Opmaak:  
www.ontwerpcirkel.nl
www.vormbehoud

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

De eerst volgende Koppel 
komt uit op 27 september.  
 
Eerstvolgende kopijsluiting 
is 8 september 2017.

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. Sinds deze uit-
gave ook in de Trouwlaan, 
Uitvindersbuurt, Zeehelden-
buurt en Oerle. Zij verschijnt 
5 keer per jaar in een oplage 
van 10.000 exemplaren.

De podotherapeut vertelt

Heup- liesklachten. De heup is het gewricht wat het bovenbeen verbindt met het bekken. 
De heup bestaat uit een heupkom, onderdeel van het bekken en een heupkop, onderdeel 
van het bovenbeen. Oorzaken van  heupklachten kunnen op alle leeftijden voorkomen. 

Bij kinderen zijn deze vaak aangeboren of verworven:
• Heupdysplasie: aangeboren afwijking waarbij de heupkom niet volledig is gegroeid 
   waardoor de heupkop niet goed in de kom past. 
 • Afglijden van de heupkop ter hoogte van de groeischijf. 

Op latere leeftijd zijn de klachten meestal verworven met als meest 
voorkomende oorzaken: 
• Slijtage / Reuma of beenlengteverschil
• Fractuur / breken van heup als gevolg van een val of osteoporose
• Standsafwijkingen in rug, bekken en/of voeten 

Andere voorkomende klachten zijn: 
• Bewegingsbeperking of Instabiel gevoel bij lopen 
• Gewrichtsstijfheid of gecrichtspijn
• Slijmbeursontsteking (bursitis) 
• Ontstekingen van spieren 
• Krakende geluiden tijdens het lopen 
• Zwelling of  pijn in de lies of bil 

www.footmore.nl www.�enter.nl         Korvelseweg 263 / Kruisvaardersstraat 32B

De Podotherapeut en Fysiotherapeut

De fysiotherapeut vertelt

Liesklachten kunnen duiden op heupklachten. 
Staan op het aangedane been kan zorgen voor pijn in de lies of in het 

bovenbeen. Lopen, met de knieën over elkaar zitten of traplopen kunnen zeer 
onaangenaam zijn.

Bij het ouder worden ontstaan er slijtageverschijnselen (artrose). Deze hoeven 
geen klachten te veroorzaken. Door te weinig bewegen, te zwaar belasten (werk),

 overgewicht of een slechte heupstand kunnen klachten ontstaan. Pijn, maar ook  door het 
been heen zakken of trekken met het been tijdens het lopen kunnen symptomen zijn.

De fysiotherapeut doet onderzoek naar de oorzaak van de klachten. Daarna wordt samen met 
de patiënt een behandelplan opgesteld. Indien nodig wordt de hulp ingeroepen van podotherapie 

Footmore voor correctie via de voeten. In overleg met de huisarts kunnen verdere aanvullende 
onderzoeken aangevraagd worden.

Tips van de fysio:
Ga niet met de knieën over elkaar zitten, blijf in beweging, let op uw gewicht en neem vaker de 

fiets! Deze tips zorgen voor ontlasting van het gewricht en verbetering van de doorbloeding zodat 
het herstel bevorderd wordt.

De podotherapeut en/of fysiotherapeut kunnen bij heupklachten iets betekenen als 
de oorzaak ligt in het steun- en bewegingsapparaat. Door onze krachten te bundelen 
zijn wij in staat om snel de juiste diagnose te stellen, te behandelen of naar elkaar 
door te verwijzen. Voor correctie van standsafwijkingen en/of een beenlengteverschil 
bent u bij Podotherapie Footmore aan het juiste adres. Bij aangeboren afwijkingen of 
oorzaken als slijtage, reuma of een breuk, zal vaak in combinatie met een orthopeed 
of reumatoloog de fysiotherapeut de klachten behandelen. Na een succesvolle 
samenwerking op Koningshaven aan de Kruisvaardersstraat 32, hebben wij onlangs 
onze samenwerking uitgebreid bij Fysiotherapie Flenter op de Korvelseweg 263. 

Den Herd 
Kliniek voor gezeldschapsdieren

Capucijnenstraat 78 
013-542 02 74

www.dierenkliniekdenherd.nl

Een kattenleven
Door Mariëtte Laugeman

Katten hebben met hun bijzondere 
ogen en hun geluidloze lenige bewe-
gingen altijd iets mysterieus. Katten 
willen hun baas best plezieren maar 
gaan het liefst hun eigen gang. Katten 
wekken bij mensen tegenstrijdige ge-
voelens op. Je adoreert ze of je vindt 
ze eng, want onbekend maakt on-
bemind. Deze mooie dieren worden 
steeds ouder. Dit komt door verbe-
terde voeding, meer kennis van kat-
tenziekten, maar vooral omdat katte-
neigenaren steeds meer over hebben 
voor hun huisgenoot.

Van kitten tot bejaard
De mate van contact met mensen en 
kinderen in de eerste weken is be-
palend voor de hechting/omgang 
hiermee in het volwassen leven. Wan-
neer u een kitten adopteert dan is een 
eenmalige aanduiding van de kat-
tenbak vaak al voldoende en zonder 
uitleg weet een kitten haarfijn waar 
zijn brokjes bewaard worden. Overal 
bovenop springen is normaal gedrag 
voor een kat, heeft hij dit recht een-
maal verworven dan is het lastig dit af 
te leren. 

Gebreken komen met de jaren, dat 
geldt ook voor katten. Het is belangrijk 
om uw kat gezond te houden en om 
ziekten te proberen voorkomen. Hoe 
eerder een ziekte van uw kat bekend 
is hoe beter we haar kunnen helpen. 
Gebitsproblemen, nierproblemen, 
verhoogde bloeddruk, schildklierpro-
blemen, artrose en minder goed wer-
kende zintuigen horen bij de ouder 
wordende kat. Steeds meer mensen 
laten de bloeddruk en de nierfunctie 

van hun oudere kat door ons bepalen 
om in een vroeg stadium in te kunnen 
ingrijpen met de juiste medicatie.

Dierenverzekering
Het is bijzonder dat een mens bijna 
alles verzekert, maar geen verzeke-
ring afsluit voor zijn huisdier, waar 
hij zoveel van houdt en die een we-
zenlijk onderdeel vormt van zijn be-
staan. Soms kunnen medische kosten 
- vooral in geval van nood - behoorlijk 
oplopen. Kan de eigenaar dit betalen, 
dan is er geen probleem, maar bij een 
lege portemonnee is het dier soms de 
dupe. Er zijn tegenwoordig betrouw-
bare ziektekostenverzekeringen voor 
honden en katten. Zo’n dierverzeke-
ring geeft rust en de zekerheid zodat 
de noodzakelijke medische zorg voor 
je geliefde huisdier wordt gewaar-
borgd. Wanneer iemand kan aanto-
nen dat hij de 1-malige noodzakelijk 
medische kosten van zijn geliefde 
huisdier niet kan betalen: vraag dan 
hulp bij StichtingMensDierNood. 

Enkele tips om uw kat gezond te 
houden
•   Bestrijdt parasieten met 
veilige effectieve middelen.
•   Geef een goede voeding
•   Weeg uw kat regelmatig, gewicht 
is een indicatie voor gezondheid
•  Inspecteer uw kat en kijk goed 
naar ander gedrag en beweging
•  Laat jaarlijks uw kat medisch 
controleren / vaccineren door uw 
dierenarts.  

Rubensplein 25, Tilburg
Zie voor lopende acties www.de�etsgaragetilburg.nl

Geloof het of niet, maar hier staat een woord van 15 letters. 
Maar let op! de letters staan in alfabetische volgorde en a... is de 
eerste letter. Maar welke letter?

Esoterisch Alfabet  
f
m
n
iiiii
jjjjj
ddddddd
oooooooooooo
ggggggggggggg
hhhhhhhhhhhhh
ccccccccccccccc
aaaaaaaaaaaaaaaa
bbbbbbbbbbbbbbbbbb
eeeeeeeeeeeeeeeeee
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
llllllllllllllllllll
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Informatie van het 
AdvocatenCollectief  
Bestuursdwang
Door:  mr. Joyce Matthijssen

‘buurt-ca-fé o (-s) 
café in een woonwijk 
COLUMN
Door: Pietjan Dusee

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

Wat doen we
Onze rechtshulp heeft zich in de loop der jaren fors uitgebreid. 
Een greep uit de rechtsgebieden waarvoor U bij ons terecht kunt:
• Arbeids- en ontslagrecht
• Ambtenarenrecht
•  Belastingen
•  Uitkeringen (bv. ZW, WAO, WIA, WW, WWB-bijstand, AOW, WMO, 
    pensioenen, ziektekostenregelingen en kinderbijslag)
•  Echtscheidingen, alimentaties, familiezaken
•  Consumentenzaken en verzekeringen
•  Contracten
•  Horecazaken
•  Huur- en andere woonzaken
•  Letselschade, bedrijfsongevallen en medische blunders
•  Strafrecht

Gratis spreekuur
Op onze spreekuren kan iedereen terecht voor een eerste gratis advies. 
Vaak is dat afdoende. Wanneer dat niet het geval is, staan we uiteraard 
ook verder voor U klaar. De kosten die dat met zich meebrengt zijn met 
name afhankelijk van de aard van de zaak en Uw inkomen/vermogen.

Korenbloemstraat 86  |  Postbus 297  |  5000 AG Tilburg
T: 013 – 4636395  |  F: 013 – 4674986  |  

E: info@advocatencollectieftilburg.nl  |  I: www. advocatencollectieftilburg.nl
dagelijks gratis inloopspreekuur van 10.00 tot 12.00 uur

A dv oc a ten Col l ec t ie f
ADVOCATUUR • ORGANISATIEADVIEZEN • OPLEIDINGEN  

ARBEIDSVRAAGSTUKKEN • CONTRACTEN

Onder de term bestuursdwang 
wordt meestal verstaan het 
optreden door een overheids-
orgaan- bijvoorbeeld de ge-
meente of provincie – tegen 
hetgeen in strijd met een wet-
telijk voorschrift tot stand is 
gekomen. Denk bijvoorbeeld 
aan het weghalen van illegaal 
gebouwde stallen of garages.

De gemeente Tilburg lijkt deze maat-
regel steeds vaker te gebruiken om 
een einde te maken aan bijvoorbeeld 
situaties die in strijd zijn met een be-
stemmingsplan. Je krijgt als betrok-
kene dan eerst een aanzegging en de 
tijd om de beweerde overtreding zelf 
ongedaan te maken. Gebeurt dat niet 
of niet tijdig, dan gaat de gemeente 
dat zelf doen op jouw kosten.
Tegen de aanzegging bestuursdwang 
kan bezwaar worden aangetekend. 
Mede vanwege de kosten is het dus 
van belang te laten vaststellen of je 
wel gehouden bent aan die bestuurs-
dwang mee te werken. In sommige 
bestemmingsplannen staan over-
gangsregelingen die de gemeente 
nog wel eens over het hoofd ziet bij 
de aanzegging van bestuursdwang. 
Kom eventueel bij ons langs als je het 
niet vertrouwt.
Inbrekersgereedschap of bood-
schappen voor de verbouwing?

De APV (Algemene Plaatselijke Ver-
ordening) van veel gemeenten, 
waaronder Tilburg,  verbieden het 

vervoer van inbrekerswerktuigen, 
tenzij “de bedoelde werktuigen niet 
zijn gebruikt of niet zijn bestemd om 
zich onrechtmatig de toegang tot een 
gebouw (etc.) te verschaffen” (art 57 
APV Tilburg).  Maar wat wordt er nu 
bedoeld met inbrekerswerktuigen? 
Helaas kan zelfs een schroevendraaier 
al worden gezien als een inbrekers-
werktuig. 

Zeker als je regelmatig wat groter ge-
reedschap meeneemt in een perso-
nenauto, is het raadzaam het gereed-
schap alleen mee te nemen als je dat 
gereedschap die dag ook echt nodig 
hebt. Met name als je heel vroeg of 
heel laat op pad moet en je hebt geen 
bedrijfsauto bij je, kan dat wel eens 
zorgen voor misverstanden. 

Mocht je toch een boete hebben ge-
kregen omdat je wat gereedschap in 
de auto had liggen, neem dan nader 
contact met ons op. 

Advocatencollectief
www.Advocatencollectieftilburg.nl

In katholieke gebieden is Kerkzicht een van de meest voor-
komende namen voor een café en je kunt er donder op zeggen 
dat er zich dan tegenover dat café ook een kerk bevindt. 

Theoretisch zou het café op de hoek 
van het Korvelplein en de Koren-
bloemstraat misschien Kerkzicht kun-
nen heten. Het pand is van ongeveer 
1890 en in die tijd stond, al vanaf 1852, 
de Korvelse kerk nog midden op het 
huidige plein. Nadat die werd afge-
broken verscheen er in 1924 op zijn 
huidige plaats, naar een ontwerp van 
Eduard Cuypers, de Korvelse Antonius 
van Padua kerk.

 De kerk werd ‘verplaatst’, 
de kiosk bleef of beter: de kiosk 

werd gerestaureerd. 

Waarschijnlijk in de 40-er jaren werd 
het pand op de hoek een café en “we 
noemen het: café Korvels Parkzicht”, 
een nogal opgeklopte typering voor 
het groene pleintje met kiosk. Toen 
niet en nu ook niet is het plein echt 
een groene long waar de stadsmen-
sen wandelend of fietsend energie 

komen tanken. Maar zonder charme 
is het ook nooit geweest. Het gaf het 
café ook iets van chique hoewel het al-
tijd eerder een volks dan dikke nekken 
kroeg is geweest en gebleven, zowel 
binnen aan de toog als buiten op het 
terras.

Een oom van mij, hoewel ik niet zeker 
ben dat hij echt familie was, woonde 
in de Korenbloemstraat en was een 
echte stamgast en hij stootte er met 
groot genoegen regelmatig tegen wat 
biljartballen.  
Het was een zonovergoten dag en 
de harmonie speelde in de kiosk. Ik 
moet hoogstens 8 of 9 of 10 geweest 
zijn of nog jonger want de kiosk is in 
1964 afgebroken. Ik moest ontzettend 
naar het toilet en zou naar huis kun-
nen rennen, dat zou ik gemakkelijk 
gehaald hebben, maar mijn oom nam 
me mee het café in en zette mij, na 
mijn afscheidingswerkzaamheden, op 

een kruk en hij trakteerde mij op een 
drankje. Hij was op vakantie in Tirol 
geweest en bracht daar vandaan het 
nieuwste van nieuwste mee: Spezi. 
Cola met limonade. 

Dat was volgens mij de enige keer 
dat ik café Korvels Parkzicht

 binnen ben geweest.

Later bij mooi weer heb ik nog wel 
een aantal keren aangelegd op het 
terras, maar niet alleen Skol maar ook 
Heineken (sorry) is nooit tot mijn fa-
voriete merken gaan behoren.
Natuurlijk hingen aan de gevel licht-
bakken van Heineken. Hoog aan de 
muur op het hoekje en aan de kant 
van de Korenbloemstraat, -ik zag dat 
er nu een raam is gemaakt-, was een 
groot wit vlak geschilderd met daarop 
in zwarte letters: CAFE BILLARD VER-
GUNNING. Vooral de spelling van bil-
jart verbaasde me. Een beetje Frans, 
een beetje dikke nek, een beetje 
parkzicht voor plein(tje)zicht, een 
beetje spelfout, maar eigenlijk paste 
geen van deze zaken bij de doe maar 
gewoon aard van het café.

Veel later ben ik er achter gekomen 
dat geen van mijn suggesties juist 
waren. Billard is natuurlijk wel Frans, 
maar nu noemen wij dat poolbiljart. 
Wij kenden dat niet. Wij waren van 
libre, driebanden en Raymond Ceule-
mans, maar bij café Korvelse Parkzicht 
waren ze toen al van poolen en mijn 
oom was een van de eerste poolers.    

Zoals bekend is er reeds een 
zestal jaren een burgerinitiatief 
actief om op het Korvelplein na 
nu 53 jaar een nieuwe kiosk te 
realiseren. De verwachting van 
de mensen achter dit initiatief 
dat een en ander binnen 1 à 2 
jaar realiteit zal zijn.  

foto; Kim Pattiruhu

foto; Kim Pattiruhu

Wilt u iets inzenden voor de krant of
heeft u een tip voor de redactie? 

mail naar redactie@wijkkrantdekoppel.nl
eerst volgende deadline om uw kopij aan 

te leveren is op vrijdag 8 september. 



www.wijkkrantdekoppel.nl                                                                                                                                                                                                                                           pagina 4

Jettie Palettie
Powerwijf om de hoek
Door; Kim Pattiruhu

Een stukje verder in mijn straat woont Jet, die in 2008 de Nederlandse Top 40 binnen hostte met het 
nummer ‘Ik zit in een cafeetje’. Een nummer dat begon als grapje voor haar manager Rob (wijlen ‘Captain’ 
Rob Peters, platenmaatschappij), maar ervoor heeft gezorgd dat de Jazz Prinses transformeerde in
Koningin van de kroegen. 

Jet
In het dagelijksleven is ze ‘gewoon’ 
Jet uit Amstelveen, een goudblonde, 
wulpse, professionele en hardwerken-
de zangeres. Vader is namelijk profes-
sioneel contrabassist en ook broer is 
professioneel drummer/percussionist 
veelal in de Braziliaanse muziek. “Jazz, 
dat was hobby voor mijn pa. Dat spe-
len we voor de lol thuis  tijdens feest-
jes en kleine concertjes in Frankrijk.” 
Jet haar eerste album was ook een 
latin-album, een muziekstijl dat nog 
altijd een warm plekje heeft in haar 
hart. 
Jet heeft in 2008 korte tijd in een emo-
tionele strijd gezeten wat ze met haar 
nieuwe Nederlandstalige carriere aan 

moest. Privé liep e.e.a. op de klippen 
en de muziekswitch was toen even te-
veel. Maar sterk als Jet was draaide ze 
de knop om, besloot niet te maauwen 
en er 100% voor te gaan. Ze schrijft 
al haar teksten zelf, het kost haar zo’n 
30 uur om 1 nummer te maken, ze is 
bekend in Nederland, maar nog groter 
in Belgie. Jet: “Ik zou graag Waylon van 
der Heijden nog even vermelden. Hij is 
m’n producer en beste vriend en met 
hem produceer ik alles.” Waylon is be-
ter bekend als DJ Goldfinger, producer 
van o.a. Rene Schuurmans, Marco Kan-
ters en Arie Ribbens. Ik vind Jet rustig 
en timide, maar tegelijk ook chaotisch 
en flamboyant. Haar schattige Sint 
Anna huisje is daar een afspiegeling 

van. De woonkamer is voorzien van 
rustige kleuren en de raambekleding 
zorgt voor licht maar privacy. Tegelij-
kertijd is de open keuken een gezel-
lige rommel en wordt de boel opge-
fleurd door Jetties kleding dat her en 
der door de kamer hangt en staat.

Jettie
Ik praat met Jet, maar Jettie uit Vitto-
ria ligt op de loer. Jettie is een karak-
ter, een illusie en een bombastische 
verschijning; gekleed in glitterjasjes 
en versierd met pruik, brilletje, bonte 
hoedjes en dikke make-up. Ik zie de 
tranformatie voor mijn neus plaats-
vinden. Ik mag namelijk alleen Jettie 
op de foto zetten. Op die manier heeft 
Jet een vogelvrij leven zonder dat ze 
overal op straat of in de kroeg her-
kend wordt. 
Als Jettie klaar is met haar optreden 
maakt ze altijd nog even tijd voor haar 
fans, maar zodra ze zich heeft omge-
kleed kan ze als Jet weer terug de zaal 
in om een biertje te drinken en voor-
aan bij het podium te genieten van 
haar collega’s. En die luxe is wel iets 
waar haar collega en vriendin Corry 
Konings jaloers om is.  Corry daarente-
gen kan gewoon haar eigen luchtige 
kleding aan en hoeft geen jeukpruik 
op. Dat is een stuk minder zweten tij-
dens een optreden van 40 minuten! 
Toch heeft ze er één keer voor geko-
zen om zonder toeters en bellen op 
bezoek te gaan bij een vlaamse fan. 
Het meisje van 28 was erg ziek en haar 
laatste wens was om Jettie Palettie te 
ontmoeten. Jet heeft samen met haar 
naar een van Jetties nummers geluis-
terd. 

Zwaar
Het leven van een artiest is zwaar. 
Het is aanpoten en in de weekenden 
staat ze veel op het podium. Jet treedt 
75 van de 100 keer op in Belgie, een 
land waar de fans heel trouw zijn en 
blijven. Het leven van een ambiance 
artiest is ook lichamelijk zwaar, want 
Jettie Palettie springt, danst, zwaait 
en host terwijl ze zingt. Jet heeft daar-
door een blessure aan haar arm. Ze is 
geen 20 meer en na bijna 10 jaar Jet-
tie Palettie moet het podiumbeest het 
dan ook even rustig aan doen. 

In Vlaanderen noemen ze Jettie Palettie 
een Ambiance Koningin. Het is feestmu-
ziek, met een tikkeltje après-ski, maar 
het is geen carnavalsmuziek. 

Wil je Jettie Pallettie een keer zien? 
24 juni treedt ze op in Nederland!  
Kijk op www.jettiepalettie.nl voor 
de volledige agenda. 

foto; Kim Pattiruhu

Hygge is het Deense woord voor 
gezelligheid en welzijn
Column door Christina Pereira

Net als gezellig laat het zich moeilijk vertalen.  Als we al onze eigen hygge heb-
ben hebben in het nederlands, waarom komen we de hashtag dan nu overal 
tegen op social media, bij Scandi decor en in nederlandse tijdschriften ? Laten 
we onze eigen nederlandse lifestyle aan de rest van de wereld verkopen – toch 
? Maar serieus, denk aan geluk en we zullen het snel eens zijn over een ding: een 
leuk, schoon, opgeruimd huis, thee, met de heerlijke geur van versgebakken 
appeltaart op tafel, in goed gezelschap. Ik wed dat dit beeld een glimlach op je 
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én op facebook!

gezicht tovert. In dit stukje deel ik wat 
tips met je om je huis te hyggerizen. 
Een paar simpele stappen om meer ge-
luk en Scandi flair in je huis te krijgen.

Maar eerst moeten we opruimen! Het 
wegwerken van rotzooi is het geheim 
om ruimte te maken voor hygge. Ik 
houd van Marie Kondo’s benadering 
van ‘Spark joy’ (Vreugdevuur) om je 
huis te organiseren. Dit betekent dat 
we alleen de spullen houden die ons 
werkelijk vreugde geven. Als iets dat 
niet doet, wees dankbaar voor de be-
wezen diensten en doe het weg. Dat 
wat je bewaart, moet een speciale plek 
krijgen in je huis. Als we te veel spullen 
hebben, stellen we niet meer op prijs 
wat we hebben. ‘The important thing 
in tidying is not to decide what to dis-
card, but rather what you want to keep 
in your life’. (Spark Joy: an illustrated 
guide to the Japanese Art of Tidying 
/ Een geïllustreerde masterclass in de 

kunst van het opruimen). 

Er zijn een paar simpele strategiën en 
de meest belangrijke begint met een 
echte keuze voor opgeruimdheid. Als 
je jezelf hier aan houdt, ben je een 
stap dichter bij hygge in je huis. De 
beste manier om te beginnen, zoals 
Marie suggereert, is om op te ruimen 
per categorie en niet per kamer. Het is 
makkelijker te beginnen met niet-sen-
timentele zaken zoals kleren, daarna 
boeken, papieren, komono (allerlei) 
en, als laatste, sentimentele zaken. 
Als je er uit bent zorg dan ook dat al-
les een speciale plaats in huis krijgt. 
Voor ‘allerlei’, berg ze op per categorie 
en stop ze in een doos met een label. 
Op deze manier ziet niets er troepig of 
misplaatst uit. Het doel is alles netjes 
te houden en het is veel gemakkelijker 
dan het klinkt. Als je een rommelvrij le-
ven hebt, is opruimen zo veel gemak-
kelijker.

Persoonlijk heb ik een hekel aan op-
ruimen, en ik wil er zo weinig moge-
lijk mee te maken hebben. Met de 
Marie Kondo methode, en een vaste 
dagelijkse opruimroutine ’s ochtends 
en voor het slapen gaan, waarbij je 
oppervlaktes schoonmaakt en alles 
op zijn plaats zet, hoef je nooit uren 
schoon te maken. Het is echt zoveel 
gemakkelijker. De uitkomst is een 
‘happy home’, wat altijd klaar staat om 
familie en vrienden te ontvangen in 
een hyggelige omgeving.
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Scouting is 
meer dan alleen 
wandelen in het bos
Vooral voor scoutinggroepen die in de stad of woonwijk liggen, zoals Scouting PVG is het bos niet iedere week 
vaste prik. Speurtochten in de wijk, knutselen in het hoofdgebouw of koken voor de ouders van de kinderen zijn 
zo wat voorbeelden waar ze veel van leren. Hoe je samenwerkt bijvoorbeeld, of leert van elkaar. Want dat is 
waar scouting voor staat: spelenderwijs leren!

Even geen Netfl ix of games
Kinderen hebben meer dan ooit een omgeving nodig waarin ze kunnen ontdekken door samen te wer-
ken. Even geen Netflix op de tablet of games op de smartphone, maar samen spelen en ontwikkelen. Het 
mooie van Scouting is dat het lesmateriaal voor het oprapen ligt. Sandra van Scouting PVG: “De natuur om 
ons heen gebruiken we om kinderen spelenderwijs alles aan te leren. 

Groepsbinding en betrokkenheid
Bevers (de jongste groep voor kinderen van 4 tot 7) maken bijvoorbeeld slingers van veren of bladeren 
en hiermee stimuleren we de fijne motoriek. Welpen (de groep voor kinderen van 7 tot 11 ) maken bij-
voorbeeld speurtochten met opdrachten die ze moeten uitvoeren om de cognitie te vergroten. Een spel 
waarin je samen met de kinderen vragen bedenkt die beantwoord moeten worden. Door de vragen sa-
men te bedenken en het spel zo samen te maken en te spelen creëer je een gevoel van groepsbinding en 
betrokkenheid.”

Vriendschappen voor het leven!
“Dit is precies wat Scouting doet!” vult Melanie van Scouting PVG enthousiast aan. “De niet-formele ma-
nier van leren bij Scouting zit tussen formeel (op school, met vastgestelde doelen en eisen) en infomeel 
(spontaan, in het dagelijks leven) leren in. Door de stimulerende omgeving en uitdagende activiteiten (en 
veel lol) leren kinderen en jongeren bij Scouting heel veel, zonder dat ze dit zelf zo ervaren, want plezier 
en gezelligheid staan centraal. Er ontstaan vriendschappen voor het leven.”

Kom kennismaken
Sjimmie van Scouting PVG: “Kinderen en jongeren kunnen altijd komen kijken en mogen 4x meedoen 
waarna ze kunnen besluiten of ze willen aansluiten. We willen graag dat ze zich thuis voelen bij ons. Ook 
als je interesse hebt om als vrijwilliger bij ons te komen ‘werken’, ben je vanaf september van harte wel-
kom. Scouting PVG heeft het hoofdkantoor/clubgebouw aan de Generaal de Wetstraat in Tilburg. Kijk voor 
meer informatie op www.scouting-pvg.nl of op Facebook: @scoutingpvg 

SCOUTING

PVG
TILBURG
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COLUMN: Alisa Lalicic

Viva la vie!

Debielen buske
Vroegâh gingen wij twee keer per 
jaar op vakantie. Mijn ouders hadden 
een goedlopend restaurant waarin 
hard werd gewerkt. Vakantie was het 
enige moment dat men niets hoefde. 
Van ski- tot zon vakanties, alles was 
mogelijk. Omdat vliegen met een 
groot gezin vaak toch iets duurder is, 
gingen we op vakantie met de auto. 
Een witte mitsubishi aka ‘het buske’. 
Tegenwoordig zou zo’n busje super 
hip zijn. Voor ons was het niets meer 
dan, zoals we het zelf noemden, een 
‘debielen buske’. 

Als het dan eindelijk zomer was, ging 
ons gezin op vakantie. Het buske 
werd volgeladen met alles wat een 
zespersoons gezin nodig heeft om 
twee weken lang te kunnen over-
leven. Twee overvolle Samsonite 

luchtbedden, stretchers, zonnehoed-
jes, een landkaart of vijf, paspoorten, 
eventuele tickets. Vaak ging oma ook 
mee, extra gezellig. Nadat alle spullen 
en het kroost was ingeladen kon de 
vakantie beginnen. 

Met het Grote ANWB Wegen Boek 
vertrokken we. Mijn vader zat altijd 
volledig relaxed achter het stuur, 
mijn moeder las braaf de kaart. Oma 
hield het kroost onder controle. En 
wij speelden bijna geruisloos spel-

letjes en waren tevreden met één 
snoepje…

Of wacht... 
...zo zóu het moeten zijn. Het duurde 
namelijk dagen voordat de auto was 
ingepakt. De paspoorten waren altijd 
kwijt op de dag van vertrek. En dan 
begon de ruzie over wie voor mocht 
zitten en wie op de achterbank mocht 
liggen. ‘Mam, waarom zit er boter op 
mijn broodje!?’ Nog voordat we over 
de grens waren had er iemand sap 
gemorst. Een schreeuwende moeder 
over afstand houden. ‘Zullen we een 
spelletje spelen?’ probeerde oma dan 
nog. Debielen buske? 

Op bestemming aangekomen werd 
het buske uitgeladen. Na een vaak te 
lange reis waren we moe en geïr-
riteerd. Iedereen had behoefte aan 
niets doen, waar kan dat nou beter 
dan op het strand? Mijn ouders al 
(poging tot) slapende en mijn zussen 
al ik zwemmende/spelende, samen 
met oma. ‘Mam, waarom zit er zand 
op mijn broodje!?’. ’s Avonds gingen 
we uiteten, liepen we op de boule-
vard en hingen we de toerist uit. Viva 
la vie! Na twee weken werd het buske 
weer ingeladen en keerden we terug 
naar huis. Met het hele kroost en een 
stel uitgebluste ouders.

Ik kan me niet voorstellen hoe het is 
om in deze tijd met een buske en een 
groot gezin op vakantie te gaan. Met 
een navigatie, smartphones, Ipads, 
moderne appartementen, airco (!!!). 
Maar misschien dat dát juist zo’n 
vakantie voor mij bijzonder maakte. 
Soms wil ik terug naar die tijd, naar 
het buske en het gezin van toen. Viva 
la vie!
Geniet van uw zomervakantie! 
Alisa 

Samen met hun twee dochters 
Jitske van 15 en Tynke van 13 
vormen Judith en Marcel een 
gezin. Zij hebben elkaar 22 jaar 
geleden leren kennen in Extase. 
Een vriendin van Judith had sa-
men met Marcel in de klas geze-
ten en raadde haar aan om eens 
met hem te praten. Zij zaten 
namelijk allebei op waterpolo, 
maar wel bij verschillende clubs. 
Zij zijn nu 19 jaar bij elkaar en 
nooit getrouwd. Judith: “Het 
enige leuke aan een huwelijk is 
het feest. Daarom hebben wij 
het ‘grote-niet-trouwen-feest’ 
gegeven. Het feit dat ik met 
hem kinderen wilde hebben 
betekende voor mij veel meer.” 

Wonen
Zij hebben twee jaar in een 
huurappartement in Tilburg-
Noord gewoond, maar het 
beviel Judith daar niet. Zij wilde 
kopen, maar Marcel wilde dat 
alleen “als er een garage bij zit”. 
Ze hebben nu een huis met ga-
rage dat in de jaren dertig voor 
arbeiders van de Voltfabriek is 
gebouwd. Ze vinden het een 
prettige buurt, hun straat en de 
stoepen zijn breed en er staan 
bomen. Marcel: ”We hebben 
hier ruimte. En wat ook pret-
tig is, we zijn zo in het centrum 
en zo de stad uit.” Judith: ”De 
mensen zijn vriendelijk. Als je 
iemand nodig hebt zijn ze er 

voor je, maar je loopt de deur niet 
bij elkaar plat, je drinkt niet elke 

Puberdochters
Marcel: “Ik heb nooit gedacht ‘als 
ik maar een zoon krijg’. Ik vind 
het leuk om dochters te hebben.” 
Judith: “Ik vind gezondheid veel 
belangrijker dan geslacht.” 
Hun dochters waren al vrij snel 
zelfstandig. Toen ze 11 en 10 
waren wilden ze niet meer naar 
de bso en ze wilden geen oppas 
meer. Judith: “Loslaten en vertrou-
wen geven. Ze mogen ook fouten 
maken, anders leren ze niets. Maar 
als er iets mis gaat, bijvoorbeeld 
een les missen, moeten ze het zelf 

ze dat we ze niet de hele tijd in de 
gaten houden.” Marcel: “Ze zitten 
op social media. We praten er met 
ze over, maar we kijken niet mee.” 
Judith: “Je hoort regelmatig ver-
halen over naaktfoto’s. We vragen 
dan wat zij zouden doen en waar-
om. Ze moeten weten waarom 
ze iets wel of niet doen.” Het zijn 
geen lastige pubers. Marcel: “Maar 
misschien komt dat nog.”

Werken
Marcel werkt momenteel via een 
detacheringsbureau in Sliedrecht. 

hij om 6 uur weg. Judith werkt 

gaat vertrekt ze om kwart over 

6 anders rond 7 uur. Judith: “We 
willen niet in een andere stad wo-
nen, we hebben hier ons sociale 
netwerk.” Marcel: “Dat heeft ook 
geen zin, ik werk om de zoveel 
jaar in een andere stad.” Omdat 
ze allebei 36 uur werken moeten 
ze thuis alles goed organiseren. 
Het is routine, iedereen weet wie 
wat wanneer moet doen. Ook de 
kinderen hebben huishoudelijke 
taken. Ze hebben daar met elkaar 
duidelijke afspraken over gemaakt 
en houden zich eraan.

Sporten
Judith is na een blessure gestopt 
met waterpolo en zit nu op pilates 
wat haar uitstekend bevalt. Marcel 
heeft het nog steeds erg naar zijn 
zin bij zijn waterpoloclub in Don-
gen. Ook de kinderen hebben van 
kleins af aan gesport. Ze gingen 
samen naar zwemles, judo en 
turnen, dat was gemakkelijk met 
brengen en halen. Jitske wilde op 
een gegeven moment niet meer 
turnen, zij wilde naar hockey. 
Aangezien Tynke nog steeds met 
plezier turnde zorgde dat voor 
meer geregel. Meestal brengt 
Marcel Tynke naar turnen, zij turnt 
namelijk ’s avonds met vriendin-
nen in de Reeshof. De moeders 
van de hockeyteamleden verdeel-
den het brengen en halen. Judith 
gaat nu af en toe mee naar een 
wedstrijd. 
Kortom, het is een sportief gezin.

10 juni 2017
Judith, Marcel en 
hun twee dochters

RECEPT
Snel, simpel en lekker, spahetti met paprika
Snijd drie kleuren paprika in reepjes, maak ringen van 1 ui, hak 2 teentjes knof-

spaghetti volgens de verpakking. Wok de paprika en de ui in olijfolie. Zorg dat 
alles nog een beetje knapperig blijft. Voeg de spekjes toe en de pijnboompit-

toe en een handje oregano, wat peper en zout en meng alles door elkaar. 
Strooi er als laatste nog wat Parmezaanse kaas overheen. Smakelijk!

Ingredienten:
Trio drie kleurenpaprika
1 ui

spekjes (zelf snijden uit een 
blok is het lekkerste)
pijnboompitjes ±50gram
Parmezaanse kaas
peper, zout en oregano
olijfolie

 

GEZINNEN

Yoga voor de 
broodnodige rust

Ideaalbeeld
Vaak hebben we een ideaalbeeld in 
ons hoofd van het gezinsleven; gezel-
lig samenzijn, kunnen opvoeden, je 
kinderen zien groeien en zich zien 

dat is waar, dat beeld. Maar wat daar 
ook bij hoort, en dat weten ouders, 
zijn de slapeloze nachten. De zorgen 
en de stress. Een ochtendspits vol 
hectiek, waarin je ervoor zorgt dat de 
kinderen aangekleed en wel, voorzien 
van een gezonde lunch, op tijd op 
school staan. Hoe kunnen we ervoor 
zorgen dat we zelf in balans blijven? 
Yoga doen!

Studio Element
“Yoga helpt ons dichterbij onszelf te 
blijven, het is gezond voor lichaam en 

Nathalie de Rooij van Studio Element. 

Studio Element zit aan de Koren-
bloemstraat 46 en je kunt er terecht 
voor allerlei groepslessen, zoals yoga, 
Pilates, meditatie en Roll & Release. 
Ook kun je er massages boeken. “Niet 
alleen kan een les bij ons dat ene uur-
tje per week vrij houden in je agenda, 
het helpt je ook in het dagelijks leven 
om wat vaker stil te staan en adem te 
halen, even je rug lang te maken of je 
voeten stevig op de grond te zetten”, 
vervolgt Nathalie. Samen met haar 
compagnon Loes Buenen runt zij de 
studio, bijgestaan door twee docen-
ten. “Even een uurtje voor jezelf, even 
met je eigen lijf bezig zijn. Loes is zeer 
deskundig op het gebied van Pilates. 
Zij kan je helpen je lichaam anders te 
gebruiken, waardoor bestaande klach-
ten kunnen verdwijnen. Ook wanneer 
deze klachten zijn ontstaan door 
teveel zitten achter de computer of 
door oud letsel aangewende verkeer-
de bewegingen. Voor de yogalessen 
geldt hetzelfde. Je leert stil te staan bij 
hoe je ademt. Je maakt je ademhaling 
dieper, je leert verstandiger omgaan 
met je energie.”

Je hoeft niet lenig te 
zijn om aan yoga te 
doen
Yoga is een bewegingsvorm die al 
5000 jaar oud is. Elke yogahouding is 
ergens goed voor. Waar de ene goed 
is voor de werking van de schildklier, 
is de andere gemaakt om spijsverte-
ringsklachten te verhelpen. Bovendien 
geeft het je rust. Eén groot vooroor-
deel wil Nathalie nog uit de wereld 
helpen: “je hoeft niet lenig te zijn om 
aan yoga te doen. Alle houdingen zijn 
aan te passen en geschikt te maken 
voor alle lichamen, met of zonder 
handicaps, oud of jong.” Jong? Ook 
geschikt voor kinderen dus? “Jazeker”, 
beaamt Nathalie, “Op 25 juni kun je bij 
ons zelfs een workshop yoga volgen 
samen met je kind!” (Meer info? www.
studioelement.nl)

Nathalie de Rooij, Studio Element

info@studioelement.nl, 06-20029705

Gezinssamenstelling
Micha (41 jaar)  is online marke-
teer en webshop manager en 
werkt sinds kort bij een fotowin-
kel in Tilburg. 
Dennis (39 jaar) is zelfstandig 
architect met een eigen bureau, 
eveneens in Tilburg.
Ro (5 jaar) zit in groep 2 op basis-
school de Elzen. 

Hoe hebben jullie elkaar ont-
moet?
Dennis en Micha hebben elkaar 
via internet ontmoet, Dennis 
woonde in Tilburg en Micha in 
Ede. Samen hebben ze in 2000 
het huis gekocht waar ze nu als 
gezin wonen. Micha zou niet 
meer weg willen uit Tilburg. Ze 
zijn ook goed ingeburgerd in 
de wijk. Al snel na de verhuizing 
hebben ze, na een oproep van 
een buurtbewoner, mede het 
bewonerscomité Korvelseweg 
opgericht om bij te dragen aan 
de leefbaarheid in de buurt. Dit 
zorgt er ook meteen voor dat je 
mensen leert kennen en weet wat 
er in de wijk speelt. 

Wat maakt jullie gezin bijzonder?  
Na een lang traject voor adop-
tie worden Micha en Dennis via 
een buurvrouw gewezen op de 
mogelijkheden van pleegzorg. 
Om voor pleegzorg in aanmer-
king te kunnen komen is wordt 
onder andere een cursus aange-
boden waarin verschillende cases 
behandeld worden die je tegen 
zou kunnen komen. Het is een 
intensief traject. Drie-en-een-half 
jaar geleden kwam Ro bij Dennis 
en Micha wonen en sindsdien zijn 
ze een hecht gezin geworden. 

“ .. Door Ro kijken we ook anders 
naar de wijk. Met een kind van 
anderhalf maak je veel wandelin-
gen en hebben we ontdekt hoeveel 
speeltuinen er zijn in de wijk. Door 
Ro ontmoet je ook weer veel andere 
mensen, kijk je anders naar dingen, 
kortom het verrijkt je leven. “ 
Hoe is jullie gezin georganiseerd?
Dennis is als zelfstandige wat 

werkt hij 5 dagen. Micha werkt 
4 ½ dag zodat hij de woensdag 
middagen met hun zoon kan 
doorbrengen. Een aantal dagen 
haalt Dennis Ro van school. Maar 
op bijvoorbeeld de maandag 
haalt zijn vorige pleegmoeder 
hem van school. “Na de zomerva-
kantie gaan we kijken naar een 
BSO”.

Drukte in gezin, hoe gaan jullie 
daarmee om?  
Net voor iedereen met kinderen 
is het zeker in het begin wennen 
aan wat wel kan en wat niet kan. 
Maar natuurlijk  wordt dat steeds 
makkelijker. Heel blij zijn we met 
de vaste oppas die Ro al bijna zijn 
hele leven kent. “Op sommige 
momenten hebben we een vrij 
drukke (sociale) agenda, dus op 
bepaalde momenten maak je 
gewoon tijd vrij voor het gezin. 
Wij vinden het belangrijk dat je af 
en toe de rustmomenten weet te 
pakken. Zowel voor het gezin als 
voor jezelf”.

1 juni 2017
Interview Dennis en 
Micha Lieke en Nike vormen met hun 

drie kinderen Teun van 9, Ties 
van 6 en Rixt van 1 een gezin. Zij 
hebben elkaar ongeveer 15 jaar 
geleden in het studentenleven 
leren kennen en zijn nu 10 jaar 
getrouwd. 
Tijdens ons gesprek in de avond 
komen Teun en Ties een paar keer 
uit hun bed. Het komt natuurlijk 
niet alle dagen voor dat je moe-
ders geïnterviewd worden voor 
de krant.

Wonen
Nike: “Wij hebben korte tijd in een 
appartement gewoond, maar we 
wilden groter wonen en kopen. Er 
was nog geen Funda, dus ik heb 
op Marktplaats gekeken. Daar 
kwam ik dit huis in de Zeehelden-
buurt tegen, een woning uit de 
jaren dertig.” Het is een huis met 
glas in lood, granito vloeren in de 
gang en keuken, een kamer en-
suite en openslaande tuindeuren. 
Lieke: “We zijn 1 keer gaan kijken 
en hebben meteen besloten om 
dit huis te kopen. Het huis en de 
buurt voelden meteen goed. Oud 
en jong, met en zonder kinderen 
wonen hier door elkaar. Het is hier 
gezellig.” Nike: ”Misschien hadden 
we toch voor een andere buurt 
gekozen als we hadden geweten 
wat we nu weten. Deze buurt is 
niet echt kindvriendelijk. De stoe-
pen zijn erg smal en er zijn weinig 
echte speelplekken.” 

Werk 
Zij hebben allebei een baan. Nike 
werkt 4 dagen in de week in de 
logistiek in Tilburg. Lieke werkt 
3,5 dag per week in een psychi-
atrische kliniek voor kinderen in 
Rotterdam. Ze gaat al om half 7 de 
deur uit en is ’s avonds pas om 6 
uur weer thuis. Lieke doet dit werk 
al 12 jaar maar ze hebben nooit 
overwogen om in Rotterdam te 

gaan wonen. Met name Lieke 
wil daar niet wonen. Nike is 
donderdag vrij en Lieke woens-
dagmiddag en vrijdag.

School en sport
Teun en Ties zitten op de Panta 
Rhei. Nike: ‘Ik wilde een openba-
re school en de Panta Rhei was 
de dichtstbijzijnde. Het is een 
goede school en steeds meer 
kinderen uit onze straat gaan er 
naar toe.”
Op maandag en dinsdag gaan 
de jongens voor en na school 
naar de bso. Nike: “Toen Rixt 
er nog niet was haalde ik de 
jongens op woensdagmiddag in 
mijn lunchpauze uit school en 
wachtte thuis met ze tot Lieke 
uit haar werk kwam. Nu past 
mijn moeder op woensdagoch-
tend op.” 
Teun voetbalt, maar hij is nog 
te jong om er alleen heen te 
gaan. Lieke: “Nu met Rixt is het 
lastiger. Ik moet haar af en toe 
wakker maken om Teun weg te 
brengen. Terwijl Teun traint doe 
ik boodschappen.” Ties zit op 
zwemles en gaat sinds kort op 
proef naar de scouting.
Lieke: “Wij wilden van het begin 
af aan drie kinderen en zijn 
nu dus compleet. We hebben 
bewust wat langer gewacht met 
de derde omdat we van de twee 
jongens wilden genieten. Het 

zijn geweest. Het voelt als een 
cadeautje, een derde kind en 
dan ook nog een meisje.”

Ontspanning
Tussen al het geregel door 
proberen ze wel te ontspannen. 
Lieke doet aan yoga en Nike 
gaat naar badminton. “En we 
spreken natuurlijk regelmatig 
af met vriendinnen om wat te 

5 juni 2017
Lieke, Nike en de 
kinderen
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Viva la vie!

Debielen buske
Vroegâh gingen wij twee keer per 
jaar op vakantie. Mijn ouders hadden 
een goedlopend restaurant waarin 
hard werd gewerkt. Vakantie was het 
enige moment dat men niets hoefde. 
Van ski- tot zon vakanties, alles was 
mogelijk. Omdat vliegen met een 
groot gezin vaak toch iets duurder is, 
gingen we op vakantie met de auto. 
Een witte mitsubishi aka ‘het buske’. 
Tegenwoordig zou zo’n busje super 
hip zijn. Voor ons was het niets meer 
dan, zoals we het zelf noemden, een 
‘debielen buske’. 

Als het dan eindelijk zomer was, ging 
ons gezin op vakantie. Het buske 
werd volgeladen met alles wat een 
zespersoons gezin nodig heeft om 
twee weken lang te kunnen over-
leven. Twee overvolle Samsonite 

luchtbedden, stretchers, zonnehoed-
jes, een landkaart of vijf, paspoorten, 
eventuele tickets. Vaak ging oma ook 
mee, extra gezellig. Nadat alle spullen 
en het kroost was ingeladen kon de 
vakantie beginnen. 

Met het Grote ANWB Wegen Boek 
vertrokken we. Mijn vader zat altijd 
volledig relaxed achter het stuur, 
mijn moeder las braaf de kaart. Oma 
hield het kroost onder controle. En 
wij speelden bijna geruisloos spel-

letjes en waren tevreden met één 
snoepje…

Of wacht... 
...zo zóu het moeten zijn. Het duurde 
namelijk dagen voordat de auto was 
ingepakt. De paspoorten waren altijd 
kwijt op de dag van vertrek. En dan 
begon de ruzie over wie voor mocht 
zitten en wie op de achterbank mocht 
liggen. ‘Mam, waarom zit er boter op 
mijn broodje!?’ Nog voordat we over 
de grens waren had er iemand sap 
gemorst. Een schreeuwende moeder 
over afstand houden. ‘Zullen we een 
spelletje spelen?’ probeerde oma dan 
nog. Debielen buske? 

Op bestemming aangekomen werd 
het buske uitgeladen. Na een vaak te 
lange reis waren we moe en geïr-
riteerd. Iedereen had behoefte aan 
niets doen, waar kan dat nou beter 
dan op het strand? Mijn ouders al 
(poging tot) slapende en mijn zussen 
al ik zwemmende/spelende, samen 
met oma. ‘Mam, waarom zit er zand 
op mijn broodje!?’. ’s Avonds gingen 
we uiteten, liepen we op de boule-
vard en hingen we de toerist uit. Viva 
la vie! Na twee weken werd het buske 
weer ingeladen en keerden we terug 
naar huis. Met het hele kroost en een 
stel uitgebluste ouders.

Ik kan me niet voorstellen hoe het is 
om in deze tijd met een buske en een 
groot gezin op vakantie te gaan. Met 
een navigatie, smartphones, Ipads, 
moderne appartementen, airco (!!!). 
Maar misschien dat dát juist zo’n 
vakantie voor mij bijzonder maakte. 
Soms wil ik terug naar die tijd, naar 
het buske en het gezin van toen. Viva 
la vie!
Geniet van uw zomervakantie! 
Alisa 

Samen met hun twee dochters 
Jitske van 15 en Tynke van 13 
vormen Judith en Marcel een 
gezin. Zij hebben elkaar 22 jaar 
geleden leren kennen in Extase. 
Een vriendin van Judith had sa-
men met Marcel in de klas geze-
ten en raadde haar aan om eens 
met hem te praten. Zij zaten 
namelijk allebei op waterpolo, 
maar wel bij verschillende clubs. 
Zij zijn nu 19 jaar bij elkaar en 
nooit getrouwd. Judith: “Het 
enige leuke aan een huwelijk is 
het feest. Daarom hebben wij 
het ‘grote-niet-trouwen-feest’ 
gegeven. Het feit dat ik met 
hem kinderen wilde hebben 
betekende voor mij veel meer.” 

Wonen
Zij hebben twee jaar in een 
huurappartement in Tilburg-
Noord gewoond, maar het 
beviel Judith daar niet. Zij wilde 
kopen, maar Marcel wilde dat 
alleen “als er een garage bij zit”. 
Ze hebben nu een huis met ga-
rage dat in de jaren dertig voor 
arbeiders van de Voltfabriek is 
gebouwd. Ze vinden het een 
prettige buurt, hun straat en de 
stoepen zijn breed en er staan 
bomen. Marcel: ”We hebben 
hier ruimte. En wat ook pret-
tig is, we zijn zo in het centrum 
en zo de stad uit.” Judith: ”De 
mensen zijn vriendelijk. Als je 
iemand nodig hebt zijn ze er 

voor je, maar je loopt de deur niet 
bij elkaar plat, je drinkt niet elke 

Puberdochters
Marcel: “Ik heb nooit gedacht ‘als 
ik maar een zoon krijg’. Ik vind 
het leuk om dochters te hebben.” 
Judith: “Ik vind gezondheid veel 
belangrijker dan geslacht.” 
Hun dochters waren al vrij snel 
zelfstandig. Toen ze 11 en 10 
waren wilden ze niet meer naar 
de bso en ze wilden geen oppas 
meer. Judith: “Loslaten en vertrou-
wen geven. Ze mogen ook fouten 
maken, anders leren ze niets. Maar 
als er iets mis gaat, bijvoorbeeld 
een les missen, moeten ze het zelf 

ze dat we ze niet de hele tijd in de 
gaten houden.” Marcel: “Ze zitten 
op social media. We praten er met 
ze over, maar we kijken niet mee.” 
Judith: “Je hoort regelmatig ver-
halen over naaktfoto’s. We vragen 
dan wat zij zouden doen en waar-
om. Ze moeten weten waarom 
ze iets wel of niet doen.” Het zijn 
geen lastige pubers. Marcel: “Maar 
misschien komt dat nog.”

Werken
Marcel werkt momenteel via een 
detacheringsbureau in Sliedrecht. 

hij om 6 uur weg. Judith werkt 

gaat vertrekt ze om kwart over 

6 anders rond 7 uur. Judith: “We 
willen niet in een andere stad wo-
nen, we hebben hier ons sociale 
netwerk.” Marcel: “Dat heeft ook 
geen zin, ik werk om de zoveel 
jaar in een andere stad.” Omdat 
ze allebei 36 uur werken moeten 
ze thuis alles goed organiseren. 
Het is routine, iedereen weet wie 
wat wanneer moet doen. Ook de 
kinderen hebben huishoudelijke 
taken. Ze hebben daar met elkaar 
duidelijke afspraken over gemaakt 
en houden zich eraan.

Sporten
Judith is na een blessure gestopt 
met waterpolo en zit nu op pilates 
wat haar uitstekend bevalt. Marcel 
heeft het nog steeds erg naar zijn 
zin bij zijn waterpoloclub in Don-
gen. Ook de kinderen hebben van 
kleins af aan gesport. Ze gingen 
samen naar zwemles, judo en 
turnen, dat was gemakkelijk met 
brengen en halen. Jitske wilde op 
een gegeven moment niet meer 
turnen, zij wilde naar hockey. 
Aangezien Tynke nog steeds met 
plezier turnde zorgde dat voor 
meer geregel. Meestal brengt 
Marcel Tynke naar turnen, zij turnt 
namelijk ’s avonds met vriendin-
nen in de Reeshof. De moeders 
van de hockeyteamleden verdeel-
den het brengen en halen. Judith 
gaat nu af en toe mee naar een 
wedstrijd. 
Kortom, het is een sportief gezin.

10 juni 2017
Judith, Marcel en 
hun twee dochters

RECEPT
Snel, simpel en lekker, spahetti met paprika
Snijd drie kleuren paprika in reepjes, maak ringen van 1 ui, hak 2 teentjes knof-

spaghetti volgens de verpakking. Wok de paprika en de ui in olijfolie. Zorg dat 
alles nog een beetje knapperig blijft. Voeg de spekjes toe en de pijnboompit-

toe en een handje oregano, wat peper en zout en meng alles door elkaar. 
Strooi er als laatste nog wat Parmezaanse kaas overheen. Smakelijk!

Ingredienten:
Trio drie kleurenpaprika
1 ui

spekjes (zelf snijden uit een 
blok is het lekkerste)
pijnboompitjes ±50gram
Parmezaanse kaas
peper, zout en oregano
olijfolie

 

GEZINNEN

Yoga voor de 
broodnodige rust

Ideaalbeeld
Vaak hebben we een ideaalbeeld in 
ons hoofd van het gezinsleven; gezel-
lig samenzijn, kunnen opvoeden, je 
kinderen zien groeien en zich zien 

dat is waar, dat beeld. Maar wat daar 
ook bij hoort, en dat weten ouders, 
zijn de slapeloze nachten. De zorgen 
en de stress. Een ochtendspits vol 
hectiek, waarin je ervoor zorgt dat de 
kinderen aangekleed en wel, voorzien 
van een gezonde lunch, op tijd op 
school staan. Hoe kunnen we ervoor 
zorgen dat we zelf in balans blijven? 
Yoga doen!

Studio Element
“Yoga helpt ons dichterbij onszelf te 
blijven, het is gezond voor lichaam en 

Nathalie de Rooij van Studio Element. 

Studio Element zit aan de Koren-
bloemstraat 46 en je kunt er terecht 
voor allerlei groepslessen, zoals yoga, 
Pilates, meditatie en Roll & Release. 
Ook kun je er massages boeken. “Niet 
alleen kan een les bij ons dat ene uur-
tje per week vrij houden in je agenda, 
het helpt je ook in het dagelijks leven 
om wat vaker stil te staan en adem te 
halen, even je rug lang te maken of je 
voeten stevig op de grond te zetten”, 
vervolgt Nathalie. Samen met haar 
compagnon Loes Buenen runt zij de 
studio, bijgestaan door twee docen-
ten. “Even een uurtje voor jezelf, even 
met je eigen lijf bezig zijn. Loes is zeer 
deskundig op het gebied van Pilates. 
Zij kan je helpen je lichaam anders te 
gebruiken, waardoor bestaande klach-
ten kunnen verdwijnen. Ook wanneer 
deze klachten zijn ontstaan door 
teveel zitten achter de computer of 
door oud letsel aangewende verkeer-
de bewegingen. Voor de yogalessen 
geldt hetzelfde. Je leert stil te staan bij 
hoe je ademt. Je maakt je ademhaling 
dieper, je leert verstandiger omgaan 
met je energie.”

Je hoeft niet lenig te 
zijn om aan yoga te 
doen
Yoga is een bewegingsvorm die al 
5000 jaar oud is. Elke yogahouding is 
ergens goed voor. Waar de ene goed 
is voor de werking van de schildklier, 
is de andere gemaakt om spijsverte-
ringsklachten te verhelpen. Bovendien 
geeft het je rust. Eén groot vooroor-
deel wil Nathalie nog uit de wereld 
helpen: “je hoeft niet lenig te zijn om 
aan yoga te doen. Alle houdingen zijn 
aan te passen en geschikt te maken 
voor alle lichamen, met of zonder 
handicaps, oud of jong.” Jong? Ook 
geschikt voor kinderen dus? “Jazeker”, 
beaamt Nathalie, “Op 25 juni kun je bij 
ons zelfs een workshop yoga volgen 
samen met je kind!” (Meer info? www.
studioelement.nl)

Nathalie de Rooij, Studio Element

info@studioelement.nl, 06-20029705

Gezinssamenstelling
Micha (41 jaar)  is online marke-
teer en webshop manager en 
werkt sinds kort bij een fotowin-
kel in Tilburg. 
Dennis (39 jaar) is zelfstandig 
architect met een eigen bureau, 
eveneens in Tilburg.
Ro (5 jaar) zit in groep 2 op basis-
school de Elzen. 

Hoe hebben jullie elkaar ont-
moet?
Dennis en Micha hebben elkaar 
via internet ontmoet, Dennis 
woonde in Tilburg en Micha in 
Ede. Samen hebben ze in 2000 
het huis gekocht waar ze nu als 
gezin wonen. Micha zou niet 
meer weg willen uit Tilburg. Ze 
zijn ook goed ingeburgerd in 
de wijk. Al snel na de verhuizing 
hebben ze, na een oproep van 
een buurtbewoner, mede het 
bewonerscomité Korvelseweg 
opgericht om bij te dragen aan 
de leefbaarheid in de buurt. Dit 
zorgt er ook meteen voor dat je 
mensen leert kennen en weet wat 
er in de wijk speelt. 

Wat maakt jullie gezin bijzonder?  
Na een lang traject voor adop-
tie worden Micha en Dennis via 
een buurvrouw gewezen op de 
mogelijkheden van pleegzorg. 
Om voor pleegzorg in aanmer-
king te kunnen komen is wordt 
onder andere een cursus aange-
boden waarin verschillende cases 
behandeld worden die je tegen 
zou kunnen komen. Het is een 
intensief traject. Drie-en-een-half 
jaar geleden kwam Ro bij Dennis 
en Micha wonen en sindsdien zijn 
ze een hecht gezin geworden. 

“ .. Door Ro kijken we ook anders 
naar de wijk. Met een kind van 
anderhalf maak je veel wandelin-
gen en hebben we ontdekt hoeveel 
speeltuinen er zijn in de wijk. Door 
Ro ontmoet je ook weer veel andere 
mensen, kijk je anders naar dingen, 
kortom het verrijkt je leven. “ 
Hoe is jullie gezin georganiseerd?
Dennis is als zelfstandige wat 

werkt hij 5 dagen. Micha werkt 
4 ½ dag zodat hij de woensdag 
middagen met hun zoon kan 
doorbrengen. Een aantal dagen 
haalt Dennis Ro van school. Maar 
op bijvoorbeeld de maandag 
haalt zijn vorige pleegmoeder 
hem van school. “Na de zomerva-
kantie gaan we kijken naar een 
BSO”.

Drukte in gezin, hoe gaan jullie 
daarmee om?  
Net voor iedereen met kinderen 
is het zeker in het begin wennen 
aan wat wel kan en wat niet kan. 
Maar natuurlijk  wordt dat steeds 
makkelijker. Heel blij zijn we met 
de vaste oppas die Ro al bijna zijn 
hele leven kent. “Op sommige 
momenten hebben we een vrij 
drukke (sociale) agenda, dus op 
bepaalde momenten maak je 
gewoon tijd vrij voor het gezin. 
Wij vinden het belangrijk dat je af 
en toe de rustmomenten weet te 
pakken. Zowel voor het gezin als 
voor jezelf”.

1 juni 2017
Interview Dennis en 
Micha Lieke en Nike vormen met hun 

drie kinderen Teun van 9, Ties 
van 6 en Rixt van 1 een gezin. Zij 
hebben elkaar ongeveer 15 jaar 
geleden in het studentenleven 
leren kennen en zijn nu 10 jaar 
getrouwd. 
Tijdens ons gesprek in de avond 
komen Teun en Ties een paar keer 
uit hun bed. Het komt natuurlijk 
niet alle dagen voor dat je moe-
ders geïnterviewd worden voor 
de krant.

Wonen
Nike: “Wij hebben korte tijd in een 
appartement gewoond, maar we 
wilden groter wonen en kopen. Er 
was nog geen Funda, dus ik heb 
op Marktplaats gekeken. Daar 
kwam ik dit huis in de Zeehelden-
buurt tegen, een woning uit de 
jaren dertig.” Het is een huis met 
glas in lood, granito vloeren in de 
gang en keuken, een kamer en-
suite en openslaande tuindeuren. 
Lieke: “We zijn 1 keer gaan kijken 
en hebben meteen besloten om 
dit huis te kopen. Het huis en de 
buurt voelden meteen goed. Oud 
en jong, met en zonder kinderen 
wonen hier door elkaar. Het is hier 
gezellig.” Nike: ”Misschien hadden 
we toch voor een andere buurt 
gekozen als we hadden geweten 
wat we nu weten. Deze buurt is 
niet echt kindvriendelijk. De stoe-
pen zijn erg smal en er zijn weinig 
echte speelplekken.” 

Werk 
Zij hebben allebei een baan. Nike 
werkt 4 dagen in de week in de 
logistiek in Tilburg. Lieke werkt 
3,5 dag per week in een psychi-
atrische kliniek voor kinderen in 
Rotterdam. Ze gaat al om half 7 de 
deur uit en is ’s avonds pas om 6 
uur weer thuis. Lieke doet dit werk 
al 12 jaar maar ze hebben nooit 
overwogen om in Rotterdam te 

gaan wonen. Met name Lieke 
wil daar niet wonen. Nike is 
donderdag vrij en Lieke woens-
dagmiddag en vrijdag.

School en sport
Teun en Ties zitten op de Panta 
Rhei. Nike: ‘Ik wilde een openba-
re school en de Panta Rhei was 
de dichtstbijzijnde. Het is een 
goede school en steeds meer 
kinderen uit onze straat gaan er 
naar toe.”
Op maandag en dinsdag gaan 
de jongens voor en na school 
naar de bso. Nike: “Toen Rixt 
er nog niet was haalde ik de 
jongens op woensdagmiddag in 
mijn lunchpauze uit school en 
wachtte thuis met ze tot Lieke 
uit haar werk kwam. Nu past 
mijn moeder op woensdagoch-
tend op.” 
Teun voetbalt, maar hij is nog 
te jong om er alleen heen te 
gaan. Lieke: “Nu met Rixt is het 
lastiger. Ik moet haar af en toe 
wakker maken om Teun weg te 
brengen. Terwijl Teun traint doe 
ik boodschappen.” Ties zit op 
zwemles en gaat sinds kort op 
proef naar de scouting.
Lieke: “Wij wilden van het begin 
af aan drie kinderen en zijn 
nu dus compleet. We hebben 
bewust wat langer gewacht met 
de derde omdat we van de twee 
jongens wilden genieten. Het 

zijn geweest. Het voelt als een 
cadeautje, een derde kind en 
dan ook nog een meisje.”

Ontspanning
Tussen al het geregel door 
proberen ze wel te ontspannen. 
Lieke doet aan yoga en Nike 
gaat naar badminton. “En we 
spreken natuurlijk regelmatig 
af met vriendinnen om wat te 

5 juni 2017
Lieke, Nike en de 
kinderen
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Nieuw huwelijksvermogensrecht 
per 1 januari 2018
Het is zover! Per 1 januari 2018 zal het wetsvoorstel inzake het 
nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking treden. Het wets-
voorstel houdt in dat mensen die op of na 1 januari 2018 gaan 
trouwen niet meer (automatisch) in gemeenschap van goederen 
trouwen. Op hen zal een beperkte gemeenschap van goederen, 
als basisstelsel, van toepassing zijn. 

Achter de Korvelse kerk ligt een verwilderde moestuin die, op initiatief van de parochie De Goede 
Herder,  door enthousiaste vrijwilligers weer nieuw leven in wordt geblazen. Samen aan de slag om 
kruiden, bloemen en groenten te laten groeien! Wil je aan de slag in de tuin of meer informatie? Dat 
kan via vrijwilligers@stadstuinderijpiushaven.nl of via Kees van Rooij 06-2672 5085.

Huidig stelsel; gemeenschap van 
goederen

Wanneer men in Nederland trouwt, 
trouwt men in gemeenschap van 
goederen, tenzij men vóór het hu-
welijk bij de notaris huwelijkse voor-
waarden heeft opgemaakt. De ge-
meenschap van goederen houdt in 
dat alle bezittingen én schulden van 
de echtgenoten samen worden, on-
geacht op wiens naam een bepaald 
goed of bepaalde schuld staat. 

Voorbeeld 1

Jan en Marie trouwen op 1 juni 2017 
in gemeenschap van goederen. Jan 
heeft voor het huwelijk een vermo-
gen van € 100.000. Marie heeft voor 
het huwelijk een vermogen van 
€ 20.000. Door het huwelijk in ge-
meenschap van goederen vindt er 
‘boedelmenging’ plaats, waardoor het 
totale vermogen van Jan en Marie 
€ 120.000 bedraagt. Ieder van hen is 
eigenaar van € 60.000 (ofwel: 
€ 100.000 + € 20.000 / 2 = € 60.000). 
Wanneer Jan en Marie kort na het hu-
welijk gaan scheiden, heeft ieder van 
recht op € 60.000.

Nieuw stelsel; beperkte gemeen-
schap van goederen

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht 
gaat ervan uit dat er tussen de echt-
genoten een beperkte gemeenschap 
van goederen ontstaat. Dit houdt in 
dat alleen de goederen die nà het slui-
ten van het huwelijk zijn verkregen in 
de gemeenschap vallen. De goederen 
die de echtgenoten voor het huwelijk 
al hadden, vallen niet in de gemeen-
schap. Goederen die voor het huwe-
lijk al gemeenschappelijke eigendom 
zijn van de aanstaande echtgenoten 
vallen in de gemeenschap. Geërfde of 
geschonken goederen blijven voort-
aan ook privé bezit van de betref-
fende echtgenoot. Voor schulden zal 
eenzelfde systeem gelden. 

Voorbeeld 2

Hetzelfde als onder voorbeeld 1 al-
leen trouwen Jan en Marie nu op 1 
februari 2018, waardoor op Jan en 
Marie de beperkte gemeenschap van 
goederen van toepassing is. Jan heeft 
en houdt zijn € 100.000 en Marie haar 
€ 20.000. Alles wat Jan en Marie tij-
dens het huwelijk aan vermogen op-
bouwen, komt aan hen gezamenlijk 
toe. Stel, dat Jan en Marie naast hun 
eigen vermogen € 50.000 samen 
hebben ‘opgebouwd’ en zij vervol-
gens gaan scheiden, dan komt deze 
€ 50.000 aan ieder van hen, voor de 
helft, toe. Het eigen vermogen hoeft 
niet gedeeld te worden. 
Jan krijgt bij echtscheiding € 100.000 
+ € 25.000 = € 125.000 en 
Marie € 20.000 + € 25.000 = € 45.000. 
Vorenstaande is ook van toepassing 
op partners die op of na 1 januari 
2018 een geregistreerd partnerschap 
aangaan.  

Voor meer informatie over het 
(nieuwe) huwelijksvermogens-
recht kunt u contact opnemen met 
mevrouw mr. IJvonne de Jong, 
kandidaat-notaris bij De Kerf & Van 
Sprang notarissen in Tilburg, onder 
het telefoonnummer: 
013 - 532 11 55. 

foto; VBL.nl

Eendjes voeren in het 
Kromhoutpark
Door: een bezorgde buurtbewoonster

Het is voor watervogels moeilijk om hun kroost in stadsvijvers groot te 
brengen. Mensen vinden het leuk om ze brood te voeren. Dat kan voor 
de vogels letterlijk dodelijk zijn.

Zout in brood kunnen ze slecht verte-
ren. En olie bevordert leververvetting 
en verstoort de waterafstotendheid 
van hun verenkleed. Vogels worden 
lui als ze gevoerd worden, want ze 
gaan niet meer op zoek naar gras en 
waterplanten zoals kroos en algen. Ze 
missen zo essentiële voedingsstoffen. 
Eenden die brood eten overlijden ge-
middeld na 2 jaar; in het wild kunnen 
ze 30 jaar worden! 

De vogels zwemmen en vliegen veel 
minder. Dat verzwakt hun uithou-
dingsvermogen en conditie. Ook 
maken ze ruzie omdat ze teveel tijd 

over hebben. Zwanen met jongen 
verdrijven hun “concurrenten” en do-
den zelfs kleine eendjes. In paringstijd 
kun je zien dat groepen (veelkleurige) 
mannetjeseenden achter de (grijzige) 
vrouwtjeseenden aan jagen. Die wor-
den soms zo vaak verkracht dat ze van 
uitputting verdrinken. De verhouding 
mannetjes-vrouwtjes wordt zo steeds 
ongunstiger. 

Brood voeren leidt ook tot vervuiling. 
Overgebleven broodresten beschim-
melen en trekken muizen, ratten en 
meeuwen aan. Rottende etensresten 
kunnen in het water een voedingsbo-

dem vormen voor giftige stoffen en 
bacteriën. Er ontstaat teveel algen-
groei, waardoor vissen verstikken. Bo-
vendien is het brood een veroorzaker 
van de gevaarlijke blauwalg. 

Donderdag 1 juni vingen omwonen-
den jonge verzwakte dieren, die stier-
ven. Volwassen dieren hadden verlam-
mingsverschijnselen en stierven. Alle 
zwanenjongen en vele jonge eendjes 
en meerkoeten zijn overleden. Buurt-
bewoners verwijten de gemeente 
laksheid. Zij heeft een wettelijke zorg-
plicht voor in het wild levende dieren 
binnen de gemeentegrenzen.

De Dierenambulance heeft enkele 
dieren gevangen, maar kampt met 
onderbezetting. De gemeente had 
volgens bewoners het park af moe-
ten zetten om te wijzen op eventueel 
besmettingsgevaar. Kinderen kunnen 
het water in gaan en ziek worden. Ver-
schillende honden zijn al ziek gewor-
den. 

Op enkele vogelkadavers wordt nu au-
topsie verricht om de doodsoorzaak 
te bepalen. Buurtbewoners waarschu-
wen via verschillende (sociale) media 
voor de gevaren. Hopelijk kunnen we 
snel melden wat de gemeente gaat 
doen om weer een gezond waterle-
ven in het Kromhoutpark te krijgen. 
Wordt vervolgd...

foto; Kim Pattiruhu

foto; Kim Pattiruhu
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‘De Natuur 
Tikt’
De KunstKaravaan komt er weer 
aan. Op zondag 25 juni gaat de ben-
de van de KunstKaravaan op pad en 
trekt eigenwijs de natuur in. Vind je 
het leuk om als kind met kunst be-
zig te zijn, buiten te vertoeven, je 
handen uit de mouwen te steken en 
ter plekke in de natuur iets moois, 
maar vooral iets anders te realise-
ren?

Dit keer interviewen we...
Joep (5 jaar) uit de Paterstraat.

Joep is 5 jaar en woont al zijn hele leven in de Paterstraat. Hij woont 
daar samen met papa, mama en zijn zusje Roos.

Waar komt de straatnaam vandaan?

foto; Dagmar Ebbeling

Wat vind je het leukst in de buurt?
Joep vindt het pleintje voor de Kapucijnenkerk het leukst. Daar fietst hij graag, 
omdat daar weinig auto’s rijden. Ook vindt hij de speeltuin in het Mattheus-
bos erg fijn. “De schommels vind ik niet zo leuk’  zegt Joep, maar ik kan wel 
heel erg hoog in de raket klimmen. ‘Maar het allerleukst is natuurlijk om sa-
men met mijn vriendjes in de speeltuin te spelen”.   

Kidsclub voor kinderen
die te maken hebben 
met kanker

Wat doe je graag?
Joep vertelt dat hij graag zelf naar 
school fietst. Hij zit in groep 2 van 
basisschool De Elzen. ‘Op school zit 
ik het liefst inde in de bouwhoek 
om met Kapla mooie bouwwerken 
te maken’, zegt Jeop. Thuis speelt hij 
graag in de zandbak en dan het liefst 
met water, zodat je lekker veel mod-
der kan maken. 

Lievelings...
…eten: friet is het allerlekkerst! 
…kleuren: rood (is gewoon de mooi-
ste kleur)
…film: buurman en buurman, daar 
moet hij altijd erg om lachen.  

Paterstraat
Bron: wiki.regionaalarchieftilburg.
nl/Paterstraat_(Tilburg)

Het zuidelijk deel vanaf de Capu-
cijnenstraat tot de Korvelseweg 
heette vroeger Molenweg (Kor-
velse Molen). De gemeenteraad 
stelde in 1900 de naam van deze 
straat officieel vast als Paterstraat, 
lopende Van de Korvelschen weg 
langs de kerk der Capucijnen tot 
de Akkerstraat achter den tuin der 
Missionarissen (Missionarisstraat).

Bron: Ronald Peeters, 
De straten van Tilburg (1987).

Voor andere mensen is het soms lastig om te begrijpen wat je allemaal 
denkt en voelt als iemand van wie je houdt kanker heeft of daaraan is 
overleden. In het Inloophuis in Tilburg werken vrijwilligers die dat wél 
snappen doordat zij vaak zelf ook ziek zijn geweest. 

Ze zijn er om naar je te luisteren, antwoord te geven op je vragen en je te 
helpen ontdekken wat je nodig hebt om lekker(der) in je vel te zitten. Je kunt 
bij het Inloophuis je verhaal vertellen, maar ook gewoon gezellig samen zijn 
met andere kinderen die snappen wat je bedoeld. Elke eerste woensdagmid-
dag van de maand is er in het Inloophuis een kindermiddag. Er worden allerlei 
leuke activiteiten en spelletjes georganiseerd. Natuurlijk mag je ook over je 
gevoelens praten -met ons of met de andere kinderen- maar niets moet! ijkt 
dit je fijn en wil je het graag een keer komen proberen?

De eerstvolgende 
kidsclub gelegen-
heid is woensdag-
middag 15 juli. 
Graag aanmelden 
via de website; 
www.inloophuis-
middenbrabant.nl 
of bellen naar 013-
7851681 Andere 
data  in 2017 zijn: 6 
september, 
4 oktober, 
8 november  en 
6 december
Waar? Inloophuis Midden, Brabant, Wilhelminapark 29, Tilburg

foto; kidseropuit

Komende juni gaan we op een drietal 
zondagochtenden onder leiding van 
een docent de hort op. De kinderen die 
aansluiten zullen tijdens de driedaag-
se zondagochtend workshop vooral 
vanuit een uitvalsbasis in een huisje 
in de Trapistenbossen van alles onder 
handen gaan nemen. Landschaps-
kunst is daarbij een vertrekpunt. Met 
het groepje kinderen bekijken we hoe 
we met gewiekste aanpassingen in 
de natuur dingen kunnen veranderen 
waarmee we bij de toeschouwer een 
glimlach kunnen veroorzaken. Omdat 
we vanuit het thema ‘de Natuur Tikt’ 
werken, kan dat dus ook betekenen 
dat wat we doen pas veel later zicht-
baar wordt. Kunst kan namelijk best 
grappig en avontuurlijk zijn.
Mocht je als kind denken: ‘Hé dit lijkt 
me wel wat,’ schrijf je dan in via onze 
website! www.kunstkabaaltilburg.nl. 
Daar is ook alle andere informatie te 
vinden. De workshops zijn iedere zon-
dag van 10.00 tot 12.00 uur en na je 
inschrijving krijg je precies te horen 
waar we met elkaar afspreken. Dus 
schrijf het in je agenda en tot dan!

Vanuit Stichting KunstKabaal, gevestigd 
in de voormalige kleuterafdeling van de 
Jan Ligthartschool aan de Ringbaan-
Oost, wordt er naast de KunstKaravaan 
nog van alles georganiseerd op het beel-
dende vlak. Er is een ruim aanbod van 
tekenlessen en dergelijke geprogram-
meerd voor zowel kinderen als jongeren 
en in de maand juli staat de creatieve 
zomerweek gepland. Ook daar kun je op 
onze website over lezen. 
www.kunstkabaaltilburg.nl

De letters van het alfabet vormen de bouwstenen van 
talen waarmee mensen met elkaar communiceren. En als 
we met computers willen communiceren gebruiken we 
computertalen. Sommige van die computertalen lijken op 
mensentalen, met eenvoudige instructies als ‘ga naar...’ en 
‘schrijf’. 

Esoterische Programmeertalen.
Een bijzondere groep van de programmeertalen wordt 
gevormd door de zogenaamde Esoterische Programmeer-
talen. En de letters van het Esoterisch Alfabet zijn dan na-
tuurlijk hun bouwstenen, zo had ik bedacht. Het grappige 
is dat de zomer puzzel eigenlijk een typisch voorbeeld van 
zo’n Esoterische Programmeertaal is. Esoterische Program-
meertalen zijn namelijk serieuze grappen. Het gaat er bij 
Esotherische Programmeertalen om, iets simpels zo inge-
wikkeld mogelijk te maken. En hoewel je met de meeste 
Esoterische Programmeertalen alles kunt doen wat je met 
‘gewone’ programmeertalen kunt, hoef je er eigenlijk 
alleen maar de tekst “Hello World” mee op het scherm of 
op papier te toveren. 

Hello World
“Hello World” was het allereerste computerprogramma. 
Het was bedoeld om te testen of de allereerste program-
meertaal ook daadwerkelijk iets kon. En dat is de reden 
waarom het leren van een nieuwe programmeertaal nog 
altijd begint met de instruktie schrijf “Hello World” naar het 
beeldscherm. En dat kan een hele klus zijn. Vooral bij Eso-
terische Programmeertalen waarbij het de kunst is om dat 
zo ingewikkeld mogelijk te maken. Zo is er bijvoorbeeld de 
programmeertaal SPACE waarbij de computercode enkel 
uit spaties bestaat die gescheiden worden door het woord 
SPACE wat spatie betekent. 
Een hele mooie Esotherische Programmeertaal is Piet. 
Genaamd naar onze Piet Mondriaan die mede oprichter 
is van De Stijl. Dit jaar 100 jaar geleden. Het programma 
“Hello World” geschreven in Piet is dan ook een plaatje. 
En als je het plaatje laat zien aan een computer die de taal 
Piet begrijpt, schrijft hij “Hello World” op het beeldscherm. 
Leuk hé? 

Mondriaan
Als u wel eens het gemeentemuseum van Den Haag 
bezocht heeft, dan ziet u meteen dat het programma 
helemaal niet lijkt op een echte Mondriaan. Al heeft er 
wel iemand een versie gemaakt waarbij het programma 
inderdaad lijkt op een typisch Piet Mondriaan schilderij. Ik 
ben benieuwd of er dan ook echt muziek blijkt te zitten in 
“Victory Boogie Woogie”. 

Ik wens u een prettige vakantie.

tekst en puzzel: John Segers

Programmeertaal

vorm
behoud

websites
+ 

vormgeving
=

vormbehoud.nl
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WIJKNIEUWS    Berichten van de gemeente

Tot slot
Contactpersonen bij de gemeente: Kitty Marijnissen: 06-538 978 44 en Ankie van de Sande:06-158 818 44. 

Mailen kan ook naar kitty.marijnissen@tilburg.nl en ankie.van.de.sande@tilburg.nl. 

Algemene klachten of meldingen: Centraal Meldpunt (14 013) of via Buiten Beter.

‘’Fist veur ut huntje’’
Zondag 11 Juni was de derde editie van 
het ‘’fist veur ut huntje’’. Ditmaal in 
het Kromhoutpark. Ongeveer 90 hon-
den zijn deze dag weer verwend met 
een mooie goodiebag van wijkraad 
Korvel-Westend- Sint Anna en 
nagekeken door medewerkers van 
Dierenkliniek Den Herd. Ook was 
gedragsdeskundige Walking4Feet 
aanwezig om vragen te beantwoorden.

Dit “fist” wordt op verschillende 
plaatsen in de wijk georganiseerd om 
de hond in het zonnetje te zetten, maar 
ook om bewustwording bij hondenbe-
zitters te creëren. Zo worden er ook 
gratis hondenpoepzakjes uitgedeeld en is er ruimte voor gesprek. Het volgende 
“fist” zal georganiseerd worden in de wijk Oerle in het voorjaar van 2018! 
 

Afsluiting stage
Het afgelopen schooljaar heb ik stage gelopen bij 
team wijken in zuidwest. Ik heb met heel veel plezier 
in de wijk gewerkt. Het jaar is erg snel gegaan en ik 
heb heel veel geleerd. Ik heb meegelopen met 
omgevingsmanager Ankie en Wijkregisseur Kitty. 
Tijdens mijn stage ben ik met verschillende projecten 
bezig geweest. 

Zo ben ik bijvoorbeeld samen met de wijkraad een 
project gestart voor nieuwkomers, heb ik het ‘Fist 
Veur Ut Huntje’ georganiseerd en ook heb ik verschil-
lende meldingen opgepakt binnen de wijk. Ik vond 
het een erg leuke wijk om stage te lopen vanwege de grote diversiteit aan mensen. 

Gelukkig hoef ik nog geen afscheid van de wijk te nemen; komend jaar blijf ik nog 
om team zuidwest te versterken als junior wijkregisseur. Dit betekent dat ik sommige 
meldingen van bewoners in behandeling zal nemen om samen te kijken naar 
verbeteringen in de wijk. 
Dus wie weet tot ziens!

Marije Vermeulen

Generaal Smutslaan
In april heeft de gemeente samen met 
TBV Wonen huisbezoeken gebracht aan 
bewoners van de Generaal Smutslaan. 
Deze bezoeken waren bedoeld om de 
wensen en behoeftes van bewoners 
te inventariseren in verband met het 
groot onderhoud aan de voorterreinen. 
Een aantal bewoners heeft aangegeven 
graag mee te willen denken in het 
verdere proces. 

De gemeente neemt hierover nog 
contact met diegenen op. Zodra er 
plannen klaar zijn, krijgen omwonenden 
hier uiteraard meer informatie over. 
We willen iedereen waar we op bezoek 
zijn geweest heel erg bedanken voor de 
gastvrijheid en de input! 

Zomer: naar buiten! 

In de zomermaanden is er meer te 
doen op straat. Kinderen spelen buiten, 
mensen genieten van het lekkere weer 
en maken gebruik van de parken. Soms 
kan dat ook tot overlast leiden. Wat doet 
u in dat geval? Het is goed om eerst ie-
mand zelf aan te spreken en de overlast 
bespreekbaar te maken. Lukt dit niet? 
Meld de overlast dan bij de gemeente of 
de politie. 

R-Newt jongerenwerk is in de zomer-
periode in de wijk aanwezig met het 
project Zomer in Zuid! 

17 juli van 16.00 tot 21.00 uur op het 
Rooseveltplein
14 augustus van 16.00 tot 21.00 uur bij 
MFA Zuiderkwartier 
21 augustus in het Kromhoutpark van 
16.00 tot 21.00 uur

Verdachte situatie? Spoed? 
Bel 112  
Geen spoed, wél politie 
Bel 0900 - 8844 of www.politie.nl/melden 

Wilt u anoniem een melding doen? 
Meld Misdaad Anoniem, 0800 - 7000 
(melders blijven altijd anoniem). 
www.meldmisdaadanoniem.nl 

Waak samen App 
Via deze app kan je verdachte situaties melden 
in jouw buurt, zodat medebewoners hier alert op 
kunnen zijn. 

Tip of melding over uw buurt 
Straatverlichting kapot? Ophalen (grof) huisvuil? Losliggende 
tegels? Verstopte riolering? Overlast? www.tilburg.nl/melden of 
download de gratis BuitenBeter app via www.buitenbeter.nl. 
Of bel 14013 (maandag t/m vrijdag tussen 8 en 18 uur). 
Like onze Facebookpagina ‘Tilburg Zuidwest’ om op de hoogte 
te blijven van nieuwtjes uit de wijk.

Plato doet
Op 9 juni zijn de leden van stu-
dentenvereniging Plato de wijk 
Sint Anna in gegaan. Ze hebben 
verschillende bewoners geholpen 
met klussen zoals het bijhouden 
van de tuin of het verven van een 
muurtje. Maar ook speelden ze 
spelletjes of gingen ze gewoon het 
gesprek aan met buurtbewoners. 

In totaal hebben de studenten van 
Plato zo ongeveer 10 klussen kun-
nen uitvoeren. De dag is feestelijk 
afgesloten met een hapje en een 
drankje, een rondleiding door het 

pand van Plato en een quiz voor alle betrokken bewoners. Dit initiatief is tot stand 
gekomen in samenwerking met de wijkraad Korvel-Westend-Sint Anna en 
ContourdeTwern.

Kwaliteitsniveau groen verbeteren 
In het najaar van 2017 pakt de gemeente het groen aan in 
onder andere de stadsparken Oude Dijk en Kromhoutpark, 
het Korvelplein en het Transvaalplein. De werkzaamheden 
bestaan uit het vervangen van slechte bomen, het herstellen 
van plantvakken en het verbeteren van de grasvelden. Deze 
parken/pleinen zullen na de werkzaamheden op A niveau 
onderhouden gaan worden. Hiervoor is een ontwerp 
opgesteld dat de gemeente op 24 mei heeft gepresenteerd 
tijdens een inloopavond in het Zuiderkwartier. 

“ huntje” Herman
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Wat ga jij bij ons doen?
Van schappen vullen en netjes houden tot klanten helpen en kassa draaien: jij draait je 
hand daar niet voor om. Samen met je collega’s zorg je ervoor dat de klanten tevreden 
en met een goed gevulde tas de winkel uit lopen. Zo leer je ook nog eens enorm veel. 

Wie zoeken wij?
•  Je bent 15 jaar of ouder; 
•  Je bent enthousiast en houdt ervan om in een gezellig team je handen uit de  

mouwen te steken;
•  Je bent in de zomervakantie minimaal 4 weken beschikbaar. 

Wat bieden wij?
•   Een afwisselende vakantiebaan bij een uniek onderwijswinkelcentrum waar een  

enthousiast team staat te popelen om met jou kennis te maken; 
•  Een goed salaris met aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden; 
• Dé kans om jezelf verder te ontwikkelen.

Locatie
Winkelcentrum De Rooi Pannen  
(ingang Reitse Hoevenstraat)
Dr. Ahausstraat 1
5042 EK Tilburg

Ben jij diegene die wij zoeken of heb je vragen?
Mail je vraag of je motivatie met cv naar: 
Jan van Helderen
j.v.helderen@derooipannen.nl.

Waar vind je dat nog: een vakantiebaan waar geen dag hetzelfde is?  
Waar je samen met leuke collega’s iedere werkdag tot een succes maakt?  

En waar je ook nog eens lekker verdient? Bij winkelcentrum De Rooi Pannen!

Wij zoeken vakantiekrachten,  
wij zoeken jou!

Wie wat waar
door Cor van Uden

Wie is nu U wijkagent en hoe kan ik deze bereiken?

Deze vraag horen mijn collega’s en ik zeer regelmatig als wij mensen op 
straat spreken. Een heel gemakkelijk antwoord is dan: “Kijk even op www.
politie.nl , daar kunt u doorklikken op mijn wijk en aan de hand van Uw 
postcode krijgt u te zien wie er de wijkagent is in de wijk waar u woont.”

Als wijkagent van Korvel – St.Anna worden er nogal eens mensen naar mij 
doorgestuurd die in “de Korvel” wonen. Echter hoort wat in de volksmond de 
Korvel wordt genoemd niet bij de wijk Korvel zoals de politie en gemeente 
deze hanteren. De zogenaamde Korvelse hofjes bijvoorbeeld vallen onder de 
wijk Trouwlaan – Uitvindersbuurt.  Nu het heugelijke feit daar is dat de wijk-
krant de Koppel een groter verspreidingsgebied krijgt is het misschien wel 
handig om het een en nader te verduidelijken.

De wijk Korvel – St Anna wordt begrensd door de volgende wegen:
De Korvelseweg
De Bredaseweg
De Ringbaan West
De Ringbaan Zuid – ’t Laar
Dus als je vanuit het centrum kijkt is dat rechts van de Korvelseweg. De andere 
kant van de Korvelseweg hoort bij de wijken Trouwlaan – Uitvindersbuurt – 
Oerle. Als u dus in de Korvelse hofjes woont, valt dat niet onder Korvel.

Voor de wijken Trouwlaan – Uitvindersbuurt – Oerle moet U dan ook bij twee 
andere wijkagenten zijn, Linda Robben en Sander van Assouw. Deze zijn te 
bereiken via 0900-8844 of via de mail: Linda.robben@politie.nl
Sander.van.assouw@politie.nl
Bij spoed blijft het telefoonnummer natuurlijk 112.
De wijkagenten zijn regelmatig op de fiets in de wijk te vinden, spreek  ze 
gerust aan als u vragen heeft.
Cor van Uden is Wijkagent Korvel - St. Anna   Bij spoed 112 of anders
0900-8844        cor.van.uden@politie.nl

Tarte tatin
Gebak met karakter
Tijdens ons rondje in de buurt besluiten we een bakje koffie te nemen op deze nieuwe 
locatie. Het is klein maar sfeervol. Een overzichtelijke toonbank met lekkernijen. Truffels, 
carrot cake, lemon cake, Nutella cheesecake, muffins en browny taartjes. Om je vingers bij 
af te likken. We nemen alleen maar een cappucino we hadden namelijk net geluncht.

Mooie mediteranen tegeltjes op de vloer 
geven een beetje een vakantiegevoel 
op donderdagmiddag. Fijn. Jojanneke 
was na haar bakkersopleiding zo gepas-
sioneerd en is in 2012 meteen begonnen 
met Tarte-Tatin. Een kleinschalige patis-
serie waar je terecht kan voor 
(h)eerlijk gebak zonder fratsen, met goe-
de ingrediënten. Eerste lokatie was in fa-
briek 59 en vanaf april 2017 is de bakkerij 
en coffeebar open aan het Lieve Vrouwe-
plein 10 in Tiburg.

Ze werken met verse producten en ge-
bruiken géén kant-en-klare zaken of 
kunstmatige toevoegingen. Voor speci-
ale opdrachten, grotere aantallen, of een 
(dieet-)alternatief denken ze graag met 

foto; Kim Pattiruhu

je mee. 
De koffie was lekker. Tarte Tatin, een 
aanrader voor een lekker rustmo-
mentje voor of na het boodschappen 
doen.
Lieve vrouweplein 10, tilburg
www.tarte-tatin.nl

Tarte tatin is een “appeltaart 
op z’n kop” en heeft een laagje 
van gekaramelliseerde suiker. 
De taart werd in 1889 per onge-
luk gecreëerd door twee zussen, 
Stéphanie en Caroline Tatin, die 
het Hotel Tatin uitbaatten in het 
dorpje Lamotte-Beuvron in het 
midden van Frankrijk.

Wegens succes organiseren wij, bewoners uit Korvel, wederom een rommelmarkt 
voor de wijkbewoners. Vorig jaar begonnen we met 30 kramen, nu zijn er maar 
liefst 50 kramen te bezoeken in de Churchilllaan! 
Er is voor ieder wat wils. Op een apart kinderveldje zijn er gratis kinderzitplaatsen, 
een springkussen, een speurpuzzel met prijsjes en wordt er een toffe demo van 
Hip-Hop Freestyle gegeven door Macacinho. Ook aan de lekkere trek is gedacht. 
Er is een frietkar, snoepkraam en worstenbroodjes van bakkerij Kriellaars.

Kom dus allemaal dit weekend genieten op zondag 25 juni van deze gezellige 
buurtactiviteit!

Rommelmarkt in de Churchilllaan op 25 juni
De rommel van nu..is antiek voor later!
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