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 Marlea Ketelaars, keramiste 
‘Dit is zo positief, iets moois 
scheppen, iets kleurrijks, iets 
vrolijks, het ontspant me.’
Als je langs het huis van 
Marlea in de Voltstraat loopt 
is het wel duidelijk dat daar 
een keramiste woont. Er 
staat regelmatig nieuw werk 
in haar vensterbank. Het 
zijn vaak vazen. Ik vraag 
haar waarom ze keramiste is 
geworden.  

‘Ik heb in Tilburg de lerarenopleiding 
Tehatex (tekenen, handvaardigheid, 
textiele werkvormen) gedaan. Dat was 
bij het Mollerinstituut, dat heet nu 
Fontys Hogeschool voor de 
Kunsten. Toen ik van de opleiding 
kwam was er geen werk in mijn vak. Ik 
heb een tijdje een atelier gehad en als 
vrijwilliger tegen een kleine vergoe-
ding naailes gegeven aan 
buitenlandse vrouwen. Ik kreeg kinde-
ren en om bezig te blijven ben ik een 
cursus keramiek gaan volgen bij het 
Duvelhok. Ik had het lang niet meer 
gedaan, Het was leuk, leuke mensen ’  

Het Duvelhok hield er mee op. Met 
een groep vrouwen die ze daar heeft 
leren kennen, heeft ze een atelier 
gezocht om samen verder te werken. 
Elke donderdagavond komen ze bij 
elkaar. Ze hebben op verschillende 
locaties gewerkt. ‘Nu zitten we in 
de binnenstad op een zolder boven 
wooneenheden. Jammer genoeg 
kunnen we daar maar één avond in 
de week werken. Ik zou het liefst een 
eigen atelier in de buurt hebben waar 
ik wanneer ik maar wil kan werken. 
We zijn nu het tuinhuis aan het 
verbouwen dat kan ik dan als atelier 
gebruiken totdat er een andere 
oplossing is.’ 
We lopen door de tuin naar het 
tuinhuis. Ook in de tuin is haar werk 
terug te vinden. Het is voor een ate-
lier niet echt groot, ik snap dat ze nog 
steeds op zoek is naar een andere 
ruimte. 

Ze maakt veel vazen en schalen, maar 
ik zie ook een klok van keramiek. Ze 
gebruikt voor haar vazen geen 
draaischijf, dat vindt ze saai. Ze bouwt 
ze liever van onderaf op. Alle stukken 
zijn uniek. ‘Glazuren, kleuren vind ik 
heel erg leuk. Je weet van te voren 
niet precies hoe het wordt. Het is elke 
keer weer een verrassing. De tempe-
ratuur, de stukken die bij elkaar in de 
oven staan beïnvloeden het resultaat. 
Ik heb bijvoorbeeld een keer een gele 
schaal willen maken. Een ander stuk 
dat erbij in de oven stond gaf gassen 
af die de kleur beïnvloedden. De 
schaal kwam er groen uit. 

Ik werk ook met vilt. Ik had een tijd 
terug een project met keien (kera-
miek) waarbij ik ook vilt heb gebruikt. 
Hard en zacht, glanzend en mat. Het 

contrast vond ik mooi.’  
Marlea heeft al een paar keer deelgeno-
men aan groepsexposities en ze heeft 
twee solo-exposities gehad. 
Met de verkoop van mijn werk kom ik 
uit de kosten, ik kan er de materialen 
van kopen. Ik kan er niet van leven. Ik 
heb een baan voor vier dagen in de 
week.’  Omdat ze dankzij de baan in haar 
levensonderhoud kan voorzien, hoeft 
ze geen concessies te doen aan wat ze 
maakt. Ze kan dus maken wat ze wil.  

Bent u geïnteresseerd geraakt in het 
werk van Marlea? Neem dan gerust 
contact met haar op via: 
marleaketelaars@hotmail.com

foto; Kim Pattiruhu

CONTOUR DE TWERN EN DE TRIANGEL 
WASSENAERLAAN 38 

5021 VS 
TILBURG 

VRIJDAG 13 APRIL 2018 
09.00 TOT 12.00  Samen het schoolplein en 

terras opknappen, kom jij 
ook helpen?

De ochtend wordt afgesloten met 

een lekkere lunch

Contactpersoon 
Maud Smits  
013-5353255

Kom jij helpen? Tot 13 april! 

 Iedereen mag komen 

helpen wijkbewoners, 

Contour de Twern en De 

Triangel 
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Redactie
Stijn Oosterling:     redactie
Anita Zeeman:   redactie
Alisa Lalicic:   redactie
Dagmar Ebbeling: redactie
Marc Reinieren:    website 
                opmaak 
    financiën
www.vormbehoud.nl
Odette Payens:   opmaak 
                 advertenties
www.ontwerpcirkel.nl
Kim Pattiruhu:    fotografie 
               advertenties
www.kimpattiruhu.nl

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

Redactie adres 
Stichting Wijkkrant de Koppel
p/a Karel Doormanlaan 35, 
5025 ZD Tilburg

redactie@wijkkrantdekoppel.nl    
www.wijkkrantdekoppel.nl

De Koppel is de wijkkrant 
voor  Korvel, Westend en 
Sint Anna. Maar ook de 
Trouwlaan, Uitvindersbuurt, 
Zeeheldenbuurt en Oerle. 

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

Den Herd 
Kliniek voor gezeldschapsdieren

Capucijnenstraat 78 
013-542 02 74

www.dierenkliniekdenherd.nl

Konijnen zijn ook niet 
graag alleen
door Mariëtte Laugeman

Konijnen zijn sociale dieren, in het wild leven zij in groepen. 
Daar bestaat een groep vaak uit één mannetje (ram) met enkele 
vrouwtjes (voedsters). Er kunnen meerdere rammen in één groep 
gehouden worden maar dan is er wel een duidelijke onderlinge 
rangorde. 

Eerstvolgende 
Koppel komt uit 

op 21 juni.

Kopijsluiting is 
vrijdag 1 juni 

 

Hoe zeer wij ook ons best doen, een 
soortgenootje kunnen wij nooit
vervangen. Wij kunnen ze vaak maar 
een paar uur per dag aandacht geven 
en dat is veel te weinig.  

Het alleen huisvesten van konijnen 
kan leiden tot gedragsproblemen 
zoals overmatig likken en tralie 
knagen. Daarbij kan het konijn 
zich erg eenzaam voelen en stress 
ondervinden waardoor hij vatbaarder 
is voor ziektes en zelfs eerder kan 
overlijden.  
Het koppelen van konijnen kan 
een uitdaging zijn, het is niet altijd 
liefde op het eerste gezicht. De beste 
combinatie betreft een (gesterili-
seerd) vrouwtje met een gecastreerd 
mannetje, maar ook dan klikt niet 
elke voedster met elke ram. Andere 
combinaties, zoals twee voedsters 
samen, kan ook maar dit is wat 
moeilijker. Een ongecastreerde ram 
met een voedster of twee 
ongecastreerde rammen samengaat 
bijna altijd fout en twee gecastreerde 
rammen samen is ook erg moeilijk. 
De leeftijd van de te koppelen 
konijnen is ook belangrijk bij het 
vinden van een goede match. Het 
helpt wanneer konijnen ongeveer in 
dezelfde levensfase zijn en oudere 
konijnen samen zijn vaak het 
gemakkelijkst te koppelen omdat 
deze dieren dan al een volgroeid 
karakter hebben. Eens goed, blijft het 
dan goed.   

Wij adviseren om het koppelen van 
konijnen uit te besteden aan de 
konijnenopvang. Daar kan uw konijn 
voor enkele dagen op speeddate 
gaan met andere konijnen tot de 
goede match gevonden is. Op de 
opvang zorgen ze dat het koppelen 
zo veilig mogelijk verloopt. Bij het 
koppelen van konijnen worden zij in 

Ik ben geabonneerd op de Mirror. Dat is het staatsblad van 
Spiegelland. Voor ons zijn hun berichten raadselachtig want 
alles is tegengesteld aan onze werkelijkheid. dus nul wordt een, 
onder-boven, man-vrouw, en ga zo maar door. In die krant las 
ik dus onderstaand bericht. Hier zou het geen nieuws zijn, maar 
daar wel, alleen heet het dan natuurlijk ouds.

Het vraagt wat creatief denken en doorzettingsvermogen, Maar 
dan weet je het antwoord op de vraag. Wat zat er in het pakje?

0 bovengever aan Lafarm nam haar man 0 afstilte. 
Daar? Geef uit? Fluisterde zij.

De oplossing vindt u verderop in deze krant

Mirror

 
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 

Van de redactie  

 
Voor u ligt de tweede editie van wijkkrant de Koppel van dit jaar. In 
deze editie staat het thema ‘Singles’ centraal. Zo interviewden we vier 
wijkbewoners. Lees hoe Stijn Stenzel zijn liefde vond en het stuk van 
gastschrijver Pirke. Lieke Horck doet een oproep, Korvel kleurt eind april 
oranje (rara wanneer dan) en u kunt lezen wat Wilma van Brunschot 
heeft te vertellen over duurzaam wonen. 

Een laatste column van diaken-pastor Hans Vugs. Als redactie willen we 
Hans enorm bedanken voor het trouw aanleveren van stukken. Hans, 
het allerbeste gewenst.  

Voor de volgende editie zijn we opzoek naar multiculturele gezinnen 
die hun verhaal willen doen voor de themapagina. Wilt u uw verhaal 
vertellen? Stuur dan een email naar redactie@wijkkrantdekoppel.nl en 
dan komen wij naar je toe!  

Goed om te weten, sinds dit jaar wordt uw wijkkrant geleverd door
De Tilburgse Koerier. Krant niet ontvangen? Mail dan snel naar 
redactie@wijkkrantdekoppel.nl 
Veel leesplezier en tot de volgende! 
Uw redactie 

Stichting Multicultureel 
Tilburg S.M.T. 
 
SMT is een multiculturele stichting gevestigd in het gebouw De Verdieping in de St. Annastraat. 
We richten ons op alle Tilburgers, met extra aandacht voor kwetsbare mensen. Al onze activiteiten 
worden opgezet en uitgevoerd door vrijwilligers. Ook  willen wij een ontmoetingspunt zijn voor de 
buurt. Naast activiteiten kunt u bij ons ook terecht voor hulp bij het invullen formulieren en andere 
hulpvragen. 
 
Activiteiten die wij o.a. aanbieden: 

Kinderenactiviteiten 
SMT wil kinderen in contact brengen met andere kinderen, hen helpen met hun ontwikkeling en samenleven met 
andere kinderen bevorderen. Voor de kinderen worden passende ontspanningsactiviteiten georganiseerd, voor de 
woensdagmiddag en tijdens de vakanties. Zo worden er keyboardlessen aangeboden, kinderkookworkshops, 
kinderdisco etc. 
 
Zaterdagavond activiteit/ spelletjesavond 
Elke zaterdag hebben we vanaf 18:00 
een open inloop waar je voor een 
klein bedrag een volledige maaltijd 
of een drankje kunt nuttigen. Hierbij 
worden activiteiten georganiseerd 
als sjoelen, kaarten, dammen etc. en 
regelmatig dans/soul/discoavonden. 
 
Wilt u een activiteit organiseren? 
Neemt u hierover contact met ons op, 
dan kunnen we samen iets 
organiseren. 
Stichting Multicultureel Tilburg 
St. Annastraat 20 (De Verdieping) 
5025 KB Tilburg 06-59067914 
 

een neutrale ruimte stap voor stap 
aan elkaar voorgesteld. Bij het
koppelproces kunnen er wat plukjes 
haar in het rondvliegen en de 
konijntjes zullen op elkaar gaan 
rijden. Dit hoort bij de rangorde
bepaling en is geen probleem. 
Wanneer de konijntjes elkaar niet 
meer loslaten of wanneer ze elkaar 
verwonden dan is het beter ze 
(tijdelijk) uit elkaar te halen. U kunt 
het eventueel wat later op een rustig 
moment nogmaals proberen. 

Wanneer u zelf konijnen wilt proberen 
te koppelen vraag dan advies aan een 
dierenarts of de konijnenopvang. Op 
de site van de dierenbescherming 
vindt u uitgebreide tips om zo veilig 
mogelijk uw konijnen te koppelen.  

 www.cartridge-europe.com
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Brief van ons Wies 
Biste meense 

De Vredeskerk
O.L. Vrouw Koningin van de Vrede, in de volksmond de Vredeskerk, gebouwd 
in 1953, geopend in 1954, geldt als een van de hoogtepunten van de Tilburgse 
wederopbouwarchitectuur en is ontworpen door N.H. Pontzen, architect te 
Tilburg. Sinds 2015 is zij buiten gebruik. Het gebouw is in het kader van de 
ontwijding ‘gestript’. Door de versobering komen de superieure verhoudingen 
sterk tot hun recht en  nodigt de ruimte nog meer uit tot contemplatie, tot 
stilte en bezinning. Het lijkt de ideale entourage voor EN ROUTE ELLEN RIJK.

Ellen RIjk
Is geboren in Ossendrecht, 1955). Ze volgde na de Academie voor Beeldende 
Vorming in Tilburg de Academie voor Kunst en Vormgeving te Den Bosch, 
afdeling keramiek. Recentelijk was haar werk te zien in: Den Bosch, 
Boschparade, Landart Diessen, Bedburg-Hau (Duitsland), Akhalkalaki, Kaspi, 
(Georgië), Tilburg, Tielt (Belgié), Schijndel, Vanves/Paris (Frankrijk), Bourges 
(Frankrijk), Arnouville (Frankrijk), Zagreb (Kroatie), Kiev (Oekraïne), Maastricht, 
Maagdenburg (Duitsland).

Wanneer
Een tentoonstelling over onderwegInstallaties van beeldend kunstenaar Ellen 
Rijk 03 t/m 21 mei 2018 Vredeskerk, Ringbaan West 94 , Tilburg
Openingstijden: Donderdag tot en met zondag 21 mei van 14:00 – 19:00 uur 
en op afspraak

Binnen de expositie is een uitgebreide randprogrammering met muziek, 
speeches en ontmoetingen voorzien, deze wordt 6 april 2018 gepubliceerd. 
Het project wordt ondersteund door Gemeente Tilburg en RK Parochie de Bron

TENTOONSTELLING EN ROUTE 
ELLEN RIJK
Van donderdag 3 mei tot en met maandag 21 mei 2018 is in de Vredeskerk in 
Tilburg de tentoonstelling EN ROUTE ELLEN RIJK te zien. Onder het motto 
‘een tentoonstelling over onderweg’ toont beeldend kunstenaar Ellen Rijk een 
aantal recente grotere installaties rond de thematiek van de ‘reis’, het onderweg 
zijn, waar ga je naar toe en waar ben je thuis.

Hier wir un briefke van men mee wet nuws. Mar irst ff over de wenter. 
Sakkerju, wè hadde we toch un kwaoi week. Wè hadde we ut toch koud. Ik 
ben toen echt nie naor bööte gewist. Dieè meens van men die zéé trekt dieè 
vriezer mar leeg. Want aanders kunde strak de helft wir weggooie. Dus hebbe 
we mar gedaon. 
Mar we meuge toch nie klaoge. Ut had nog erger kunne zèèn. We zitte naa 
alwir lekker in ut vurjaor. De paosaaikes al wir lekker op. En als ik daor aon 
begin, nou dan is ut ende zuuk. Dè is ok aon men te zien. Menne meens vend 
dè hillemaol nie erg. Want zittie, ik zal nie mis pakke. 

En naa iets aanders waor ik tege aon loop. We woore un bietje ouwer. En dan 
blèève dr vurt wèènig meense over waor ge de dinge mee kunt dééle. Ik zat 
list de praote mee die klèènkender van men. We hadde ut over unne baol 
friet. Oma, wè is dè unne baol. Dè is un zekske mun jong. Dè kochte we dan 
vur un kwartje méé vèèf cent mayonaise. Wè zen cente oma. Dè is dieèn pot 
waor gullie méé’zit te kaorte zondags nao de soep. O jè die veule dinge. Jè 
mar ze weten nie veul mir over vruuger. En dan mis ik toch de meense die dr 
niemer zen. Jè en dan zèn wij aon de burt. Ik hoop dè wij er nog lang meuge 
zèèn want naa moet ik de kender nog van alles vertelle over vruuger. 

Mar we gaon naa naor de zomer toe. En dè is goed. Vend gullie dè òòk? 
Ik zeg mar zòò: Ut lèève is te kort, Maar veul meense beginne te laot. 
Veul groete van jullie Wies 

foto; Kim Pattiruhu

Korvel kleurt traditiegetrouw weer 
oranje op Koningsdag! Van 10 tot 
17 uur geniet je van livemuziek, 
attracties, presentaties van goede 
doelen en winkeliers en spette-
rende optredens. Verdien je liever 
geld, dan dat je het uitgeeft op 27 
april? Er zijn nog vrijmarktplaatsen 
beschikbaar. Kinderen en goede 
doelen spreiden hun kleedje gratis 
uit! Kunstenaars, goede doelen, 
verenigingen: er zijn nog kramen 
vrij, dus meld je snel aan voor een 
plekje. 

Het hele winkellint Korvel staat ook 
dit jaar weer bol van feestelijke 
kramen, podia met livemuziek, 
vrijmarktplaatsen, activiteiten, 
kunstenaars en natuurlijk gezellige 
hotspots met drankjes en hapjes. 
Vrijmarktplaatsen van kinderen en 
volwassenen worden afgewisseld 
met feestelijke kramen van onder-

Korvel kleurt oranje op Koningsdag
Schrijf je nu in voor vrijmarktplaatsen!  

nemers op het winkellint Korvel en 
marktlui uit heel het land. Tussen het 
snuffelen door worden alle 
zintuigen verrast door de spetterende 
optredens voor groot en klein en de 
heerlijke drankjes en hapjes van ons 
werelds Winkellint! 

Rondom het Vincent van Goghplein, 
st. Annaplein maken we ruim baan 
voor kunstenaars. Wil je je werk 
exposeren? Workshops geven? Jouw 
werk demonstreren? Je kunt al een 
kraam huren voor € 20,00 en de 
kosten voor het geven van workshops 
worden in overleg mogelijk vergoed 
door de organisatie. 

Dansworkshop  
op 18 maart 

Mijn naam is Lotte Schalken en ik ben 21 jaar. Ik ben 3e jaars
pedagogiek student aan de Fontys Hogeschool in Tilburg. Ik woon in 
Tilburg, omgeving Korvel. Ik dans nu al ongeveer 17 jaar, ik doe dit altijd 
met heel veel plezier en vind het leuk als ik het ook aan andere kinderen 
kan leren. Sinds augustus 2017 woon ik in een studentenhuis in Tilburg, 
hiervoor woonde ik bij mijn ouders in Oisterwijk. Sinds augustus dans ik 
dan ook bij SylCdance aan de Enschotsestraat.  

foto; Dagmar Ebbeling

Vanuit een opdracht voor school 
moest ik op een creatieve manier een 
pedagogische kwestie bespreek-
baar maken. Uiteraard koos ik voor 
dansen, Ik wilde gaan onderzoeken 
in hoeverre kinderen in de leeftijd 
4-6 jaar bewegen en in hoeverre ze 
achter een beeldscherm zitten. Nadat 
ik heel wat literatuur-, en praktijkon-
derzoek had gedaan moest ik een 
creatief middel kiezen om kinderen 
te stimuleren meer te bewegen. Ik 
koos ervoor om een dansworkshop 
te geven. 

Dit project gaf ik de naam
 ‘Bewegen is een Feest!’.  Want 
bewegen is super leuk natuurlijk. 
Deze dansworkshop was zondag 18 
maart in de Nieuwe Stede van 13.00 

uur tot 15.45 uur. Deze workshop 
stond in het teken van Mimi de 
mummie. Deze mummie zit veel in 
zijn piramide waardoor hij niet veel 
kan bewegen. Hij wilde graag tips 
van de kinderen en liet dit weten 
door middel van een brief aan de 
kinderen. De kinderen begonnen 
eerst met een warming-up op het 
nieuwe liedje van de Koningsspelen! 
Wat konden ze dit toch goed! Hierna 
mochten de kinderen als échte 
mummies dansen, wat een mooie 
mummies kwamen er voorbij! 
Als klap op de vuurpijl mochten de 
kinderen een optreden geven op 
een écht podium voor hun ouders. 
Mimie de Mummie vond dat de 
kinderen het zó goed hebben 
gedaan dat ze een diploma kregen.   

Kunstenaars melden zich aan via info@lascalatilburg.nl. Deelnemers voor 
de vrijmarkt mailen naar: jaarmarkten@home.nl of schrijven zich in via 
de site: www.jaarmarkten.org. Voor meer info: 
www.korvel-besterd.nl/koningsdag-korvel/ 
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Informatie
van het 
AdvocatenCollectief 
Door Joyce Matthijssen
Asbestadvocaat

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

Asbest in kindermake-up, hoe kan dat? Deze ochtend was het 
groot nieuws. In twee make-up producten van de keten Claire’s 
is na onderzoek asbest aangetroffen. Deze producten zijn uit de 
schappen gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenauto-
riteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 
hebben aangekondigd een uitgebreider onderzoek te doen naar 
make-up producten waarin talk is verwerkt.  

Zeer schrijnend is dat de make-up 
van Claire’s vooral gebruikt wordt 
door jonge kinderen en zij dus een 
gezondheidsrisico lopen bij het 
gebruik van de make-up waarin de 
kankerverwekkende stof asbest is 
aangetroffen.  

Maar hoe kan het nou dat er asbest 
wordt aangetroffen in make-up 
terwijl asbest al jaren verboden is? 

Sinds 1 juli 1993 geldt er in Neder-
land een totaalverbod op asbesthou-
dende producten. Dit betekent dat 
particulieren en bedrijven asbest niet 
mogen (her)gebruiken, bewaren, 
verkopen, importeren, weggeven, 
opnieuw toepassen en/of bewerken. 
Vanaf 2005 geldt dit verbod in de 
gehele Europese Unie. Dit verbod 
is ingesteld, omdat asbestvezels 
levensgevaarlijk kunnen zijn als deze 
worden ingeademd. De asbestvezels 
kunnen mesothelioom, asbestose 
en longkanker veroorzaken. Drie 
verschrikkelijke ziekten. 

Er bestaat op dit moment echter nog 
geen wereldwijd verbod op asbest. 
Zo mag er bijvoorbeeld in China nog 
steeds asbest verwerkt worden in 
(gebruikers)producten. En laten we 
nou juist uit dat land zoveel goede-
ren importeren. 
 
Je zou kunnen verwachten dat de 
producten die geïmporteerd worden, 
aan de grens gecontroleerd worden 
op asbest. Dit is echter niet het geval. 
De ervaring leert dat de NVWA en de 
Inspectie ILT deze controle overla-
ten aan de ondernemingen die de 
producten importeren. Volgens de 

NVWA is het de verantwoordelijkheid 
van het bedrijf om veilige producten 
op de markt te brengen en con-
sumenten te waarschuwen als dat 
nodig is  Een gevalletje ‘slager die 
zijn eigen vlees keurt’.  

De NVWA en de Inspectie Leefom-
geving en Transport ILT komen vaak 
pas in actie als er een signaal van 
buiten komt waaruit blijkt dat er iets 
verkeerd is met een product. In dit 
geval kwam het signaal in december 
vanuit Amerika, waar Sean Fitzger-
ald, directeur van het Scientific Ana-
lytical Institute in Greensboro North 
Carolina, ontdekte dat er asbestve-
zels aanwezig waren in make-up 
producten van Claire’s. De NVWA was 
op de hoogte van de resultaten van 
dit onderzoek, maar nam niet direct 
actie. Pas na een uitzending van 
EenVandaag werd er overgegaan tot 
nader onderzoek. 

Het mag duidelijk zijn dat het niet 
aan de ondernemingen zelf overge-
laten kan worden om hun producten 
op veiligheid te controleren. De 
aanwezigheid van asbestvezels in 
make-up producten bewijst dit. Maar 
denk ook aan de Eurogrit-affaire.  

Het is dan ook aan de overheid om 
strenger en preventief te controleren 
op de aanwezigheid van asbest in 
producten. Alleen op die manier kan 
de volksgezondheid, en vooral die 
van de jonge kinderen, gewaarborgd 
worden. 
 

Alzheimer Café 
Tilburg  
Het Alzheimer Café is een maandelijks terugkerende bijeenkomst voor 
mensen met dementie, partners, familieleden, hulpverleners en andere 
elangstellenden. Het Alzheimer Café is een gelegenheid om in alle open-
heid te praten over allerlei onderwerpen die met dementie te maken 
hebben.  

Graven naar geluk 
 
Tekst en foto: Alisa Lalicic 
 
Nadat ik was afgestudeerd aan Fontys en voordat ik er vervolgens weer aan het werk ging, heb ik een 
uitstapje gemaakt. Omdat ik zeker wist dat er meer was dan alleen Nederland. En dat wilde ik graag met 
eigen ogen zien. In het kader van ‘getting out of your comfortzone’  boekte ik een enkeltje naar Australië 
waar ik uiteindelijk twee jaar verbleef. Geld verdiende ik door op boerderijen te werken als cowgirl. Met 
het verdiende geld maakt ik vervolgens weer reizen naar andere oorden zoals Zuidoost Azië en Nieuw 
Zeeland. Een reis met vele avonturen en wijze levenslessen. Een reis met geluk dat soms ver te zoeken 
was…  

De afdeling Midden-Brabant van 
Alzheimer Nederland startte op 16 
september 2003 het eerste Alzheimer 
Café, in Tilburg. In januari 2006 werd 
door deze afdeling een Alzheimer 
Café geopend in Waalwijk, in oktober 
2009 volgt Oisterwijk en in 
december 2014 start het Alzhei-
mer Café in Heusden.  De afdeling 
verzorgt binnen de regio dus vier 
Alzheimer Cafés. 
Het Alzheimer Café Tilburg bestaat 
inmiddels bijna 15 jaar en vindt 
iedere 2e dinsdag van de maand 
plaats van 20.00 uur - 21.30 uur aan 
het Korvelplein 60 (in de aula van 
seniorencomplex President 
Mandelahof) . De zaal gaat open om 
19.30 uur. Van 19.00 uur - 20.00 uur is 
de geheugenwinkel geopend.  
Iedereen is welkom. Aanmelden 
vooraf is niet nodig. De toegang is 
gratis.  

In Tilburg ontvangen wij in het 
Alzheimer Café gemiddeld 70 
mensen per keer. De avond wordt 
verzorgd door een team van 
vrijwilligers en wordt inhoudelijk 

geleid door twee dementieconsulen-
ten van De Wever. Elke maand staat 
een bepaald thema centraal, waarbij 
we kunnen spreken van een
jaarcyclus met onderwerpen als:  
Wat is dementie? Diagnose en 
behandeling? Psychiatrische 
stoornissen bij dementie, hoe ga je 
om met een partner, vader, moeder 
met dementie? Welke mogelijkheden 
voor dagopvang zijn er? Ergotherapie 
aan huis bij mensen met dementie, 
Levenstestament/bewindvoering/
mentorschap, Verlies en rouw bij 
dementie, Euthanasie bij dementie. 
En elk jaar is er in de maand 
september een feestelijke, muzi-
kale avond in het kader van Wereld 
Alzheimer Dag. Achtergrond. In 1997 

bedacht psycho-gerontoloog Dr. Bère 
Miesen het Alzheimer Café-concept. 
Samen met de regionale afdelingen 
van Alzheimer Nederland en de 
werkgroepen zijn er 240 Alzheimer 
Cafés en enkele Alzheimer 
Theehuizen (daar is de voertaal 
Turks of Marokkaans) opgericht.  

Het Alzheimer Café kent drie 
doelstellingen:  
1.  Voorlichting over medische, maar 
vooral  psychosociale aspecten van 
dementie; 
2.  Het vanzelfsprekend maken dat 
alle betrokkenen over hun 
gevoelens van onmacht, 
ontreddering en ontwrichting kunnen 
blijven praten, mensen weerbaarder 
maken; 
3. Voorkomen dat de persoon met 
dementie en familie (van elkaar)
 geïsoleerd raken en de  emancipatie 
van de persoon met dementie en 
familie. 
Meld u aan voor de digitale Nieuws-
brief van Alzheimer Nederland, afde-
ling Midden-Brabant: alzheimermid-
denbrabant@gmail.com  of via onze 
website:  
www.alzheimer-nederland.nl/regios/
afdeling-midden-brabant 

Dagboekfragment april 2016,
Clonclurry, Queensland, Australië. 

‘Godverdomme hoe diep moeten 
we?’ zegt Nick geërgerd. ‘Ik weet het 
ook niet. Misschien kun jij een stukje 
verderop beginnen dan ga ik hier 
wel verder’ stel ik voor. Nick gooit zijn 
schep in het gras en neemt een slok 
van z’n water. Het is laat in de mid-
dag en nog steeds boven de dertig 
graden.  

We zijn op zoek naar iets. Simon had 
van een afstand geroepen wat we 
moesten doen. Geen van beide had 
precies verstaan wat. Er waren alleen 

twee scheppen dus we begonnen 
ijverig met graven. ‘Welke kleur zou 
het hebben?’ vraag ik aan Nick die 
intussen steeds agressiever met 
zijn schep in de grond graaft. ‘Alisa, 
hou op met vragen stellen. Ik weet 
het niet!’. Inmiddels zijn we een half 
uur aan het zwoegen zonder enig 
spoor. ‘Nou, ik stop ermee hoor. Dit 
is onbegonnen werk. We weten niet 
eens naar wat we zoeken!’ zeg ik 
boos. Simon repareert een eindje 
verderop de molen. Hij krijgt niets 
mee van ons gekibbel of doet net 
alsof hij het niet hoort. Nick leunt met 
zijn armen op de schep. ‘Vraag jij het?’ 
Als je een vraag aan Simon stelt dan 

zucht hij diep, schudt hij afkeurend 
met zijn hoofd waarnaar een zin volgt 
met ‘f*cking’ als standaard bijvoeglijk 
naamwoord. Het kan mij weinig
schelen, ik ga niet nog langer graven 
en zoeken naar iets waarvan 
onbekend is wat. Ik schraap mijn keel 
en vraag dan aan Simon waar Nick en 
ik eigenlijk naar zoeken. 
Wat?!? Zoeken? Er is f*cking niets om 
naar te zoeken. Jullie moeten een 
gleuf graven voor de pijp die daar 
ligt…’ 

Zoek niet naar geluk. Creëer je eigen 
weg ernaar toe. 

POMPEN
ONDERHOUD
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De zusters 
van Korvel 
Door; Theo Cuijpers

Tilburg was lange tijd de meest katholieke stad van Nederland. Andersdenkenden 
zoals protestanten of socialisten waren een hele kleine minderheid van ongeveer 
drie procent. De invloed van de katholieke kerk was dan ook heel erg groot.

Illustratie: Linda van Erve, post@dekennis-illustrator.nl, 06 44 504 838

TIPS VAN 
UW WIJKAGENTEN

Foto: Kim Pattiruhu

Op het moment dat wij dit stukje schrijven is het buiten een aantal 
graden onder het vriespunt en is het de verwachting dat het de komende 
dagen nog kouder gaat worden. Nu u dit leest is de lente alweer 
aangebroken en hopelijk beter weer! 

Lange tijd waren de katholieken in 
Nederland achtergesteld bij de 
protestanten. Dat duurde tot de 
Franse tijd. Daarna begon een periode 
van emancipatie van de katholieken. 
De geestelijken wilden daarbij de 
katholieken zoveel mogelijk
 begeleiden. Ze waren enerzijds 
begaan met de nood van de mensen 
en anderzijds wilden ze voorkomen 
dat mensen zich zouden aansluiten 
bij andersdenkenden, zoals de 
socialisten. Er werden allerlei 
congregaties opgericht die bepaalde 
taken gingen uitvoeren. Dat 
gebeurde door fraters, broeders of 

zusters, die dat konden doen voor een 
lage prijs. Zij hadden geen gezinnen 
te onderhouden. Twee congregaties 
die in Tilburg zijn begonnen en door 
pastoor Zwijsen van de parochie ’t 
Heike zijn opgericht zijn de Fraters 
van Tilburg en de Zusters van Liefde.  
De Fraters gingen zich vooral met 
onderwijs bezig houden, de Zusters 
deden dat ook, maar waren ook actief 
in de ziekenzorg, bejaardenzorg, 
maatschappelijk werk.  

Op 23 november 1832 stichtte 
Pastoor Zwijsen in Tilburg de 
Congregatie van de Zusters van 

foto; Frans van Aarle 1960

Liefde. Zijn idee was in Tilburg met 
dertien zusters het onderwijs aan 
arme kinderen mogelijk te maken en 
te gaan zorgen voor zieken, die aan 
hun lot werden overgelaten. Zo ont-
stond het huis met de dertien 
celletjes, wat nu een onderdeel is van 
het Moederhuis aan de Oude Dijk.  Na 
de start in Tilburg kwamen er 
spoedig veel verzoeken van parochies 
uit dorpen en steden om zusters voor 
het onderwijs en de zieken- en 
bejaardenzorg. Zo breidde de 
Congregatie zich heel snel uit. In 
1840 vertrokken de eerste zusters 
naar België en later naar Engeland, 
Amerika, Suriname en Indonesië. 
Maar de Zusters van Liefde gingen 
ook naar Korvel. De zusters kwamen 
al naar Korvel in 1892 en vonden daar 
voorlopig onderdak in een huis van 
textielfabrikant J. Diepen. 

Op 24 juni 1892 werd de kapel in dit 
huis ingezegend. De grond voor de 
bouw van het nieuwe klooster 
gelegen in het zogenaamde
 'Korvelsch Hoekje', werd geschonken 
door pastoor Brouwers van Korvel van 
1890 tot 1892. In 1894 werd 
begonnen met de bouw van het 
klooster, in mei 1895 is het 
ingezegend door pastoor Willems 
pastoor van de parochie Korvel van 
1892 tot 1903. In het laatstgenoemde 
jaar is bij het klooster een weeshuis 
gebouwd voor jongens van drie tot 
zes jaar. Het klooster is gesloopt in 
1975. Het stond op de plek van het 
huidige zorgcentrum Mandelahof. 

 (bron het regionaal archief )

Fenna Eras, 29 jaar en sinds november 2013 trotse oprichter van 
plantenasiel Tilburg in een appartementen complex aan de Trouwlaan. 
Inmiddels 1.293 leden in de facebook groep en nog elke dag komen er 
nieuwe leden aanvragen binnen.

Het begon allemaal toen ik een artikel las over Rachelle Klaassen uit 
Amsterdam. Zij is naar mijn weten de eerste die een plantenasiel startte. Al 
van kinds af aan interesseer ik me in flora en fauna en ik vond dit zo'n tof 
initiatief ik dacht.. dat moet Tilburg ook hebben! Dus hop een facebook 
groep aangemaakt en dat is eigenlijk vanaf dag 1 vanzelf gaan lopen. 
Voorheen verzamelde ik alle weesplanten en stekkies bij mij in het 
appartement als een echte single crazy plant lady. Ik postte het aanbod op 
de pagina en deed iene-miene-mutte tussen alle geïnteresseerden. 

Helaas woon ik niet zo groot dus moest ik vrij snel met een andere oplossing 
komen. Ik merkte dat de meeste mensen het ook gezellig vonden om in mijn 
groene oase rond te struinen en een praatje te maken. Dus ik dacht, waarom 
niet van social media echt iets sociaals maken. Voortaan kan iedereen 
planten aanbieden en is mijn woning geen verzamelplaats meer. Van 
buxushaag tot pannenkoekenplant van alles komt op de facebook pagina 
voorbij. Via de groep maakt de aanbieder van de weesplant een afspraak 
met de adoptie ouder om de plant in kwestie op te halen. Gewoon, gezellig, 
kneuterig, sociaal bij elkaar aan de deur. Dus, mocht je na al je geswipe via 
dating apps geen succes hebben in de liefde. Wellicht vind je bij plantenasiel 
Tilburg dan toch nog een muurbloempje die een rotsplant in de branding 
zoekt. Alleen voor bedrijven die van hun planten af willen stel ik mijn woon-
kamer nog beschikbaar. Jammer genoeg wordt daar nog niet veel gebruik 
van gemaakt.
Er zijn niet veel regels verbonden om lid te worden, iedereen is welkom. Zo-
lang je maar aanbiedt en niet vraagt. Er is al teveel hebberigheid, we moeten 
meer delen. Plantenasiel Tilburg is een groep op Facebook, waar alle mensen 
uit Tilburg e.o. zich lid van kunnen maken.

Het gras is groener daar waar 
je het bewatert

druk|print|vakwerk

geboortekaartjes
trouwkaarten

jubileumkaarten
folders

handelsdrukwerk
Zilverlindestraat 2a  |  5038 pM tilburg

telefoon 013-5423735  |  telefax 013-5442878
info@drukkerijhabe.nl  |  www.drukkerijhabe.nl

in de buurt 
én op facebook!

Mooi weer brengt automatisch met 
zich mee dat iedereen weer wat meer 
op de pleintjes en in de parken te 
vinden is. In sommige gevallen kan 
dit zorgen voor overlast. Ervaart u 
overlast, spreek elkaar dan vooral aan 
en probeer er samen uit te komen 
alvorens de politie te bellen!
Mocht u het toch nodig vinden dat 
de politie toch een kijkje komt nemen 
bel dan 0900-8844! 

Wist u dat wij collega’s hebben die 
zich bezig houden met jeugd? Deze 
jeugdagenten komen graag in 
contact met de jeugd in de wijk en 
zullen waar nodig het gesprek aan 
gaan. 

Wij worden nog met enige regelmaat 

aangesproken over gevonden 
voorwerpen. Voorheen kon u deze bij 
de politie inleveren, echter
tegenwoordig is dit een taak voor de 
gemeente Tilburg. Wij mogen dus 
geen pasjes, portemonnees,
telefoons, etc aannemen. U kunt deze 
afgeven bij de Stadswinkel van de 
gemeente Tilburg! 

Mocht u vragen en/of opmerkingen 
voor ons hebben dan zijn wij bereik-
baar via het e-mailadres: wijkagen-
ten-korvel.tilburg-centrum@politie.
nl, of spreek ons aan wanneer u ons 
in de wijk ziet fietsen. Geniet van de 
lente en tot een volgend stukje. 

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

Hét adres voor spotgoedkope 
meubels, woonaccessoires en 

vintage kleding

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

Magazijn: Kapelmeesterlaan 114
do t/m za open

T. 013-53 59 858  •  www.peerke.biz

Dé Single 
 
Dé Single bestaat niet, al denkt men van wel 
Dé Single bestaat evenmin als Hét Stel 
Dé Trio-relatie of Hét Huisgezin  
Al deelt men een single graag ergens bij in 

Dé Single bestaat niet. Al is er dan hier 
Van Iersel, Verdieping of Zuiderkwartier 
Waar men vaak Alleenstaandenstamppot serveert... 
Wie zegt dat daar maar één soort mensen dineert? 

Dé Single bestaat niet. Dus wrijf ze niks aan 
Omtrent een vermoeden van eenzaam bestaan 
Of monotonie of voortdurend gedate  
Men vult het snel in, maar men heeft vaak geen weet  

‘n Single bestaat niet. Want die bestáát niet 
Uit wat er ‘n ander het liefste in zíet 

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. 

Tilburg is een Buurtmoestuin rijker! 
Een "SamenTuin" 
Achter de Korvelse kerk naast de begraafplaats is de oude kloostertuin omgetoverd 
tot een prachtige buurtmoestuin voor en door de bewoners van Korvel en Oerle. Een 
plek waar mensen elkaar ontmoeten, met elkaar in contact komen, waar wordt 
samengewerkt,.  
 

Waarom is het belangrijk 
om als alleenstaande naar 
de notaris te gaan? 

Wanneer mensen alleenstaand zijn, wordt er niet zo snel aan gedacht om 
naar de notaris te gaan. Toch zijn er veel redenen denkbaar om ook als
alleenstaande naar de notaris te gaan. Onder alleenstaande wordt niet 
alleen iemand verstaan die nooit heeft samengewoond of nooit gehuwd 
is geweest. Ook mensen die hun relatie hebben beëindigd, worden 
hiermee bedoeld. Waarom zou u als alleenstaande naar de notaris gaan? 
Ik geef u hieronder 5 redenen: 

Als alleenstaande is het verstandig om een gevolmachtigde aan te wijzen 
door het opstellen van een levenstestament. Wanneer u bijvoorbeeld 
wilsonbekwaam zou worden, dan kan de door u aangewezen gevolmach-
tigde namens u rechtshandelingen verrichten. Denk bijvoorbeeld aan het
regelen van uw bankzaken of het verkopen van uw woning wanneer u naar 
een zorginstelling zou gaan, of een regeling wie voor uw huisdieren gaat 
zorgen wanneer u dit zelf niet meer kan. 

Na uw overlijden moet er veel geregeld worden, zoals de uitvaart, opzeggen 
van abonnementen, beheren van de bankrekening en het doen van de
benodigde belastingaangiften. Vaak is het handig om daarvoor één persoon 
aan te wijzen. Deze persoon die alles gaat regelen heet een executeur. De 
executeur kan benoemd worden in een testament.  

U wilt als alleenstaande zonder kinderen in uw testament goed regelen wie 
uw erfgenamen zijn. Op grond van de wet zijn uw ouders, broers en zussen 
(voorzover zij in leven zijn) uw erfgenamen. Fiscaal gezien kan het voordeli-
ger zijn om uw ouders niet mee te laten erven en alleen uw broers en zussen 
te laten erven. Ook is het mogelijk om uw broer of zus (waarmee u bijvoor-
beeld geen contact heeft) te onterven. 

Door het opstellen van een testament kunt u ervoor zorgen dat alles dat door 
uw erfgenamen van u wordt geërfd niet zal vallen in een gemeenschap van 
goederen, waarin zij mogelijk gehuwd zijn. Wanneer een van uw erfgenamen 
zou gaan scheiden, hoeft hij/zij de nalatenschap niet te delen met zijn of haar 
ex-partner. Dit kan door het opnemen van een uitsluitingsclausule. 

Wanneer u gescheiden bent en kinderen heeft, loopt u het risico dat uw 
ex-partner via uw kinderen erft uit uw vermogen. Door het opstellen van een 
testament kunt u dit voorkomen. 

Er zijn meer redenen om als alleenstaande naar de notaris te gaan. Graag 
vertellen wij u hier meer over. Heeft u vragen over dit onderwerp of een 
ander onderwerp, dan verzoek ik u contact op te nemen via
 info@notaristilburg.nl of  013- 532 11 55. Ook is het mogelijk om gratis en 
vrijblijvend een offerte op te vragen. 

in samenwerking met stichting 
Biotuin Tilburg begonnen met een 
basiscursus ecologisch tuinieren. Zo 
weten we straks nog meer van telen, 
zaaien, vermeerderen, 
stekken, scheuren, bemesten, 
compost maken, etc. Deze cursus 
duurt het hele seizoen, er zijn nog 
een paar plekken beschikbaar.  
 
Ook waren enkele vrijwilligers 
samen met VOF de Jannen op 10 
maart 2018 present bij de ‘Reclaim 
the Seeds-zadenbeurs’ van Velt; 
een gratis zadenruilbeurs met 
voordrachten en workshops. Hier 
hebben we Buurtmoestuin Korvel 
gepromoot en was er veel 
belangstelling voor het  ‘Off the 
Grid’  zonnepanelenproject in onze 
‘SamenTuin’.  

Kortom, volop plannen en ambities 
die we dit jaar willen gaan 
verwezenlijken.  

Vele vrijwilligers en wijkbewoners 
weten de weg naar Buurtmoestuin 
Korvel inmiddels te vinden. Heeft u 
interesse, bent u nieuwsgierig, wilt u 
mee komen helpen? 

U bent van harte welkom. 
Graag tot ziens in onze ‘SamenTuin’ 
Buurtmoestuin Korvel

Mensen komen elkaar hier tegen, 
gaan elkaar herkennen en elkaar 
helpen met de tuin. Buurmoestuin 
Korvel vergroot en versterkt een 
netwerk waardoor mensen minder 
eenzaam zijn. Bovendien is het 
gewoon hartstikke leuk als je mensen 
in de buurt kent. Als je bekende 
gezichten tegenkomt in de wijk 
voelen mensen zich prettiger in de 
wijk, klop je sneller bij je buren aan. 
Onze wens en ideaal  is de SamenTuin 
verder te verduurzamen naar een 
gezonde, veilige ontmoetingsplek 
voor alle wijkbewoners van Korvel en 
Oerle. 

 
We  zijn met veel animo en 

enthousiasme van start gegaan 
met het tweede teeltseizoen.   

We zien, merken en voelen dat
iedereen, met eigen draagkracht, 
energie en kennis, popelt en 
betrokken is om verder aan de slag te 
gaan met de SamenTuin in 
Buurtmoestuin Korvel.  
 
Zo willen we dit jaar naast het 
verbouwen van groenten, de 
biodiversiteit vergroten door een 
bloementuin aan te leggen op het 
onderste gedeelte van het bijzondere, 
historische kerkhof uit 1850. Daar 
ontstaat een mooie fleurige wandel-
route. Tijdens NLDoetdag is op de 
overgang tussen kerkhof en 
moestuin, een begin gemaakt met 
het vlechten van wilgentakken tot 
een schitterend kioskprieel, Daar 
kunnen lessen en cursussen worden 
gegeven en/of genietend van de tuin, 
een kopje thee of koffie worden 
gedronken. Ook zijn vrijwilligers 
tijdens NLdoetdag bezig geweest 
met het poten en het inzaaien van de 
eerste bedden. De sjalotten, uien en 
tuinbonen hebben al een fijn plekje 
gevonden in onze moestuin.  
 
Door een bijdrage van de wijkraad via 
de actie  ‘Verrijk je Wijk' konden wij, 
naast drie koude bakken een nieuwe 
teeltkas aanschaffen. Hierdoor 
kunnen we nog eerder plantjes en 
bloemen voortrekken. De komende 

maand zal voor ons onderkomen in 
de tuin, in samenwerking met VOF 
de Jannen een veranda worden
aangelegd van duurzaam Frans 
eikenhout. De twee Jannen hebben 
ook onze teeltbakken, compostbak-
ken en het gereedschapsschuurtje 
gerealiseerd.  
 
Deze veranda gaat o.a. worden 
gebruikt voor praktijklessen van 
de imkercursussen die door Marcel 
Horck, buurtbewoner en Stadsimker, 
zullen worden gegeven in de Buurt-
moestuin. De eerste imkercursus, 
speciaal voor onze Syrische vrienden, 
is inmiddels gestart. Hieraan doen 
ook drie vrijwilligers mee. Daarbij 
staan een cursus voor kinderen en 
een volwassenencursus gepland. Die 
gaan binnenkort van start. Hiervoor 
kunt u zich nog opgeven.  
 

Dit jaar hebben we bovendien 
het idee opgevat vanaf juni 

‘De Buurthap’ te gaan organiseren. 

Een maandelijks terugkerende 
activiteit waarin we gezamenlijk met 
de diverse wijkbewoners een maaltijd 
willen gaan bereiden en serveren met 
eigen producten uit de buurt
moestuin. 
 
Verder zijn er een zo’n dikke tien 
 vrijwilligers van onze buurtmoestuin 
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Diverse alleengaanden voelen het plotsklaps kriebelen in die staartroerende maand maart.

Terwijl buiten de lokroep van de merel weerklinkt ontstaat bij menigeen de binnenpret van verbinding en mogelijke koppeling.  

Het kan zomaar iemand zijn die je zag bij Peerke meubelen of op het Pieter Vreedeplein.

Blijft de persoon waar je opeens op viel voor altijd een mooie passant?

Of maak je er werk van opdat je in de lente als koppel flaneert over de Korvelseweg?

Zoals je hier ziet kan wijkkrant de Koppel daarbij een inspirerende rol spelen. 

Ging je al lentekriebels ervaren bij het lezen van dit artikel? Dan ben je als alleensnakkende op de goeie weg! Ga er voor ! 

Volg in het dwaalgebied die gouden gids naar geluk en bloeiende relatie! Het kán ! Sterker nog : Het is zo bedóeld!

Het is net als met tennis: Single kán maar dubbel is zéker zo leuk! Je deelt je geluk met een partner voor hetzelfde geld…

Andere vergelijking: In een grammofoonplatenverzameling heb je singles en langspeelplaten.  Need I say more?

De single was meestal een kortstondig hitje (met een b-kantje). 

De langspeelplaat een heel verhaal met rode draad van levenswijsheid en jolijt!

Dus ik zou zeggen: Singles kom op verhaal! Kom iemand tegen en maak een afspraak. Live ! Onder vier ogen, met plezier en intensiteit. 

Van verrukkelijke levensverhalen tot en met volgende afspraak en zo mogelijk: Verkering ! Dé koppeling die de lente de wijk inblaast .

Neem deel en geef weer! Happy Koppel of Heerlijk Alleenstaan, ‘t is mij om het even… als ge mar voldoening het in oew leven. 

Foto: Kim Pattiruhu

Pirke
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Rare deksels
Op ieder potje past een dekseltje…
Maar man, man, man, wat lopen er 
toch rare dekseltjes rond. Daar zit je als 
normaal potje echt niet op te wachten. 
Maar ja, soms tref je ze wel tijdens een 
eerste date. Hieronder een handleiding 
om er weer vanaf te komen. Het is 
simpeler dan je denkt!

De duurzame deksel
Dit menssoort is begaan met natuur, 
milieu en wat al dies meer zij. Goed 
voor de aarde, denkend aan zijn of 
haar nog niet bestaande kinderen. 
Recyclerend fluit deze groene rakker 
door het leven, op de fiets natuurlijk, 
want gezond en niet vervuilend. 
Het lijkt leuk in den beginne. Maar 
pas op: voor je het weet sta je zelf 
deodorant te maken van baking soda 
en kokosolie en mag je nooit meer 
met het vliegtuig op vakantie. Een 
gewaarschuwd mens telt voor twee, 
na de eerste date afvinken dus. Ter 
afschrikking zeg je gewoon dat je je 
papier en plastic altijd in de groene 
container gooit. Meer is er niet nodig! 

De gierige deksel
Je wilt niet de rest van je leven over-
spoeld worden met Tikkies van je we-
derhelft. Natuurlijk hou je ervan om 
zelf je broek op te houden, maar de 
balans hoeft niet in excel bijgehou-
den te worden. De ene keer betaal 
jij, de andere keer betaald de ander. 
Net hoe het uitkomt en ongeveer 
zal het wel kloppen. Daar kom je bij 
deze gierigaard echt niet mee weg. 
Gelukkig is de gierige deksel snel te 
herkennen. Red flags: tijdens de eer-
ste date in het (uiteraard goedkope) 
eetcafé, wordt er tegenover je ge-
fronst als jij het duurste van de kaart 
besteld. Terwijl jij nog een lekker 
wijntje neemt, zit jouw date al een 
uur van hetzelfde glaasje kraanwater 
te nippen. En als de rekening komt, 
zit je in een oogwenk ineens alleen 
aan tafel. Jouw date moest blijkbaar 
onmiddellijk naar het toilet. Huh?! 
Nou ja, dan betaal jij toch gewoon. 
Toch? Nou nee!! Als je deze gierig-
aard een dubbeltje geeft, neemt hij 
op termijn je hele portemonnee. 
Wegwezen dus. Een simpel appje na 
de eerste date volstaat: ‘sorry, ik ben 
net persoonlijk failliet verklaard. Heb 
geen cent meer te makken. Zullen we 
morgen op jouw kosten naar de bios 
gaan?’ Gegarandeerd dat je er niets 
meer van hoort! 

De swipende deksel
Je kent ze vast wel, de dates die hun 
telefoon niet in hun zak laten zitten. 
Die, terwijl ze jou zwoel in de ogen 
kijken, tegelijkertijd even naar rechts 
vegen op hun telefoonscherm. Dat 
kan natuurlijk, maar als jij niet op 
het scherm mee mag kijken, moet 
je op gaan passen. Grote kans dat 
deze swipert tijdens jullie date nog 
even wat mensen laat weten dat ze 
interesse hebben in meer. Lieverd: 
iedereen die geen onverdeelde 
aandacht op kan brengen tijdens een 
eerste date, is jou niet waard! Er is 
maar één oplossing. Zodra ze na de 
date opnieuw contact met je zoeken, 
swipe jij naar links. Geen woorden 
aan vuil maken dus, gewoon blok-
keren en doorrrrr….

Tekst: Jenneke de Roij
www.teksttelt.nl

Lotte is 21 jaar oud en woont 
alweer eventjes in de wijk. Ze is 
single en dat is prima voor haar. 
‘Ik vind studeren belangrijk en wil 
mijn opleiding goed afronden.’ 
Ruimte voor een relatie is er voor 
Lotte eigenlijk niet. ‘Ik zou niet 
weten waar ik de tijd vandaan 
moet halen!’ lacht ze. Lotte heeft 
een druk leven, naast haar studie 
is dansen haar grootste passie 
(daarover meer in een artikel, ook 
in deze editie!). Daarnaast vindt 
ze het leuk om met vriendinnen 
af te spreken en het Tilburgse 
studentenleven te leiden. ‘Ik krijg 
vaak de vraag van familie en vrien-
den waarom ik nog geen vriend 
heb. Dat vind ik raar, ik geniet 
volop van mijn vrije leven! Daar 
heb ik geen vriend voor nodig.’ 

‘Je bent uiteindelijk zelf verant-
woordelijk voor je eigen geluk en 
liefde. Als je jezelf geen geluk kunt 
gunnen omdat je alleen bent, dan 
ga je dat geluk ook niet krijgen 
van een partner. Je kunt dat 
prima doen als je alleen bent’ stelt 
Lotte. Toch is het best lastig om 
in deze maatschappij alleen te 

zijn. Er wordt een bepaald beeld 
geschetst waarbij het niet okay 
is om single te zijn. Lotte wil dat 
beeld graag doorbreken door 
haar éigen leven te leiden en din-
gen te doen waar zíj zich goed bij 
voelt. ‘Op je eigen tempo, luisteren 
naar je gevoel en dan komt de rest 
vanzelf’ aldus Lotte. 

#happysinglepringle is het ‘le-
vensmotto’ van Lotte. ‘Ieder chipje 
in een Pringles-bus ziet hetzelfde 
uit maar uiteindelijk is ieder chipje 
anders. Ze hebben een eigen be-
staan.’ Ze vergelijkt zichzelf niet 
graag met een chipje natuurlijk 
maar het gaat om de boodschap 
dat iedereen uniek is en zijn ei-
gen leven leidt. Of dat nu samen 
met iemand is of niet, dat maakt 
niet uit. ‘Je kunt het alleen ook 
gewoon heel leuk hebben!’ zo zegt 
Lotte. Verantwoordelijk voor je 
eigen geluk en liefde, laat ik haar 
advies ter harte nemen.

Wat smeer je ‘s morgens op 
de boterham?  
Ik eet muesli met vanille yoghurt 
in de ochtend. 

Het is duidelijk dat hij niet in 
Tilburg geboren is, zijn Rot-
terdamse tongval verraadt dit 
meteen. Hij is ruim een jaar 
geleden voor de liefde naar 
Tilburg gekomen. “Ik had haar 
ontmoet op roze maandag”, 
vertelt Peter. Hij woonde des-
tijds nog in Belgie. 
“Ik heb me ingeschreven voor 
loting-woningen (huurwonin-
gen met toewijzing via loting) 
en zo ben ik heel snel hier 
terecht gekomen.” Toevallig 
woont zijn moeder al vijftien 
jaar in Tilburg, schuin tegen-
over Peter. De buurt bevalt 
hem wel, hij zou alleen graag 
zien dat er meer onderhoud 
aan het groen gepleegd zou 
worden. “Laatst met de storm 
zijn er zoveel takken uit de grote 
bomen naar beneden gekomen, 
dat is gevaarlijk.”

Nadat hij in Tilburg is gaan 
wonen heeft Peter zijn taxipa-
pieren weer tevoorschijn ge-
haald en is aan de slag gegaan. 
Eerst nog afwisselend dag- en 
nachtdienst, maar nadat zijn 
relatie geen stand hield is hij 
fulltime nachtdiensten gaan 
draaien. Er wordt veel gela-
chen in de taxi en Peter heeft 
het naar zijn zin, zowel met 
de klanten als met de andere 
taxichauffeurs op straat. 

Door de nachtdienst en het 
verschoven ritme heeft hij niet 
veel vrije tijd om echt iets te 
ondernemen. Dit heeft ook 
consequenties voor zijn sociale 
leven. Als hij vrij heeft bouwt hij 
graag aan modelauto’s. Per mo-
del is hij ongeveer een maand 
bezig. In een glazen kast staan 
modellen die helemaal af zijn, 
er staat zelf een helikopter! Ze 

kunnen allemaal bewegen en in 
enkele zit ook licht ingebouwd. 
Deze hobby heeft hij van zijn 
vader meegekregen, nadat zijn 
vader in 2013 overleed heeft hij 
de hobby opgepakt.

Peter is ook de trotse bezitter van 
een Ford Escort Cabrio uit 1986, 
waarmee hij mooie ritten maakt. 
Nog geen echte oldtimer (pas 
vanaf 40 jaar), maar toch wel goed 
op weg. Ford is zijn merk, ooit 
overstapt van BMW en nooit meer 
gewisseld. Met zijn ex-vriendin is hij 
nog goed bevriend, wellicht gaan 
ze samen in de vakantie weer mee 
met de oldtimerrit van Turnhout.

Vorig jaar heeft Peter (met zijn 
toenmalige vriendin) op de 
stadscamping gestaan met een 
caravan. “Het kamperen weer 
uitproberen”, vertelt hij. Dat 
beviel zo goed dat ze ook met de 
caravan op vakantie zijn gegaan. 
Peter mist het wel, een vaste rela-
tie. Hij had ook graag kinderen 
gehad, maar is de juiste persoon 
niet tegengekomen. Het zou 
leuk zijn om samen met iemand 
oldtimerritten maken en gaan 
kamperen. “En dan zou ik ook 
echt wel weer dagdiensten gaan 
draaien”, zegt hij lachend.

Wat smeer je ‘s morgens op 
de boterham?  
Peter denkt even na. Tja, met de 
nachtdiensten wordt het ontbijt 
wel eens overgeslagen. Voordat 
hij gaat werken eet hij altijd een 
lekkere warme maaltijd bij zijn 
ouders. ’s Nachts eet hij brood, 
maar dat is eigenlijk meer lunch. 
Op zich kan een bordje corn-
flakes wel lekker zijn. Maar eerlijk 
is eerlijk, zijn (stief )vader bakt 
ook heerlijke eieren en die slaat 
hij dan niet over!

Peter  
Aan de rand van de buurt Trouwlaan, uit-
kijkend op de Ringbaan Zuid, spreek ik met 
Peter (42 jaar).

“Als je partner overlijdt staat je 
wereld op zijn kop en je ziet alles 
in een ander perspectief.”  
Contacten met vrienden en 
familie veranderen. Ruud en 
zijn partner zijn allebei niet in 
Tilburg opgegroeid, beide fa-
milies wonen verder weg. Het is 
dan minder makkelijk om even 
langs te gaan voor een praatje 
en een kopje koffie. 

Samen met zijn partner ging 
Ruud graag naar de stad, wan-
delen, lekker winkelen, op een 
terrasje zitten, naar het theater 
of gezellig uit eten. Dit zijn ac-
tiviteiten die je het liefst samen 
met iemand doet. Ondanks dat 
zijn bestaande vriendschap-
pen intenser zijn geworden, 
had Ruud de behoefte om zijn 
bestaande sociale netwerk uit 
te breiden. Zo heeft hij nieuwe 
vrienden ontmoet om eens mee 
naar het theater te gaan of lek-
ker een hapje te eten. Wandelen 
is een activiteit die hij ook wel 
alleen doet, maar die zich goed 
leent om samen met iemand te 
doen. “Lekker de natuur in, daar 
geniet ik van, het geeft me rust.”

“Er zijn wel initiatieven voor 
mensen die hun partner heb-
ben verloren, maar die mensen 
worden alleen benaderd indien 
ze getrouwd zijn of een geregis-
treerd partnerschap hebben. In 
die gevallen is dus bij de gemeen-
te bekend dat er een partner is”, 
geeft Ruud aan. “Dat is jammer, 
zo wordt een andere groep niet 
benaderd.” En het benaderen 
van buitenaf is vaak wel wel-
kom, omdat het zelf benaderen 
lastig is. Ruud had het in ieder 
geval wel prettig gevonden om 
contact te hebben met mensen 
van zijn leeftijd die hetzelfde 
hebben meegemaakt.

Korvel heeft veel te bieden, dat 
zou best meer naar voren mo-
gen komen. Ruud woont graag 
in de wijk, heeft leuke buren en 
probeert zo veel mogelijk ge-
bruik te maken van de winkels 
rondom de Korvelseweg.

Wat smeer je ‘s morgens op 
de boterham?  
Ruud kijkt me vreemd aan. “Tja, 
eentje met vlees en eentje met 
zoet, niet zo spannend.” 

Ruud  
In een gezellig en licht appartement, net ach-
ter de Korvelseweg, woont Ruud al sinds 1999. 
Hij woont er graag en heeft er vele mooie 
herinneringen aan zijn partner, die twee jaar 
geleden plotseling overleed. Samen hebben 
ze alles nog mooi opgeknapt en naar hun zin 
ingericht.

Irma, uit Berkel-Enschot, woont 
al twaalf jaar graag in dit huis 
en heeft het met hulp ingericht 
naar haar eigen wensen. In het 
begin was het wel even lastig om 
haar draai in deze echte Tilburgse 
straat te vinden. De diversiteit is 
groot, maar als iemand hulp no-
dig heeft, staan er altijd mensen 
klaar. “Het prettige is ook dat je snel 
op de Korvelseweg zit en zo meteen 
onder de mensen bent. Het is toch 
eigenlijk ook een beetje een dorp.”, 
vertelt Irma. Wat ze wel mist in de 
straten is groen.
 
Momenteel is Irma een alleen-
staande moeder, maar in het ver-
leden heeft ze verschillende lange 
relaties gehad. Met haar eerste 
(jeugd)liefde is ze in Tilburg gaan 
wonen, met haar tweede grote 
liefde pendelde ze op en neer tus-
sen Sint Anna en Berkel-Enschot 
en nu woont ze met haar grootste 
liefde in dit huis.
“Ik heb erg lang een kinderwens 
gehad, na een heel medisch circuit 

van jaren heb ik me er uiteindelijk 
bij neer moeten leggen dat het niet 
zo zou zijn. Hartverscheurend moei-
lijk was dat, een diep rouwproces. 
Dat ik hier nu met mijn dochter zit is 
serieus een wonder”.

Irma is, samen met haar zusje en 
schoonbroer, mantelzorger voor 
haar moeder in Berkel-Enschot. 
Haar vader woont inmiddels in ’t 
Laar. Gelukkig krijgt ze veel steun 
uit het gezin van haar tweede 
grote liefde. Toen hij plotseling 
overleed is het contact met zijn 
kinderen en later ook hun moeder 
gebleven. Tegenwoordig helpen 
ze haar met veel liefde met de 
zorg voor Puk. Dit is geen stan-
daard gezinssituatie, maar het 
voelt absoluut eigen, warm en 
vertrouwd!

Het verleden heeft haar geleerd 
welke concessies ze wel en niet 
meer wil doen. Zo weet ze nu dat 
ze binnen een relatie fysiek en 
emotioneel ruimte nodig heeft 

om op zichzelf te zijn. Irma is, zoals 
ze zelf zegt, een heleboel-voeler 
en heeft meer dan gemiddeld de 
tijd nodig om alle dagelijkse prik-
kels op een rustige plek te krijgen.

Irma werkt freelance als dans-
docent, theater/dans/expressie 
coach en dansontwikkelaar en 
volgt een opleiding tot nieuwe-
tijdstherapeut. Puk gaat tijdens 
een werk van Irma regelmatig naar 
haar vader. Haar werkgebied is 
erg divers, waarbij voor haar dans 
als uitingsvorm van de sociaal-
emotionele ontwikkeling belang-
rijk is. Wat voel je en hoe geef je 
hier uiting aan middels beweging. 
Ze combineert haar kennis in het 
begeleiden van kinderen en (jong)
volwassenen met een hoge prik-
kelgevoeligheid. 

Als alleenstaande moeder is 
het hard nodig ontspanning 
te vinden, maar het beperkt je 
tegelijk in de mogelijkheden om 
dit buitenshuis te doen, ondanks 
het grote vangnet van familie 
en vrienden. Ze gaat graag naar 
‘contact improvisatie’ (vrije dans-
vorm), de sauna, schouwburg 
of concertjes en festivals. Maar 
vanwege financiële middelen lukt 
het helaas vaak niet om ’s avonds 
oppas te vinden. Om toch tot rust 
te komen luistert ze naar muziek, 
speelt ze gitaar, doet yoga, zingt 
en mediteert. 

Wat smeer je ‘s morgens op de 
boterham?  
Irma lacht: “Ik eet ‘s morgens geen 
brood. Hierbij mijn recept voor een 
heerlijke havermoutpap:

Havermout in havermelk of 
rijstmelk zachtjes gaarkoken en 
verse gemberrasp, banaan, zwarte 
bessen, cranberries, noten en/of 
zaden toevoegen. Eventueel bij het 
afkoelen een schep volle yoghurt 
(fris!). Afhankelijk van het seizoen 
zijn specerijen ook lekker, denk aan 
kaneel of speculaaskruiden in de 
winter. Of rood fruit en bessen in het 
voorjaar en de zomer.”

Laat je verrassen!

Irma  
Aan tafel praten we met een lekker kopje 
koffie terwijl dochter Puk om ons heen loopt 
en mandarijnen uitdeelt.

Lotte  
In Jazzmans, het Fontyscafé op de Stap-
pegoor campus heb ik met Lotte Schalken 
afgesproken. Ze is derdejaars student aan 
de opleiding pedagogiek en had op onze 
facebookpagina de oproep voorbij zien 
komen. ‘Ik woon zelf in de korvelbuurt én 
ik ben single’ en toen nodigde ik haar uit 
voor een gesprek. 
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Rare deksels
Op ieder potje past een dekseltje…
Maar man, man, man, wat lopen er 
toch rare dekseltjes rond. Daar zit je als 
normaal potje echt niet op te wachten. 
Maar ja, soms tref je ze wel tijdens een 
eerste date. Hieronder een handleiding 
om er weer vanaf te komen. Het is 
simpeler dan je denkt!

De duurzame deksel
Dit menssoort is begaan met natuur, 
milieu en wat al dies meer zij. Goed 
voor de aarde, denkend aan zijn of 
haar nog niet bestaande kinderen. 
Recyclerend fluit deze groene rakker 
door het leven, op de fiets natuurlijk, 
want gezond en niet vervuilend. 
Het lijkt leuk in den beginne. Maar 
pas op: voor je het weet sta je zelf 
deodorant te maken van baking soda 
en kokosolie en mag je nooit meer 
met het vliegtuig op vakantie. Een 
gewaarschuwd mens telt voor twee, 
na de eerste date afvinken dus. Ter 
afschrikking zeg je gewoon dat je je 
papier en plastic altijd in de groene 
container gooit. Meer is er niet nodig! 

De gierige deksel
Je wilt niet de rest van je leven over-
spoeld worden met Tikkies van je we-
derhelft. Natuurlijk hou je ervan om 
zelf je broek op te houden, maar de 
balans hoeft niet in excel bijgehou-
den te worden. De ene keer betaal 
jij, de andere keer betaald de ander. 
Net hoe het uitkomt en ongeveer 
zal het wel kloppen. Daar kom je bij 
deze gierigaard echt niet mee weg. 
Gelukkig is de gierige deksel snel te 
herkennen. Red flags: tijdens de eer-
ste date in het (uiteraard goedkope) 
eetcafé, wordt er tegenover je ge-
fronst als jij het duurste van de kaart 
besteld. Terwijl jij nog een lekker 
wijntje neemt, zit jouw date al een 
uur van hetzelfde glaasje kraanwater 
te nippen. En als de rekening komt, 
zit je in een oogwenk ineens alleen 
aan tafel. Jouw date moest blijkbaar 
onmiddellijk naar het toilet. Huh?! 
Nou ja, dan betaal jij toch gewoon. 
Toch? Nou nee!! Als je deze gierig-
aard een dubbeltje geeft, neemt hij 
op termijn je hele portemonnee. 
Wegwezen dus. Een simpel appje na 
de eerste date volstaat: ‘sorry, ik ben 
net persoonlijk failliet verklaard. Heb 
geen cent meer te makken. Zullen we 
morgen op jouw kosten naar de bios 
gaan?’ Gegarandeerd dat je er niets 
meer van hoort! 

De swipende deksel
Je kent ze vast wel, de dates die hun 
telefoon niet in hun zak laten zitten. 
Die, terwijl ze jou zwoel in de ogen 
kijken, tegelijkertijd even naar rechts 
vegen op hun telefoonscherm. Dat 
kan natuurlijk, maar als jij niet op 
het scherm mee mag kijken, moet 
je op gaan passen. Grote kans dat 
deze swipert tijdens jullie date nog 
even wat mensen laat weten dat ze 
interesse hebben in meer. Lieverd: 
iedereen die geen onverdeelde 
aandacht op kan brengen tijdens een 
eerste date, is jou niet waard! Er is 
maar één oplossing. Zodra ze na de 
date opnieuw contact met je zoeken, 
swipe jij naar links. Geen woorden 
aan vuil maken dus, gewoon blok-
keren en doorrrrr….

Tekst: Jenneke de Roij
www.teksttelt.nl

Lotte is 21 jaar oud en woont 
alweer eventjes in de wijk. Ze is 
single en dat is prima voor haar. 
‘Ik vind studeren belangrijk en wil 
mijn opleiding goed afronden.’ 
Ruimte voor een relatie is er voor 
Lotte eigenlijk niet. ‘Ik zou niet 
weten waar ik de tijd vandaan 
moet halen!’ lacht ze. Lotte heeft 
een druk leven, naast haar studie 
is dansen haar grootste passie 
(daarover meer in een artikel, ook 
in deze editie!). Daarnaast vindt 
ze het leuk om met vriendinnen 
af te spreken en het Tilburgse 
studentenleven te leiden. ‘Ik krijg 
vaak de vraag van familie en vrien-
den waarom ik nog geen vriend 
heb. Dat vind ik raar, ik geniet 
volop van mijn vrije leven! Daar 
heb ik geen vriend voor nodig.’ 

‘Je bent uiteindelijk zelf verant-
woordelijk voor je eigen geluk en 
liefde. Als je jezelf geen geluk kunt 
gunnen omdat je alleen bent, dan 
ga je dat geluk ook niet krijgen 
van een partner. Je kunt dat 
prima doen als je alleen bent’ stelt 
Lotte. Toch is het best lastig om 
in deze maatschappij alleen te 

zijn. Er wordt een bepaald beeld 
geschetst waarbij het niet okay 
is om single te zijn. Lotte wil dat 
beeld graag doorbreken door 
haar éigen leven te leiden en din-
gen te doen waar zíj zich goed bij 
voelt. ‘Op je eigen tempo, luisteren 
naar je gevoel en dan komt de rest 
vanzelf’ aldus Lotte. 

#happysinglepringle is het ‘le-
vensmotto’ van Lotte. ‘Ieder chipje 
in een Pringles-bus ziet hetzelfde 
uit maar uiteindelijk is ieder chipje 
anders. Ze hebben een eigen be-
staan.’ Ze vergelijkt zichzelf niet 
graag met een chipje natuurlijk 
maar het gaat om de boodschap 
dat iedereen uniek is en zijn ei-
gen leven leidt. Of dat nu samen 
met iemand is of niet, dat maakt 
niet uit. ‘Je kunt het alleen ook 
gewoon heel leuk hebben!’ zo zegt 
Lotte. Verantwoordelijk voor je 
eigen geluk en liefde, laat ik haar 
advies ter harte nemen.

Wat smeer je ‘s morgens op 
de boterham?  
Ik eet muesli met vanille yoghurt 
in de ochtend. 

Het is duidelijk dat hij niet in 
Tilburg geboren is, zijn Rot-
terdamse tongval verraadt dit 
meteen. Hij is ruim een jaar 
geleden voor de liefde naar 
Tilburg gekomen. “Ik had haar 
ontmoet op roze maandag”, 
vertelt Peter. Hij woonde des-
tijds nog in Belgie. 
“Ik heb me ingeschreven voor 
loting-woningen (huurwonin-
gen met toewijzing via loting) 
en zo ben ik heel snel hier 
terecht gekomen.” Toevallig 
woont zijn moeder al vijftien 
jaar in Tilburg, schuin tegen-
over Peter. De buurt bevalt 
hem wel, hij zou alleen graag 
zien dat er meer onderhoud 
aan het groen gepleegd zou 
worden. “Laatst met de storm 
zijn er zoveel takken uit de grote 
bomen naar beneden gekomen, 
dat is gevaarlijk.”

Nadat hij in Tilburg is gaan 
wonen heeft Peter zijn taxipa-
pieren weer tevoorschijn ge-
haald en is aan de slag gegaan. 
Eerst nog afwisselend dag- en 
nachtdienst, maar nadat zijn 
relatie geen stand hield is hij 
fulltime nachtdiensten gaan 
draaien. Er wordt veel gela-
chen in de taxi en Peter heeft 
het naar zijn zin, zowel met 
de klanten als met de andere 
taxichauffeurs op straat. 

Door de nachtdienst en het 
verschoven ritme heeft hij niet 
veel vrije tijd om echt iets te 
ondernemen. Dit heeft ook 
consequenties voor zijn sociale 
leven. Als hij vrij heeft bouwt hij 
graag aan modelauto’s. Per mo-
del is hij ongeveer een maand 
bezig. In een glazen kast staan 
modellen die helemaal af zijn, 
er staat zelf een helikopter! Ze 

kunnen allemaal bewegen en in 
enkele zit ook licht ingebouwd. 
Deze hobby heeft hij van zijn 
vader meegekregen, nadat zijn 
vader in 2013 overleed heeft hij 
de hobby opgepakt.

Peter is ook de trotse bezitter van 
een Ford Escort Cabrio uit 1986, 
waarmee hij mooie ritten maakt. 
Nog geen echte oldtimer (pas 
vanaf 40 jaar), maar toch wel goed 
op weg. Ford is zijn merk, ooit 
overstapt van BMW en nooit meer 
gewisseld. Met zijn ex-vriendin is hij 
nog goed bevriend, wellicht gaan 
ze samen in de vakantie weer mee 
met de oldtimerrit van Turnhout.

Vorig jaar heeft Peter (met zijn 
toenmalige vriendin) op de 
stadscamping gestaan met een 
caravan. “Het kamperen weer 
uitproberen”, vertelt hij. Dat 
beviel zo goed dat ze ook met de 
caravan op vakantie zijn gegaan. 
Peter mist het wel, een vaste rela-
tie. Hij had ook graag kinderen 
gehad, maar is de juiste persoon 
niet tegengekomen. Het zou 
leuk zijn om samen met iemand 
oldtimerritten maken en gaan 
kamperen. “En dan zou ik ook 
echt wel weer dagdiensten gaan 
draaien”, zegt hij lachend.

Wat smeer je ‘s morgens op 
de boterham?  
Peter denkt even na. Tja, met de 
nachtdiensten wordt het ontbijt 
wel eens overgeslagen. Voordat 
hij gaat werken eet hij altijd een 
lekkere warme maaltijd bij zijn 
ouders. ’s Nachts eet hij brood, 
maar dat is eigenlijk meer lunch. 
Op zich kan een bordje corn-
flakes wel lekker zijn. Maar eerlijk 
is eerlijk, zijn (stief )vader bakt 
ook heerlijke eieren en die slaat 
hij dan niet over!

Peter  
Aan de rand van de buurt Trouwlaan, uit-
kijkend op de Ringbaan Zuid, spreek ik met 
Peter (42 jaar).

“Als je partner overlijdt staat je 
wereld op zijn kop en je ziet alles 
in een ander perspectief.”  
Contacten met vrienden en 
familie veranderen. Ruud en 
zijn partner zijn allebei niet in 
Tilburg opgegroeid, beide fa-
milies wonen verder weg. Het is 
dan minder makkelijk om even 
langs te gaan voor een praatje 
en een kopje koffie. 

Samen met zijn partner ging 
Ruud graag naar de stad, wan-
delen, lekker winkelen, op een 
terrasje zitten, naar het theater 
of gezellig uit eten. Dit zijn ac-
tiviteiten die je het liefst samen 
met iemand doet. Ondanks dat 
zijn bestaande vriendschap-
pen intenser zijn geworden, 
had Ruud de behoefte om zijn 
bestaande sociale netwerk uit 
te breiden. Zo heeft hij nieuwe 
vrienden ontmoet om eens mee 
naar het theater te gaan of lek-
ker een hapje te eten. Wandelen 
is een activiteit die hij ook wel 
alleen doet, maar die zich goed 
leent om samen met iemand te 
doen. “Lekker de natuur in, daar 
geniet ik van, het geeft me rust.”

“Er zijn wel initiatieven voor 
mensen die hun partner heb-
ben verloren, maar die mensen 
worden alleen benaderd indien 
ze getrouwd zijn of een geregis-
treerd partnerschap hebben. In 
die gevallen is dus bij de gemeen-
te bekend dat er een partner is”, 
geeft Ruud aan. “Dat is jammer, 
zo wordt een andere groep niet 
benaderd.” En het benaderen 
van buitenaf is vaak wel wel-
kom, omdat het zelf benaderen 
lastig is. Ruud had het in ieder 
geval wel prettig gevonden om 
contact te hebben met mensen 
van zijn leeftijd die hetzelfde 
hebben meegemaakt.

Korvel heeft veel te bieden, dat 
zou best meer naar voren mo-
gen komen. Ruud woont graag 
in de wijk, heeft leuke buren en 
probeert zo veel mogelijk ge-
bruik te maken van de winkels 
rondom de Korvelseweg.

Wat smeer je ‘s morgens op 
de boterham?  
Ruud kijkt me vreemd aan. “Tja, 
eentje met vlees en eentje met 
zoet, niet zo spannend.” 

Ruud  
In een gezellig en licht appartement, net ach-
ter de Korvelseweg, woont Ruud al sinds 1999. 
Hij woont er graag en heeft er vele mooie 
herinneringen aan zijn partner, die twee jaar 
geleden plotseling overleed. Samen hebben 
ze alles nog mooi opgeknapt en naar hun zin 
ingericht.

Irma, uit Berkel-Enschot, woont 
al twaalf jaar graag in dit huis 
en heeft het met hulp ingericht 
naar haar eigen wensen. In het 
begin was het wel even lastig om 
haar draai in deze echte Tilburgse 
straat te vinden. De diversiteit is 
groot, maar als iemand hulp no-
dig heeft, staan er altijd mensen 
klaar. “Het prettige is ook dat je snel 
op de Korvelseweg zit en zo meteen 
onder de mensen bent. Het is toch 
eigenlijk ook een beetje een dorp.”, 
vertelt Irma. Wat ze wel mist in de 
straten is groen.
 
Momenteel is Irma een alleen-
staande moeder, maar in het ver-
leden heeft ze verschillende lange 
relaties gehad. Met haar eerste 
(jeugd)liefde is ze in Tilburg gaan 
wonen, met haar tweede grote 
liefde pendelde ze op en neer tus-
sen Sint Anna en Berkel-Enschot 
en nu woont ze met haar grootste 
liefde in dit huis.
“Ik heb erg lang een kinderwens 
gehad, na een heel medisch circuit 

van jaren heb ik me er uiteindelijk 
bij neer moeten leggen dat het niet 
zo zou zijn. Hartverscheurend moei-
lijk was dat, een diep rouwproces. 
Dat ik hier nu met mijn dochter zit is 
serieus een wonder”.

Irma is, samen met haar zusje en 
schoonbroer, mantelzorger voor 
haar moeder in Berkel-Enschot. 
Haar vader woont inmiddels in ’t 
Laar. Gelukkig krijgt ze veel steun 
uit het gezin van haar tweede 
grote liefde. Toen hij plotseling 
overleed is het contact met zijn 
kinderen en later ook hun moeder 
gebleven. Tegenwoordig helpen 
ze haar met veel liefde met de 
zorg voor Puk. Dit is geen stan-
daard gezinssituatie, maar het 
voelt absoluut eigen, warm en 
vertrouwd!

Het verleden heeft haar geleerd 
welke concessies ze wel en niet 
meer wil doen. Zo weet ze nu dat 
ze binnen een relatie fysiek en 
emotioneel ruimte nodig heeft 

om op zichzelf te zijn. Irma is, zoals 
ze zelf zegt, een heleboel-voeler 
en heeft meer dan gemiddeld de 
tijd nodig om alle dagelijkse prik-
kels op een rustige plek te krijgen.

Irma werkt freelance als dans-
docent, theater/dans/expressie 
coach en dansontwikkelaar en 
volgt een opleiding tot nieuwe-
tijdstherapeut. Puk gaat tijdens 
een werk van Irma regelmatig naar 
haar vader. Haar werkgebied is 
erg divers, waarbij voor haar dans 
als uitingsvorm van de sociaal-
emotionele ontwikkeling belang-
rijk is. Wat voel je en hoe geef je 
hier uiting aan middels beweging. 
Ze combineert haar kennis in het 
begeleiden van kinderen en (jong)
volwassenen met een hoge prik-
kelgevoeligheid. 

Als alleenstaande moeder is 
het hard nodig ontspanning 
te vinden, maar het beperkt je 
tegelijk in de mogelijkheden om 
dit buitenshuis te doen, ondanks 
het grote vangnet van familie 
en vrienden. Ze gaat graag naar 
‘contact improvisatie’ (vrije dans-
vorm), de sauna, schouwburg 
of concertjes en festivals. Maar 
vanwege financiële middelen lukt 
het helaas vaak niet om ’s avonds 
oppas te vinden. Om toch tot rust 
te komen luistert ze naar muziek, 
speelt ze gitaar, doet yoga, zingt 
en mediteert. 

Wat smeer je ‘s morgens op de 
boterham?  
Irma lacht: “Ik eet ‘s morgens geen 
brood. Hierbij mijn recept voor een 
heerlijke havermoutpap:

Havermout in havermelk of 
rijstmelk zachtjes gaarkoken en 
verse gemberrasp, banaan, zwarte 
bessen, cranberries, noten en/of 
zaden toevoegen. Eventueel bij het 
afkoelen een schep volle yoghurt 
(fris!). Afhankelijk van het seizoen 
zijn specerijen ook lekker, denk aan 
kaneel of speculaaskruiden in de 
winter. Of rood fruit en bessen in het 
voorjaar en de zomer.”

Laat je verrassen!

Irma  
Aan tafel praten we met een lekker kopje 
koffie terwijl dochter Puk om ons heen loopt 
en mandarijnen uitdeelt.

Lotte  
In Jazzmans, het Fontyscafé op de Stap-
pegoor campus heb ik met Lotte Schalken 
afgesproken. Ze is derdejaars student aan 
de opleiding pedagogiek en had op onze 
facebookpagina de oproep voorbij zien 
komen. ‘Ik woon zelf in de korvelbuurt én 
ik ben single’ en toen nodigde ik haar uit 
voor een gesprek. 
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WIJKNIEUWS    Berichten van de gemeente

Contactpersonen bij de gemeente: 
Ankie van de Sande: 06 -158 818 44 en Kitty Marijnissen: 06 - 538 978 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 de Buiten Beter app.

Wijktoets
Iedere twee jaar wordt in heel 
Tilburg de Wijktoets uitgevoerd. 
Hiermee kijkt de gemeente hoe 
het gesteld is met de leefbaarheid 
in de verschillende buurten. Naast 
algemene gegevens bestaat de toets 
uit een enquête over hoe mensen 
hun woonomgeving ervaren. Met 
behulp van deze enquêtes krijgt de 
gemeente beter inzicht in eventuele 
problemen in de wijk. Op basis van 
de Wijktoets wordt door het nieuwe 
college vastgesteld welke wijken 
Focus- of Aandachtwijk worden. 

Wilt u meer informatie over de 
Wijktoets of bent u benieuwd naar 
de resultaten van de enquête in uw 
buurt? Vanaf half april komen  
alle cijfers online beschikbaar. Via  
www.tilburg.nl en de zoekterm 
‘wijktoets’ kunt u dan de cijfers 
inzien. 

Rooseveltplein
De gemeente startte donderdag 29 maart met 
werkzaamheden op het Rooseveltplein. Het plein 
krijgt een opknapbeurt en wordt groener met 
natuurlijke speelvoorzieningen. Ook komt er een 
voetpad en worden acht bomen gekapt. 

Team Stadstoezicht 
De gemeentelijk buitengewoon opsporingsambtenaar (kortweg BOA) is te herkennen 
aan het blauwe uniform. De BOA houdt zich vooral bezig met handhaving op over-
tredingen. Denk aan: illegaal gedumpt afval, niet aangelijnde honden, het plaatsen 
van aanhangwagens of caravans in strijd met de regelgeving, controles op verkeerd 
buitengeplaatste containers en foutparkeerders. 

De BOA’s aan het woord:
“Wij signaleren veel zaken die we me-
teen kunnen oplossen, waardoor mel-
dingen worden voorkomen. Vaak is een 

praatje maken met iemand al genoeg om 
binnen een paar minuten een probleem 
op te lossen. Sommige inwoners reage-
ren heftig op een waarschuwing, terwijl 

we daarmee de inwoner tegemoet wil-
len komen door niet meteen een boete 
op te leggen. Gelukkig zijn er ook veel 
mensen die begrijpen dat wij met ons 
werk bijdragen aan een prettige en 
veilige leefomgeving. Ook het contact 
houden met de bewoners zien wij als 
een verlengstuk van ons werk. Vaak 
hebben mensen wat te melden of te 
vertellen, maar komt men er niet aan 
toe de gemeente te bellen. Houd ons 
gerust even aan voor een praatje als u 
ons tegen komt! We moeten het ten-
slotte samen doen!”

Met vragen, meldingen en/of klachten 
over de leefomgeving kunt u bij de 
Buitengewoon Opsporingsambtena-
ren terecht via het meldpunt van de 
gemeente: telefoon 14 013. Meldin-
gen kunt u ook kwijt door het gebruik 
van  de Buiten Beter App. Of stuur een 
e-mail: 
stadstoezicht.teamcentrum@tilburg.nl.

Betaald parkeren Sint 
Anna
In de wijk Sint Anna is sprake van parkeeroverlast. Dit 
komt door bezoekers en forenzen die in de binnenstad 
moeten zijn, maar in Sint Anna hun auto parkeren. 

De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten om het 
parkeren beter te gaan regelen en ook in Sint Anna be-
taald parkeren in te voeren. Dit houdt in dat bewoners 
in de wijk een parkeervergunning kunnen aanvragen en 
parkeerders zonder vergunning alleen kunnen parkeren 
tegen betaling. De ervaring uit andere wijken leert dat 
de parkeeroverlast daardoor vrijwel direct aanzienlijk 
afneemt. 

Eind vorig jaar heeft de gemeente via de wijkkrant een 
oproep gedaan aan bewoners, bedrijven en organisa-
ties in de wijk om deel te nemen aan een Reviewpanel. 

Het panel bestaat uit twintig personen en is inmiddels 
een aantal keren bij elkaar geweest.  
In deze bijeenkomsten is onder andere gesproken over: 
•  Op welke dagen en tijden geldt het betaald parkeren 

voor bezoekers?
•  Wat zijn de logische grenzen van het gebied waarin 

het betaald parkeren moet worden ingevoerd?

Complexe situatie
Na de eerste bijeenkomsten van het Reviewpanel is 
gebleken dat St. Anna een bijzondere wijk is. Door de 
smalle straatjes zijn er minder parkeerplaatsen dan au-
to’s. Bovendien is er weinig ruimte voor het uitbreiden 
van parkeerplaatsen en zijn er (afgesloten) binnen-
terreinen. Vanwege deze complexe situatie neemt de 
gemeente langer de tijd om de parkeerregulering in 
St Anna nader uit te werken. Dit heeft als gevolg dat 
de eerder genoemde datum van invoering, januari 
2019, niet haalbaar is. Zodra er meer bekend is over de 
invoering van de parkeerregulering, zal de gemeente u 
daarover informeren.

Inloopspreekuur Korvelseweg
Donderdag 12 april tussen 10.30 en 12.00 uur hebben 
Ankie en Kitty het tweede spreekuur Korvelseweg. 
Bewoners en ondernemers van de Korvelseweg kunnen 
binnenlopen voor een praatje en/of een vraag. Deze keer 
is de locatie Sportschool 013.

Opening watertappunt en sportcontainer 
In de week van 9 april start de campagne #waterjeweettoch van Jongeren Op Gezond Gewicht Tilburg, in 
samenwerking met Brabant Water. Op dinsdag 10 april wordt de eerste openbare watertap in Tilburg geo-
pend. Om 15.30 uur verricht Burgemeester Weterings samen met  Brabant Water de feestelijke opening aan 
de Generaal Smutslaan. Ook de SportContainer van de Krajicek Foundation wordt die middag geopend door 
Buurtsport Tilburg. Het belooft een feestelijke sportieve middag te worden! 

Snelheidsdisplays in uw gemeente
Waarschijnlijk kent u ze wel: die borden 
langs de weg die laten zien hoe hard u rijdt. 
Soms geeft zo’n snelheidsdisplay het aantal 
kilometers per uur aan. Op andere borden 
staat ‘U rijdt te snel’ of een smiley als u zich 
aan de maximum snelheid houdt. 

De displays zijn bedoeld om weggebruikers 
te laten nadenken over hun snelheid en 
weggedrag. De display roept actief op om de 
snelheid aan te passen. Op die manier wil de 
gemeente de verkeersveiligheid vergroten in 
woonwijken, rond scholen en bedrijfsterrei-
nen. Voor een optimaal resultaat worden de 
displays regelmatig verplaatst.

MEER INFORMATIE
Heeft u nog vragen over het Reviewpanel of over betaald parkeren? Dan kunt u contact opnemen met Pieter Hens 
van de gemeente Tilburg. Hij is bereikbaar via pieter.hens@tilburg.nl of bel tijdens kantooruren naar 14013. 

Tot slot

v.l.n.r.: Majd el Ghizal, Said Hardodou, Lotte Scholten en Donald Visser
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‘buurt-ca-fé o (-s)
café in een woonwijk
COLUMN
Door: Pietjan Dusee

Sinds september 2016 geeft De 
Koppel mij de ruimte om over het 
buurtcafé te schrijven. Veelal op een 
of andere manier verbonden met mijn 
jonge jaren die ik grotendeels in deze 
wijk doorbracht. Tot nu toe waren dat 
kroegen die er heden ten dage niet 
meer zijn. Maar ze zijn er nog wel! Dus 
dit is de start van een nieuwe serie. 

Toen Madelief Weijters (33) zo’n twaalf 
jaar geleden nerveus en gespannen 
haar horeca carrière startte achter de 
bar van Café De Stoffel aan de Korte 
Heuvel zal ze niet gedacht hebben 
dat haar roeping ‘Wirtin’ zou zijn. Toen 
ze wat geacclimatiseerd was begon ze 
de afwisseling aantrekkelijk te vinden. 
Het vrije van de horeca met het toffe 
van het lesgeven. Ze was namelijk ook 
docent Nederlands. (Willem II 
college, ROC) Laat staan dat ze nog 
eens zou gaan voor ‘ein Typischer 
Berliner Kneipe mit ausgeseichneter 
lokale Küche.’  

Nou ja, de liefde voor Berlijn 
was er en die is gebleven. 

Grootstedelijk Berlijn lijkt opgebouwd 
uit een menigte kleine dorpen met 
hun eigen kernen en ‘Kneipen’ met 
een huiskamergevoel. “Hier voel ik 
me thuis,” was haar overheersende 
verliefde gedachte, niet wars van enig 
gevoel voor nostalgie. En dat zien we 
later terug in haar eigen café. 

Wat de wijk Korvel met zijn diversiteit, 

In het pand (hoek Korvelseweg en de Paterstraat) huisde zo’n vijfentwintig jaar het Chinees – 
Indische restaurant Wong’s Garden. Het zat er nooit echt vol. Toch had het een zeer goede naam 
en met name de tomatensoep gold als legendarisch. Je kon er natuurlijk eten, maar ook afhalen 
en dat was 25 jaar geleden absoluut uniek: het restaurant had een thuisbezorgservice. Je kon 
naast Oosters ook kiezen voor Antilliaanse en Surinaamse gerechten die bij klantonderzoeken 
steevast cijfers als 8,6 of hoger scoorden. En toch zag ik er niet veel eters binnen. Sinds 2012 
huist in het pand Berlijn Café naar meer West-Europese snit. 

zijn studenten, gezinnen, jongeren, 
ouderen zo aantrekkelijk maakt zie je 
inmiddels terug in Berlijn Café. 

Geen specifieke doelgroepen en 
iedereen komt ook binnen of bij 

maar een beetje mooi weer op het 
terras met de lange picknicktafels. 

Zwaan, schuif aan, schuif aan. Mensen 
in de buurt, mensen die niet persé of 
niet zo nodig naar de stad hoeven. 
We drinken wat, we eten wat, we 
quizzen wat, we dansen wat op de 
bar, lezen de krant aan tafel of in een 
luie stoel, en babbelen, debatteren 
en laten vanaf het terras de wereld 
in al haar geuren en kleuren aan ons 
voorbijtrekken en we genieten van al 
de herrie en de stank die het drukke 
verkeer voor ons in petto heeft. 

Binnen springen de schoolborden 
met het fraaie, typische handschrift 
in het oog, maar ook de keuze voor 
soberheid, de kast met spelletjes, 
de ‘oude meuk’ geven de huiskamer 
een intiem gevoel en waar het in het 
begin nog wel wilde galmen is de 
akoestiek inmiddels veel verbeterd. 

Fraülein Madelief, kortom, heeft het 
goed voor elkaar. Wat het extra 
persoonlijk maakt is dat zij er niet als 
een doorsnee kastelein uit ziet met 
zonder ouderwetse bierbuik, maar 
met kleurig kapsel, tattoos en een
 stevige bril. In alles straalt zij senang 
uit. En het bier is goed. Niet persé 

volgens het Rheinheitgebot 
gebrouwen, de oudste bestaande 
Duitse warenwet die voorschrijft dat 
bier alleen van gerst, water en hop, 
zonder kruiden en vruchten, mag 
worden gebrouwen, maar veel 
Belgische en andere internationale 
bieren. Maar ook wijnen, spirituoso 
en warme en koude dranken pron-
ken op de kaart en natuurlijk voor de 
echt chauvinistische buurtmens is er 
het Kraft bier het Korvels wit. 
 

MANNENKOOR HEEFT 
NIEUWE DIRIGENT 
 

Het koninklijk Tilburgs 
Mannenkoor heeft per 4 
juni a.s. een nieuwe dirigent 
benoemd: Michel de Valk 
uit Gorinchem. Als interim 
dirigent fungeert voorlopig 
Paul Voncken.  

Dit grootste Tilburgse mannen-
koor bestaat al 141 jaar. Het werd 
opgericht in 1877 en voert sinds 
1952 het predikaat ‘Koninklijk’, 
De doelstelling is om op een 
ambitieus niveau een zich steeds 
vernieuwend repertoire ten 
gehore te brengen. Het koor ver-
zorgt kwalitatief aantrekkelijke en 
gevarieerde optredens in Tilburg 
en daarbuiten. 

De vereniging bestaat uit 75 
leden, De leeftijd van de mannen 
varieert van 40 tot ruim 80 jaar. Ze 
zijn afkomstig uit alle geledingen 
van de maatschappij en hebben 
dezelfde passie voor mannenkoor-
zang.  

Het koor, bekend om zijn mooie, 
volle koorklank, beschikt over een 
breed repertoire van moderne en 
klassieke werken.  

Belangstellenden kunnen weke-
lijks vanaf 19.30 komen luisteren 
op onze repetitie-avond in MFA 
Het Zuiderkwartier, Wassenaerlaan 
38 (naast de kerk van de Trouw-
laan). Er ligt een map voor je klaar 
om te kijken en te luisteren wat er 
zo al wordt gezongen. Je bent van 
harte welkom! 

Geen pasen zónder 
Goede Vrijdag

Column
door diaken Hans Vugs
parochie Trouwlaan
 

Elke goede vader of moeder waakt over zijn of haar kinderen. Aan papa en 
mama mag van alles komen, maar niet aan de kinderen. Als wij mensen zo 
zijn voor elkaar, dan moet onze God toch nog stukken beter zijn dan wij? Het 
gaat er bij mij dan ook niet in dat God de kruisdood van zijn eigen Zoon Jezus 
gewild heeft. Ook Jezus zelf heeft dit niet gewild. 
Wat God van zijn Zoon Jezus wilde, was dat Hij Gods liefde menselijk zou 
maken, zodat iedereen die Jezus zou zien, zou kunnen zeggen: kijk, zo intens 
heeft God de mensen lief! 
Wat God van Jezus wilde, was, dat Hij de voltooiing van de schepping zou zijn: 
de ideale mens, de mens zoals God die had bedoeld. Dat is wat Jezus heeft 
geprobeerd te zijn. Hij nam het op voor de zwakke mensen en voor de 
mensen die zogenaamd niet deugen. Zo doet God en zo zal ooit de mens 
doen… 
 
Maar toen werd Jezus aan de kant gezet. 
Het schijnt een eeuwenoude wet te zijn in onze samenleving: wie te ver op 
de troepen vooruit loopt, wordt vernietigd. Misschien zijn daarom ook Martin 
Luther King en President Kennedy vermoord? Jezus werd aan de kant gezet, 
niet omdat God het zo wilde, maar omdat Hij zijn tijd te ver vooruit was. Men 
kwam met een kruis aansjouwen; de ergste dood was blijkbaar nog niet erg 
genoeg. 
En toen stond Jezus voor de keuze. Ja, of nee? Hij koos voor ‘ja’, want juist voor 
dit uur ben Ik gekomen, wist Hij. Door Zijn kruisdood en Zijn verrijzenis zijn wij 
verlost van de aardse dood. Want als u en ik goed leven, zoals Jezus bedoelde, 
dan is de aardse dood niet het einde, want wij zullen worden opgenomen in 
de Hemel. Een heerlijke toekomst. Dat vieren wij met Pasen. Zalig Paasfeest! 
 
Onlangs ben ik naar de specialist geweest en deze heeft mij duidelijk gemaakt 
dat ik om gezondheidsredenen mijn takenpakket drastisch moet inkrimpen. 
Na rijp beraad en overleg op alle fronten ben ik tot de slotsom gekomen dat ik 
al activiteiten die niet direct met de vieringen te maken hebben, moet staken. 
Daarom moet ik u met spijt in het hart mededelen dat ik mijn aandeel in deze 
wijkkrant niet meer kan vervullen. Ik hoop dat u begrip hebt voor deze 
situatie. Het gaat u allen goed!

De redactie bedankt diaken Hans Vugts voor de informatieve en fijne stukjes 
die hij afgelopen periode voor de wijkkrant heeft geschreven. Wij wensen 
hem veel sterkte met komende periode. 
Natuurlijk zijn we druk bezig om een gepast vervanging voor deze rubriek te 

foto Kim Pattiruhu

Graag wil ik me even voorstellen. Mijn naam is Denise en met veel plezier 
geef ik  op donderdagochtend yogales aan ouderen in het Zuiderkwartier. 
Een les waarin we simpele yogaoefeningen doen die erop gericht zijn zowel 
de kwaliteit van leven als de vitaliteit te verbeteren. 
De les bestaat uit gewrichtsoefeningen, vloeroefeningen, houdingen, adem 
en ontspanningsoefeningen. Oefeningen die het lichaam meer balans, 
flexibiliteit en kracht geven en helpen kwalen te verlichten.

Gratis proefles
Graag nodig ik u uit om gebruik te maken van de mogelijkheid om een gratis 
yogales bij mij te volgen en het zelf te ervaren. De yogales wordt elke don-
derdagochtend verzorgd, met uitzondering van de schoolvakanties van 9:30 
uur tot 10:30 uur en van 11:00 tot 12:00 uur. Kosten zijn 3,50 euro per les met 
gratis koffie of thee. Ik hoop u graag te mogen ontmoeten! U kunt gewoon 
langs komen om 9:30 uur of 11:00 uur voor een gratis proefles. 

Donderdagochtend om 9:30 uur of 11:00 uur
Zuiderkwartier, Wassenaerlaan 38, TIlburg

Yoga voor ouderen

foto; Kim Pattiruhu

foto; Kim Pattiruhu
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ContourdeTwern  
 
adres  Wijkcentrum Nieuwe Stede
 Capucijnenstraat 156
 5025 LK Tilburg
tel 013 543 66 64
 
adres MFA Zuiderkwartier
 Wassenaerlaan 38
 5021 VS Tilburg
tel 013 535 32 55
 
internet www.contourdetwern.nl
Facebook ContourdeTwern Zuid West

Deze pagina is een uitgave van ContourdeTwern. 

50+ Fitness 
Bij ContourdeTwern kunt u elke vrijdag een 
fitnessprogramma voor 50+’ers volgen. 
U traint een uur onder begeleiding van 
een sportdocent op comfortabele fitness-
toestellen. De fitness wordt groepsgewijs 
aangeboden. De kosten voor een heel jaar 
bedragen 180 euro. De Meedoenregeling 
is van toepassing. De trainingen worden 
afgesloten met een gezamenlijk kopje  
koffie. Tijden fitness: elke vrijdag van 10.15 
tot 11.15 uur of van 12.30 tot 13.30 uur 
(m.u.v. de schoolvakanties). 50+ Fitness 
vindt plaats op Korvelseweg 187 te Tilburg. 
Aanmelden en  informatie:  Jenny Schram, 
sociaal werker ContourdeTwern, bereikbaar 
via jennyschram@contourdetwern.nl (te 
bereiken op dinsdag, woensdag en donder-
dag) of via 013 543 66 64.

‘Play Fit’ 50+ in Nieuwe Stede
Op maandagmiddag kunt u in de Nieuwe 
Stede lekker in beweging komen door spel-
len te spelen met de spelcomputer. U kunt 
bowlen, darten, op goal schieten, tennis-
sen of een partijtje golf spelen. De spellen 
worden gespeeld op drie mega tv’s. Wilt 
u op een leuke manier in beweging ko-
men en vindt u het leuk andere mensen te  
ontmoeten? Kom dan op maandagmiddag 
naar de Nieuwe Stede, Capucijnenstraat 
156. Tijd: 13.30 tot 15.30 uur. Deelna-
me is gratis. Wilt u meer weten?  Neem 
dan contact op met Jenny Schram via  
jennyschram@contourdetwern.nl of via 
013 543 66 64 (te bereiken op dinsdag, 
woensdag en donderdag).

Op zoek naar vrijwilligerswerk?
Kom eens langs bij het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk Zuid West in MFA  
Zuiderkwartier (Wassenaerlaan 38). Samen 
met jou kijken we naar de mogelijkheden. 
Het Steunpunt is iedere dinsdag- en don-
derdagochtend open van 9.00-12.30 uur.  
Je kunt uiteraard ook bellen: 013 535 32 55. 
We geven je alvast enkele voorbeel-
den van vacatures voor vrijwilligers-
werk. Op www.vrijwilligerstilburg.nl 
vind je het volledige vacature-overzicht.  

Zo zijn we momenteel op zoek naar 
een vrijwilliger voor het project  
‘Luisteren in je leunstoel’. Je leest korte 
verhalen en gedichten voor aan ouderen, 
om samen daarover in gesprek te gaan. 
Daarbij is ook ruimte voor eigen verhalen.  
Verder zoeken we een magazijnmedewer-
ker voor kringloopwinkel Portagora en  
iemand die de spelletjesmiddag in het Laar 
ondersteunt. 

Hallo! Wij zijn Anne Woltersom (links op de foto) 
en Marjel Bloem. Wij werken als coördinatoren 
van Tilburgs Maatje in Tilburg Zuid. Misschien 
heb je ons al wel eens door de buurt zien fietsen?

Tilburgse Maatjes zijn vrijwilligers die wekelijks 
een bezoek brengen aan een medebewoner. 
Lang niet iedereen heeft een kennissen- of fa-
miliekring die te hulp kan schieten of gewoon  
gezellig langs komt. Zo gebeurt het bijvoorbeeld 
dat iemand maandenlang niet buiten komt,  
omdat er niemand is die de rolstoel kan duwen. 
Of dat iemand zijn of haar verhaal bij niemand 
kwijt kan en daar somber van wordt. Ook komt 
het voor dat een mantelzorger ondersteuning  
nodig heeft, om de zorg vol te kunnen houden.  De  
inzet van een positieve, betrokken vrijwilliger 
kan dan het verschil maken. 

Wij koppelen een Maatje aan een bewoner voor 
de duur van ongeveer een jaar. In die periode 
proberen we er met elkaar voor te zorgen dat 
er na dat jaar iets positief is veranderd. Als de  
vrijwilliger weer stopt, is de bewoner niet terug 

bij af.  Iemand is bijvoorbeeld aangesloten bij een  
vereniging, of heeft nieuwe contacten gelegd 
in de buurt. We houden natuurlijk rekening 
met eventuele beperkingen, maar focussen ons  
vooral op de mogelijkheden die er zijn.

Iemand kan zelf een Maatje aanvragen. Soms 
wordt dit  gedaan door de huisarts, een hulpver-
lener of een naaste. Altijd komt Anne of Marjel 
eerst op huisbezoek. Om kennis te maken en 
te horen welke wensen er zijn. Soms komen we 
er samen op uit dat er geen Maatje nodig is, 
maar iets anders. Informatie over een specifiek  
onderwerp of meedoen aan een activiteit in het  
wijkcentrum bijvoorbeeld. Ook daarmee helpen 
wij bewoners graag op weg.

Bij de koppeling van Maatjes is ‘de klik’ het  
allerbelangrijkste. Dat is iets wat je niet kunt uit-
leggen maar wat er gewoon moet zijn. Een goed 
gevoel, je bij elkaar op je gemak voelen. Daarom 
gaat een Maatje altijd eerst kennismaken, om te 
kijken of het klikt. Met de juiste klik is maatjes-
contact voor allebei een cadeautje.

Wilt u hier meer over weten of een afspraak  
maken met Anne of Marjel? Bel 013 549 86 46 
of zwaai gerust naar ons als u ons voorbij ziet  
fietsen in de wijk.

R-Newt helpt talenten ontwikkelen, pakt proble-
men preventief aan en is actief en aanwezig in 
de wereld van jongeren en kinderen. Zo helpen 
we mee aan meer veiligheid op straat. Via R-Newt 
Training & Advies delen we deze expertise met 
anderen. R-Newt Kids is onze aanpak voor tieners,  
kinderen en hun ouders.

Wat is er zoal in jullie wijk te doen?

Girls Only: Meiden vanaf 10 jaar zijn van harte 
welkom om andere meiden te ontmoeten en te 
doen waar zij zin in hebben, zoals presentatie-
technieken voor een fotoshoot, kickboksen, of 
het bespreken van de gevaren van sociale media. 
Data: 16 april, 28 mei, 18 juni en 2 juli van 19.00 
uur tot 21.00 uur in het Zuiderkwartier. 

Zaalvoetbal: Voor jongeren tussen de 12 en 23 
jaar, georganiseerd door buurtsport en R-Newt. 

Iedere maandagavond van 18.00 tot 19.15 
uur is er zaalvoetbal in het Zuiderkwartier en  
iedere vrijdagavond van 17.30 tot 19.00 uur bij  
basisschool de Zuidwester.

Freezone: Jongeren vanaf 12 jaar of groep 
8 zijn elke dinsdagavond welkom in de  
nieuwe discoruimte. Er wordt vooral  
gekeken naar wat de jongeren willen. Waar ligt hun  
talent? Wat heeft hun interesse? Samen met hen 
zorgen wij ervoor dat activiteiten of voorlichtin-
gen waardevol voor ze zijn. Elke dinsdag in de  
disco van het Zuiderkwartier, van 19.00 tot 21.30 
uur. 

Meer informatie over de activiteiten en ons team 
vind je op www.r-newt.nl. 

R-Newt is er voor jongeren, kids en  
organisaties

Het gaat allemaal om DE KLIK
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In de laatste koppel van 2017 
heb ik geschreven over het 
begin van mijn avontuur naar 
de World Scouts Jamboree. 
Inmiddels heb ik de eerste
informatie over de WSJ binnen 
gekregen. Alle troepen zijn 
vernoemd naar Hollandse
lekkernijen. Ik zit samen met 
36 andere jeugddeelnemers bij 
‘de Bossche Bollen’. 
Inmiddels hebben wij natuurlijk 
al een groepsapp aangemaakt. 
Het weekend voor Pasen is de 
eerste echte ontmoeting. Daar 
heb ik superveel zin in.  

In de afgelopen tijd hebben velen 
van u mij geholpen om deze kostbare 
reis mogelijk te maken. In totaal heb 
ik nu al een derde van het bedrag bij 
elkaar verzameld. Met oudjaar heb 
ik oliebollen gebakken, ik heb voor 
verschillende buren klusjes gedaan 
zoals ramen zemen. Sinds kort heb ik 
een oppas-adres en natuurlijk heb ik 
nog mijn krantenwijk. Ook hebben 
een aantal mensen mij gesponsord. 
Eetsalon van Iersel op de Korvelseweg 
helpt mij door een plekje voor een 
fooienpotje op de toonbank beschik-
baar te stellen. Ook worden er bij 
mijn eigen scouting PVG nog steeds 
flessen ingezameld. Als u mij ook 

Dit keer interviewen we...
Ties uit de Henry Hudsonstraat.

Ties, 7 jaar oud, woont al zijn hele leven in de Henry Hudsonstraat (Oud Zuid, 
Trouwlaan). Hij woont daar samen met zijn moeders, zijn oudere broer en zijn 
jongere zus. Waar de straatnaam vandaan komt weet hij niet. 

Waar komt de straatnaam vandaan?

Wat vind je het leukst in de buurt? 
Ik vind het Columbusplein leuk, want 
daar kun je spelen in een boot.  

Waar zit je op school? 
Op de Panta Rhei in groep 4. Ateliers 
vind ik daar het leukst. Ik heb een 
knikkerbaan gemaakt. We gaan ook 
een keer sushi maken. En we maken 
ook filmpjes met legopoppetjes. 

Wat doe je graag? 
Spelletjes op de iPad en tekenfilmpjes 
kijken op Netflix, Hier in huis bouw ik 
graag hutten van dekens, kussens en 
stoelen. Lego vind ik ook leuk.

Lievelings...  
Boek: Jij begon! Nee jij! 
Film: Kapitein onderbroek: het eerste 
grote avontuur 
Muziek: Havana 
Spelletje: Familie Poen 
Sport: Hockey, veel kinderen uit de klas doen het ook 
Eten: Friet, tosti, witte bonen in tomatensaus 
Kleur: Geel 
Dier: Giraffe en poes, vooral kittens

Henry Hudsonstraat 
Henry Hudson werd geboren ca. 1565. Deze Engelse navigator en ontdekkings-
reiziger vertrok in 1607 als schipper van de Hopewell in dienst van de Muscovy 
Company om naar een noordwestelijke doorvaart naar China, langs Oost-Groen-
land door de Poolzee te zoeken. Hij kwam niet verder dan een eiland dat hij Jan 
Mayen-eiland noemde (Jan Maijenpad). In 1609 voer hij met de Halve Maen naar 
de oostkust van Noord-Amerika om wederom de noordwestelijke doorvaart te 
vinden. Hij voer 200 km de rivier op die later naar hem de Hudson werd genoemd. 
In 1610 ging hij via IJsland, Groenland en het zuiden van Baffinsland en kwam in 
een van de grootste binnenzeeën ter wereld terecht, de Hudsonbaai. Hier moest hij 
overwinteren. De bemanning sloeg aan het muiten en zette Hudson in een sloep 
overboord. Hierna is nooit meer wat van hem vernomen. De Henry Hudsonstraat 
loopt van het Columbusplein in zuidwestelijke richting tot de Abel Tamanstraat. 

Bron: Wiki Regionaal Archief Tilburg / Ronald Peeters, De straten van Tilburg 
(1987). 

Natuureducatie voor 
leerlingen op basisschool 
De Zuidwester 
 

Onze kinderen bewust maken van de meerwaarde van de natuur en het 
milieu is niet bepaald een koud kunstje. Meestal is het niet stoer, hip of 
gaaf en zeg nou zelf; de natuur reageert niet zo snel als een telefoon of 
tablet. 

R-Play voorheen 
Schateiland 
R-Play is een speelplek waar kinde-
ren veilig kunnen spelen. Ze kun-
nen (groot) speelgoed lenen dat 
ze thuis niet altijd hebben en met 
de andere kinderen samen spelen. 
R-Play is er voor kinderen van 4 
t/m 12 jaar, maar ook de kleinere 
kinderen zijn van harte welkom. 
Het is dan wel verplicht dat er een 
ouder of verzorger meekomt. 

Op 21 maart is de als ‘Schateiland’ 
bekende buiten-speelactiviteit 
voor kinderen in MFA Zuiderkwar-
tier, omgedoopt naar R-Play. meer 
op Facebook R-Play Zuiderkwar-
tier https://www.facebook.com/
RplayZuiderkwartier/, hadden de 
ouders voor overheerlijke kleurige 
hapjes gezorgd en dansten ouder 
en kind op interculturele tonen. 
(“no pictures please!”). De sociaal 
werker die jarenlang voor en 
door Schateiland vele ouders en 
kinderen liet genieten, genoot 
intens van de aanwezigheid van 
zang en dans. Een andere sociaal 
werker was op de binnenplaats 
met talloze ouders en kinderen het 
doopfeest van de naam R-Play aan 
het vieren. Vele vrijwilligers uit de 
buurt hielpen mee. De kinderen 
waren prachtig bont geschminkt. 
Hulde allen. Dank kiddo’s.  

Meer informatie over kinder-
activiteiten: http://www.con-
tourdetwern.nl/dit-doen-we/
diensten-a-z/kinderen-actief-
opgroeien-en-opvoeden/11445/r-
play.html 

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.

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 
vakantie-
krachten,  
wij zoeken 

jou!

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

De Bossche Bollen 
gaan naar de  
World Scouts Jamboree

Tekst; Dagmar Ebbeling  
foto; Martin Stoop

Contour de Twern vroeg 
Natuurpedagoog Jael Nouhet 
onlangs om lessen te verzorgen voor 
kinderen van Basisschool de 
Zuidwester in wijkcentrum De 
Nieuwe Stede in mei en juni a.s. 
Vijftien kinderen hebben de kans 
mee te doen aan een vijf tal lessen 
waarbij er breed wordt ingezet en 
genoten van slechts nog maar enkele 
dingen die de natuur te bieden heeft. 
Er is een afwisselend aanbod voor 
binnen en buiten. 

Het wijkcentrum beschikt over een 
binnenruimte met dakterras waar de 
kinderen aan de gang kunnen met 
planten of leren zaaien en oogsten. 
Maar ook in de buurt en de straten 
valt voldoende te ontdekken. En ook 
achter de kerk, bij de Buurtmoestuin 
Korvel, mogen de kinderen kijken, 
leren en mee doen. En bij slecht 
weer? Dan is er binnen bijvoorbeeld 
het experiment stroom halen uit een 
citroen of ervaren hoe normaal iets 
onder de grond groeit. Iets dat je 

anders niet kan zien; nu dus wel. 

Natuurpedagoog Jael Nouhet geeft 
al jaren lessen natuureducatie op 
diverse scholen in Brabant. Op een 
actieve, speelse en passende manier 
sluiten zijn vormen aan bij de
interesse en beleving van de 
kinderen. Ook door middel van 
natuurkinderfeestjes en workshops 
komt hij op heel wat locaties zowel 
binnen als buiten. Allemaal om onze 
jeugd weer van de natuur bewust 
te maken en te laten genieten. Zo 
ontstaat wellicht ook bij hen weer 
een voorliefde voor die rustgevende 
natuur. 
En een ideale balans, als je dan aan 
het einde van de dag de tablet er 
weer eens bij kan pakken. Dat voelt 
dan veel beter en meer verdiend.  

Lessen zijn exclusief voor kinderen 
van Basisschool Zuidwester. Ook 
interesse in meer genieten van de
natuur? Kijk eens naar het brede 
aanbod op www.natuurpedagoog.nl 

geholpen heeft, daarvoor hartelijk 
dank.  

De volgende grote actie wordt de MEI-
MARKT. Daarvoor heb ik veel spullen 
nodig. Dus als u nog spullen heeft voor 
mij, helpt u mij hier enorm mee. Ik kom 
ze graag ophalen. U kunt mij mailen op
liekehorck@gmail.com 
U kunt mij volgen op Facebook: 
Lieke naar wsj in Amerika’.  
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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

Mijn Lief
COLUMN –
STIJN STENZEL 
Ik heb mijn grote liefde gevonden op Tinder. We vonden elkaar leuk genoeg om naar rechts te vegen en op 
dat moment werd het zaadje geplant. Alle begin is makkelijk zullen we maar zeggen. Het was nog helemaal 
niet gezegd dat wij elkaar ook in het echt gingen zien. Al vrij snel na ons eerste gesprekje begon ik, zoals een 
ongeduldig man dat doet, te roepen dat ik wilde zoenen met haar. Zij zei dat kan, ik vatte dat anders op dan 
zij bedoelde, het was de eerste miscommunicatie die wij hadden. Waar ik me al in haar bed waande dacht 
zij meer, tja leuk voor je! De paar dagen daarna schaamde ik me, ik dacht dat komt nooit meer goed. Toen ik 
schoorvoetend excuses maakte voor mijn opdringerigheid haalde zij virtueel haar schouders op. Op 
sommige momenten is Saskia meer een onverschillige man dan ik ooit zal worden. 

Trainen voor de 
Marathon van Tilburg
 (deel 2) 

Tekst: Anita Zeeman 

Marleen vertelde de vorige keer 
dat ze met haar training voor de 
marathon goed op schema lag. 
Maar helaas, er is het een en an-
der veranderd. 

‘Het schema is toch te zwaar. Ik liep 
de ene week een halve marathon
 en de andere week een halve 
marathon plus extra. En daarnaast 
een paar keer per week intervaltrai-
ning. Vorige week liep ik 32 km, het 
werd een drama. Ik heb tussendoor 
te weinig hersteltijd. Ik verleg 
constant mijn grenzen, mijn lijf weet 
niet wat het overkomt’. 

Ze zit er doorheen, het was te veel.
Tijdens het lopen kreeg ze pijn in haar voeten, 
enkels en knieën. Maar het is niet alleen fysiek zwaar, ook mentaal wordt het 
moeilijker. Ze vindt het saai en eenzaam, zo alleen een lange afstand lopen. 
‘Ik loop alleen, want ik ken niemand die op mijn tempo loopt. Ik luister soms 
naar muziek of naar een luisterboek. Maar als ik moe word en mijn spieren en 
gewrichten gaan pijn doen, dan vind ik het moeilijk om door te zetten. Als er 
iemand bij is trek je elkaar door dergelijke momenten heen’. 
 
Als ik haar vraag of ze de marathon dan eigenlijk nog wel wil lopen, twijfelt 
ze geen moment.  ‘Ja hoor, ik heb er nu al zoveel voor getraind, ik wil het wel 
proberen. Na een week rust ga ik 10 km lopen en daarna nog twee maal een 
lange afstand. Volgende week 33 km en twee weken daarna 36 km. Gewoon 
langs het kanaal. Dat is niet zo boeiend, maar dan hoef ik niet over de route 
na te denken. Na de 36 km ga ik kortere afstanden lopen zodat ik kan 
herstellen en uitgerust aan de marathon kan beginnen’. 
 
13 mei is de Marathon van Tilburg. Ik ga langs de kant staan en haar
aanmoedigen. 

foto; Kees Snepvangers

Mix & Match 18 maart 
Tekst en foto door Odette Payens en Anita Zeeman

In het eetcafé Kollectivo, Trouwlaan is het alweer redelijk druk. Er zijn 
al ongeveer een 25 mensen. Ze zitten verspreid over de verschillende 
tafeltjes met een kopje koffie of thee. Er wordt geschaakt maar vooral 
gekletst en foto’s bekeken van familie hier en in het thuisland. Er zit een 
dj dame muziek te maken en in het zaaltje ernaast zijn kinderen aan het 
schilderen. 

De eerste keer dat we elkaar zagen 
klikte het meteen, ik vond haar ontwa-
penend mooi. Saskia heeft geweldig 
haar en als de zon daarop schijnt ziet 
het er als van een Griekse godin uit. 
Ik was niet meteen verliefd maar het 
duurde ook niet heel lang. Zij stond 
bovenaan de roltrap van de fietsen-
stalling op de heuvel, ze had teen-

foto; Kim Pattiruhu

slippers aan en lachte, niet zomaar 
maar echt. Zo’n glimlach die je aan 
de andere kant van een volle kroeg 
nog opvalt. We hebben dat eerste 
afspraakje gewandeld, met een ijsje 
van de Intermezzo, gewoon door de 
Tivoli en langs Jan Wier, lekker in 
huisjes naar binnen turend. Het 
kostte ons geen moeite om het 
gesprek op gang te houden. 

We waren het over veel dingen 
met elkaar eens maar over heel 
veel dingen ook niet en dat was 

prima, het was perfect. 

We leerden elkaar rustig kennen, ik 
denk dat ik wist dat ik verliefd was 
toen we samen zijn gaan indoor mini 
golfen. De indoor mini-golfbaan 
waar we heen gingen is, of eigenlijk 
was want hij is afgebrand, de minst 
romantische plek ter wereld. Er was 
harde muziek, neon, blacklight en 
slechte carnavaleske poppen. Niet 

echt een inspirerende plek voor de 
liefde. Toch wist ik na de Goolfy zeker, 
als ik dit met iemand leuk kan vinden, 
dan is dat mijn vrouw. Nu moest ik 
er nog achter komen hoe het voor 
haar zat. Na de minigolf hebben we 
aan het kanaal witte wijn gedronken 
en gepraat over de schoonheid van 
containerterminals, mijn hart sloeg 
slagen over. 

Niet lang daarna zoenden wij elkaar, 
heel zacht, intiem en voorzichtig, 
op haar bankje met het gat erin. Ik 
maalde er niet om, ik had liever haar 
lippen op die van mij dan een rechte 
rug. Op 17 september 2015 heb ik 
haar verkering gevraagd en zij zei 
ja, we hebben laatst samen een huis 
gekocht. De liefde is ingewikkeld, 
lastig en irrationeel, gelukkig heb 
ik verkering met Saskia. Wij kunnen 
samen dingen die wij als alleen niet 
voor mogelijk hielden.  

Ik schuif aan bij een lange tafel met 
Syrische dames. Riham (16), haar 
vriendin Ghena en beide moeders 
Hanan en Wafaa. Riham zit nu 8 
maanden op school en spreekt 
zeer goed Nederlands. Ze doet een 
versnelde taalcursus om zo straks 
naar de havo te kunnen. Daarna 
wil ze graag gaan doorstuderen als 
apothekersassistente. Deze dame 
weet precies wat ze wil en heeft het 
al uitgestippeld. We kletsen  over de 
familie in Damascus en stervende 
oom. Vooral de openheid over angst, 
verdriet en verlies maken me trots 
dat dit kan in ons kleine landje.
Aan een andere tafel zitten Rahm en 
Madiha, ook uit Syrië. Rahm is nog 
maar kort in Nederland. Ze spreekt 
een paar woorden Nederlands, maar 
met behulp van gebaren en 
tekeningetjes komen we een heel 
eind. En als we er niet uitkomen tolkt 
Madiha die al twee jaar in Nederland 

woont. We komen er achter dat we 
alle twee oma zijn en laten elkaar vol 
trots foto’s van onze kleinkinderen 
zien. Ze hoopt dat haar oudste 
dochter over drie maanden naar 
Nederland komt, dan zijn al haar 
kinderen hier. Madiha, moeder van 
een jongetje van twee, heeft het naar 
haar zin in Tilburg. Leuke buren, leuke 
school en na de zomer hoopt ze aan 
het ROC een opleiding tot s
choonheidsspecialiste te kunnen 
volgen. Kortom, het was een gezel-
lige middag, een goede sfeer en 
leuke, interessante ontmoetingen.
Zondag 22 april is er weer een Mix 
en Match, komen jullie ook? 14:00-
18:00uur
Aanmelden kan via info@wijkraadzui-
derkwartier.nl maar u mag natuurlijk 
ook spontaan binnenlopen.

25 mei Iftar in het Zuiderkwartier. 
Eten en drinken is gratis die dag.
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TOEN EN NU
Korvelplein

Toen 
Dit is een foto van het Korvelplein 
van na 1924, daarvoor stond de 
kerk namelijk midden op het plein. 
De Korvelse kerk behoort tot de 
parochie St. Antonius van Padua. 
De architect is Eduard Cuypers, de 
glas in lood ramen zijn van Luc van 
Hoek en de beelden in de portiek 
van Hendrik van der Geld. Rechts 
aan het plein is onder andere het 
gebouw van l’ Echo des Montag-
nes te zien. Links, in het parkje, 
staat de muziekkiosk. 
Bron: Pieter Stoop

Nu 
De kerk staat er nog, maar het 
gebouw krijgt een andere be-
stemming. De gebouwen aan de 
rechterkant zijn vrijwel hetzelfde 
gebleven. Duidelijk herkenbaar 
is het gebouw van l’ Echo des 
Montagnes. De muziekkiosk is 
uit het parkje verdwenen. Er is 
enige tijd sprake geweest van een 
nieuwe kiosk, maar voorlopig zijn 
de bouwplannen van de baan. De 
twee rijbanen zijn in tegenstelling 
tot vroeger van elkaar gescheiden. 

Bron: Tilburg uit de oude doos 

Willem II
COLUMN
Door: Wim Werker

Mensen, wat duurde die winter lang. Al die grijze korte dagen. ‘s- Morgens lang donker. 
’s Middags vroeg donker. Ik word daar niet blij van. 

Wij vieren al jaren Midwinterfeest omdat ik zo blij ben dat de kortste dag bereikt is en dat daarna de dagen gelukkig 
weer gaan lengen. Het duurt alleen altijd even voor je het echt gaat merken maar zo eind januari weet je zeker dat 
het in het heelal allemaal volgens het boekje is gegaan en dat moeder aarde de goede kant op blijft draaien en dat 
de noordelijke helft van de planeet weer vaker in het zonlicht terecht komt. 

Echter dit jaar kregen we er nog even een ijzig toetje achteraan. Op alle mogelijke plaatsen lieten sneeuwklokjes, 
krokussen, en hyacinten zich alweer bewonderen en dachten we dat we de winter gehad hadden. Zelfs de vogels 
kregen de kolder in de kop en werden er al nesten in elkaar geknutseld maar we hadden buiten de waard gere-
kend en we kregen een echt winters restantje. Het ijs kon beproefd worden en zelfs op de Amsterdamse grachten 
zwierde men rond. Verwonderlijk dat zoiets meteen de aandacht van de wereldpers trekt. Maar ja, een beetje 
Holland-promotion kan geen kwaad. In combinatie met onze olympische kampioenen op de schaats was dit een 
uitgelezen kans. Maar inmiddels zijn we toch wel aan de echte lente begonnen en kunnen we af en toe een zomer-
jas aantrekken.

Zoals ik bovenaan dit stukje 
vermeldde, vieren we op 21 
december midwinterfeest maar 
op 21 juni, in navolging van onze 
Scandinavische broeders en zus-
ters, ook midzomerfeest. Heerlijk 
genieten van die lange avonden 
en (soms) zomerse temperaturen. 
Ach, het is zo slecht nog niet in dit 
deel van Europa.
Zeker niet in Tilburg! Wat heb ik 
genoten van Willem II met die 
5-0 tegen PSV. De interim-trainer 
zei dat hij had zitten genieten om-
dat ze er vanaf de eerste minuut 
invlogen. Geweldig. Maar zou dat 
niet bij iedere wedstrijd het beste 
zijn?

Fijne lente!

Duurzaam wonen  
Tekst: Anita Zeeman 

Het huis op de hoek Transvaalplein – Abel Tasmanstraat heeft 
zonnepanelen. Ik denk zelf ook na over de aanschaf hiervan dus 
ik neem contact op met de bewoners. 

U kent dat wel. Je hoort een 
woord en denkt ineens ‘wat 
een raar woord eigenlijk’. 
Een etymologisch woor-
denboek biedt dan meestal 
uitkomst. Het laat zien waar 
een woord vandaan komt en 
wanneer het voor het eerst is 
gebruikt. 
Zoniet met oplawaai. Wel dat 
het in 1897 voor het eerst 
in het nederlands opduikt, 
maar niet waar het vandaan 
komt. Voor die tijd werd 
het woord ‘haberdoedas’ 
gebruikt. Van dat woord is 
de herkomst meteen dui-
delijk, en de betekenis ook. 
Maar het laat zich natuurlijk 
niet zo goed inpakken als 
Oplawaai.

Oplossing

puzzel en tekst: John Segers
bronnen: internet

Oplawaai

Wilma van Brunschot is opgegroeid 
aan het Transvaalplein. Na haar 
huwelijk ging ze weg uit deze buurt, 
maar ze verlangde er altijd naar 
terug. Toen het huis aan het T
ransvaalplein vrij kwam hebben zij en 
haar man dan ook niet lang hoeven 
nadenken en hebben ze het huis 
gekocht. 

‘Er heeft een oude man in gewoond 
die niet veel aan het oorspronkelijke 
huis heeft veranderd. Alles moest 
vernieuwd worden. Nieuwe elektra, 
nieuw gas. Er zat boktor in het dak, 
dus er moest ook een nieuw dak 
komen. We hebben besloten om er 
zonnepanelen op te leggen. We
hebben gekozen voor zwarte 
panelen, dan is er geen sprake van 
weerkaatsing en hebben de 
overburen er het minste last van. We 
hebben twaalf panelen, dat is op één 
omvormer het meest economisch. 
Althans dat was het in 2010, mis-
schien is het nu weer anders.’ 

Als ik Wilma vraag of het de
investering waard is, zegt ze dat ze 

dat niet echt bijhoudt. In ieder geval 
gaat de energiebelasting omlaag. ‘Het 
is ook niet het enige dat wij gedaan 
hebben. We hebben nu overal dubbel 
glas, de vloer en het dak zijn
 geïsoleerd. De buitenmuur was 
twee-steens zonder spouw. We
hebben nu een twee-steens muur 
met spouw, ook geïsoleerd. Dat 
scheelt allemaal in het energie-
verbruik en dat is weer goed voor het 
milieu.’  
Aan de kant van de Abel Tasmanstraat 
was een lage heg. Die hebben ze 
weggehaald en daarvoor in de plaats 
een hoger hek met klimop geplaatst. 
Dat voorkomt inkijk. ‘We zitten zodra 
het kan buiten op het terras. In de 
klimop zitten vaak kleine vogeltjes, 
heel gezellig.’ John vindt het snoeien 
van de heg niet vervelend, ‘Het levert 
veel aanspraak van voorbijgangers 
op, ook van mensen die ik niet ken.’ 

We praten nog wat door over haar 
jeugd aan het Transvaalplein. Ik 
bedank haar voor haar vriendelijke 
ontvangst en ga een stukje wijzer 
naar huis. 

Even voorstellen

Mijn naam is Wim Werker en ik woon bijna 18 jaar in St. Anna. Ik ben 
getrouwd, en heb twee kinderen en twee kleindochters. Alhoewel geen 
Tilburger van geboorte, m’n wieg stond in de hoofdstad, voel ik me na zoveel 
jaren toch wel zeer verknocht met Tilburg. In een ver verleden woonde ik ook 
al eens ruim twee jaar in de buurt van de Westermarkt. Mijn werkbare leven 
heb ik vrijwel geheel doorgebracht bij de Koninklijke marechaussee en dat 
heeft me veel verhuizingen

foto; Kim Pattiruhu

Eerstvolgende Koppel 
komt uit op 

21 juni.

Kopijsluiting is 
op vrijdag 1 juni 

opgeleverd. Even terugrekenend kom 
ik aan 10 verschillende woonplaat-
sen. Dat was niet altijd even prettig, 
met name voor de kinderen bij het 
wisselen van scholen, maar het heeft 
me ook moois gebracht. Een van de 
plaatsingen was op Curaçao waar ik 
drie jaar gewoond heb. Heerlijk die 
altijd aangename temperatuur, dat 
heldere warme water en die 
prachtige onderwaterwereld waar 
ik door het duiken veel van genoten 
heb. Ik schrijf graag en heb tijdens 
mijn plaatsing op Curaçao bijna 200 
columns geschreven over mijn verblijf 
daar. Er is een boek van verschenen 
“Een makamba op Curaçao”. Omdat 
ik schrijven leuk vind, heb ik graag ja 
gezegd toen mij gevraagd werd om 
een column te schrijven voor Wijk-
krant de Koppel.

Alle columns van Wim kunt u terug 
lezen op onze website 
www.wijkkrantdekoppel.nl

foto; Martin Stoop
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Iftar maaltijd 25 mei 
in MFA Zuiderkwartier 
 

Een Iftar maaltijd is een maaltijd tijdens de Ramadan na zonsondergang.  
Dit jaar is van 16 mei tot en met 14 juni Ramadan. Moslims eten dan niet 
tussen zonsopgang en zonsondergang. Naast het samen eten gaat het bij 
een Iftar maaltijd vooral om het ‘samen zijn’, om het onderlinge contact. 
Iedereen is welkom op 25 mei: ‘oude’ en ‘nieuwe’ wijkbewoners, bewoners 
uit allerlei culturen. 

Twee wijkbewoners organiseren in onze wijk een Iftar maaltijd op 25 mei, van 
21.30 tot 24.00 uur. Deze vindt, net als vorig jaar, plaats in MFA Zuiderkwartier, 
Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg.  

Het eten wordt verzorgd door vrijwilligsters van stichting Educatief en 
Cultureel Centrum Brabant (ECCB). Eten en koffie, thee en water zijn gratis. 
Frisdrank kan aan de bar worden gekocht. Er is plaats voor 100 personen. U 
kunt zich voor 15 mei opgeven via candursun@home.nl en 
info@wijkraadzuiderkwartier.nl. Graag het aantal volwassenen en kinderen 
vermelden, plus het aantal vegetariërs. 

Deze Iftar maaltijd wordt mogelijk gemaakt met steun van gemeente Tilburg, 
ContourdeTwern en Verrijk je Wijk. 

Kindervakantiewerk 
Van 13 augustus tot en met 17 
augustus is het weer tijd voor 
kindervakantiewerk. Inschrijven
kan vanaf dinsdag 17 april, elke 
dinsdagavond tussen 19:00 uur en 
21:00 uur. 
Waar? In het MFA Zuiderkwartier 
te Wassenaerlaan 38, Tilburg. De 
kosten zijn € 40,- per kind. Er zijn 
een beperkt aantal inschrijvingen 
dus VOL = VOL  

Wilt u meer weten of heeft u nog 
vragen? Neem dan contact op met 
Carolien 06 - 22230902  

Sociaal 
Wijkrestaurant 
Zuiderkwartier 
Het wijkrestaurant is meer 
dan alleen eten. Mensen die 
normaal alleen thuis zouden 
zitten, komen samen. Je haalt ze 
uit hun isolement en we bieden 
de bezoekers een goedkope en 
lekkere maaltijd.

De maaltijden bestaan uit een drie 
gangen menu voor de prijs van 
€ 7,50 en worden verzorgd door 
cateraar Jürgen van Poppel.  
Waar: Zuiderkwartier 
Wanneer: iedere donderdag 
Aanvang: 18.00 uur 

Voor deelname kunt u zich
telefonisch laten inschrijven tot 
twee dagen vóór aanvang op 
telefoonnummer 06-12948954 of 
per e-mail naar vanpoppel@xs4all.nl  

U bent van harte welkom ! 

Leden van de wijkraad Zuiderkwartier 
stellen zich voor 
Wensley Lodowica is de eerste in de reeks 
 
Tekst door Anita Zeeman 

 ‘Ik ben geboren en getogen in Curaçao. Zo’n veertig jaar geleden ben ik 
naar Nederland gekomen, toen mijn broer hier geopereerd moest worden. 
Na een paar maanden bij de familie Zegers te hebben gewoond  besloot ik 
om in de Trouwlaan in Tilburg te gaan wonen. Daar woon ik nog steeds, ik 
heb het hier naar mijn zin. Mijn kinderen en kleinkinderen zijn hier 
opgegroeid. De buurt is opgeknapt, het is hier nu prettiger wonen, de sfeer 
is verbeterd. Mijn kleinkinderen voetballen constant voor het
Zuiderkwartier.’  

Taak bij de Wijkraad.  
‘Ik ben van het doen. Ik zet me in voor allerlei activiteiten. Jaren geleden was 
ik betrokken bij de organisatie van het Leijpark Zomerfestival, in de tijd dat 
het nog gratis was. Daar heb ik veel ervaring opgedaan. Bij het Zuiderkwar-
tier ben ik betrokken bij de organisatie van Accent op ieders Talent, de 
Zuiderbazaar, vrijwilligersfeesten, Mix & Match en Bont. Het werk voor 
Accent op ieders Talent 
doe ik graag. Het is 
leuk om mensen uit 
de buurt met elkaar in 
contact te brengen. Bij 
het vrijwilligersfeest 
heb ik ervoor gezorgd 
dat het eten en drinken 
voor de vrijwilligers 
gratis was, zij zetten 
zich per slot van 
rekening het hele jaar 
gratis in.’  

Hobby ; ‘Muziek, ik ben drummer in de band ‘Midi’. We zijn met vier broers 
en enkele vrienden. Toen wij begonnen speelden we vooral Zuid-Ameri-
kaanse muziek. We schrijven de meeste muziek zelf. Ik ben mede componist 
van ‘Dos Pasos’ het originele nummer van Midi. De Deurzakkers leverde 
daarna de Nederlandse tekst voor hun controversielied ‘Een stapje naar 
voren en een stapje terug’, dat is nog een hitje geweest. Muziek maken is 
voor ons een hobby, het staat nu even op een laag pitje, maar dit voorjaar 
pakken we het weer op. We hopen dat we met Koningsdag op Korvel mo-
gen spelen.’ 

Lievelingseten ; Daar hoeft hij niet lang over na te denken. ‘Morro, dat is 
rijst met bonen. Dat eet je met vis of vlees. We eten niet alleen Antilliaans 
hoor. Mijn kinderen en kleinkinderen zijn hier geboren en getogen, dus we 
eten ook de Hollandse pot.’ 

foto; Kim Pattiruhu


