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stichting De Vonk
St. Annastraat 20, 5025 KB
Tilburg  013-4647600
m.borgers@stichtingdevonk.nl
www.facebook.com/KunstEx-
pressTilburg

Stap in KunstExpress
Samen kunst maken, een maatjesproject voor kinderen uit Tilburg
Wijkkrant de Koppel was op bezoek 
bij Marjolein Borgers van stichting De 
Vonk. Marjolein is  dramatherapeute 
en de drijvende kracht achter KunstEx-
press. Dit project is bedoeld voor kin-
deren  van 9 tot 13 jaar die interesse 
of aanleg voor muziek, toneel of beel-
dende kunst, hebben en die uit een 
gezin komen waar te weinig geld is 
om voor kunsteducatie. KunstExpress 
is in 2005 begonnen en is al in Rotter-
dam, Nijmegen en Amersfoort  diverse 
keren met succes uitgevoerd. In sep-
tember start het in Tilburg.

De bedoeling is dat een vrijwilliger 
van de stichting, een maatje, een jaar 
lang een middag in de week, met een 
kind allerlei vormen van kunst gaat 
beleven zoals zelf kunst maken (dan-
sen, tekenen, schilderen, fotograferen, 
filmpjes maken, toneelspelen), een 
kunstenaar bezoeken, voorstellingen 
en musea bezoeken. De kinderen be-
palen zelf welke vormen van kunst zij 
willen doen. Vier maal per jaar doen 
alle kinderen iets samen en er komt 
ook een heuse eindpresentatie zodat 
ieder die dat wil kan zien wat zij ge-
daan en gemaakt hebben.
Marjolein vertelt dat zij als kind mee 
heeft gedaan aan een onderzoek van 
stichting De Vonk. Nu is zij daar in 
dienst en werkt samen met haar toen-
malige begeleidster. Zij weet als dra-
matherapeute hoe belangrijk kunst is 

Neem je vader mee op stap dag in Café 
de Troubadour Alles voor een Vader-
dag om nooit te vergeten Zondag 19 
juni 2016 gaat de boeken in als de eer-
ste “Neem je vader mee op stap dag” 
in Café de Troubadour. Vanaf 16.00 uur 
ben je welkom. Voor een Vaderdag om 
nooit te vergeten. 

Kaartjes kun je nog kopen tot en met 
zondag 12 juni. Eten, drinken, quizzen 
en muziek luisteren, alle ingrediënten 
voor de ideale vaderdag. Je kaartjes 
kosten 10 Euro per stuk. Daarvoor 
krijg je een speciaal biertje, een pub-
quiz, een barbecue en een optreden 
van André van den Boogaart. Alsof 
het niets is. Om het helemaal af te ma-
ken, bepaalt je pa de muziek. Vul zijn 
drie favoriete nummers in en DJ Joop 
draait ze voor hem. Omdat het op 19 
juni allemaal om je vader draait. 

Pubquiz 
Misschien heb je altijd al eens aan 
een pubquiz willen meedoen. Café 
de Troubadour organiseert er iedere 
maandagavond eentje. 

Buurtcafé de Troubadour organiseert een groots 
vaderdagfeest

Maar op 19 juni staat een bijzondere 
quiz op het programma, speciaal 
voor jou en je vader. Neem het op 
tegen andere vaders en hun zoon. 
Al was het maar om de familienaam 
hoog te houden. Tot zo laat als jullie 
het zelf willen maken. Café de Trou-
badour zorgt voor alles om er een 
mooi feest van te maken. Zoals dat 
hoort bij een van de oudste en ge-
zelligste kroegen van Tilburg. 

Een plek om te biljarten, te darten 
een spelletje te spelen en te kiezen 
uit ruim 100 verschillende soorten 
bier voor prijzen waar ze in het cen-
trum jaloers op zijn. 
Kaartjes bestellen en de favoriete 
nummers van je vader doorgeven 
kan nog tot zondag 12 juni, aan de 
bar bij Café de Troubadour. 

De Troubadour
Capucijnenstraat 54
06-47962749 
info@troubadourtilburg.nl

voor kinderen: je krijgt er een positie-
ver zelfbeeld en meer zelfvertrouwen 
van. De vrijwilligers zijn tussen 19 en 
30 jaar. Deelnemen kost niets, maar 
de ouders moeten wel toestemming 
geven. 

Natuurlijk wil je hier bij zijn. En als het gratis is al helemaal. Grijp dan 
je kans. De Koppel mag maar liefst twee gratis kaartjes weggeven. 
Wat moet je doen? Like ons op Facebook en deel dit bericht op je eigen 
tijdlijn. Voor zondag trekt de notaris een naam die wint dan twee maal 
gratis entree. Iedereen die een vader heeft, of heeft gehad, of ooit ie-
mand ontmoet heeft die een vader heeft mag meedoen.
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Den Herd Kliniek voor gezeldschapsdieren
Capucijnenstraat 78 013-542 02 74
www.dierenkliniekdenherd.nl

Stilliggende darmen 

Warm bad voor konijn 

Konijntje Maan van vier jaar wilde niet 
meer eten en was verdacht rustig. De 
diagnose was “stilliggende darmen” 
(hypomotiliteit): een ernstig veel voor-
komend probleem voor konijnen. 
Het maagdarmkanaal van konijnen is 
continue bezig en daarom moet een 
konijn de hele dag door eten en keu-
telen. Niet eten en niet keutelen is een 
ernstig symptoom bij konijnen. 

Met pijnstilling en een stimulator voor 
het maagdarmkanaal ging Maan naar 
huis. Ze verbeterde, maar kreeg een 
terugval. Maan had ondertempera-
tuur en haar maag was opgezet met 
gas. Met een intensieve behandeling 
van onder andere infusen, maagsti-
mulatie en spoelingen probeerden 
we weer darmactiviteit te krijgen. Me-
dicatie, paraffine olie, een warm bad, 
zachte buikmassage en beweging gaf 
eindelijk het gehoopte resultaat. De 
temperatuur klom op, de buik werd 
zachter, de maag kleiner en Maan leef-
de weer op. 
Thuis werd de behandeling met medi-
catie en dwangvoeren doorgezet. Het 
was een spannende periode. Maan en 
haar baasjes hebben zich er dapper 
doorheen geslagen!

E. Cuniculi, een beheersbare
parasiet

Tim is een vierjarig Duits hangoorko-
nijn, die 2.5 jaar geleden bij Den Herd 

Redactie
Stijn Oosterling: redactie
Niek van Hulten: redactie
Boudewijn Aerts: redactie
Marc Reinieren: fotografie
               website
Odette Payens: opmaak
               advertenties
Kim Pattiruhu:  fotografie
              advertenties
Opmaak:  
www.ontwerpcirkel.nl

Voor vragen, opmerkingen of 
eventuele klachten kunt u naar 
de redactie mailen. 
redactie@wijkrantdekoppel.
nl De eerst volgende Koppel 
komt uit op 16 juni 2016. 

Eerstvolgende kopijsluiting 
is 9 september 2016.

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. 
Zij verschijnt 5 keer per jaar in een oplage van 4500 exempla-
ren.

Wie wat waar in de wijk

Centraal Meldpunt Gemeente
voor tips, klachten over buurt en straat   14013
Wijkagent
Cor van Uden en Marco van Raak
team-tilburg-binnenstad@mw-brabant.politie.nl  0900-8844
Sos Hulpdiensten
Altijd voor een gesprek,     013-5441544
7 dagen per week, 24 uur per dag   0900-0767

kwam met spierzwakte van de achter-
poten en passief urineverlies. Na uit-
gebreid onderzoek bleek dat Tim een 
infectie met E. Cuniculi had. Dit is een 
eencellige parasiet zonder sympto-
men  waarmee veel konijnen geïnfec-
teerd zijn.
Behandeling leidt niet tot genezing, 
maar kan gelukkig wel vaak de symp-
tomen goed onder controle houden. 
Dus na een intensieve periode van 
medicatie en verplegen ging het ge-
leidelijk weer beter met Tim en kon hij 
zijn achterpoten weer normaal gebrui-
ken. Ook het urineverlies was on

der controle. Zijn eigenaren geven Tim 
medicatie zodra het urineverlies weer 
toe gaat nemen.
Een konijn is een prooidier en zal dus 
altijd proberen om niet op te vallen. 
Bij minimale ziekteverschijnselen is 
een konijn daarom meestal al erg ziek! 
Hoe eerder dit wordt opgemerkt en de 
dierenarts een diagnose kan stellen, 
hoe kleiner de kans op onherstelbare 
schade van de organen.

Dierenkliniek Den Herd
Capucijnenstraat 78,   013-5420275 
www.dierenkliniekdenherd.nl

foto: konijn Tim

Koersbal bij de KBO St. Anna

Staat KBO voor Koers Bal Organisatie? Sinds enkele maanden lijkt het er op 
woensdagochtend wel op in de Frater Mattheushof 9.30-11.30. Dan spelen mo-
menteel gemiddeld twaalf tot veertien KBO leden enthousiast dit verslavende 
spel.

Koersbal wordt gespeeld op een mat van 8 x 2 meter, 4 zwarte en 4 bruine 
koersballen, een kleine witte bal en een meetlint. De bedoeling is de koersbal-
len zo dicht mogelijk bij de kleine witte bal te rollen. Nou denk je misschien 
‘eitje, dat doe je toch effe’. Maar er zit een adder onder het gras: de koersbal is 
niet rond maar afgeplat en bovendien aan een kant verzwaard, wat de bal uit 
balans brengt en zo het ‘curven’ veroorzaakt en het richten dus heel moeilijk 
maakt. Een rechte lijn gooien gaat niet, je gooit naar de rand van de mat om 
in het midden te eindigen. Er wordt in paren gespeeld, steeds wisselend van 
samenstelling. Het staat garant voor een combinatie van gezelligheid en ge-
concentreerd spelen. 
De dames en heren van KBO St. Anna zijn er erg enthousiast over. De schoon-
maakster misschien iets minder, want de mat moet stofvrij zijn voor het spel. 
Ik als reporter heb me er nog maar niet aan gewaagd, maar zal het binnen-
kort zeker ook gaan proberen (ik vermoed dat ik met mijn gooien alleen op een 
voetbalveld binnen de lijnen zal blijven).

foto: Stijn Oosterling

Op burendag van 
je rommel af!
Enkele enthousiaste bewoners van de 
wijk Korvel organiseren op zondag-
middag 25 september een gezellige 
rommelmarkt. Voor groot en klein. 
Van 12:00 uur tot en met 17:00 uur 
kun je in de Churchilllaan terecht om 
eens lekker te snuffelen tussen allerlei 
spullen en te kletsen met je buren en 
andere bewoners.

Volwassenen en kinderen uit Korvel 
die een kraam of zitplaats willen hu-
ren, kunnen zich inschrijven bij de 
bewoners van het adres Churchilllaan 
50. Geïnteresseerden kunnen ook 
voor meer informatie eerst een e-mail 
sturen naar korvel.rommelmarkt@
gmail.com. Na het sturen van de e-
mail wordt er een afspraak gemaakt 
om de inschrijving te regelen. De 
kosten zijn 10 euro (incl. 5 euro borg) 
voor een kraam. Het bedrag wordt 
bij inschrijving gelijk afgerekend. Een 
halve kraam huren is ook mogelijk 
en kinderzitplaatsen zijn zelfs gratis. 
Inschrijven kan tot en met vrijdag 12 
augustus.

Komen jullie ook? Schrijf de datum 
alvast in je agenda!
De bewonersgroep wordt onder-
steund door het sociaal werk van Con-
tourdeTwern, Tiwos en RIBW.

Informatie van het 
AdvocatenCollectief  

Op www.advocatencollectief.nl 
kun je gemakkelijk offertes 
aanvragen voor bijstand in 
juridische kwesties en juridische
adviezen bij uw proces.

Geen garantie is niet einde recht
Door mr. Theo ten Velde

We zien regelmatig facturen van 
tweedehands autohandelaren op 
het spreekuur waarin clausules zijn 
opgenomen zoals “geen garantie” en 
“gekocht zoals gezien en goed be-
vonden”.  Er wordt dan ten onrechte 
wel eens gedacht dat je geen rechten 
meer hebt wanneer er problemen ko-
men aan de auto. 

Het opnemen van dergelijke regels 
in het contract ontslaat de handelaar 
of de garage niet van de verplichting 
om een deugdelijke auto te verkopen 
waarmee op een normale manier op 
de openbare weg kan worden ge-
reden. Dit zou alleen anders zijn als 
er willens en wetens een sloopauto 
wordt gekocht, zeker als dit een auto 
zonder kenteken is. Maar dan is de 
prijs er ook naar.

Kortom: ook al is er bij de koop af-
gesproken dat er geen sprake is van 
garantie, je bent het recht op een fat-
soenlijke nakoming van de overeen-
komst niet zomaar kwijt. 

Toenemende fraude door valse factu-
ren per e-mail

Helaas worden er de laatste tijd weer 
veel virussen verspreid via e-mails die 
lijken op facturen. Het gaat dan vaak 
om een bericht waarin staat dat er 
sprake is van een betaalachterstand of 
een rekening. Ook wordt wel eens ge-
steld dat er een bestelling is gedaan. 
Als de ‘rekening’ dan wordt geopend 
kunnen alle bestanden op de compu-
ter beschadigd raken.
Het probleem van deze vorm van cri-
minaliteit is dat de daders vaak (ver) 
in het buitenland zitten en moeilijk te 
traceren zijn. De mails lijken afkomstig 
te zijn van KPN, Intrum Justitia etc. 
Als algemene tip raden wij aan om 
nooit een factuur te openen die on-
verwachtkomt en/of waarvan de be-
standsnaam eindigt op .zip of .exe. Bel 
bij twijfel altijd het betreffende bedrijf 
of neem bij twijfelachtige facturen 
contact op met ons. 

Advocatencollectief
www.advocatencollectieftilburg.nl
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Waarom nog een (nieuw) testament?
Door: IJvonne de Jong

In mijn vorige bijdrage heb ik aandacht besteed aan de opmaak van een le-
venstestament. In deze bijdrage zal ik kort iets schrijven over het belang van 
de opmaak van een (gewoon) testament. Een (gewoon) testament treedt na 
overlijden in werking. 

Wettelijke verdeling 
Sinds 1 januari 2003 kennen we in Ne-
derland het huidige erfrecht. Sinds de 
invoering van het huidige erfrecht is 
het voor gehuwden met (gezamenlij-
ke) kinderen minder belangrijk gewor-
den om een testament op te maken. 
Immers, bepaalt de huidige regeling 
dat voor gehuwden met kinderen de 
zogenoemde wettelijke verdeling van 
toepassing is. De wettelijke verdeling 
houdt in dat de langstlevende eige-
naar wordt van alle bezittingen en 
schulden. De kinderen houden hun 
erfdelen tegoed in de vorm van een 
vordering, die in beginsel pas opeis-
baar is bij het overlijden van de langst-
levende. De kinderen kunnen zich er 
niet tegen verzetten dat hun erfdeel 
bij de langstlevende blijft, ook niet als 
die alles opmaakt.
 De wettelijke verdeling is echter niet 
meer dan een basisvoorziening, zodat 
het maken van een testament in veel 
gevallen toch wenselijk is.

Waarom nog een (nieuw) testa-
ment?
Het kan onder meer van belang zijn 
om in een testament het volgende te 
regelen (de wet regelt onderstaande 
punten namelijk niet):

1. Uitsluitingsclausule; uitsluiting van 
de ‘koude kant’. Uw erfenis blijft pri-
vévermogen van uw erfgenamen en 
hoeft niet gedeeld te worden bij een 
eventuele echtscheiding van uw erf-
genamen; 
2. Kleinkinderen iets nalaten; klein-
kinderen hebben dezelfde vrijstelling 
voor de erfbelasting als kinderen. Fis-
caal gezien kan het aantrekkelijk zijn 
om de kleinkinderen in het testament 
op te nemen, zodat minder erfbelas-
ting hoeft te worden betaald;
3. Opeisbaarheid van de erfdelen van 
de kinderen uitbreiden; in het testa-
ment kan opgenomen worden dat de 
vorderingen van de erfgenamen ook 
opeisbaar zijn als u in een verzorgings-
of verpleegtehuis wordt opgenomen. 
Hierdoor neemt uw vermogen af en is 
uw eigen bijdrage lager;
4. Voogdijbenoeming; benoeming 
voogd als u, als ouders, beiden komt 
te overlijden; 
5. Bewindregeling; benoeming be-
windvoerder die vorderingen (klein)
kinderen beheert totdat zij een be-
paalde leeftijd hebben bereikt.  

Voor meer informatie over het belang 
van een testament of het maken van 
een vrijblijvende bespreking kunt u 
contact opnemen met mevrouw mr. 
IJvonne de Jong, kandidaat-notaris bij 
De Kerf & Van Sprang notarissen 
 013 - 532 11 55. 

grafische 
vormgeving

websites
fotografie

vormbehoud.nl
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behoud
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Vandaag loop ik even bin-
nen bij  cafetaria De Pan, 
Korvelseweg 202A, tegen 
het Korvelplein aan. Ik heb 
me niet aangekondigd 
maar eigenaar Florin Do-
bre reageert meteen en-
thousiast als ik hem vraag 
of hij mee wil werken aan 
een artikel over zijn cafe-
taria. 

Zeventien jaar geleden kwam Florin 
uit Roemenië naar Nederland. Het was 
de liefde die het deed, hij had zijn hart 
verloren aan een Nederlandse schone. 
Na een aantal jaren in de financiële 
dienstverlening te hebben gewerkt 
vond hij het tijd voor iets anders. Hij 
wilde meer direct contact met mensen 
en ze blij maken met iets tastbaars. 

Cafetaria De Pan voor een lekkere 
maaltijd met een huiskamergevoel

foto: Stijn Oosterling

In de jaren ’70 begonnen de kerken 
al stevig leeg te lopen en met sloop 
had men toen minder problemen dan 
tegenwoordig. Zo zijn de Anna-kerk 
en de Noordhoekse kerk gesneuveld. 
De voormalige parochiekerk van Sint 
Anna in de Capucijnenstraat werd in 
1899 in gebruik genomen, de bouw-
pastoor was Bernardus Janssens. Lang 
heeft Bernard niet in de parochie mo-
gen werken. In 1904 spuwde hij bloed 
tijdens de mis en later die dag is hij 
gestorven.
Het ontwerp van kerk en pastorie was 
van architect J.H.van Abeelen en de 
totale aanbestedingssom bedroeg 
toen 98.345 gulden. Alles werd binnen 
het jaar voltooid.  Architect Van Abee-
len ontwierp verder hij het Sint Anto-
niusgesticht in de Capucijnenstraat, 
dat hij in 1906uitbreidde met een fra-
terschool. In 1892 en 1895 tekende hij 
bedrijfspandenvan de vroegere bier-
brouwerij De Posthoorn op het Korvel

Sint Annakerk toen nog 
in volle glorie
door; Theo Cuijpers  Heemkundekring Tilborgh

foto: regionaal archief Tilburg

plein en in 1897 zijn eigen woonhuis 
op Korvelseweg 45. (tegenwoordig 
zit hier  wijnkoperij Van Bilsen). In 
1900ontwierp hij het raadhuis in Alp-
hen en In 1909 het koffiehuis voor de 
familie Voskens op de korte Heuvel.

Al na de Tweede Wereldoorlog moest 
de kerk wegens instabiliteit worden 
gerestaureerd. In 1970 werd het ge-
bedshuis, dat ook een rijkelijk ver-
sierd interieur had, aan de eredienst 
onttrokken. In 1973 volgde jammer 
genoed de sloop, waarbij de pasto-
rie, eveneens ontworpen door Van 
den Abeelen gelukkig wel  behouden 
bleef.  De koepel van de St Anna ver-
toonde al jaren voor de uiteindelijke 
sloop tekenen van inzakken en geren. 
Het verhaal gaat dat een voromalig

En zo gebeurde het dat 15 september 
2014 De Pan in de handen van het 
echtpaar Dobre overging. Voorheen 
was het eigendom van de Florins zwa-
ger, het bleef dus in de familie. Een 
kinderdroom ging in zekere zin in ver-
vulling, want ook als jochie droomde 
hij al van een beroep met veel contact 
met mensen. 

Eten is liefde, zegt hij, ik wil 
mensen graag goed en lekker

 eten voorzetten. 

Wij willen de vertrouwde snackbar om 
de hoek zijn waar mensen zich thuis 
voelen. De zaak loopt inmiddels naar 
tevredenheid na een wat aarzelend 
begin. De Pan heeft nu ook enkele 
jongeren in dienst. Florin wil graag dat 
zij ook een vak leren en iets verdienen. 
De afgelopen weken hebben zij de 
zaak helemaal alleen gerund, toen het 
gezin Dobre op vakantie was in Portu-
gal.

Als specialiteiten noemt Florin met-
een het zelfgemaakte stoofvlees en de 
Bourgondische kroketten maar, zegt 
hij, we bereiden alles met veel zorg en 
zo lekker mogelijk. Hij streeft ook naar 
een goede dienstverlening, in de cafe-
taria, maar ook erbuiten want De Pan 
bezorgt ook. Hij voelt zich in deze wijk 
helemaal thuis, met mensen uit alle la-
gen van de bevolking en verschillende 
culturen. Hij geeft graag persoonlijke 
aandacht en tijd aan de mensen, als 
het werk het even toelaat maakt hij 
een praatje en biedt een luisterend 
oor. 
En het mag gezegd worden: de Bour-
gondiër, de kroket van De Pan, is heer-
lijk.

Cafetaria De Pan, Korvelseweg 
202a, 5025JM Tilburg, 013-8227525
info@cafetariadepan.nl   www.cafe-
tariadepan.nl
www.facebook.com/depantilburg

pastoor, onbekend met statische 
krachten, de trekstangen welke in 
kruisverband de muren waarop de 
koepel rustte bijeen hielden heeft la-
ten wegzagen, omdat hij ze niet fraai 
vond. 

Heemkundekring  Tilborch
is opgericht in 1969 en heeft in al-
gemene zin als doel belangstelling 
te wekken voor de geschiedenis 
en het (im-)materieel erfgoed van 
Tilburg en omgeving. Dit doen we 
door middel van contactavonden, 
lezingen, excursies, een maande-
lijkse nieuwsbrief, werkgroepen en 
acties. Neem contact met ons op als 
u vragen of ideeën heeft, informatie 
zoekt of (actief) lid wilt worden!
www.heemkundekringtilburg.nl

Dat kerken sluiten is aan de orde 
van de dag. De Korvelse kerk gaat 
dicht en de kerk aan de Ringbaan 
West is al gesloten. Maar kerkslui-
tingen en sloop van kerken is niet 
van vandaag of gisteren. 
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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

Geopend: iedere wo, do, za + 1e zondag van de maand 

van 11.00 u tot 16.00 u.
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Kindercrèche Zuid. De betaalbare familiecrèche van Tilburg Zuid

Wij bieden:

· Het laagste uurtarief van Tilburg (1e jaar: € 5,60 p.u.)

· Óók lage flexibele tarieven

· Wisselende en halve dagen

· Open van 7u-19u

Tilburgse Studentenverniging Plato organiseert buurtborrel.
Onbekend maakt onbemind: sommige Tilburgers kennen de studentenverenigingen 
vooral als overlastgevers. Luidruchtig dronken brallende broekies, voor het eerst in 
hun leven zonder ouderlijk toezicht die het leven van de hardwerkende Tilburger 
zuur maken. ‘Niet waar’ zegt TSV Plato, de grootste studentenvereniging van Zuid-
Nederland, ‘kom maar kijken op de buurtborrel waar we laten zien wat we allemaal 
nog meer doen, iedereen is welkom. ’ De Koppel was ook nieuwsgierig en was dus op 
3 juni present in het Plato-gebouw aan de Schouwburgring.

Wordt er nou écht 
zoveel gefeest?

En toegegeven, niemand zal beweren 
dat het een vereniging van geheelont-
houders is. Trots laten ze drie enorme 
biertanks in de kelder zien. ‘We zijn de 
op één na grootste afnemer van Bava-
ria in Nederland’. Er wordt genoeg ge-
feest dus, maar er is zoveel meer.

Eerst maar even wat geschiedenis. 
Opgericht in 1987 als niet-traditionele 
studentenvereniging voor Plezierige 
en Leuke Activiteiten in Tilburg en 
omgeving om onderdak te bieden aan 
studenten die niet bij het traditionele 
corps wilden, maar wel wat meer wil 
den doen dan alleen maar studeren. 
Ze begonnen in het Casinopand aan 
de St. Josephstraat met 150 leden. 
Met groot succes: inmiddels zijn er 
ongeveer 700 leden, 23 disputen en 
zoveel activiteiten dat het bestuur een 
jaar studieverlof krijgt om dit alles  ge-
middeld ongeveer 60 uur per week in 
goede banen te leiden. 
Het Casino-pand is inmiddels ook ver-

festival. Er zijn jaarclubs waarin stu-
denten elkaar ondersteunen bij studie 
en cafébezoek. Ook niet-studenten 
zijn welkom op het grootse jaarlijk-
se carnavalsfeest (‘bier en shotjes 1 
Euro’). Jaarlijks worden de armere Til-
burgers getracteerd op een feestmaal 
tijdens Serve the dinner. En op 18 juni 
is er weer de feestelijke Color run: 
deelnemers worden met kleurenpoe-
der bestrooid tijdens het rennen door 
de binnenstad: geen wedstrijd maar 
een kleurrijk feestje voor iedereen 
waarvan de opbrengst naar het goede 
doel gaat.

Het gebouw

We begrijpen inmiddels waarom Plato 
een permanent bestuur nodig heeft: 
dit kun je niet een paar uurtjes per 
week even erbij doen. We nemen nog 
een consumptie (gratis!) en maken 
ons klaar voor de rondleiding. 
Bestuurslid Joerie Meijs is officieel  
Functionaris Pand, Bar en Orde maar 
wordt ook nog wel eens voor de lol 
conciërge genoemd. Hij gaat ons voor 
naar de grote zaal: een onverwacht 
grote ruimte waarin 700 mensen te-
gelijkertijd kunnen bijkomen van het 
studeren. Een goedvoorziene bar doet 
vermoeden hoe dat ongeveer in zijn 
werk gaat. Het licht en geluid is profes-
sioneel en er bestaan goede afspraken 
om de overlast voor de omgeving te 
beperken. 
Het best bezochte feest van het jaar 
hier is het voor iedereen toegankelijke 
carnavalsfeest, het feest waarin de in 
de inleiding genoemde tanks leegra-
ken en de Bavaria-tankwagens soms 
een extra ritje naar Tilburg moeten 
maken. 
Naast de grote zaal komen we in een 
grote keuken die in een restaurant niet 
zou misstaan.  Hier wordt minstens

foto: Kim Pattiruhu. 

laten. Plato huist tegenwoordig in 
het ruime Akademeia-gebouw aan 
de Schouwburgring 200. De huidige 
voorzitter is Peter Jansen die daar sa-
men met een zestal medebestuursle-
den bijna altijd aanwezig is.

Het goede doel

Op de buurtborrel blijken de meeste 
bezoekers afkomstig van de flat te-
genover het Plato-gebouw. Lichtelijk 
bedeesd stommelen ze binnen om 
daar hartelijk verwelkomd te worden 
door de aanwezige leden. In het café-
gedeelte mogen we en half uurtje bij-
komen waarna Jansen (‘Voorzitter der 
T.S.V. Plato’) zijn presentatie begint. Vol 
verve laat hij zien waar Plato allemaal 
mee bezig is, en dat is bijna teveel om 
op te noemen. 
De Platonen zitten niet stil: voor bijna 
elke sport is er wel een Plato-club of 
toernooi. Er worden symposia georga-
niseerd. Elk jaar is er een groot hockey-

foto: Kim Pattiruhu. uitzicht vanuit het dak van Studentenvereniging Plato

één keer per week gekookt voor de 
leden die dat willen. De rest van de 
ruimtes zijn wat minder spectaculair, 
zonder dat daar overigens iets mis 
mee is. Er zijn vergaderruimtes voor 
de disputen en de eerste verdieping 
is gereserveerd voor het bestuur dat 
daar hun werkruimtes heeft. In de keu-
ken hangen op de kastjes briefjes die 
je ook in veel studentenhuizen aan-
treft. Iets met je eigen troep opruimen. 
Tot slot neemt Meijs ons mee naar wat 
hij het hart van het gebouw noemt. 
We slaan een paar hoekjes om en da-
len ergens een keldertrap af. Onwil-
lekeurig beginnen we te fluisteren en 
het lijkt alsof het ietsjes kouder gewor-
den is. We komen beneden en dan in-
eens staan we oog in oog met ze. On-
genaakbaar glimmend roestvrijstaal. 
Onder de indruk van de drie grote 
biertanks verlaten we de kelder weer 
en zijn in de stemming voor het vol-
gende onderdeel: een pubkwis! De 
vragen gaan over Plato en Tilburg 
afgewisseld met een muziekronde 
en een algemene kennisronde. De di-
verse aanwezige Platonen versterken 
de verschillende teams. Bij ons team 
komen de clubleden Floor, Thomas en 
Shawn en buurtgenoot Eduard mee-
doen. En we winnen! De hoofdprijs is 
een doosje bonbons dat we besluiten 
te verloten onder onze lezers.

Hand

Het was een informatieve en gezellige 
avond. En we hebben veel geleerd. Ja, 
de Plato-studenten vieren veel feest, 
maar wie vindt dat niet leuk? Er ge-
beurt alleen zoveel meer dat het niet 
terecht zou zijn om te denken dat ze 
dit alleen maar doen. Sport, studie, 
ondersteunen van goede doelen, mu-
ziek, zeilkampen, skireizen en andere 
plezierige en leuke activiteiten. Plato 
maakt inmiddels intergraal deel uit 
van de Tilburgse samenleving en is 
nauwelijks meer weg te denken. Met 
deze avond heeft Plato haar hand uit-
gestoken naar de buurt. Wat ons be-
treft krijgen ze een warme handdruk 
terug.

Studentenvereniging Plato
Schouwburgring 200, 5038 TM Tilburg
Telefoon Bestuur: 013-5351589
Email: bestuur@tsvplato.nl
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creators since 1978

bloemsierkunst

artisjok

Korvelseweg 112, 5025 JK  Tilburg
T(013) 536 77 64   www.bruidsbouquet.nl 

Bestelt u vóór 11 februari 
dan bezorgen wij 

 GRATIS (binnen Tilburg) 
uw valentijnsbloemen 
zaterdag 14 februari.

www.boeketspecialist.nl
Locatie Lieve Vrouweplein

(naast Jumbo)

Donderdag van 09.00u tot 19.00u
Vrijdag van 09.00u tot 18.00u

Speciale aanbieding:
Tegen inlevering van deze advertentie: 

4 Hollandse nieuwe voor 5 euro 
of 

3 gebakken vis 5 euro

Spaar maar raak voor een knaak!!
Men kan bij elMen kan bij elke aankoop sparen voor 

2,50 korting op een volgende aankoop!

Doel: armoede te verzachten. Dit doen ze dmv gratis diensten en producten aan te bieden welke zijn gesponsord door 
particulieren en bedrijven. Begin 2016  zijn ze gestart met 250 gezinnen te ondersteunen die bij de Voedselbank komen. 
Tegelijkertijd werken ze ook aan empowerment van onze members en maken we gebruik van hun talenten! 
www.quiet.nl Wijkkrant de Koppel stelde deze vragen aan een drietal mensen die achter de schermen van de Quiet Com-
munity werken:

• Wie ben je, wat doe je voor Quiet en wat doe je ernaast?
•	 Hoe	ben	je	in	contact	gekomen	met	Quiet?
•	 Wat	vind	je	het	belangrijkste	doel	van	Quiet?
•	 Heb	je	nog	een	boodschap	of	wijze	raad?
•	 Hoeveel	uren	ben	je	actief	voor	Quiet?
•	 Wat	geeft	het	je	om	voor	Quiet	iets	te	doen?	

Quiet community, 
een marktplaats zonder geld

mensen zich mens voelen, een vol-
waardig lid van de samenleving. Dan 
is het fijn dat de Quiet Community be-
staat. Al snap ik dat mensen zich over 
een drempel moeten zetten voordat 
ze lid worden. Het is echt geen pretje 
om afhankelijk te zijn.
5) Ik besteed zo’n drie à vier uur per 
week aan Quiet. De meeste tijd gaat in 
het schrijven zitten. Af en toe hebben 
we een overleg. Dat is wel nodig bij 
zo’n snel groeiende organisatie!
6) Mooi dat ik me kan inzetten voor 
zo’n goed maatschappelijk doel. Mijn 
schrijfervaring komt goed tot haar 
recht. De lijntjes zijn ook kort, dat 
werkt heel prettig. 
Meld je ook aan als vrijwilliger via 
info@quiet.nl ! 

Annemiek

Ik ben Annemiek, 51 jaar en sinds een 
goed half jaar weer woonachtig in Til-
burg, alwaar ik ook ben opgegroeid. 
Na een aantal verhuizingen kort na 
elkaar heb ik even tijd genomen om 
hiervan bij te komen en ben nu weer 
toe aan een betaalde parttime baan. 
Ik ben budgetcoach en gecertificeerd 
NLP master coach, heb een secretares-
se opleiding gevolgd en heb zo’n 30 
jaar ervaring in het voeren van finan-
ciële administraties.
Via de voedselbank ben ik in contact 
gekomen met Quiet. Je kon je daar in-
schrijven en ik raakte in gesprek met 
Jean Pierre. Van het een kwam het 
ander en via Quiet heb ik een aantal 
loopbaan-coachgesprekken gehad bij 
Ataraxia. Voor mij is weer bevestigd 
dat ik graag met mensen werk en dat 
ik iets voor een ander wil doen.
Ik heb tijdens de inschrijving aangege-
ven dat ik graag bij/voor Quiet wilde 
werken. Sinds een paar maanden on-
dersteun ik Yvette bij het member ge-
deelte. Dit doe ik zo’n 10 tot 15 uur in 
de week, ik werk daar als vrijwilliger. 
We hebben contact met members, 
brengen het systeem up to date en 
maken matches.
Het is een gedeelte administratief 
werk en een gedeelte contact met 
onze members. Een ideale combinatie 
voor mij.
Wat is er mooier dan mensen blij ma-
ken? Het is super om allerlei leuke of 
praktische dingen te kunnen aanbie-
den aan mensen die daar zelf geen 
geld voor hebben. Dit geeft ook deze 
mensen de mogelijkheid mee te doen 
en te genieten van allerlei leuke din-
gen die Tilburg biedt.
Het is een gezellig en enthousiast 
team en ik ben blij hier deel van uit te 
maken. 
Het geeft mij voldoening, ik leer een 
heleboel mensen kennen en helpt 
mij na 30 jaar weg te zijn geweest, op-
nieuw te wortelen in Tilburg. Kortom, 
ik  voel me hier prima op mijn plek!

te klagen: er zijn nu 250 gezinnen/
huishoudens die deelnemen aan de 
Quiet Community. Er is ook veel be-
langstelling van anderen.
Daarom geldt er nu een tijdelijke stop. 
Anders is het niet meer bij te benen.
4) Armoede is lang niet altijd ‘Eigen 
schuld’ zoals veel mensen denken. 
Mensen kunnen door verschillende 
omstandigheden in armoede terecht-
komen. Stel dat je buiten jouw schuld 
werkloos raakt. Dan is het voor ou-
deren moeilijk om aan een baan te 
komen. Veel werkgevers kiezen liever 
voor een jonger iemand. Goed, dan 
krijg je na enkele jaren ww een bij-
standsuitkering. Dat is absoluut geen 
vetpot, het is net genoeg om de vaste 
lasten en eerste levensbehoeften van 
te betalen. Maar er is weinig ruimte 
voor wat extra’s. En juist die extra’s 
kleuren het leven... die maken dat 

May van den Heuvel

Mijn naam is May van den Heuvel en 
sinds een aantal maanden ben ik op 
oproepbasis beschikbaar als fotograaf 
voor Quiet. Daarnaast fotografeer ik 
voor de Fontys Hogeschool voor de 
Kunsten in Tilburg. Met name maak 
ik foto’s voor de Rockacademie en de 
Dansacademie. De foto’s worden in 
de beeldbank van Fontys geplaatst, 
zodat ze gebruikt kunnen worden 
voor bijvoorbeeld programmaboek-
jes of flyers. Maar ook studenten kun-
nen hier de foto’s van hun optreden 
terugvinden. Regelmatig heb ik ook 
een fotoshoot met studenten van de 
dansacademie. Het fotograferen voor 
Fontys ervaar ik als bijzonder prettig. 
Steeds weer ontmoet je enthousiaste 
mensen met een passie voor hun  cre-
atieve ambitie.
Begin dit jaar heeft Esther Croes van 
Quiet contact met me opgenomen en 
geïnformeerd of ik interesse had om 
voor Quiet te gaan fotograferen. Ze 
heeft me op de hoogte gebracht van 
de doelstellingen van de organisatie 
en het glossy magazine laten zien. 
Esther heeft goed weten te verwoor-
den dat niets vanzelfsprekend is en 
dat vaak kleine initiatieven van grote 
waarde kunnen zijn. 

Iedereen weet wel dat er stille armoe-
de onder de bevolking is, maar soms 
is het wel eens goed dat het ook uit-
gesproken wordt. Welvaart is niet iets 
vanzelfsprekends. Vaak hoor je om 
je heen mensen vertellen over verre 
reizen, een nieuwe auto of een groter 
huis. Daarnaast zijn er mensen, die zel-
den of nooit een dagje uit gaan, of een 
paar nieuwe schoenen kunnen ko-
pen. Daar mag men best wel eens bij 
stilstaan. Quiet schenkt hier aandacht 
aan en probeert ook het leven van de 
mensen die het wat minder goed heb-
ben, wat aangenamer te maken. Door 
aspecten van ‘de stille armoede’ foto-
grafisch vast te leggen kan ik een

Foto Gerdien Wolthaus Paauw - www.paauw.photography  

bijdrage leveren aan dit mooie initia-
tief. Zo heb ik enige tijd geleden ge-
fotografeerd in Resto 013. Dit is een 
plaats waar mensen met een laag in-
komen tegen een kleine vergoeding 
een gezonde maaltijd kunnen nutti-
gen. Voor mij een mooie ervaring om 
op deze manier mijn bijdrage te kun-
nen leveren. 
 
Owen van Oers

1) Mijn naam is Owen van Oers, 41 jaar 
jong en actief als tekstschrijver voor 
de Quiet Community. Ik zorg dat de 
aanbiedingen op een goede manier 
gepromoot worden, bijvoorbeeld via 
quiet.nl. Daarnaast werk ik 32 uur per 
week als socialmedia-adviseur bij een 
grote financiële instelling. Ook heb ik 
een eigen tekstadvies-/tekstproduc-
tiebureau: Ab OvO Tekstbureau. Men-
sen kunnen bij mij terecht voor bij-
voorbeeld webcontent. Maar ook voor 
achtergrondartikelen en interviews 
(een van mijn opdrachtgevers: Schild-
klier Organisaties Nederland) draai ik 
mijn hand niet om.
2) Ik ben in de gelukkige omstandig-
heid dat ik geen armoede ken. Maar 
ik had wel het nodige over de Quiet 
Community gehoord en gelezen.  Een-
vriend, Adriaan Aerts, verzorgt de PR 
voor Quiet Community. Hij wist dat ik 
graag schreef... zo is het gekomen.
3) De Quiet Community is een mooie 
manier om armoede te bestrijden en 
om armoede wat draaglijker te maken. 
Het is een marktplaats zonder geld. 
Quiet Members hebben hier toegang 
tot producten en diensten die door 
particulieren en bedrijven – gratis – 
aangeboden worden. Maar members 
kunnen ook geven. Het aanbod is heel 
gevarieerd en wordt steeds ruimer: 
van loopbaantraining tot kluscursus, 
van bureaulamp tot yogales. Zo wordt 
het leven net wat gemakkelijker als 
je weinig te besteden hebt. Ook an-
dere gemeenten tonen belangstelling. 
Over belangstelling hebben we niet

foto: Kim Pattiruhu. uitzicht vanuit het dak van Studentenvereniging Plato
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 Uitkomsten Wijktoets

WIJKNIEUWS  Berichten van de gemeente

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen 
in uw wijk?  “Like” dan de facebookpagina 
Tilburg Zuidwest of volg ons op Twitter
@tilburgzuidwest.

Hou ‘t bij!

Contactpersonen bij de gemeente: Kitty Marijnissen: 06-538 978 44 
en Ankie van de Sande: 06-158 818 44. Mailen kan ook naar 
kitty.marijnissen@tilburg.nl en ankie.van.de.sande@tilburg.nl. 

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

op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de wijk? 
Like de Facebookpagina Tilburg Zuidwest of volg ons op Twitter:
@tilburgzuidwest

Contactgegevens organisaties:

GGD 
Voor vragen over gezondheid, opgroeien www.ggdhartvoorbrabant.nl 
en opvoeden 0900 - 4636443 
Loket Z 
Wmo en inkomensondersteuning www.tilburg.nl of bel 14013 
MEE 
Ondersteuning bij leven met een beperking www.meedemeentgroep.nl  of bel 013 - 542 41 00 
IMW 
Maatschappelijk werk en sociale problematiek www.imwtilburg.nl of bel 013 - 595 27 10 
Werk & Inkomen 
Werk en bijstandsuitkering www.tilburg.nl of www.werk.nl of bel 14013

Veiligheidsactie rond hennep
In een deel van de wijk vond op 18 en 19 maart een veiligheidsactie plaats. 
De actie was erop gericht bewoners bewust te maken van de gevaren van 
hennepplantages in de wijk. In verschillende straten zijn woningen huis aan huis 
bezocht. Deze straten zijn gekozen op basis van metingen van Enexis, waarop 
een verhoogd elektriciteitsgebruik was te zien. Er zijn 4 hennepplantages in de 
wijk aangetroffen en geruimd. 

Het brandgevaar van hennepplantages is erg groot, onder andere door de 
warmte van de lampen en de manier waarop met elektra wordt omgesprongen. 
We roepen bewoners daarom op om hun vermoedens over hennep te melden. 
Dat kan bij de politie, via 0900-8844, maar ook anoniem, via Meld Misdaad 
Anoniem (0800-7000). 

Op 29 juni is er een afsluitende bijeenkomst in de wijk. Op het Rubensplein zijn 
politie, brandweer en Enexis aanwezig om meer informatie te geven. Bezoekers 
kunnen zien hoe een hennepplantage eruit ziet, in een speciale container van 
Enexis. Naast het informatieve gedeelte zijn er ook leuke activiteiten voor jong 
en oud. Kom dus gerust even langs: woensdag 29 juni, op het Rubensplein, van 
15:00 tot 20:00 uur. 

Meerjarenprogramma
De gemeente Tilburg werkt met een 
Meerjarenprogramma openbare ruimte. Hierin 
staat welke  grotere en kleinere werkzaamheden 
de komende jaren op stapel staan en wat de 
planning is. Het Meerjarenprogramma bestrijkt 
een periode van 4 jaar en wordt jaarlijks 
geactualiseerd. Het Uitvoeringsprogramma geeft 
voor het komende jaar de projecten aan. 

Via www.tilburg.nl kunt u het Meerjaren-
programma en het Uitvoeringsprogramma 
inzien. Ook vindt u hier een link naar de kaart 
van Tilburg waarop alle werkzaamheden 
staan die buiten in uitvoering zijn. (zoeken op: 
meerjarenprogramma).

De Wijktoets is een instrument waarmee de 
gemeente iedere twee jaar in beeld brengt hoe 
het met de wijken in Tilburg gaat. Per subwijk 
worden gegevens verzameld over sociale, fysieke 
en veiligheidsaspecten. 

Op basis van de Wijktoets is Korvel aangewezen 
als vijfde focuswijk van Tilburg. Focuswijken zijn 
wijken waar meerdere ingewikkelde problemen 
spelen. Er worden actieplannen gemaakt om de 
wijken te verbeteren. Er is wat verwarring over 
de begrenzing van de focuswijk, omdat Korvel 
ook een benaming is voor het gehele gebied 
rondom de Korvelseweg. De focuswijk betreft 
echter alléén het deel van Korvel ten zuiden 
van de Berkdijksestraat en ten westen van de 
Laarstraat, dus rondom het Rooseveltplein en de 
Churchillaan. 

Uit de wijktoets bleek dit jaar dat de subwijk rond 
het Rooseveltplein op alle drie de fronten slechter
scoort dan gemiddeld in Tilburg. Reden voor de 
gemeente om samen met bewoners en partners 
in de wijk (politie, woningbouwverenigingen, 
ContourdeTwern, jongerenwerk, basisschool, 
etc.) te kijken op welke manier dit beter kan. 
De partijen stellen hiervoor een actieplan op. 
Wilt u meedenken of heeft u ideeën die de 
leefbaarheid in uw buurt verbeteren? Neem 
dan contact op met Ankie van de Sande van de 
gemeente of Jasper Adolfs van ContourdeTwern. 

In Tilburg Zuidwest zijn verder Oerle en de 
Korvelsehofjes aangewezen als aandachtswijken. 
Ook voor deze wijken worden actieplannen 
gemaakt. Alle cijfers uit de Wijktoets en een kaart 
van de wijken zijn te vinden op www.tilburg.nl, 
zoekterm ‘Wijktoets’. 

Hondendag: fist veur ut Huntje!
Op verzoek van bewoners is er een hondenlosloopzone in de wijk Korvel 
aangelegd, in de Generaal Pattonstraat. Een plek waar de hond even lekker 
zijn energie kwijt kan. Om hier extra aandacht aan te schenken, is er op 
zondag 10 juli van 12:00 tot 17:00 uur een feest voor honden(bezitters) 
en buurtbewoners, jong en oud! Het feest vindt plaats aan de Generaal 
Pattonstraat. Er is onder andere een gratis medische keuring voor honden, 
evenals uitleg en tips van een gedragsdeskundige. Daarnaast zijn er een 
hondentrimmer, puppygym en een goodiebag vol met allerlei (honden)gadgets! 
Dit alles uiteraard met een gezellig terrasje, (achtergrond)muziek en iets lekkers 
voor de kinderen. Het feest wordt georganiseerd door wijkbestuur Korvel, 
Westend, St Anna, Dierenkliniek Den Herd, Hondentrainingcentrum de Wolf, 
Hondenspecialist Walking4Feet, ContourdeTwern en de gemeente Tilburg. Kom 
samen met uw viervoeter langs op zondag 10 juli!

Tilburgse Toegang
De gemeente Tilburg is verantwoordelijk voor zorg, werk en jeugdhulp. Loket Z en de afdeling Werk & 
Inkomen van de gemeente werken samen met de GGD, IMW en MEE. Samen vormen deze organisaties 
de Toegang. Als u hulp nodig heeft, kunt u bij de gemeente of één van de andere partners van de 
Toegang terecht. U kunt ook terecht bij de wijkverpleegkundige of uw huisarts. Als u om ondersteuning 
vraagt, krijgt u altijd één contactpersoon. Hij of zij bekijkt samen met u wat precies het probleem is en 
wat u zelf, of met hulp uit uw omgeving, kunt oplossen. De contactpersoon biedt ondersteuning of regelt 
intensieve hulp als dat nodig is. Medewerkers van de Toegang zijn regelmatig in de wijk aanwezig en 
werken o.a. vanuit het Zuiderkwartier. Het IMW heeft iedere maandag t/m woensdag van 8.30 tot 10.30 
inloopspreekuur op het Zuiderkwartier. 

Tot slot
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Waar komt de straatnaam vandaan?

Dit keer interviewen we...
Yana (6 jaar) uit de Cor Wortelstraat.

foto: Odette Payens

Vind je het leuk hier in de straat? 
‘Ja, de speeltuin is heel leuk er is een 
glijbaan en een schommel en een 
draaiding met zitjes waarop je zo rond 
gaat (ze draait vrolijk in het rond om 
het even te demonstreren). De speel-
tuin was eerst heel klein maar nu heel 
groot en nu kunnen er veel kinderen 
tegelijk spelen.’

Heb je ook hobby’s
‘Het liefste dansen maar tekenen en 
knutselen vind ik ook heel leuk. En ik 
heb een moestuin en insectenhotel in 
de appelboom hangen. En we hebben 
al bloterbloemetjes (lees: boterbloe-
metjes) en besjes geplukt voor mama.’

Ansje, haar buurmeisje van ook 6 jaar 
is bij Yana aan het spelen. ‘We schelen 
maar 6 dagen en lijken heel veel op 
elkaar. We zijn al zeker  1000 jaar vrien-
dinnen.’ Het lijkt me een beetje veel 
maar ach, ze zijn beide zo enthousiast 
dus verbeteren we maar niets.  
Yana: ‘Er zijn best veel kinderen in de 
straat maar meestal spelen we in het 
speeltuintje of speel ik met Ansje. Toen 
we heel klein waren deden we wed-
strijdjes wie het eerst naar de wc kon. 
Ik heb gewonnen.’

‘Het is wel jammer want we gaan ver-
huizen’, zegt Yana. Ik kijk de moeder 
aan en inderdaad gaan ze naar een 
groter huis uit de wijk. Jammer voor 
de hartsvriendinnen maar ze zullen 
wel contact houden en nog 1000 jaar 
vriendin blijven!

Wie was Cor Wortel?
Cornelis (Cor) Josephus Franciscus 
Wortel (Tilburg 1921 – Oisterwijk 1944) 
maakte deel uit van een verzetsgroep, 
die zich onder meer bezighield met het 
overvallen van Duitse soldaten in de 
bosrijke omgeving van Oisterwijk met 
het doel wapens te bemachtigen. Bij een 
van deze acties ging hij voorop, liep in 
een valstrik en werd in het daarop vol-
gende vuurgevecht op 22-jarige leeftijd 
doodgeschoten. Onder grote belang-
stelling werd hij na de bevrijding in Til-
burg met militaire eer herbegraven.
bron: www.wikipedia.nl  

Wil jij ook een keertje in de krant 
iets vertellen over de straat waarin 
jij woont? Stuur dan een mailtje 
naar : 
redactie@wijkkrantdekoppel.nl

Yana een vrolijke meid van 6 jaar staat te lachen in de tuin 
en vertelt dat ze al heel haar leven in dit huis woont samen 
met haar broertje Silvyn, papa en mama en Moske de hond.

Rijbewijskeuringen 
voor senioren in De 
Nieuwe Stede

Wie voor verlenging van het rijbewijs 
een medische keuring moet onder-
gaan, kan daarvoor op maandagmid-
dag 20 juni terecht in wijkcentrum De 
Nieuwe Stede, Capucijnenstraat 156 te 
Tilburg. 

De keuring kost € 35. Voor rijbewijs 
CDE is dit € 55. Vooraf moet wel even 
een afspraak worden gemaakt via 
0135436664 (b.g.g. 0623055689). De 
volgende keuring zal zijn op maandag 
18 juli. 

foto: archief plazilla

Koffiemonsters bij Gianotten Mutsaers
De komende weken is er heel bijzonder werk te zien in het Lunchcafé van 
Gianotten Mutsaers: kinderen uit het asielzoekerscentrum Oisterwijk exposeren
koffievlek-schilderijen. 

Gemorste koffie wordt omgetoverd 
tot een vogel, een huis of een monster. 
‘Koffiemonsters’ is geïnspireerd op het 
werk van Stefan Kuhnigh, die het boek 
Coffeemonsters heeft gemaakt. De 
werkjes zijn gemaakt onder begelei-
ding van Stichting de Vrolijkheid.

De Vrolijkheid is een netwerk van kun-
stenaars, theatermakers en musici die 
investeren in asielzoekerscentra in Ne-
derland. Ze willen graag dat er in asiel-
zoekerscentra altijd extra aandacht en 
activiteiten voor kinderen en jongeren 

foto: archief stichting de Vrolijkheid

zijn. Kunst en creativiteit bieden ruim-
te. Kunst daagt uit, maar dwingt niet. 
Voor kinderen en jongeren is het van 
grote waarde om te kunnen laten zien 
wie ze zijn en wie ze kunnen zijn. Dat 
kan in muziek, met beeldende kunst, 
in films. Kunstenaars en  kinderen heb-
ben gemeenschappelijk dat ze het 
vermogen hebben om samenlevingen 
te inspireren.

De Vrolijkheid bestaat al 15 jaar in o.a. 
azc Oisterwijk en azc Gilze. Helaas lukt 
het momenteel niet om in alle azc’s 

aanwezig te zijn, ook niet in Tilburg. 
Wil je graag als vrijwilliger Stichting de 
Vrolijkheid helpen bij de organisatie of 
uitvoering van projecten of wil je meer 
informatie? 
Like Vrolijkheid Oisterwijk op Face-
book of kijk op www.vrolijkheid.nl.
De expositie kan bekeken worden 
tijdens winkelopeningstijden van de 
boekenwinkel Gianotten Mutsaers in 
de Emma Passage

Gezocht!
Wijkkrant De Koppel zoekt ter versterking 
van de redactie een enthousiaste 
vrijwilliger:

REDACTIELID (v/m)

Gevraagd: een wijkbewoonster/bewoner met  interesse voor wat er zich 
in de wijk afspeelt.  Je kunt het goed vinden met  daklozen en burge-
meesters. Je schrijft graag en kunt ook teksten corrigeren en inkorten.
Geboden: vijf enthousiaste vrijwillige collega’s, goede samenwerking, re-
gistratie als vrijwilliger bij ContourDeTwern, vele leuke nieuwe contacten, 
en jouw artikelen vereeuwigd in de mooiste wijkkrant van Nederland.

Interesse? Meld je dan bij ons aan. We maken dan een afspraak voor een 
intakegesprek en hopelijk goede afspraken voor een glansrijke carrière.
redactie@wijkkrantdekoppel.nl of
Redactie De Koppel, p/a Karel Doormanlaan 35, 5025 ZD Tilburg.

Programma
 Alzheimer Café
De toegang is gratis en aanmelden 
vooraf is niet nodig. Iedere tweede 
dinsdag van de maand van 20.00 tot 
21.30uur. De zaal gaat open om 19.30 
uur Locatie: Nelson Mandelahof 
Korvelplein 60 Tilburg

Voor meer informatie kunt u bellen 
met  telefoonnummer  013 – 544 94 66 
(dementieconsulente) of het nummer
013 –  467 80 22  (coördinator AC) of 
mail: riafeiter@home.nl
van 19.00 uur - 20.00 uur is de geheu-
genwinkel geopend
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