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ALWEER EEN MOOI 
ZOMERS GEDICHT VAN 
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Ko de Laat
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de Korvelse kerk 
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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

Het is nog vroeg als ik mijn fiets aan 
een lantaarnpaal op het Roosevelt-
plein bevestig. Ik bel aan en Anneke 
doet direct open. Ik word onthaald 
in haar huis waar het fijn ruikt en een 
bepaalde rust heerst. Er ligt een
yogamat op de grond. De kraaien 
krijsen in de tuin. We nemen plaats 
aan haar keukentafel. ‘Hallo, wie ben 
jij?’ ‘Anneke Heemskerk. Een Tilburgse, 
opgegroeid in het centrum en door 
de jaren heen op verschillende 
plekken gewoond. Ik was online op 
zoek naar een masseur en kwam bij 
haar terecht’.  ‘Begin maar gewoon bij 

Rommelmarkt 
Churchilllaan
Bewoners zijn van harte welkom op zondag 24 juni

Na het enthousiasme van vorig jaar organiseren bewoners uit Korvel 
wederom een rommelmarkt voor de wijkbewoners en andere 
geïnteresseerden. Er zijn maar liefst 50 kraamhouders die van alles te bieden 
hebben! De markt vindt plaats op zondag 24 juni, start om 10.00 uur en 
duurt tot 16.00 uur. De toegang is geheel gratis. De muziek wordt verzorgd 
door DC Entertainment Tilburg uit Korvel. Tussen 13.00 en 14.00 uur is er 
een speciale demonstratie van Countryclub White Stallion.

Naast de markt zijn er ook veel leuke dingen te doen voor kinderen. Op een 
apart kinderveldje is er een springkussen, een schminkster, een speurpuzzel, 
een clown en kunnen er diverse buitenspelletjes gespeeld worden. 
Kinderen die verkleed naar de markt komen, maken kans op een leuke prijs. 
Ook aan de lekkere trek is gedacht. Er is een frietkar, snoepkraam en 
daarnaast fruit en ijsjes voor de kinderen.Kom dus allemaal op zondag 24 
juni genieten van deze gezellige buurtactiviteit!

het begin’. 
Ooit studeerde Anneke aan de PABO. 
Die rondde ze af en stond vervolgens 
acht jaar fulltime voor de klas. ‘Aan de 
hoogte van de blauwe plekken op mijn 
benen kon je zien in welke klas ik lesgaf. 
Zo vaak stootte ik me aan de tafeltjes, 
omdat ik me totaal niet bewust was van 
mijn lijf en alleen met mijn hoofd leefde!’  
zegt Anneke lachend. Het lesgeven 
vond ze leuk, maar de grote werkdruk 
en andere zaken die bij werken in het 
onderwijs komen kijken minder. ‘Op een 
bepaald moment had ik steeds vaker 
lichamelijke klachten, zonder een aan-
wijsbare reden’. Na flink wat huisartsbe-
zoeken kwam Anneke erachter dat ze in 
een burn-out zat. Ze had toen al ontslag 
genomen. ‘Dat is het begin geweest van 
een andere richting.’ 

Nu, precies tien jaar later heeft 
Anneke haar eigen praktijk als masseur. 
Tijdens het traject om van de burn-out 
af te komen, kwam ze in aanraking met 

massage. Ze deed eerst een cursus 
en maakte toen de keuze om een 
opleiding te volgen tot masseur bij 
HOLOS opleidingen in Utrecht. ‘Ik 
haalde mijn diploma en schreef me 
direct in bij de KvK.’  Een praktijk 
aan huis voelde veilig voor haar. Ze 
richtte een ruimte in, ontwierp een 
website; haar eigen praktijk was 
geboren. 
‘Mensen kunnen bij mij terecht 
voor een ontspanningsmassage, 
níet voor een sportmassage. Vanuit 
mijn opleiding heb ik een 

holistische visie mee gekregen. Dat 
betekent dat je kijkt naar het 
geheel van lichaam en geest. Als 
iemand bij mij komt, ga ik met die 
persoon kort in gesprek. Soms zijn er 
klachten, soms ook niet. Door het
 gesprek zie en hoor ik een verhaal. 
Daar haal ik vervolgens uit hoe ik aan 
de slag ga. Dat is het mooie aan de 
holistische visie, het is zoals het nu is. 
Ik vind het belangrijk dat mijn 
cliënten bewust voelen wat er 
gebeurt in hun lichaam. Letterlijk en 
figuurlijk raak ik iets. Ik maak geen 
plan; ik vertrouw op mijn eigen 
expertise en wat een lichaam me te 
vertellen heeft.’ 

Door haar burn-out van destijds heeft 
Anneke geleerd wat haar zwakke plek 
is maar ook haar kracht. Er komen 
veel mensen op haar pad die even-
eens te veel spanning ervaren, op het 
werk of privé, en zij zijn bij haar pre-
cies aan het juiste adres. ‘Ik weet waar 
ze doorheen gaan, door mezelf te zijn 
kan ik voor hen een voorbeeld zijn en 
laten zien hoe je óók kunt leven.’ 

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!

Nieuwsgierig geworden na het 
lezen van dit artikel? 
Anneke Heemskerk geeft 
iedere nieuwe cliënt die voor 
het eerst komt een korting van 
€10,-. Eenmalig 60 minuten 
lang laten masseren voor 
€ 45,-. Vermeld er wél bij 
dat je gebruik maakt van de 
kortingsactie van Wijkkrant de 
Koppel. 
www.binnen.handbereik.nl
mail: binnen@handbereik.nl

Helemaal binnen handbereik: 
van onrust naar rust
door: Alisa Lalicic 

foto: Kim Pattiruhu
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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 
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

Ziekte van Lyme 
onderschat het niet! 
Waarom niet meer preventie?

door Mariëtte Laugeman

Eerstvolgende 
Koppel komt uit 

op 27 september.

Kopijsluiting is 
op vrijdag 

7 september 

Beste lezers van de Koppel, beste wijkbewoners,
Voor u ligt de nieuwste wijkkrant met nieuws en achtergronden over uw 
omgeving, uw buurt, uw wijk. En over 'mijn' wijken als wethouder: Korvel, 
Westend, Sint Anna en Trouwlaan, Uitvindersbuurt, Zeeheldenbuurt en 
Oerle. 

Kranten als de Koppel zijn belangrijk voor het saamhorigheidsgevoel in 
een wijk, je krijgt er dat echte 'thuisgevoel' van. Met regelmatig terug-
blikken naar de geschiedenis van de wijk, hoe het vroeger was en wat je 
daarvan nu nog merkt. Maar ook het heden komt aan bod en natuurlijk 
de nabije toekomst. Want de wijk is in beweging! 

Die beweging, dat wil ik graag zo houden. En ik hoop u ook. Daarom wil 
ik iedereen die thuis is in deze wijken oproepen om samen de schouders 
eronder te zetten. Laten we gaan voor verbetering en vernieuwing. En 
ook voor veilig, schoon en heel. Daar komt de gemeente om de hoek 
kijken. Wij helpen waar we kunnen mee aan een mooie, fijne 
woonomgeving. Maar dat kunnen we niet alleen. 

Kortgeleden heeft het onderzoek de wijktoets plaatsgevonden. Dat geeft 
veel informatie over wat er speelt in een wijk of een buurt. En ook de 
aanvullende Lemon enquête helpt daarbij. Daarnaast kunt u als inwoner 
op verschillende manieren laten weten wat er speelt. Of het nu gaat om 
een kapotte lantaarnpaal, een verdachte situatie of een idee dat u heeft 
voor een buurtfeest. U kunt contact opnemen met de contactpersonen in 
de wijk, zoals de wijkagent. Ook zijn er verschillende apps te gebruiken, 
zoals de BuitenBeter app. U kunt ook gewoon een mail sturen of bellen. 
Of maak een melding via www.tilburg.nl.

Mogelijkheden genoeg om ons te laten weten wat beter kan. Want dat 
wil de gemeente graag van u horen. En al lukt dat misschien niet altijd 
meteen, samen kunnen we meer dan alleen. 

Dan wens ik u nu veel leesplezier. En hopelijk blijft u zich nog lang thuis 
voelen in deze wijk!  

Erik de Ridder 
Wijkwethouder

lid van Register voor belastingadviseurs

Leo Hexspoor
Administratie & Advies

- Boekhouding
- Jaaropgaven
- Belasting aangiften (ook particulier)

tel:  06-51197933
email: info@leohexspoor.nl
www: www.leohexspoor.nl

0087042.pdf   1 3-12-2012   11:16:49

De Lyme-variant die de hersenen 
aantast wordt soms zelfs aangezien 
voor de ziekte van Alzheimer. We 
zullen dit probleem met elkaar en 
grondig aan moeten pakken om 
erger te voorkomen. Wij willen graag 
met dit bericht een aantal extra 
adviezen geven, mede omdat de 
diagnose Lyme soms lastig te stellen 
is met behulp van bloedonderzoek. 
Voorkomen is echt beter dan 
genezen! 

Gezinnen met huisdieren lopen nog 
extra risico dan gezinnen zonder. Via 
onze katten en honden komen de 
teken maar al te vaak onze huizen 
binnen. Hier is gelukkig iets aan te 
doen. Volg de volgende adviezen op 
om de kans op besmetting met Lyme 
voor u en uw gezin zo klein mogelijk 
te maken:
•  Huisdieren moeten routinematig 
gecontroleerd worden op teken! 
Eenmaal teken in de tuin: je komt er 
nooit meer vanaf. 
•  Katten en honden moeten 
consequent behandeld worden met 
een teken-dodend middel, zij kunnen 
de teek immers mee naar huis 
nemen. Vraag je dierenarts om advies. 
•  Controleer u en uw kinderen na een 
wandeling in het buitengebied altijd 
direct op teken controleren en 
verwijder de teek zo snel mogelijk. 
•  Laat deze verwijderde teek
 onderzoeken op Lyme bijvoorbeeld 
bij de universiteitskliniek voor 

Al jaren neemt de ziekte van Lyme toe in Nederland. 
Eindelijk wordt er serieus aandacht aan gegeven door de 
media. Deze ernstige ziekte tast de gezondheid van mensen 
soms zo erg aan dat zij arbeidsongeschikt worden en/of 
chronisch ziek blijven. 

Diergeneeskunde. Blijkt de teek 
drager van Lyme dan kan de huisarts 
gericht handelen. 

Op gemeentelijk niveau zouden we 
de volgende stappen kunnen nemen 
om de opkomst van Lyme tegen te 
gaan:
•  Is een teek positief op Lyme 
bevonden dan kan de gemeente in 
het desbetreffende bos of park 
waarschuwingsborden plaatsen. 
•  Gemeenten moeten actiever een 
preventiebeleid voeren en een 
meldpunt organiseren waar Lyme 
positieve uitslagen gemeld kunnen 
worden. De gemeente kan 
waarschuwingsborden plaatsen bij 
parken of bossen waar Lyme voor-
komt. 
•  Naast individueel Lyme onderzoek 
kan de gemeente een budget geven 
om teken te laten onderzoeken op 
dragerschap van de Lyme-parasiet. 
Wees voorzichtig en controleer en
 bescherm uw gezin en huisdieren 
goed!  Voor meer informatie kijk op 
www.rivm.nl.

Voor deze puzzel, heb ik me laten inspireren door het omvangrijke 
televisie aanbod. In zowel de namen van de programma’s als de 
beschrijvende plaatjes kunnen hints staan voor de woorden (...) die 
we zoeken. Als er met die woorden (...) nog iets moet worden gedaan 
staat dat eronder. En de (9) woorden vormen natuurlijk weer een zin. 
Verderop in de krant leest u waarom TV, en wat de oplossing is.

Journaal ...

Lassie ...
-k , 2 keer

Bob le flambeur ...
Fr=Nl

Reclame ... The Sound of Music

Baantjer ...

2 voor 12 ... Olympische spelen ...

Big Brother? ...

Succes!!



Permanente 
kunst in de 
Nieuwe Stede
ContourdeTwern Zuid West heeft 
voor drie commercieel verhuurbare 
ruimtes in wijkcentrum de Nieuwe 
Stede Zeven werken aangekocht 
van fotograaf en kunstenaar Kim 
Pattiruhu. 

De werken zijn op hufterproof 
materiaal verwerkt en laten diverse 
stedelijke en natuurlijke landschap-
pen zien uit nabije omgeving zien. 

Bij interesse in ruimteverhuur en 
de actuele prijzen kunt u kijken op 
www.contourdetwern.nl bij Team 
Nieuwe Stede of neem contact op 
met verhuurnieuwestede@contour-
detwern.nl
Wijkcentrum De Nieuwe Stede, 
Capucijnenstraat 156
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Jeu de boules 
op het Transvaalplein
‘Niet alleen voor oude mannen!’ 
Door Anita Zeeman

Op het Transvaalplein liggen twee jeu de boules banen. Na een warme 
dag zit ik in de avondkoelte met Arnold op een bankje naast de baan. Hij 
vertelt dat Berry Moonen dit heeft geïnitieerd. Er is verlichting, dus er 
kan ook in de avonduren gespeeld worden.

Arnold heeft jaren in Zuid-Frankrijk gewoond. Toen hij Berry een keer met zijn 
kleinkinderen zag spelen begon het te kriebelen. ‘Ik wilde het weer oppakken. 
In Frankrijk speelt iedereen van kinds af aan. Van kinderen van tien jaar kun-
nen wij al niet meer winnen.’  Tijdens de burendagen in september heeft Ar-
nold een jeu de boules toernooi georganiseerd. ‘Iedereen deed mee. Het was 
fun, we hebben veel gelachen.’  Hij heeft mensen geronseld om regelmatig te 
spelen en uiteindelijk bleef er een klein groepje over. ‘Daar zitten ook jongeren 
bij, bijvoorbeeld Wessel. Het zou mooi zijn als er nieuwe spelers bijkwamen, er 
is ruimte voor. We spelen in de zomer bijna iedere avond rond half zeven. En 
op zaterdag om vier uur in de middag.’

De volgende avond vraag ik aan de spelers wat zij er zo leuk aan vinden. Allen 
zeggen dat het zo ontspannend is. 
Wessel:
 ‘Je bent sociaal bezig. Ik voetbal ook, maar dat is maar één keer in de week en 
dit is iedere dag. Ik zou het wel leuk vinden als er meer jongeren bijkwamen.’
De heer Van Tilborg: 
‘Ik ben er even uit, anders zit ik maar iedere avond thuis. Het is leuk om te 
doen en gezellig zo met jong en oud door elkaar.’ 
Wil Laurijssen: 
‘Het is ontspanning en spanning. Spanning dat je tegen elkaar kunt knallen. 
Maar het is ook rustgevend, het samenzijn, het met elkaar ballen.’
Frits de Charro: 
‘Ik speel ook in competitieverband en dan voel ik spanning. Hier is het vooral 
plezier. Het voelt goed als je in één keer een goede worp gooit.’ 
Lijkt het jou ook leuk om te doen? Kom een keer langs en doe mee! Iedereen 
is welkom.

Al in 1832 werd het pand op het 
huidige Korvelplein 207 omschreven 
als de schoenmakerij en leerlooi-
erij van A. van Arendonk. In 1884 
volgde Cornelis Joannes (Jan) van 
Arendonk zijn vader Cornelis op 
in de zaak, waar destijds nog maar 
drie ambachtslieden werkten. In 
1884 zag Jan van Arendonk, na 
het overlijden van zijn vader, zich 
geplaatst aan het hoofd van “eene 
zeer bescheiden schoenmakerij”. 
Jan verhuisde het bedrijf in 1894 
naar de Korvelseweg en zou het 
daar in enkele jaren uitbouwen 
tot een van de grootste schoen- 
en leerfabrieken in Nederland. Er 
sluimerde in hem een “zeldzaam 
krachtige, energieke wil en ruste-
looze werkkracht”. "Met noesten vlijt 
toog hij aan den arbeid" en in enkele 
jaren mocht de stoere werker “het 

De geschiedenis Van Arendonk 
en Korvel
Door Theo Cuijpers

genoegen smaken, van de beschei-
den werkplaats eene flinke fabriek” 
te hebben gemaakt, waar, onder zijn 
persoonlijke leiding circa 150 arbei-
ders werkzaam waren. De productie 
werd steeds verder opgevoerd en in 
het jaar 1905 leverde de fabriek reeds 
2700 schoenen per week af. 

In 1897 ontving Van Arendonk het 
predicaat Hofleverancier en stond 
vanaf toen een tijd te boek als 
Koninklijke Stoom-Schoenfabriek 
J. van Arendonk. Het bedrijf, dat later 
de naam Jan van Arendonk’s Schoen 
en Lederfabrieken kreeg, werd aan 
de achterzijde van de Korvelseweg 
aanzienlijk uitgebreid in de omge-
ving van de Nieuwstraat. I

n 1929 werd het monumentale 
fabrieksgebouw aan de Korvelseweg 

door brand verwoest en werden 
de activiteiten volledig verplaatst 
naar de Nieuwstraat. Mede door de 
internationale concurrentie ging het 
geleidelijk bergafwaarts en in 1953 
werd de productie bij Van Arendonk 
stopgezet. 

De fabriek werd overgenomen door 
de Schiedamse Lederwarenfabriek. 
Het complex werd later gesloopt 
om plaats te maken voor huizen 
en appartementen. Vanaf 1967 
herleefde het begrip Van Arendonk 
toen een telg uit die familie, Janus 
van Arendonk, met zijn vrouw een 
schoenwinkel onder die naam begon 
in Breda. Het bedrijf kreeg later ook 
filialen in Den Bosch, Tilburg, 
Groningen en Eindhoven. 
Het echtpaar werd opgevolgd door 
hun zoon Marc en dochter Danielle. 

Brief van ons Wies 
Biste meense
 
Nou zeg ik ging de liste keer fietse in de buurt. Ik kwam in de buurt van 
de Edisonlaon . Nou wè ik daor zaag. Ze zen hil die buurt geléék aon ut 
verbouwe. Dè noeme ze dan renovere. Ze slope gewoon oe höös. En die 
meense motte er gewoon in bléévewone. Nou ik heb daor un vrouwke aon 
gehouwe. Ik zi téége heur .Hoe doede gullie dè allemaol ? De badkaomer de 
keuke en de w.c. Dè wordt allemaol vervange. Ök de vur en aachterdeure de 
raome en kozééne. Nou ik heb ut gezien daor

Ze zitte in de höös kaomer mee hil hullie hebbe en houwe. Zelfs de w.c. Die 
krege ze van de T.B. V. Ge wit wel un camping w.c. Die kome ze eens in de 
week leeg maoke. En ge kunt as ut allemaol te veul wordt op un adres gaon 
zitte en douche. Ut lekt wel un bietje campeere . Mar dan un bietje erger. Ik 
zie die meense al mee un taske mee oe zeep en handdoekske om ze burt 
naor dè adres gaon. In dè höös kunne ze ok efkes rustig zitte as ut allemaol 
te veul wordt. Ge zut mar un paor kender hebbe. Ik mot er nie aon denke. Jè 
zi dè vrouwke kik hier stao de plee. In de hööskaomer En de meense loope in 
en ööt. Des gezellig. Nou zi ze ik wor staopel zot. Dè doen we nooit mir . Mar 
ut is wel schöön geworde. En och ge mot náá van bove naor onder schòn 
maoke. Want ut is wel un rotsooi. 

Och jè zize we hebbe òk nog un nuwdak mee isolatie gekrege mee zonnepa-
neele Ut zal men benuwe hoeveul we bespaore. Mar ik beklaog de meense 
die in de wenter aon de burt zen. Die zitte dan te verekke van de kouw. 
Ik zeg mar zòò; Zeg als ut effe kan vandaog iets leuks kost niks.
Veul groete van jullie Wies 

foto; regionaal archief

foto; Martin Stoop

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. 

Zoals in elke zomer 
Tuinmeubel, kinderbadje, barbecue...
Als straatbeeld in de voorjaarsperiode
Was dit traditioneel. Tot dit jaar toe
Sinds mei is dat gebruik ineens verboden

Maar één ding blijft hetzelfde, dag na dag
Of jij nou naast de deur of in de tuin zit
Of op de vensterbank (als dát nog mag)
Of op je binnenplaatsje tussen puin zit:

Het weer valt heel de zomer door weer tegen
De hitte is gekoppeld aan gekerm
Dan zeg je steeds: ,,Godnondeju, wè wèrm!”

Maar daarentegen zeg je bij wat regen
(Al broeide het voorafgaand haast een maand):
,,Tis toch bekaant gin zomer nòvvenaant!”
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Informatie
van het 
AdvocatenCollectief 
Door Theo ten Velde

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

POMPEN
ONDERHOUD

Betrokkenen klaagden met name over het feit dat de arbeidsdeskundige 
functies passend acht die niet bestaan en werden ook functies geduid die 
niet pasten bij de (medische) beperkingen. Dossieronderzoek wees uit dat 
door de arbeidsdeskundige verouderde ‘functielijsten’ werden gehanteerd en 
dat de FML (de functiemogelijkhedenlijst) wel erg ruim werd geïnterpreteerd. 
Met andere woorden, betrokkene werd geschikt geacht voor functies die niet 
bij zijn medische beperkingen passen. 

Het Advocatencollectief zet daarom extra mankracht op het onderzoek naar 
ZW-, WIA- en WAO-uitkeringen en vraagt iedereen met ons contact op te 
nemen, zodat een compleet beeld ontstaat over de werkwijze van het UWV. 
Kom dus langs met uw beslissing over de uitkering, ook al is die al even 
geleden genomen.

ALIMENTATIE EN SCHULDHULPVERLENING

Schuldhulpverlening heeft invloed op de hoogte van de te betalen alimen-
tatie (draagkracht). Dit geldt zowel voor de schuldsaneringsregeling in een 
minnelijk traject als bij de wettelijke regeling (Wet schuldsanering natuurlijke 
personen oftewel WSNP). 

Het uitgangspunt bij een schuldsaneringsregeling is, dat de alimentatie-
betaling voor de duur van drie jaar op nihil wordt gesteld. Hiervoor is een 
procedure bij de rechtbank noodzakelijk. Soms wordt bij de schuldsanering 
rekening gehouden met de te betalen alimentatie, indien het maandelijks 
budget dit toelaat. In dat geval wordt de alimentatieverplichting niet auto-
matisch op nihil gesteld. 

Heeft u veel schulden en verwacht u dat u op korte termijn in een schuldsa-
neringsregeling komt, of zit u al in een schuldsaneringsregeling, dan wordt u 
geadviseerd zo snel mogelijk met behulp van een advocaat een verzoek in te 
dienen bij de rechtbank om de alimentatie op nihil te stellen. Voor meer infor-
matie en advies, bent u uiteraard welkom op ons kosteloos inloopspreekuur.

UWV EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Naar aanleiding van het artikel in onze informatiefolder van vorige 
maand hebben een aantal uitkeringsgerechtigden zich tot ons gewend 
met klachten over het UWV. En deze keer niet alleen met klachten over 
het medisch onderzoek, maar ook met vragen en opmerkingen over de 
arbeidsdeskundige.

Toekomst 
Korvelse kerk
Op dinsdag 26 juni 2018 organiseert de Stichting Tilburgse Linten Korvel en Besterd een unieke 
bijeenkomst in de Korvelse Kerk aan het Korvelplein 182. Op deze avond presenteert de stichting 
haar unieke kijk op een mogelijke invulling van dit beeldbepalende Rijksmonument. Deze
 bijeenkomst is bedoeld voor bewoners, eigenaren, ondernemers en andere geïnteresseerden. 

foto; Kim Pattiruhu

De Korvelse kerk heeft een grote 
geschiedenis. De kerk is gebouwd 
tussen 1923 en 1924. Aan de 
achterkant van de kerk ligt nog 
een begraafplaats, die vorig 
jaar voor een deel in gebruik is 
genomen door de buurtmoestuin 
Korvel. De kerk is ontworpen door 
Eduard Cuypers en is een van de 
drie kerken in Tilburg die gewijd 
was aan Antonius van Padua. De 
kerk is niet meer als gebedshuis in 
gebruik en staat leeg. 

De Stichting Tilburgse Linten ziet 
dit als een mooie kans om de kerk 
een nieuwe invulling te geven. 
Een vernieuwend initiatief voor de 

kerk zal ook een positieve invloed 
hebben op het Korvelplein en de 
Korvelseweg. Door de kerk 
commercieel en cultureel te 
gebruiken, wordt op een 
informele wijze cultuur overge-
bracht aan het winkelend publiek. 
Het zal in contact komen met de 
geschiedenis van de kerk, cultu-
reel geïnteresseerde 
bezoekers hebben de kans om 
kennis te maken met de 
ondernemers van Korvel. 

Op 26 juni zal de ondernemers-
vereniging Korvel Vooruit samen 
met de bureaus Stek architecten 
en Kinkorn het vernieuwende 

TOEKOMST KORVELSE KERK
Ja, ik ben graag met …….. personen aanwezig op 
dinsdag 26 juni 2018. 
Knip deze strook uit en lever hem in bij
Peerke Meubelen, Korvelseweg 159

idee voor de Korvelse kerk 
presenteren. In de kerk is dan 
tevens een expositie van 
fotograaf Kim Pattiruhu te zien. 
De bijeenkomst start om 20:00 
uur, inloop met koffie en thee 
vanaf 19:30 uur. 

U bent van harte welkom om 
kennis te nemen van de plannen. 
Aanmelden kan via het sturen 
van een mail naar lintenmana-
ger@tilburgse-linten.nl of het 
inleveren van onderstaande 
strook bij Peerke aan de 
Korvelseweg 159. 
Hopelijk zien we u dan!

 
dmp administratie 
Dorith Looijkens Bierings RBc 
Eikstraat 14, 5038 MP Tilburg 
telefoon 06 54 39 12 21 
info@dmp-administratie.nl 
www.dmp-administratie.nl 
 
 

 
MKB | ZZP | particulier 
Ondersteuning bij uw belastingaangifte of administratie. 
Informeer vrijblijvend naar een kostenopgaaf op maat. 

 
Belastingaangiften | Toeslagen | Fiscale dienstverlening 

Boekhouding | Jaarrekening | Loonadministratie 
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Marathon
‘Als ik eraan terugdenk, denk ik aan de mensen, niet aan 
de afstand’. 13 mei, de Marathon van Tilburg
Door Anita Zeeman

Na een maandenlange training was het moment daar voor Marleen. Zou 
het haar lukken om een marathon te lopen? Het weer werkte voor de 
lopers mee, het was niet te warm en er viel af en toe een verfrissende 
meiregen. 

Wij hadden afgesproken om haar aan 
te moedigen. De Moerenburg leek 
ons een mooie plek en opgewekt 
gingen we op weg. We maakten een 
korte wandeling door het mooie 
gebied en gingen bij het kanaal aan 
de kant van de weg staan. De weg 
was afgesloten, maar het was erg stil, 
er stonden geen toeschouwers. 

Er kwamen ook geen 
marathonlopers, vreemd, want

 ze zouden nu toch wel op dit 
punt moeten lopen. 

Hadden we ons in de route 
vergist? Een voorbijganger hielp ons 
uit de droom. Ze waren allang voorbij 
en zouden nu wel ergens langs de 
Kanaaldijk lopen.

We besloten om dan maar 
halverwege de route te gaan staan, 
bij het industrieterrein Vossenberg. 
Daar aangekomen waren de snelste 
lopers al voorbij, maar de meesten 
moesten nog komen. We staken een 
paraplu op, want de enkele regen-
druppels die vielen veranderden in 
een ruisende regen. 

De lopers kwamen in plukjes  van 
twee of drie voorbij. Na zo’n 20 km 
was het verschil tussen de lopers 
groot. De een liep nog redelijk fris en 
verend, de ander sjokte puffend met 
met een rood gezicht voorbij. En ze 
moesten nog zo ver. We hadden 
Marleen bijna gemist, want wij 
dachten dat ze in het roze zou lopen, 
maar ze liep in het donkerblauw. Ze 
zag er nog redelijk fit uit.

Een week later zitten we in haar tuin 
in de zon na te praten. We vinden 
het bewonderenswaardig dat ze 
hem heeft uitgelopen. ‘Ik wilde hem 
uitlopen. Ik wist dat ik de man met de 
hamer tegen zou komen, maar 
wanneer wist ik natuurlijk niet. Je 
hebt op dat moment doorzettings-
vermogen nodig en dat heb ik. 

Het was niet leuk meer, alles 
deed pijn, mijn voeten en enkels, 
elke drempel leek wel een berg.

‘Het was fijn dat er iemand van 
het loopgroepje meefietste en mij 
afleidde met allerlei verhalen. Na 31 
km werd ik traag, pas met het einde 
in zicht kon ik weer wat versnellen. 
Ik heb er ‘4 uur en 62 minuten’ over 
gedaan.’ (ze wilde er maximaal 5 uur 
over doen) Is ze er trots op dat ze de 

marathon heeft gelopen? ’ Als ik eraan 
terugdenk ben ik niet zo bezig met de 
afstand. Wat me heeft geraakt zijn 
de mensen die je op de been houden. 
Loopmaatjes, de trainer, familie en 
collega’ s. 
De warmte van alle bekenden doet me 
heel veel. Het is mooi dat ze komen om 
je aan te moedigen. 

Als ik eraan terugdenk dan 
denk  ik aan de mensen, 

niet aan de afstand.’

Op de vraag of ze hem nog een keer 

gaat lopen antwoordt ze ontkennend. 
‘Ik ga het echt niet meer doen. Het is 
mooi dat ik het een keer heb 
meegemaakt, maar ik heb er geen 
plezier in. De halve marathon wil ik 
wel bijhouden. Maar ik ga me vooral 
richten op de cross, dat is goed voor 
de spieren, heuvels op en af, zand, 
modder. Het is in de natuur, niet op 
asfalt.’ 

Ze heeft een paar dagen rust 
genomen en start na een week weer 
met wat intervaltrainingen met het 
loopgroepje van Attila. 

foto; Odette Payens

foto; Odette Payens

Rebus
De KWIS. Eerst was het een 
leuk onderdeel van een pro-
gramma van Paul de Leeuw dat 
uiteindelijk zelfstandig verder 
ging. Maar na tien jaar stopten 
de heren ermee. Ik was groot 
fan. 
Niet alleen van de in kwisitie 
en de spannende toon maar 
vooral van de lopende band 
met die krankzinnige Rebus-
sen. Helaas, het is niet meer. 
Vandaar dat ik voor deze 
editie ook zo’n malle rebus 
heb willen maken. Dat bleek 
héél toepasselijk. Want toen 
ik vervolgens voor dit stukje 
ging zoeken naar de herkomst 
van het woord Rebus, las ik 
dat het latijn is voor ‘van de 
dingen die voorbijgaan’ ofwel 
‘De Rebus quae geruntur ‘. 

Ach ja. Ik hoop dat het op-
lossen van mijn rebusje u net 
zoveel plezier bezorgd heeft, 
als mij het maken ervan.

Tekst en Puzzel: John Segers 
Bronnen: internet en www.
qr-codegenerator.nl

De oplossing:
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Beoordelen van de 
wilsbekwaamheid door 
de notaris
Dementie is doodsoorzaak nummer 1 in Nederland volgens het 
Centraal Planbureau voor de Statistiek. Door de vergrijzing zal 
het aantal mensen met dementie de komende jaren nog verder 
toenemen. Wanneer u wordt getroffen door dementie dan ver-
liest u uiteindelijk ook uw wilsbekwaamheid. Uiteraard kunnen 
er ook andere aanleidingen zijn waardoor u uw wilsbekwaam-
heid verliest. Wanneer dit het geval is, kunt u bij de notaris 
geen akten meer ondertekenen. Het is dus van belang dat u uw 
zaken op tijd goed geregeld heeft.

Illustratie: Linda van Erve; 
Met haar bedrijf De Kennis-illustrator helpt Linda ondernemers hun verhaal helder te presenteren. 
Daarnaast maakt ze ook vrije illustraties, zoals deze. Je vind haar tekeningen op www.instagram.
com/lindavanerve.

Wettelijke plicht van de notaris

Notarissen zijn wettelijk verplicht om te bepalen of een cliënt wilsbekwaam 
is en dus de gevolgen van het ondertekenen van een akte kan overzien. Dit 
doet de notaris in eerste instantie door met de cliënt in gesprek te gaan. 
Daarbij wordt gelet op een aantal indicatoren, waaronder:
- de leeftijd van de cliënt;
- is de cliënt nog in staat om zijn of haar eigen administratie te doen;
- is het vermogen onder bewind gesteld;
- woont de cliënt nog zelfstandig.
Soms is er aanleiding voor een (nadere) beoordeling van die wilsbekwaam-
heid. Indien een notaris twijfelt over de wilsbekwaamheid van zijn of haar cli-
ent, dan zal er een advies worden ingewonnen bij een onafhankelijke arts. Dit 
is dus niet de eigen huisarts of de eigen geriater. Wanneer de notaris vaststelt 
dat u wilsonbekwaam bent, zal de notaris dienst weigeren.

Hoe kan ik er voor zorgen dat er toch namens mij gehandeld kan 
worden, wanneer ik dit zelf niet meer kan?

Om er voor te zorgen dat een ander uw vermogensrechtelijke en/of medische 
belangen nog kan behartigen wanneer u dit zelf niet meer kunt, is het moge-
lijk om een levenstestament op te laten stellen. U kunt hierin bijvoorbeeld uw 
echtgenoot of uw kind(eren) aanwijzen als gevolmachtigde(n). Uiteraard kan 
ook een goede vriend als gevolmachtigde optreden. Het is van belang dat u 
de gevolmachtigde wel volledig vertrouwt, vanwege de vergaande bevoegd-
heden die hij krijgt.
Ook wanneer u gehuwd bent in gemeenschap van goederen is het opstellen 
van een levenstestament aan te raden. Er heerst op dat punt nog onduidelijk-
heid merken wij in de praktijk. Veel mensen denken, onterecht, dat zij in dat 
geval al namens elkaar kunnen handelen.

Andere notariële akten

Het is niet alleen van belang om uw levenstestament op tijd te laten 
opstellen, ook is het goed om te weten of bijvoorbeeld uw testament nog up 
to date is. Wanneer u wilsonbekwaam bent, is het ook niet meer mogelijk om 
uw testament of andere notariële akten te wijzigen of op te stellen.

Wilt u uw zaken graag op tijd goed regelen, of meer informatie over dit 
onderwerp? Neem dan contact met ons op via 013-532 11 55 of via 
info@notaristilburg.nl.

Iedere cultuur verslaafd aan 
schermen en social media
Door Jael Nouhet, ontwikkelingspedagoog/natuurpedagoog

Als ontwikkelingspedagoog werd ik onlangs gevraagd naar mijn mening op het gebruik van 
schermen en social media in de opvoeding door Omroep Tilburg. Dit in het kader van de week 
van het jonge kind dat we aan het begin van de maand mei hadden in Nederland.

Schermgebruik is van alle mensen en 
culturen. In 2006 reisde ik door Tibet 
en Nepal en zelfs de monniken (die 
wij bewust of onbewust toch een 
bepaalde status van zijn toebedelen) 
liepen allemaal met een mobiel.
Ik wil de noodklokken luiden als het 
gaat over het gebruik van schermen 
in ons dagelijks leven en in de opvoe-
ding. Er is ons onvoldoende verteld 
wat de gevolgen zijn en er is ons 
geen keuze gegeven hierin. Er is ons 
een manier opgelegd waar nu steeds 
vaker en meer de negatieve gevolgen 
van boven komen.

Er is geen ruimte in dit artikel om hier 
volledig op in te gaan maar er komen 
steeds meer onderzoeken naar 
boven waaruit we kunnen conclude-
ren dat we zijn doorgeslagen in ons 
gebruik. Ik sta open voor reacties om 
bij vragen mijn overtuiging nader toe 
te lichten.
De Erasmus Universiteit van Rotter-
dam heeft al jaren geleden onder-
vonden dat onze oogballen vervor-
men door te weinig ver weg kunnen 
kijken; myopie heet dit.
Er verschijnen regelmatig berichten 
over de gevolgen van te weinig be-

weging, slechte voeding, te kort aan 
sociale contacten e.d. 
In TV programma Brandpunt van 
14 februari j.l. werd gemeld dat 
medewerkers van Silicon Valley (het 
technologisch hart van de wereld in 
Amerika) hun kinderen massaal weer 
naar natuurscholen sturen omdat zij 
de gevolgen ervaren. Niet voor niets 
kan je wel zeggen, zij weten waar het 
over gaat.
Ik ben van mening dat we als mensen 
moeten leren wat de positie is van 
schermgebruik en social media in ons 
dagelijkse leven en bij de opvoeding. 
We zijn letterlijk doorgeslagen als 
we een kind dat honger heeft in de 
snoepwinkel zetten of iemand met 
een credit card in zijn/haar favoriete 
winkel. 
Deze overtuiging gaat in de basis 
over een gezonde persoonlijkheids-
ontwikkeling en vorming en heeft 
niets te maken met oubolligheid of 
ouderwetse opvattingen.
We moeten bewuster gaan kijken 
en kiezen wanneer de schermen ons 
dienen en niet andersom.

(info@natuurpedagoog.nl)

foto: surepointspy
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Den 
aawe 
oopaa 
en 
et 
kènskènd

Der waar ins nen hêelen aawe meens. Hij kos nie mir goe kèèke en hij waar dôof en èègelek waarie kats verslêete. Assie aon tòffel zaat dan 
kostie moar aamper zenne leepel vaasthaawe. Hij zaat te knèlle mee zenne soep, de hèlleft lietie èùt zenne trul lôope. Zenne zôon en zen 
vrouw die hàn daor nen godsgruuwleken heekel aon, wel zonne grotten heekel dattie van hullie saoves moar in den hoek van de keuke mos 
goan zitte dabbe meej zen eete. Hij krêeg zen bord op schòot en dan moar meej een hil klèèn bietje d’r in. Diejen aawe die von da zôo èèreg 
dèttie ervan moes schreuwe. Hij ha ok nog ins den bevert, dus daor kunde op wòchte, hij liet zen bord kepôt klètte-re. En die vrouw mar 
schène en diejen meens mar schreuwe en toen han ze nen hawte bord vor em gehòld, dan moesie daor mar èùt eete, da kos dan nie kepôt. 
Naaw hàn ze ok nog nen klèène, zon menneke van zon jaor of vier en die zaat mee zen hawte blökskes te speule en te doen mar et lukte mar 
nie. “Wè wilde dan” vroeg hulliejen paa. “Ik wil ok zon hawten bèkske maoke net as van onzen oopaa” zeej diejen klèène. “Jè wörrom dan” 
vroege ze. “Naaw, dan kunde gullie daorèùt eete. As ik dan grôot zèè, en da gullie dan net zôo aaw zèèt en verslêete as onzen oopaa.” Diejen 
meens en zen vrouw, ze kêeke mekaare aon en toen moeste ze zôo schreuwe van wè dieje klèène ha gezeed. En diejen aauwe meens die 
môgt toen wir aon tòffel meej eete en ze zeeje der himmòl niks mir van assie mee zenne soep zaat te kwaansele.

Bron: De sprookjes van Grimm  |  Vertaald in het Tilburgs door: Sjef Voets  |  Foto achtergrond:  gebroeders Grimm

Een sprookje van de gebroeders Grimm vertaald in het Tilburgs

Als je het geluidsfragment 
wilt beluisteren, scan dan 
deze QR-code
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GEZINNEN
THEMA 

deze uitgave:

COLUMN: Alisa Lalicic

De buitengewone 
buitenlander

COLUMN: Stijn Stenzel

Lang leve 
de multi-
culturele 
mens!La-lie-tjiesjh. Dat is hoe je mijn achter-

naam uitspreekt. Een tongbreker voor 
velen die gepaard gaat met de nodige 
vooroordelen en bekende vragen. 
‘Gevalletje oorlog?’ vragen ze met een 
knipoog. ‘Een doodgewone vakan-
tieliefde’ antwoord ik. Mijn moeder 
leerde mijn vader kennen toen ze op 
vakantie was in Kroatië, eind jaren 70. 
Hij was de ober in een restaurant waar 
zij at. Toen sloeg de vonk over. Nog 
geen tien jaar later opende hij een 
Joegoslavisch restaurant in Margraten 
(Limburg) en werd er een kroost aan 
kinderen geboren. 

Toen ik klein was, was ik mij nooit 
bewust dat ik een buitenlandse vader 
had. Ik wist wel dat ik een gekke ach-
ternaam had en dat mijn vader ook 
een taal sprak die ik niet begreep. Hij 
zag er niet buitengewoon buitenlands 
uit doch zijn accent hem wel vaak 
verraadde. De Cito-toets in groep 8 
was het eerste moment dat ik besefte 
dat er iets aan de hand was. Ik was de 
enige in de klas die een score had met 
een sterretje erachter. Ik weet niet 
meer precies wat het was, maar het 
had ermee te maken dat mijn vader 
buitenlands was. Toen ik naar de 
brugklas ging werd mijn gevraagd of 
ik een Nederlandse taalcursus nodig 
had en of ik ooit traumaverwerking 
had gehad. Want er was toch iets met 

de oorlog en mijn achternaam? Ik 
spreek over 2003.

In het gehucht waar ik opgroeide 
waren wij het enige gezin met Joe-
goslavische (tegenwoordig Monte-
negrijnse) roots. Een sterk verouderd 
vakantiepark in dit gehucht werd in 
2005 gok ik, een tijdelijke asielzoe-
kersopvang. Wij brachten speelgoed 
en kleren naar de asielzoekers. De rest 
van de straat ging in protest tegen 
deze ‘ongewenste buitenlanders’. Ik 
was in de war, mijn vader was toch 
ook een buitenlander? Waarom 
was hij anders dan de asielzoekers? 
Natuurlijk kan ik dat nu een beetje 
begrijpen, maar voor destijds kon ik 
dat niet.  

Toen ik op reis was en een blog 
schreef over het feit dat ik mij te vaak 
te gast voelde in plaats van gewoon 
een mens, reageerde mijn vader met 
‘Dat heb ik nog steeds!’. De misschien 
wel pijnlijkste eyeopener. Mijn vader 
is gewoon míjn papaatje, die zich dus 
nooit echt thuis voelt in Nederland. 
En ook niet meer in Montenegro, daar 
heeft hij niets meer. Ik denk aan asiel-
zoekers maar ook aan mensen die de 
provinciegrens oversteken. Vreemde-
lingen, nieuwelingen, de anderen. Of 
gewoon buitengewone bijzondere 
mensen. 

Wanneer en waarom heeft het woord 
multicultureel haar nare bijsmaak ge-
kregen? Op zich staand is het gewoon 
een aanduiding die op bijna iedereen 
van toepassing is. Laat ik als uitgangs-
punt mezelf nemen, ik ben Limburger 
van geboorte, import Tilburger en 
ook Nederlander. Ik heb een flink deel 
van mijn leven gekraakt, volg een 
Hbo-opleiding om jurist te worden 
en werk voor een verzekeraar. Dat zijn 
een aantal van de verschillende cultu-
ren die ik in mijzelf verenig. Ikzelf vind 
het een behoorlijk geslaagde cocktail. 

Volgens mij geldt dat voor alle men-
sen, niemand is maar een cultuur ook 
niet in Tilburg. Maxima zou, als je het 
haar zou vragen, waarschijnlijk zeg-
gen; de Tilburger bestaat niet. Ik zou 
het met haar eens zijn, er is niet zoiets 
als de Tilburger.  Het mooie van een 
stad als Tilburg is juist dat de Tilburger 
niet bestaat, al is het wel leuk om je 
af te vragen wat de Tilburger zou zijn. 
Als je kijkt naar hoe sommige bui-
tenlanden Nederlanders uitsluitend 
op klompen zien dansen met bossen 
tulpen tussen de molens, wat zou het 
beeld van “de Tilburger” dan zijn.

Ik denk dat “de Tilburger” als een in 
blauw en bruine gewaden geklede 
fabrieksarbeider afgeschilderd zou 
worden. Een mens waarvoor een 
ding zeker is, zeiken dat doe ik in een 
kruik. Noeste fabrieksarbeid tot aan 
de dood, in een stad waar altijd een 
laagje stof overheen ligt, met ver-
vuilde grond en vergeten door de rest 
van het land. “De Tilburger” is alleen 
te verstaan door andere Tilburgers, hij 
heeft zijn eigen taal die maar weinig 
van het Nederlands wegheeft. “De 
Tilburger” leeft sober want arbeiders 
hebben het niet breed, alleen als het 
carnaval of kermis is, is er voor “de 
Tilburger” iets te beleven in zijn stad.

De Tilburger is gelukkig veel meer 
dan dat, ze zijn stuk voor stuk een 
samenraapsel van culturen die er 
bij elkaar opgeteld voor zorgen dat 
Tilburgers samen zo’n bijzonder volk 
zijn. Het zou zoveel makkelijker zijn 
als we allemaal beseffen dat multicul-
tureel zijn iets is wat we allemaal al 
lang prima kunnen. Ik denk dat we el-
kaar beter begrijpen als we weten dat 
iedereen meer dan één cultuur met 
zich meedraagt, dat niemand alleen 
maar bruin of wit of man of vrouw is. 
Dat mensen niet alleen maar uit de 
Veestraat of uit de Blaak komen maar 
veel meer zijn dan dat. Als je weet dat 
iedereen veel meer is dan één ding 
geef je jezelf de kans om verder te kij-
ken en te ontdekken dat de persoon 
die tegenover je staat veel meer met 
je gemeen heeft dan je denkt. Lang 
leve de multiculturele mens, want als 
je maar een cultuur hebt dan is dat 
vooral gewoon best wel saai!

Janneke en Sander wonen met 
hun zoon Manu (12 jaar) en 
dochter Alix Kato (6 jaar) in een 
huis aan het Transvaalplein. 
We zitten buiten op het terras. 
Janneke vertelt dat ze tot en 
met haar 17e in Tilburg heeft 
gewoond. Daarna heeft ze veel 
gereisd, ze heeft zelfs een jaar in 
Namibië gewoond. Toen ze weer 
in Tilburg was wilde ze niet meer 
terug. ‘Het is echt thuiskomen in 
Tilburg. Daar waar je middelbare 
school heeft gestaan voelt het 
het meeste als thuis.’ Sander is in 
Belgisch Brabant opgegroeid. Hij 
heeft op meerdere plaatsen ge-
woond, onder andere in de buurt 
van Vilvoorde. ‘Op mijn 25ste had 
ik in 25 huizen mijn bed gehad.’  

Hoe hebben jullie elkaar ont-
moet?
Ze hebben elkaar leren kennen 
op het verjaardagsfeest van 
Sander en een vriend van hem. 
Ze werden allebei 30 jaar. ‘Mijn 
vriend werkte bij een advocaten-
collectief waar ook een vriendin 
van Janneke werkte. Zij kwam 
met die vriendin mee.’ 

Kinderen en taal
Sander leert zijn kinderen 
Vlaamse woordjes. ‘Ze verstaan 
Vlaams en ze vinden het zelf leuk 
om Vlaams te leren.  Het varieert, 
er zijn ook momenten dat ik veel 
Nederlands spreek. Maar wel met 
een Vlaamse tongval.’ Alix Kato 
voelt zich Belgisch en Neder-
lands. ‘Soms vind ik Belgisch een 
beetje moeilijk, maar ik versta al 
veel woorden. Bijvoorbeeld zetel, 
in het Nederlands is dat bank.’ 

Verschillende eetgewoonten
Sander mist de verse broodjes 
van de bakker op zondag. Frites 
zijn ook belangrijk. ‘Goed krokant 
van buiten, zacht van binnen 
en niet te dun. Mayonaise vind 
ik niet lekker, je hebt hier geen 
lekkere sauzen.’ In België is geen 
Indische keuken. Janneke: ’Wij 
vinden nasi en satéetjes met saté-
saus heel gewoon, maar in België  
kennen ze dat niet. Satésaus wil-
len de meesten niet eens proe-
ven.’ Sander heeft het stoofvlees 
liefst zo basic mogelijk. ‘Veel uien, 
goed aanbraden, afdekken met 
bruin brood met mosterd en lang 
stoven in bruin bier.’

Cultuurverschillen
De omgangsvormen verschillen 
nogal. Sander: ‘Jullie zijn veel di-
recter, je moet hier alles kunnen 
zeggen. Als iets een negatieve 
impact kan hebben zeg ik het 
liever niet. In België is ook meer 
respect voor autoriteit en we zijn 
beleefder naar elkaar.’ Janneke: 
‘Duurzaamheid is bij ons een 
optie, in België is het verplicht. 
Ze doen daar bijvoorbeeld al heel 
lang aan afvalscheiding.’ Sander: 
‘Maar hier is statiegeld op plastic 
flessen. En de steden zijn hier 
veel groener.’ Er zijn nog veel 
meer verschillen, dat hadden ze 
van te voren niet zo ingeschat. 
Sander: ‘Met de opvoeding zit-
ten we op één lijn.’ Janneke: ‘De 
kinderen moeten beleefd zijn, 
we leren ze dat ze hun steentje 
moeten bijdragen aan de maat-
schappij en we maken ze bewust 
van duurzaamheid, niet te veel 
consumeren.’

Tekst: Alisa Lalicic 

Ik stap een gezellig huisje binnen, 
in de gang loop ik voorbij een kin-
derwagen waar een baby heerlijk 
ligt te slapen. ‘Neem plaats’ nodigt 
Jael me uit. Aan de muur waar ik 
op uitkijk hangen heel veel foto’s. 
Van kinderen, van Jael en zijn 
partner. Een hele hoop gezellig-
heid in ieder geval. ‘Hopelijk blijft 
die kleine nog eventjes slapen’ 
zegt Jael en neemt dan ook plaats 
aan de keukentafel. 

Hoe ziet jullie gezin er uit?
‘Ons gezin bestaat uit mijn vrien-
din en ik, een dochtertje van twee 
en een jongetje van drie maan-
den. Mijn vriendin en ik zijn al ze-
ven jaar bij elkaar. Zij is een echte 
Tilburgse. Ik daarentegen niet. Ik 
ben geboren in Enschede, opge-
groeid in Alkmaar en Amsterdam. 
Sinds 2002 woon ik in Tilburg. Ik 
ben naar Tilburg gekomen door 
een vriendin destijds.’ vertelt Jael. 
In Brabant was er meer rust, in 
Amsterdam kreeg hij steeds meer 
last van de oppervlakkigheid en 
drukte. Het was dan ook niet heel 
moeilijk voor Jael om zijn spullen 
te pakken en het roer in eigen 
land om te gooien. In het begin 
was dat zeker niet altijd makkelijk, 
maar stap voor stap bouwde hij 
hier steeds meer op. 

Hoe hebben jullie elkaar leren 
kennen? 
‘Het was 2010 toen ik opstap was 

met een vriend en zij met een 
vriendin. We raakten aan de 
praat en dat was erg gezellig. Al 
gauw werden we verliefd en zes 
jaar later kwam ons eerste kind. 
De dingen gaan zoals ze gaan, 
dat is zo mooi aan het leven.’

Wat willen jullie je kinderen 
meegeven? 
We willen onze kinderen graag 
meegeven dat ze zich bewust 
moeten zijn van alles wat er is. 
We voeden ze niet op vanuit een 
bepaalde cultuur of religie maar 
leggen ze uit wat er allemaal 
is. Daarin nemen ze zelf een 
keuze. Het is op zoek gaan naar 
balans. Hoe gaan we met elkaar 
om en wat is rijkdom als je geen 
tijd meer voor elkaar hebt? We 
hebben er bewust voor gekozen 
om geen tv in de woonkamer 
te hebben om maar een simpel 
voorbeeld te noemen. 

Wat maakt jullie gezin zo multi 
culti? 
Zijn moeder heeft een Duitse 
en Portugese achtergrond, 
zijn vader heeft Frans, Duits en 
Spaans bloed. Jael heeft zelf 
vrij weinig meegekregen van al 
deze culturen tijdens zijn eigen 
opvoeding. ‘Ik omarm juist alle 
culturen, het verschil doet er 
niet zo toe. Iedere cultuur heeft 
een bepaalde eigenheid, dat 
maakt iedereen uniek.’ 

Britta en Joris wonen met hun 
twee zonen Siem (6 jaar) en 
Loet (2 jaar) in een huis in de 
Zeeheldenbuurt. Het is prach-
tig weer, dus we zitten lekker 
buiten in de tuin aan een grote 
tafel. Britta komt uit Limburg, ze 
is opgegroeid in Heel, een klein 
dorpje tussen Weert en Roer-
mond. Joris komt uit Twente, 
hij is opgegroeid in Almelo. Ze 
wonen sinds hun studietijd in 
Tilburg. 

Hoe hebben jullie elkaar leren 
kennen?
Ze hebben elkaar leren ken-

nen toen ze tijdens hun studie 
bij 013 werkten. Britta: ‘Het was 
een betaalde baan, geen vrijwil-
ligerswerk. Het was een hechte, 
leuke club. We kregen een passe-
partout, waardoor we naar veel 
concerten konden gaan. Er waren 
leuke feestjes en natuurlijk de na-
borrel.’ Toevallig woont er in hun 
straat nog een stel met kinderen 
dat elkaar in 013 heeft leren ken-
nen.

Kinderen en taal
Leren ze de kinderen Twents en 
Limburgs? Britta: ‘We wonen in 
Tilburg, niet in Limburg of Twente. 

Vandaar dat we gewoon Neder-
lands met ze spreken.’ Joris: ‘Ze 
verstaan wel Limburgs en Twents, 
maar ze spreken het niet.’ 

Verschillende eetgewoonten
Britta: ‘Mijn moeder bakte ieder 
weekend een vlaai, maar die 
gewoonte heb ik niet overgeno-
men. Vroeger haalde ik asperges 
in Limburg, maar tegenwoordig 
haal ik ze bij een boer in de buurt. 
Bekende Limburgse gerechten 
zijn kaai sjottel (red.: een soort 
huzarensalade) en zoervleis (red.: 
Limburgse stoofschotel). Ik heb 
ook een Limburgs kookboek.’ 
Joris: ’In Twente krijg je bij ge-
boortes een krentenwegge (red.: 
groot Twents krentenbrood). 
Twentse kozakken (red.: de smaak 
lijkt op die van mergpijpjes) vind 
ik erg lekker. En niet te vergeten, 
de Twentse baklever.’ 

Cultuurverschillen
Britta: ‘Limburg en Brabant zijn 
bourgondischer dan Twente. De 
cafe’s zijn hier leuker, de mensen 
zijn hartelijker.’ Joris: ’Twentenaren 
zijn wat stugger. Ik ging vroeger 
alleen ’s avonds naar een cafe, niet 
zoals nu overdag om een terrasje 
te pakken. Maar het is daar nu wel 
aan het veranderen.’
Britta: ‘Toen ik naar Tilburg kwam 
had ik wat moeite met de over-
gang van dorp naar stad. Ik ken-
de daar iedereen, er is daar meer 
ruimte en het is minder druk. Ik 
durf Siem daar alleen te laten 
fietsen, hier niet’ Joris: ‘In Almelo 
woonde ik ook in een wijk met 
veel ruimte. Maar ik hoef hier niet 
weg, ik ben hier nu geaard.’ Hun 
kinderen hebben vriendjes in de 
straat, hun vrienden wonen hier, 
ze vinden het een leuke buurt, 
kortom, ‘we hebben hier ons  
sociale leven, we willen hier voor-
lopig niet weg.’  

Britta uit Limburg en Joris uit Twente

Janneke uit Noord-Brabant 
en Sander Hemerijckx uit 
Belgisch Brabant

Een ogenschijnlijk Tilburgs 
gezin, of toch niet?

RECEPT: Cevapcici
In mijn column, ‘De buitengewone buitenlander’ heeft u kunnen lezen over 

mijn vader uit Montenegro en ook dat hij een restaurant had in Margraten. 

Een plek waar ik als kind graag kwam. ‘Cevapcici!’ riep ik als ik de keuken inliep. 

Mijn favoriet! Cevapci wat? Hoor ik u denken. Hieronder de uitleg en hoe u dit 

eenvoudig in uw eigen keuken kunt bereiden!

Benodigdheden (vier porties)

2 uien 

2 teentjes knoflook 

1 ei 

500 gr rundergehakt (of 250 gr rund en 250 gr lam of 250 gr varkensgehakt) 

zout en peper 

3 eetlepels fijngehakte peterselie 

1 eetlepel tomatenpuree 

1 eetlepel mosterd 

snufje cayennepeper 

2 eetlepels bloem 

olie, om in te bakken 

Bereidingswijze

1. Pers de knoflook en hak de uien fijn

2. Meng dit goed door met het ei en het gehakt

3. Meng het zout, peper, peterselie, tomatenpuree, mosterd en 

 cayennepeper door de vleesmassa zodat alles goed verdeeld is

4. Maak vingerdikke worstjes van het gehakt

5. Haal de worstjes door het bloem 

6. Verhit de olie in een pan en bak de cevapcici aan beide kanten 5 tot 6   

 minuten gaar. Ze  moeten van buiten bruin zijn, maar van binnen sappig!

7. Ook lekker voor op de bbq! 

Smakelijk!! 
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De buitengewone 
buitenlander

COLUMN: Stijn Stenzel

Lang leve 
de multi-
culturele 
mens!La-lie-tjiesjh. Dat is hoe je mijn achter-

naam uitspreekt. Een tongbreker voor 
velen die gepaard gaat met de nodige 
vooroordelen en bekende vragen. 
‘Gevalletje oorlog?’ vragen ze met een 
knipoog. ‘Een doodgewone vakan-
tieliefde’ antwoord ik. Mijn moeder 
leerde mijn vader kennen toen ze op 
vakantie was in Kroatië, eind jaren 70. 
Hij was de ober in een restaurant waar 
zij at. Toen sloeg de vonk over. Nog 
geen tien jaar later opende hij een 
Joegoslavisch restaurant in Margraten 
(Limburg) en werd er een kroost aan 
kinderen geboren. 

Toen ik klein was, was ik mij nooit 
bewust dat ik een buitenlandse vader 
had. Ik wist wel dat ik een gekke ach-
ternaam had en dat mijn vader ook 
een taal sprak die ik niet begreep. Hij 
zag er niet buitengewoon buitenlands 
uit doch zijn accent hem wel vaak 
verraadde. De Cito-toets in groep 8 
was het eerste moment dat ik besefte 
dat er iets aan de hand was. Ik was de 
enige in de klas die een score had met 
een sterretje erachter. Ik weet niet 
meer precies wat het was, maar het 
had ermee te maken dat mijn vader 
buitenlands was. Toen ik naar de 
brugklas ging werd mijn gevraagd of 
ik een Nederlandse taalcursus nodig 
had en of ik ooit traumaverwerking 
had gehad. Want er was toch iets met 

de oorlog en mijn achternaam? Ik 
spreek over 2003.

In het gehucht waar ik opgroeide 
waren wij het enige gezin met Joe-
goslavische (tegenwoordig Monte-
negrijnse) roots. Een sterk verouderd 
vakantiepark in dit gehucht werd in 
2005 gok ik, een tijdelijke asielzoe-
kersopvang. Wij brachten speelgoed 
en kleren naar de asielzoekers. De rest 
van de straat ging in protest tegen 
deze ‘ongewenste buitenlanders’. Ik 
was in de war, mijn vader was toch 
ook een buitenlander? Waarom 
was hij anders dan de asielzoekers? 
Natuurlijk kan ik dat nu een beetje 
begrijpen, maar voor destijds kon ik 
dat niet.  

Toen ik op reis was en een blog 
schreef over het feit dat ik mij te vaak 
te gast voelde in plaats van gewoon 
een mens, reageerde mijn vader met 
‘Dat heb ik nog steeds!’. De misschien 
wel pijnlijkste eyeopener. Mijn vader 
is gewoon míjn papaatje, die zich dus 
nooit echt thuis voelt in Nederland. 
En ook niet meer in Montenegro, daar 
heeft hij niets meer. Ik denk aan asiel-
zoekers maar ook aan mensen die de 
provinciegrens oversteken. Vreemde-
lingen, nieuwelingen, de anderen. Of 
gewoon buitengewone bijzondere 
mensen. 

Wanneer en waarom heeft het woord 
multicultureel haar nare bijsmaak ge-
kregen? Op zich staand is het gewoon 
een aanduiding die op bijna iedereen 
van toepassing is. Laat ik als uitgangs-
punt mezelf nemen, ik ben Limburger 
van geboorte, import Tilburger en 
ook Nederlander. Ik heb een flink deel 
van mijn leven gekraakt, volg een 
Hbo-opleiding om jurist te worden 
en werk voor een verzekeraar. Dat zijn 
een aantal van de verschillende cultu-
ren die ik in mijzelf verenig. Ikzelf vind 
het een behoorlijk geslaagde cocktail. 

Volgens mij geldt dat voor alle men-
sen, niemand is maar een cultuur ook 
niet in Tilburg. Maxima zou, als je het 
haar zou vragen, waarschijnlijk zeg-
gen; de Tilburger bestaat niet. Ik zou 
het met haar eens zijn, er is niet zoiets 
als de Tilburger.  Het mooie van een 
stad als Tilburg is juist dat de Tilburger 
niet bestaat, al is het wel leuk om je 
af te vragen wat de Tilburger zou zijn. 
Als je kijkt naar hoe sommige bui-
tenlanden Nederlanders uitsluitend 
op klompen zien dansen met bossen 
tulpen tussen de molens, wat zou het 
beeld van “de Tilburger” dan zijn.

Ik denk dat “de Tilburger” als een in 
blauw en bruine gewaden geklede 
fabrieksarbeider afgeschilderd zou 
worden. Een mens waarvoor een 
ding zeker is, zeiken dat doe ik in een 
kruik. Noeste fabrieksarbeid tot aan 
de dood, in een stad waar altijd een 
laagje stof overheen ligt, met ver-
vuilde grond en vergeten door de rest 
van het land. “De Tilburger” is alleen 
te verstaan door andere Tilburgers, hij 
heeft zijn eigen taal die maar weinig 
van het Nederlands wegheeft. “De 
Tilburger” leeft sober want arbeiders 
hebben het niet breed, alleen als het 
carnaval of kermis is, is er voor “de 
Tilburger” iets te beleven in zijn stad.

De Tilburger is gelukkig veel meer 
dan dat, ze zijn stuk voor stuk een 
samenraapsel van culturen die er 
bij elkaar opgeteld voor zorgen dat 
Tilburgers samen zo’n bijzonder volk 
zijn. Het zou zoveel makkelijker zijn 
als we allemaal beseffen dat multicul-
tureel zijn iets is wat we allemaal al 
lang prima kunnen. Ik denk dat we el-
kaar beter begrijpen als we weten dat 
iedereen meer dan één cultuur met 
zich meedraagt, dat niemand alleen 
maar bruin of wit of man of vrouw is. 
Dat mensen niet alleen maar uit de 
Veestraat of uit de Blaak komen maar 
veel meer zijn dan dat. Als je weet dat 
iedereen veel meer is dan één ding 
geef je jezelf de kans om verder te kij-
ken en te ontdekken dat de persoon 
die tegenover je staat veel meer met 
je gemeen heeft dan je denkt. Lang 
leve de multiculturele mens, want als 
je maar een cultuur hebt dan is dat 
vooral gewoon best wel saai!

Janneke en Sander wonen met 
hun zoon Manu (12 jaar) en 
dochter Alix Kato (6 jaar) in een 
huis aan het Transvaalplein. 
We zitten buiten op het terras. 
Janneke vertelt dat ze tot en 
met haar 17e in Tilburg heeft 
gewoond. Daarna heeft ze veel 
gereisd, ze heeft zelfs een jaar in 
Namibië gewoond. Toen ze weer 
in Tilburg was wilde ze niet meer 
terug. ‘Het is echt thuiskomen in 
Tilburg. Daar waar je middelbare 
school heeft gestaan voelt het 
het meeste als thuis.’ Sander is in 
Belgisch Brabant opgegroeid. Hij 
heeft op meerdere plaatsen ge-
woond, onder andere in de buurt 
van Vilvoorde. ‘Op mijn 25ste had 
ik in 25 huizen mijn bed gehad.’  

Hoe hebben jullie elkaar ont-
moet?
Ze hebben elkaar leren kennen 
op het verjaardagsfeest van 
Sander en een vriend van hem. 
Ze werden allebei 30 jaar. ‘Mijn 
vriend werkte bij een advocaten-
collectief waar ook een vriendin 
van Janneke werkte. Zij kwam 
met die vriendin mee.’ 

Kinderen en taal
Sander leert zijn kinderen 
Vlaamse woordjes. ‘Ze verstaan 
Vlaams en ze vinden het zelf leuk 
om Vlaams te leren.  Het varieert, 
er zijn ook momenten dat ik veel 
Nederlands spreek. Maar wel met 
een Vlaamse tongval.’ Alix Kato 
voelt zich Belgisch en Neder-
lands. ‘Soms vind ik Belgisch een 
beetje moeilijk, maar ik versta al 
veel woorden. Bijvoorbeeld zetel, 
in het Nederlands is dat bank.’ 

Verschillende eetgewoonten
Sander mist de verse broodjes 
van de bakker op zondag. Frites 
zijn ook belangrijk. ‘Goed krokant 
van buiten, zacht van binnen 
en niet te dun. Mayonaise vind 
ik niet lekker, je hebt hier geen 
lekkere sauzen.’ In België is geen 
Indische keuken. Janneke: ’Wij 
vinden nasi en satéetjes met saté-
saus heel gewoon, maar in België  
kennen ze dat niet. Satésaus wil-
len de meesten niet eens proe-
ven.’ Sander heeft het stoofvlees 
liefst zo basic mogelijk. ‘Veel uien, 
goed aanbraden, afdekken met 
bruin brood met mosterd en lang 
stoven in bruin bier.’

Cultuurverschillen
De omgangsvormen verschillen 
nogal. Sander: ‘Jullie zijn veel di-
recter, je moet hier alles kunnen 
zeggen. Als iets een negatieve 
impact kan hebben zeg ik het 
liever niet. In België is ook meer 
respect voor autoriteit en we zijn 
beleefder naar elkaar.’ Janneke: 
‘Duurzaamheid is bij ons een 
optie, in België is het verplicht. 
Ze doen daar bijvoorbeeld al heel 
lang aan afvalscheiding.’ Sander: 
‘Maar hier is statiegeld op plastic 
flessen. En de steden zijn hier 
veel groener.’ Er zijn nog veel 
meer verschillen, dat hadden ze 
van te voren niet zo ingeschat. 
Sander: ‘Met de opvoeding zit-
ten we op één lijn.’ Janneke: ‘De 
kinderen moeten beleefd zijn, 
we leren ze dat ze hun steentje 
moeten bijdragen aan de maat-
schappij en we maken ze bewust 
van duurzaamheid, niet te veel 
consumeren.’

Tekst: Alisa Lalicic 

Ik stap een gezellig huisje binnen, 
in de gang loop ik voorbij een kin-
derwagen waar een baby heerlijk 
ligt te slapen. ‘Neem plaats’ nodigt 
Jael me uit. Aan de muur waar ik 
op uitkijk hangen heel veel foto’s. 
Van kinderen, van Jael en zijn 
partner. Een hele hoop gezellig-
heid in ieder geval. ‘Hopelijk blijft 
die kleine nog eventjes slapen’ 
zegt Jael en neemt dan ook plaats 
aan de keukentafel. 

Hoe ziet jullie gezin er uit?
‘Ons gezin bestaat uit mijn vrien-
din en ik, een dochtertje van twee 
en een jongetje van drie maan-
den. Mijn vriendin en ik zijn al ze-
ven jaar bij elkaar. Zij is een echte 
Tilburgse. Ik daarentegen niet. Ik 
ben geboren in Enschede, opge-
groeid in Alkmaar en Amsterdam. 
Sinds 2002 woon ik in Tilburg. Ik 
ben naar Tilburg gekomen door 
een vriendin destijds.’ vertelt Jael. 
In Brabant was er meer rust, in 
Amsterdam kreeg hij steeds meer 
last van de oppervlakkigheid en 
drukte. Het was dan ook niet heel 
moeilijk voor Jael om zijn spullen 
te pakken en het roer in eigen 
land om te gooien. In het begin 
was dat zeker niet altijd makkelijk, 
maar stap voor stap bouwde hij 
hier steeds meer op. 

Hoe hebben jullie elkaar leren 
kennen? 
‘Het was 2010 toen ik opstap was 

met een vriend en zij met een 
vriendin. We raakten aan de 
praat en dat was erg gezellig. Al 
gauw werden we verliefd en zes 
jaar later kwam ons eerste kind. 
De dingen gaan zoals ze gaan, 
dat is zo mooi aan het leven.’

Wat willen jullie je kinderen 
meegeven? 
We willen onze kinderen graag 
meegeven dat ze zich bewust 
moeten zijn van alles wat er is. 
We voeden ze niet op vanuit een 
bepaalde cultuur of religie maar 
leggen ze uit wat er allemaal 
is. Daarin nemen ze zelf een 
keuze. Het is op zoek gaan naar 
balans. Hoe gaan we met elkaar 
om en wat is rijkdom als je geen 
tijd meer voor elkaar hebt? We 
hebben er bewust voor gekozen 
om geen tv in de woonkamer 
te hebben om maar een simpel 
voorbeeld te noemen. 

Wat maakt jullie gezin zo multi 
culti? 
Zijn moeder heeft een Duitse 
en Portugese achtergrond, 
zijn vader heeft Frans, Duits en 
Spaans bloed. Jael heeft zelf 
vrij weinig meegekregen van al 
deze culturen tijdens zijn eigen 
opvoeding. ‘Ik omarm juist alle 
culturen, het verschil doet er 
niet zo toe. Iedere cultuur heeft 
een bepaalde eigenheid, dat 
maakt iedereen uniek.’ 

Britta en Joris wonen met hun 
twee zonen Siem (6 jaar) en 
Loet (2 jaar) in een huis in de 
Zeeheldenbuurt. Het is prach-
tig weer, dus we zitten lekker 
buiten in de tuin aan een grote 
tafel. Britta komt uit Limburg, ze 
is opgegroeid in Heel, een klein 
dorpje tussen Weert en Roer-
mond. Joris komt uit Twente, 
hij is opgegroeid in Almelo. Ze 
wonen sinds hun studietijd in 
Tilburg. 

Hoe hebben jullie elkaar leren 
kennen?
Ze hebben elkaar leren ken-

nen toen ze tijdens hun studie 
bij 013 werkten. Britta: ‘Het was 
een betaalde baan, geen vrijwil-
ligerswerk. Het was een hechte, 
leuke club. We kregen een passe-
partout, waardoor we naar veel 
concerten konden gaan. Er waren 
leuke feestjes en natuurlijk de na-
borrel.’ Toevallig woont er in hun 
straat nog een stel met kinderen 
dat elkaar in 013 heeft leren ken-
nen.

Kinderen en taal
Leren ze de kinderen Twents en 
Limburgs? Britta: ‘We wonen in 
Tilburg, niet in Limburg of Twente. 

Vandaar dat we gewoon Neder-
lands met ze spreken.’ Joris: ‘Ze 
verstaan wel Limburgs en Twents, 
maar ze spreken het niet.’ 

Verschillende eetgewoonten
Britta: ‘Mijn moeder bakte ieder 
weekend een vlaai, maar die 
gewoonte heb ik niet overgeno-
men. Vroeger haalde ik asperges 
in Limburg, maar tegenwoordig 
haal ik ze bij een boer in de buurt. 
Bekende Limburgse gerechten 
zijn kaai sjottel (red.: een soort 
huzarensalade) en zoervleis (red.: 
Limburgse stoofschotel). Ik heb 
ook een Limburgs kookboek.’ 
Joris: ’In Twente krijg je bij ge-
boortes een krentenwegge (red.: 
groot Twents krentenbrood). 
Twentse kozakken (red.: de smaak 
lijkt op die van mergpijpjes) vind 
ik erg lekker. En niet te vergeten, 
de Twentse baklever.’ 

Cultuurverschillen
Britta: ‘Limburg en Brabant zijn 
bourgondischer dan Twente. De 
cafe’s zijn hier leuker, de mensen 
zijn hartelijker.’ Joris: ’Twentenaren 
zijn wat stugger. Ik ging vroeger 
alleen ’s avonds naar een cafe, niet 
zoals nu overdag om een terrasje 
te pakken. Maar het is daar nu wel 
aan het veranderen.’
Britta: ‘Toen ik naar Tilburg kwam 
had ik wat moeite met de over-
gang van dorp naar stad. Ik ken-
de daar iedereen, er is daar meer 
ruimte en het is minder druk. Ik 
durf Siem daar alleen te laten 
fietsen, hier niet’ Joris: ‘In Almelo 
woonde ik ook in een wijk met 
veel ruimte. Maar ik hoef hier niet 
weg, ik ben hier nu geaard.’ Hun 
kinderen hebben vriendjes in de 
straat, hun vrienden wonen hier, 
ze vinden het een leuke buurt, 
kortom, ‘we hebben hier ons  
sociale leven, we willen hier voor-
lopig niet weg.’  

Britta uit Limburg en Joris uit Twente

Janneke uit Noord-Brabant 
en Sander Hemerijckx uit 
Belgisch Brabant

Een ogenschijnlijk Tilburgs 
gezin, of toch niet?

RECEPT: Cevapcici
In mijn column, ‘De buitengewone buitenlander’ heeft u kunnen lezen over 

mijn vader uit Montenegro en ook dat hij een restaurant had in Margraten. 

Een plek waar ik als kind graag kwam. ‘Cevapcici!’ riep ik als ik de keuken inliep. 

Mijn favoriet! Cevapci wat? Hoor ik u denken. Hieronder de uitleg en hoe u dit 

eenvoudig in uw eigen keuken kunt bereiden!

Benodigdheden (vier porties)

2 uien 

2 teentjes knoflook 

1 ei 

500 gr rundergehakt (of 250 gr rund en 250 gr lam of 250 gr varkensgehakt) 

zout en peper 

3 eetlepels fijngehakte peterselie 

1 eetlepel tomatenpuree 

1 eetlepel mosterd 

snufje cayennepeper 

2 eetlepels bloem 

olie, om in te bakken 

Bereidingswijze

1. Pers de knoflook en hak de uien fijn

2. Meng dit goed door met het ei en het gehakt

3. Meng het zout, peper, peterselie, tomatenpuree, mosterd en 

 cayennepeper door de vleesmassa zodat alles goed verdeeld is

4. Maak vingerdikke worstjes van het gehakt

5. Haal de worstjes door het bloem 

6. Verhit de olie in een pan en bak de cevapcici aan beide kanten 5 tot 6   

 minuten gaar. Ze  moeten van buiten bruin zijn, maar van binnen sappig!

7. Ook lekker voor op de bbq! 

Smakelijk!! 



www.wijkkrantdekoppel.nl                                                                                                                                                                                                                                          pagina 10

BuitenBeter app
Als u een smartphone heeft kunt 
u snel en makkelijk een mel-
ding  maken met de BuitenBeter 
app. Download de gratis app op 
uw smartphone. Na eenmalige 
 registratie komen uw meldingen 
rechtstreeks bij de gemeente 
binnen. Foto’s kunnen eenvoudig 
worden meegestuurd.

WIJKNIEUWS    Berichten van de gemeente

Tot slot Contactpersonen bij de gemeente:  
Ankie van de Sande:06-158 818 44 en Kitty Marijnissen: 06-538 978 44. 
Of mail naar ankie.van.de.sande@tilburg.nl / kitty.marijnissen@tilburg.nl . 
Algemene klachten/meldingen: Centraal Meldpunt (14 013) of via Buiten Beter.

Uitkomsten leefomgeving en veiligheid in uw buurt
De uitkomsten van het onderzoek naar de leefomge-
ving en veiligheid in uw buurt zijn bekend. Vorig jaar 
oktober is hier onderzoek naar gedaan via de zoge-
noemde Lemon-enquête (lemon staat voor leefbaar-
heidsmonitor). Bewoners van de gemeente Tilburg zijn 
toen steekproefsgewijs uitgenodigd voor deelname 
aan het onderzoek. Dit onderzoek gebeurt eens in de 
twee jaar.  

Resultaten Tilburg Zuidwest
De gemeente brengt de resultaten van het onderzoek 
per buurt in beeld. De bewoners in Zuidwest blijken 
heel verschillend te denken over hun buurt. Wel is er 
een rode draad. Zo zijn bewoners ontevreden over 

de mate van vervuiling in hun buurt: te veel zwerfvuil 
en hondenpoep. Ook illegaal geplaatst afval is een 
veelgehoorde ergernis. Gemeentebreed krijgt deze 
 irritatie het laagste cijfer: een 5,9. Bewoners maken 
zich ook zorgen over de ontwikkeling van hun buurt en 
de criminaliteit.

Aandachtswijken 
Alle uitslagen van het onderzoek zijn  te vinden op 
www.lemon-tilburg.nl. U kunt inzoomen op de gege-
vens over uw eigen buurt. Het onderzoek maakt deel 
uit van de Wijktoets. Hierin staan ook allerlei cijfers 
van gemeente en politie. Op www.tilburg.nl (zoekterm 
Wijktoets) staat meer informatie. Op basis van de 

Wijktoets worden in Tilburg Focus- en Aandachtswij-
ken aangewezen. Het college moet hier wel eerst een 
besluit over nemen. 

Het voorstel voor Zuidwest is om de buurt Staatslie-
denbuurt Oost (rondom Rooseveltplein) nog twee jaar 
aan te wijzen als Focuswijk. De Uitvindersbuurt en 
Oerle worden aandachtswijken. Dit betekent dat er 
vanuit de gemeente en netwerkpartners extra inzet is 
om de leefbaarheid en veiligheid in de buurt te verbe-
teren. Hebt u ideeën of suggesties om de leefbaarheid 
in uw buurt te verbeteren, neem dan contact op met 
de gemeente via ankie.van.de.sande@tilburg.nl.

Parkeren Sint Anna
Eerder is gebleken dat het parkeren in St. Anna ingewikkeld is. 
Door de smalle straatjes zijn er minder parkeerplaatsen dan 
auto's. Ook is er weinig ruimte voor uitbreiding van parkeer-
plaatsen. Naar aanleiding van de laatste vergadering met het 
reviewpanel is afgesproken dat de gemeente eerst nog goed kijkt 
naar de verhouding tussen het aantal parkeerplaatsen en het 
aantal bewoners en voertuigen. Dat onderzoek is afgerond en de 
gemeente heeft een nieuwe vergadering met het reviewpanel 
ingepland. Heeft u vragen, stuur dan een mail naar 
kitty.marijnissen@tilburg.nl 

Herinrichting Rooseveltplein 
De herinrichting van het Rooseveltplein is gestart. De contouren worden steeds beter zichtbaar. Voor 
de zomervakantie moet het werk afgerond zijn en is het plein klaar om te spelen. Om samen het plein 
mooi te houden, is er een app-groep gestart met direct omwonenden. Deze groep groeit gestaag. Wilt 
u zich ook aanmelden, stuur dan een mail met uw gegevens aan kitty.marijnissen@tilburg.nl. Er komt 
een feestelijke opening van het plein. Daarover volgt zo snel mogelijk meer informatie.

Playground Generaal Smutslaan
Burgemeester Weterings heeft onlangs samen met de directeur van Brabant Water het eerste water-
tappunt in Tilburg geopend bij de Playground aan de Generaal Smutslaan. Ook de sportcontainer van 
de Richard Krajicek Foundation is geopend. Hiermee wil de gemeente en Buurtsport meer verschil-
lende activiteiten voor jongeren kunnen organiseren op de playground.

Pas op voor 'babbeltrucs' 
In Tilburg worden inwoners regelmatig slachtoffer van babbeltrucs. Onbekenden bellen aan en ge-
bruiken een smoes om binnen te komen en spullen te stelen. Mocht zoiets gebeuren, bel dan zo snel 
mogelijk de politie via 0900 8844. 

Tips: 
• Kijk wie er heeft aangebeld voor u de deur opendoet. 
De deur op een kier openen kan ook, met een deurketting 
of een kierstandhouder. Laat nooit onbekenden binnen, 
ook niet als ze betrouwbaar en onschuldig ogen.

• Als u binnen iets wilt pakken, bijvoorbeeld voor een  
collecte, laat mensen dan buiten staan en doe de deur 
dicht. Loop niet met iemand mee naar buiten. Geef nooit 
een pinpas of pincode af en betaal niet voor pakjes die u 
niet besteld heeft. 

• Dieven doen zich soms voor als meteropnemer of  
reparateur. Maar 'echte' meteropnemers komen nooit 
onaangekondigd langs. Daarnaast dragen zij een uniform 
met logo, hebben ze een legitimatiebewijs bij zich (vraag 
hiernaar) en komen ze met een bedrijfsauto.
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‘buurt-ca-fé o (-s)
café in een woonwijk
COLUMN
Door: Pietjan Dusee

Ivo Barac is niet alleen een man met 
een missie maar ook een overtuigd 
pacifist. De oproep midden in deze 
oorlog in te treden in het leger kon 
hij niet anders beantwoorden dan 
met een vlucht. Hij was 23 jaar oud 
en is dus al langer ingezetene van 
Tilburg, nog vol van de Balkan cultuur 
maar ook volledig hier thuis, kortom 
hij is  al een heel tijdje vluchteling af, 
nou ja hij wil heel andere verhalen 
vertellen.

De hele buurt kent het en is er 
waarschijnlijk om een of andere 
reden ook wel binnen geweest. Meer 
dan vijftig jaar huisde in het pand aan 
de Trouwlaan het gerenommeerde 
Café biljart Bonne Auberge met als 
verborgen geheim 2 bowlingbanen 
in het achterzaaltje en daar streek Ivo 
inmiddels midden veertig neer om 
zonder zorgen (No Sikiriki) rondom 
eten en drinken in een omgeving 
van Balkan tradition, fusion, gypsy, 

jazz, pop en rock een verbinding te 
creëren tussen culturen, kastes en 
geaardheden. Ik zei het al: Ivo is een 
man met een missie en niet snel te-
vreden en hij is druk en hij ratelt een 
aaneenschakeling van bijzondere 
activiteiten aaneen, want zijn stem 
staat niet gemakkelijk stil.
 
En dan maakt hij –laten we het 
ongelukkig een doorstart noemen- 
een doorstart en eerst is er eetcafé 
Kolekt-Ivo (grapje) geboren wat hij 
onlangs ook nog uitbreidde met het 
ochtendcafé Kolektivo met het 
ochtendontbijt Kolektivo met vers 
fruit, yoghurt met muesli, vers sap, 
gebakken eieren en broodjes en met 
’s avonds nog gewoon bijzonder 
warm Kolektivo eten uit de Balkan 
keuken.

Tilburg was natuurlijk heel lang een 
dorpsstad wat zich onder meer uitte 
dat als je op onchristelijke tijden 

van bijv. Schiphol kwam of uit een 
andere kroeg er nergens een ontbijt 
te scoren was. Nu de stad naar een 
soort van volwassenheid aan het 
groeien is kan dat op meerdere 
plaatsen en dat lijkt mij goed. 
Bovendien geeft Ivo aan dat wat 
hem betreft voor een gezonde basis 
juist het ontbijt essentieel is, 
waarvan akte. Verbinden, samen 
koffie drinken of desnoods thee, 
ontmoeten, samen werken en dat in 
de ochtend vanaf acht uur dan bent 
u welkom. 
 
In plaats van een lieve column heeft 
dit stukje zich ontwikkeld tot een 
reclamespotje waarvoor tot op 
zekere hoogte mijn excuses. Maar 
dankzij de emancipatie van mijn 
geboortestad en mensen zoals Ivo 
kan ik niet zoals ik Frankrijk 
meemaakte met de boeren uit de 
buurt ’s ochtends om 8 uur een 
pastis of een Byrrh, of een raki aan de 
toog nuttigen dat is ook overdreven. 
Tot die tijd hulde aan New Yoghurt, 
Beans & Bite, Mugs & Muffins, 
Buutvrij en bovenal Kolektivo, want 
welke als je over buurtcafé spreekt 
horen in dit rijtje niet thuis en wie 
blijft er dan over?
 
Juist!

foto; Kim Pattiruhu

Hoe lang blijf je vluchteling en blijft het verhaal dat de 
mensen van je willen horen het verhaal van jouw vlucht. De 
Burgeroorlog in Joegoslavië sleepte zich met horten en stoten 
van 1991 naar 1999 om uiteindelijk in Kosovo te landen. Heel 
dichtbij en tegelijkertijd heel ver weg. Hij is een christelijke 
Kroaat uit de industriestad Zenica, een plaats van zo’n 130.000 
inwoners in het huidige Bosnië en Herzegovina.
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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. 

Nieuwe datum voor 60+ Beurs Tilburg:
8 september 
Dit jaar vindt alweer de zestiende editie 
van de 60+ beurs plaats. Dit keer niet in 
het eerste weekend van oktober maar op 
zaterdag 8 september. Vorig jaar kwamen 
zo’n 3.000 bezoekers uit Tilburg en om-
streken naar de Euroscoop om zich te laten  
informeren bij de verschillende stands, 
maar zeker ook voor de muzikale omlijsting 
en een hapje en een drankje. De 60+ beurs 
duurt van 10.00 tot 16.00 uur en is gratis 
toegankelijk. Kijk voor meer informatie op 
www.60plusbeurstilburg.nl. 

De beurs is de uitgelezen mogelijkheid om 
uw bedrijf of organisatie aan deze doel-
groep te presenteren. Via de website kunt 
u zich als standhouder aanmelden. 

Buitenspelen met R-Play in Korvel
Heeft u het al opgemerkt? Iedere donder-
dagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur staat 
R-Play van R-Newt Kids bij de Generaal 
Pattonstraat of het Rooseveltplein (af-
hankelijk van de werkzaamheden op het 
plein). R-Play is een speelbus waar kinde-
ren (groot) speelgoed kunnen lenen dat ze 
thuis niet altijd hebben en waar ze samen 
met andere kinderen kunnen spelen. De 
speelbus is er voor kinderen van 4 t/m 12 
jaar, maar ook jongere kinderen zijn van 
harte welkom. Het is dan wel verplicht dat 
er een ouder of verzorger meekomt. De be-
heerders van R-Play begeleiden de kinde-
ren bij het buitenspelen, maar de eindver-
antwoordelijkheid voor het buitenspelen 
blijft altijd bij de ouders en/of verzorgers. 
Komt u samen met uw kindje spelen? Dan 
staat er gratis koffie en thee klaar

Meer weten over R-Play? Of wilt u mee-
helpen om kinderen uit de buurt een 
veilige speelplek te bieden? Bel of mail 
naar de contactpersoon Noor van Wijck:  
noorvanwijck@contourdetwern.nl of 013 
543 66 64. Langskomen op donderdagmid-
dag kan natuurlijk ook! R-Play van R-Newt 
Kids is onderdeel van ContourdeTwern en 
is ook te vinden via de Facebookpagina 
R-Play R-Newt Kids.

WeHelpen Tilburg
Helpt u graag een ander? Of kunt u wel wat 
hulp gebruiken, bijvoorbeeld met het doen 
van boodschappen of het uitlaten van de 
hond? Kijk dan eens op www.wehelpen.
nl/tilburg, de website om informele hulp 
te vragen en aan te bieden. De website is  
gratis en iedereen kan zich aanmelden. 

In het wijkcentrum kunt u allang niet meer  
alleen op maandag tot en met vrijdag terecht 
voor activiteiten. Wist u dat er ook in de weeken-
den steeds meer te doen is in wijkcentra? En die 
activiteiten zijn hartstikke leuk! In dit artikel leest 
u er meer over.

Rondleidingen, muziek en workshops tijdens 
open dag van wijkcentra
Wie zich afvraagt wat een wijkcentrum precies te 
bieden heeft, kan op zondag 24 juni kennisma-
ken met de centra in Tilburg, haar medewerkers 
én diensten. In Tilburg Zuid zetten De Nieuwe 
Stede, het Zuiderkwartier en Spijkerbeemden 
tussen 13.00 en 17.00 uur voor jong en oud haar 
deuren open.

Bij de Nieuwe Stede kunnen bezoekers een rond-
leiding krijgen, mogen volwassenen en kinderen 
een mozaïekstuk maken en wordt er muziek ver-
zorgd door een interactieve DJ. Kinderen kunnen 
zich verder vermaken bij de R-Play-bus vol spel-
materiaal en er zijn diverse bijzondere hapjes 
verkrijgbaar, gemaakt door vrouwen(groepen) 

uit de wijk. Ook staat er een lekkere soep voor 
u klaar.

De Spijkerbeemden pakt uit met een mode-
show door de Schatkist en optredens van Tiamo  
Kosten (finalist Volkszanger Junior) en Jolanda 
Bergmans (finalist Kleintje Hollands). Verschil-
lende huurders presenteren zich op een markt 
of door workshops te geven en kinderen én 
jongeren kunnen zich vermaken op een pan-
naveldje van R-Newt en Buurtsport. Ook op de  
Spijkerbeemden kunt u genieten van een soepje.

Wat zou u als bezoeker kunnen brengen of ha-
len in het wijkcentrum? Die vraag staat centraal 
tijdens de open dag op het Zuiderkwartier. Het 
Zuiderkwartier heeft in het afgelopen jaar in  
samenwerking met bewoners verschillende 
mooie initiatieven ontwikkeld, zoals een indoor 
schaatsbaan en Club Flyz, een speciaal dance 
event voor kinderen en jongeren. Tijdens de 
open dag wordt u gevraagd mee te denken over 
nóg meer mogelijkheden in het wijkcentrum.

Tijd voor wereldmuziek in de Nieuwe Stede
Houdt u van wereldmuziek? Kom dan op zondag 
1 juli naar wijkcentrum de Nieuwe Stede, waar 
tussen 13.00 en 17.00 uur de tweede editie van 
festival CultiStede plaatsvindt. Tijdens CuliStede 
worden er optredens verzorgd door cursisten 
van Wereldmuziek Tilburg, kunt u genieten van 
Oliver Pesch, een singer-songwriter uit Rotter-
dam die zich laat inspireren door blues en folk uit 
de jaren 60 en 70, en Cynthia Gabla, een  profes-
sionele danseres uit Ghana. Tussen de optredens 
door verzorgt DJ Harun de muzikale omlijsting 
met zijn nostalgische muziek uit verschillende 
landen. Voor wie liever zélf aan de slag gaat, is 
er een workshop EBRU-kunst (‘marmeren’ van 
papier) en kunt u deelnemen aan een percussie-
workshop. 

Hapjes worden verzorgd door het wijkrestaurant 
in samenwerking met buurtmoestuin Korvel. De 
middag wordt georganiseerd door Wereldmu-
ziek Tilburg, samen met ContourdeTwern en met 
ondersteuning van Verrijk je Wijk. 

In Tilburg hebben naar schatting 21.000 tot 
23.000 mensen moeite met lezen en schrijven. 
Deze zogenoemde laaggeletterden zijn soms 
anderstalig, maar een nog veel groter gedeelte is 
van Nederlandse afkomst. Iemand die laaggelet-
terd is, heeft moeite met taal en/of digitale vaar-
digheden en kan daardoor niet goed meedoen 
in de samenleving. Hoewel het een veelvoorko-
mend probleem is, vinden veel mensen het lastig 
om om te gaan met laaggeletterdheid.  

Het Taalhuis helpt u de eerste stap te zetten wan-
neer u beter wil worden in taal of het omgaan 
met de computer. Tijdens het wekelijkse spreek-
uur staan vrijwilligers klaar om u te woord te 
staan en te helpen. 
Het Taalhuis is óók interessant voor taalvrijwilli-
gers. Wij hebben een collectie materialen waar 
u als taalvrijwilliger gebruik van kan maken  om 
een ander te helpen bij het verbeteren van de 
basisvaardigheden.

Wilt u uw taal-, computer- of rekenvaardigheden 
verbeteren?  Of kent u iemand die dit wil? Kom 
dan naar het spreekuur op dinsdag bij de Spijker-
beemden, waar vrijwilligers John, Petra en Helma 
u graag te woord staan. Wilt u meer informatie of 

u inzetten als taalvrijwilliger? Loop eens binnen 
of mail naar tilburg@taalhuismb.nl.

Spreekuur Taalhuis Spijkerbeemden
Don Sartostraat 4
Dinsdag van  09.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 
18.30 uur
Is een dinsdag niet mogelijk? In Tilburg zijn vier 
Taalhuizen. U bent ook altijd welkom op een van 
de andere spreekuren.

Spreekuur Taalhuis ’t Sant,
Beneluxlaan 74, woensdag van 09.00 - 12.00 uur

Spreekuur Taalhuis Wagnerplein
Wagnerplein 4, dinsdag van 14.00 - 17.00 uur

Spreekuur  Taalhuis MST
Gasthuisring 54a, donderdag van 13.00 - 16.00 
uur

Het Taalhuis is een onderdeel van taalnetwerk 
Midden Brabant; een samenwerking tussen 
ContourdeTwern, Bibliotheek Midden Brabant, 
MST-mensen in beeld houden, ROC Tilburg 
school voor Educatie en Inburgering en Stichting 
Lezen & Schrijven. 

Beter worden in taal doet u bij het Taalhuis

Volop weekendactiviteiten in wijkcentra in Zuid
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In verschillende parken in Tilburg 
zijn rond bomen boomstammen 
gelegd. In onze wijk is dat het 
Korvelplein, het Kromhoutpark en 
het Transvaalplein. Toen ze er net 
lagen had ik geen idee waarom. Er 
stond wel een bord dat de parken 
werden opgeknapt, maar er stond 
niets over de boomstammen.

Navraag bij buurtbewoners leverde 
verschillende antwoorden op.  ‘Geen 
idee, ik vind het lelijk.’  ‘Het is een 
soort bank. Je kunt dan met een 
groepje rond de boom gaan zitten.’ 
‘Volgens mij liggen ze daar om 
insecten te lokken.’ ‘ Zo worden de 
wortels van de bomen beschermd 
als het gras gemaaid wordt.’
Ik heb het nagezocht en het laatste 
antwoord bleek het juiste te zijn. 
Een boom heeft een wortelpakket 
dat net zo groot en breed is als de 
kroon van de boom. Om de boom 
gezond te houden is het zaak dat 
wortelpakket te beschermen. 

foto; Martin Stoop

Parcours doet
het gewoon!

Wethouder Hans Kokke en de leerlingen Nicky en 
Tijmen onthullen de naam van het nieuwe restaurant: 
Binnen bij Parcour. Hans Kokke: “Leuk een restaurantje 
in de buurt, ik ga er zeker gebruik van maken. Dit helpt 
om jongeren een goede start te geven en daar mogen 
jullie trots op zijn!”

Op vrijdag 1 juni was er groot 
feest op Parcours. De school, aan 
de Generaal Smutslaan, vierde 
dat de verbouwing klaar is. 
’s Ochtends voor de leerlingen 
en ’s middags voor genodigden.
Door de verbouwing heeft de 
school een prachtig sfeervol 
restaurant gekregen, waar ook 
gasten van buiten de school 
welkom zijn.

Op het parkeerterrein staat een 
grote stormbaan. Na een feestelijk 
welkom in het restaurant, gaan de 
leerlingen hier ’s ochtends helemaal 
los. ’s Middags is het officiële 
gedeelte, waar Nicky en Tijmen 
(twee leerlingen) en wethouder 
Hans Kokke het nieuwe restaurant 

openen. Gasten kunnen rondlopen 
door het gebouw. We horen 
enthousiaste reacties. Leerling Nicky 
geeft uitleg over arbeidstoeleiding: 
“we zijn hier aan het verpakken, 
bijvoorbeeld theezakjes met speciale 
thee en dan het zakje dicht stikken, 
hondenbotten aftellen en inpakken. 
Ook maken we kattenkrabhuisjes of 
demonteren we laptops.”

Het gebouw heeft een hele andere 
uitstraling gekregen: meer sfeer, licht, 
openheid en kleur. Mirianne Govers, 
directeur van Parcours: “Deze 
uitstraling en openheid past veel 
beter bij onze visie. We willen laten 
zien wat onze leerlingen allemaal 
kunnen. Er is meer ruimte voor de 
praktijkvakken en er zijn nieuwe 
leerwerkpleinen, waar jongeren 
individueel of samen met een thema 
aan de slag kunnen. We zijn een 
kleine school, waar iedereen elkaar 
kent. Leraren en leerlingen zorgen 
samen voor een fijne leeromgeving 
die aansluit bij de interesses van de 
jongeren. We hebben hiervoor nu 
nog meer mogelijkheden gekregen.“

Nieuwe restaurant is blikvanger
Vooral het nieuwe restaurant ‘Binnen 
bij Parcours’ is een echte blikvanger. 
“We zijn er supertrots op dat leerlin-
gen hier praktijkervaring kunnen
 opdoen in het werken in de keuken 
en de bediening. En dat niet alleen. 
We koken met zelfgekweekte groente 
uit onze eigen moestuin en zorgen 
voor een vers boeketje op tafel uit de 
eigen bloementuin. We zijn nog aan 
het proefdraaien, in het volgende 
schooljaar gaat het restaurant open 
en is het een ontmoetingsplaats 
voor mensen van buiten de school 
met onze leerlingen. Ze kunnen hier 
terecht voor een lunch of een diner, 
op inschrijving. Zo leggen we nog 
meer verbinding met de wijk”, aldus 
Mirianne.

Parcours is een school voor voortge-
zet speciaal onderwijs in Tilburg en 
is één van de zeven scholen van de 
stichting Biezonderwijs. Leerlingen 
behalen certificaten op het gebied 
van veiligheid, keuken, bediening en 
facilitair. Of een vmbo-diploma basis 
of kader.

Reünie 1965-1972
Gerardus Majella school 
Door Alisa Lalicic 

We gaan terug naar 1965. Het jaar waarin Wilma als klein meisje voor het eerst 
naar school ging. Naar de Gerardus Majella om precies te zijn. De school is er 
inmiddels niet meer. Tegenwoordig staat MFA Zuiderkwartier op deze plek. 
‘Een plek met veel historie’ zoals Wilma zelf zegt. Er is sindsdien veel veranderd, 
de hele maatschappij is veranderd. Hoe zou het met iedereen zijn van toen? 
Wilma vroeg het zich af en besloot, samen met een andere klasgenoten van 
toen om een reünie te organiseren. 
‘Het was een fijne school, we waren samen één. Hoewel de school veel 
diversiteit kende, ging het allemaal goed met elkaar. Je had respect voor de 
leerkrachten. Een grote mond geven zat er niet bij. En als je iets had gedaan 
wat niet mocht? Dan kreeg je thuis ook nog een straf. Dat is tegenwoordig wel 
anders!’ zegt Wilma. Ze heeft goede herinneringen aan de school, aan de
leerkrachten en aan haar klasgenoten. Sommige ziet ze nog regelmatig in 
de wijk, anderen heeft ze jaren niet gezien. Ze hoopt dat er zoveel mogelijk 
mensen komen en misschien ook wel wat leerkrachten van toen. Online heeft 
ze allerlei foto’s gevonden van de school. Ook dat roept heel wat herinneringen 
op en mooie verhalen. ‘Ik hoop dat de reünie voor nog meer mooie verhalen 
zorgt en dat er veel mensen op zullen afkomen.’

Inmiddels hebben zich al meer dan honderd mensen aangemeld. ‘Dat is toch 
super!’ zegt Wilma blij verrast. Heeft u op de Gerardus Majella school gezeten 
tussen 1965-1972, dan bent u van harte welkom op deze reünie!. De reünie 
vindt plaats op zaterdag 20 oktober 2018 in het Zuiderkwartier, van 19.00 tot 
twaalf uur. Aanmelden kan tot eind juli via wilmavangestel@live.nl  of kijk op 
facebook, zoekterm Gerardus Majella school Reunie Tilburg. Tot dan! 
Het organisatieteam; Truus Verstappen, Marjon de Jong, Johan Smulders, 
Miriam Frijters en Wilma van Gestel.

Boomstammen
Door Anita Zeeman

Binnen de ring van boomstammen is 
het gras weggehaald. Er werd bodem-
verbeteraar gestrooid of er werden 
bloeiende planten in gezet. 
Maaimachines blijven weg bij de stam 
en rijden niet meer over het wortel-
pakket. De gemeente Tilburg biedt op 

deze manier de monumentale bomen 
in de parken bescherming. 
Maar daarnaast is het natuurlijk goed 
mogelijk dat de stammen op den 
duur insecten lokken en niemand 
houd je tegen als je de stammen als 
bankje gebruikt.

Een traject in de Krachtcentrale 013 
brengt beweging in loopbaan en leven. J
e leert nieuwe mensen kennen en werkt 
gestructureerd aan het vinden van een 
vrijwillige of betaalde baan.

Meer informatie over het traject en de 
verhalen van oud-deelnemers vind je
op: www.dekrachtcentrale013.nl

Meld je aan via de site of bel ons direct 
voor meer informatie of een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek:  06 - 19077041

De krachtcentrale 013 biedt trajecten 
aan mensen met óf zonder uitkering

www.dekrachtcentrale013.nl

GEEF 

JE PLANNNEN 

VLEUGELS
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Trouwlaan

Sint Anna

Korvel W
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Stenen eruit

Bekijk de stenen in je tuin: De tegels waar onkruid en mos 
welig tieren kun je zeker verwijderen. Onkruid is zelden te 
vinden op plekken waar je vaak loopt. Laat de rest van je 
tegels functioneel zijn: dus alleen stenen voor een terras 
en looppaden. 

Zorg voor een ontwerp: Natuurlijk kun je een tuinontwer-
per inschakelen, maar daar betaal je ook voor. Wie advies 
wil voor een zo groen mogelijke tuin kan bijvoorbeeld bij 
WildeWeelde terecht. Op de gelijknamige website vind 
je een landelijke lijst van tuinontwerpers en inrichters die 
milieuvriendelijk tuinieren voorop hebben staan.
Ontdek je eigen ontwerptalent: Bedenk globaal een inde-
ling en vraag eventueel een vriend(in) om mee te denken. 
Of benader iemand die al een mooie tuin heeft. Bovendien 

zijn er gratis softwareprogramma’s zoals 
Google SketchUp. Met de muis ontwerp je 
je eigen tuin in 3D. Het echte werk: de tegels 
uit de tuin. Dikke kans dat je onder de tegels 
op een laagje wit zand stuit. Spit die witte 
toplaag goed door met de zwarte grond die 
eronder ligt. Meng tijdens het spitten ook 
wat compost door het zand heen. Dan is de 
grond klaar voor planten.

Wat doe je met die stenen? Hang een bordje 
met ‘gratis stenen’ bij de deur of probeer via 
internet je stenen door te geven. Een andere 
optie is om kleine stenen op te stapelen en 
zo een verhoogde plantenbak te creëren.

Planten en Bloemen erin

Plant je eerste struiken en planten: Richt eerst de basis-
vorm van je tuin in. Geef jezelf tijd om te wennen aan 
dat beeld. Een jaar later kun je dan nog een paar grotere 
planten of struiken plaatsen.

* Plant je tuin niet te vol: Planten groeien hard in het 
voorjaar en de zomer. Zorg ervoor dat ze er de ruimte voor 
hebben.
* Denk aan de fauna: Maak  je tuin ook vlinder- en bijvrien-
delijk. Met bijvoorbeeld een vlinderstruik help je de vlin-
ders en met wilde bloemen de bijen.

* Maak het jezelf gemakkelijk: Kies voor een vlinderstruik, 
sedum, lavendel of rododendrons. Dit zijn ook planten die 
goed bestand zijn tegen aanhoudende droogte én hoos-
buien.

Weet je nog: De Facebookpagina ‘Plantenasiel Tilburg’? 
Met ruim 1.400 leden kun je vast een mooie groene start 
maken!

Bron: Radar+, Lente 2018, nummer 2.
Fotografie: Kim Pattiruhu

Vogels, vlinders, bloeiende planten en een gazonnetje. Dat is het beeld 
dat we van het voorjaar en tuinen hebben. Maar er gaapt een kloof 
tussen denken en doen. Die groene oase wordt in werkelijkheid vaak 
een versteende tuin. En zo zien onze tuinen er allemaal anders uit.

Wat zijn de effecten van 
al die tegels?

Door verstening komt de 
biodiversiteit meer en meer 
onder druk te staan. Vogels, 
vlinders, bijen, egels en 
andere dieren vertrekken 
uit de achtertuin. 

De extra stenen leiden ook 
tot wateroverlast en 
hittestress. Regenwater dat 
voorheen door het
particuliere groen opge-
vangen werd, moet nu 
afgevoerd worden via de 
riolen. Daar zijn de riolen 
vaak niet op berekend. 
Daardoor komen straten en 
tuinen blank te staan.

Ook blijft warmte boven 
oppervlakten met veel 
stenen langer hangen. Op 
warme zomerdagen
ontstaat er daardoor 
hittestress in veel steden, 
dat de gezondheid van 
kwetsbare groepen als 
bejaarden, zieke mensen 
en baby’s bedreigt. 
Op tropische zomeravon-
den kan het verschil tussen 
stenen en groen maar liefst 
7 graden verschillen!

TIPS
Voor 150 euro heb je al 
een groene tuin! 
Voor de kosten hoef je het 
niet te laten. Met wat 
creativiteit kun je met een 
budget van nog geen 150 
euro je tuin daadwerkelijk 
vergroenen.

1. Planten, struiken en 
bloemen kun je op al-
lerlei plaatsen gratis 
krijgen. Kijk bijvoorbeeld 
op Marktplaats.nl of de 
Facebookgroep Planten- 
en Stekjesruil, waar meer 
dan 9000 mensen groen 
met elkaar delen. De kans 
is groot dat iemand in 
de buurt planten gratis 
aanbiedt.
2. Laat je vrienden, buren 
en familie weten dat je de 
tuin wil opknappen. Veel 
tuinliefhebbers dunnen 
hun tuin in het voorjaar 
uit. Ongetwijfeld is er 
iemand die nog wel een 
mooie plant heeft die jij 
gratis mag uitgraven en 
ophalen.
3. Stekjes en zaadjes zijn 
goedkoop, net als bodem-
bedekkers. Ga langs bij 
een kwekerij en met een 
paar tientjes kun je voor-
lopig vooruit en oogst je 
komende zomer je eigen 
groenten. 
4. Veel tuincentra verko-
pen planten en struiken 
als ze in bloei staan. Vaak 
worden die planten en 
struiken aan het einde 
van het seizoen tegen 
lage prijzen verkocht. Dan 
haal je dus voor 2,50 euro 
zomaar een vlierstruik op, 
waar je jarenlang plezier 
van hebt.
5. Ga in de tuin met de 
seizoenen mee. Zomer-
bloeiers als de fuchsia en 
het vlijtig liesje koop je 
ongeveer vanaf de maand 
mei. Dan heb je voor twee 
euro een kleurrijke zomer-
plant op de kop getikt. 
Hetzelfde geldt bijvoor-
beeld voor bloembollen. 
Koop en plant ze in de 
herfst, dan heb je daar 
volgend voorjaar plezier 
van, zowel in je tuin als in 
je portemonnee.

Zeehelden
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TOEN EN NU
Capucijnenstraat, gezien vanaf 

het Lieve Vrouweplein
Toen 

Op deze foto is een stukje van het Lieve Vrouweplein te zien en de 
Capucijnenstraat tot de Anna-straat. Toen deze foto gemaakt werd stond 
de Sint Annakerk er nog. De architect van dit neo-gotische gebouw was 
de heer J.H van Abeelen. De kerk werd in 1899 in gebruik genomen. Na de 
oorlog werd hij gerestaureerd.  in 1970 werd de kerk gesloten en in 1973 
gesloopt. De bijbehorende pastorie bleef behouden. Het hoekhuis rechts 
heeft een torentje, het hoekhuis links heeft de ingang schuin op het plein, 
een van de huizen rechts heeft een erker op de bovenverdieping. Het witte 
huis op de hoek met de Annastraat heeft twee ramen in de zijgevel die 
schuin boven elkaar staan. Het Lieve Vrouweplein is bestraat met 
kinderkopjes. Op het pleintje zelf ligt een grasveld. 
Bron:Regionaal Archief

Nu 
De huizen aan de rechterkant van de Capucijnenstraat staan er nog. 
Herkenbaar is het huis met het torentje en het huis met de erker.  Ook het 
huis op de hoek met de Annastraat is er nog. Puur toe-val: op beide foto’ s is 
een persoon te zien onder het bovenste raam. De kerk is er niet meer, maar 
er staat nu wel een grote boom. Op de oude foto verlaat een man met een 
ladder het pand op het Lieve Vrouweplein.  Dat pand staat er nog, het is nu 
een computerzaak. De twee kleine witte huis-jes ernaast staan er niet meer. 
In de plaats daarvan staat er nu een groot huis dat wat verder naar achteren 
staat. De straat van het Lieve Vrouweplein is nu een fietspad en op het
 pleintje staan struiken.
Bron: Pieter Stoop

foto; Kim Pattiruhu

Multicultureel 
Brabant
COLUMN
Door: Wim Werker

Ik was zeven toen ik met mijn ouders in 1955 van Amsterdam verhuisde naar Boxtel. Het was 
een erg groot verschil in die tijd. De Brabanders keken maar vreemd naar die mensen met dat 
rare accent. We waren atheïsten en gingen dus ook niet naar de kerk. In die tijd ging vrijwel 
iedereen nog naar de kerk dus je was een buitenbeentje. Een behoorlijk buitenbeentje. Ik vond 
het niet prettig want je was “anders” en dat lieten de buren en de buurkinderen ons wel voelen.

Fotografie in wijkcentrum
De Nieuwe Stede
Vanaf september 2017 hebben Michael Molenaar en 
Chris Oomes fotografie op de agenda gezet van wijkcentrum De 
Nieuwe Stede. Op veel woensdagavonden is de Creatieve ruimte 
in het wijkcentrum dan het decor van foto’s bespreken en came-
ratechnieken uitwisselen.

Naast een fotografiecursus is er elke twee maanden een groep van 16 
hobbyfotografen die met elkaar foto’s bespreken. Vanuit een gezamenlijk 
gekozen thema gaat iedereen op pad om foto’s over dat onderwerp te 
maken. Na twee maanden worden tijdens de fotoclubavond alle uitgeprinte 
foto’s naast elkaar gelegd. Je ziet dan hoe ieder vanuit zijn eigen 
perspectief het thema fotografeert. Chris Oomes: ”Welke thema het ook 
is, lente, symmetrie, architectuur, het is altijd verrassend hoe divers foto’s 
rondom de verschillende thema’s zijn.”

In de Nieuwe Stede worden er ook fotocursussen gegeven; voor 
beginners, half gevorderden en gevorderden. Altijd staat de cursusavond in 
het teken van elkaars foto’s bespreken én nieuwe cameratechnieken leren. 
Alle cursisten gebruiken een spiegelreflexcamera of een systeemcamera. Dat 
is wel een eerste vereiste, want die camera’s zijn ingewikkelder te bedienen 
dan de smartphones. Michael Molenaar vult aan: “Bij goede foto’s maken is 
het belangrijk dat je je camera goed beheerst, dus leer je de baas te zijn over 
je eigen camera. ” Daarnaast worden er ook bekende fotografen besproken, 
en allerlei thema’s en camera benodigdheden.

Elk half jaar wordt er naar een expositie toe gewerkt, waar cursisten en 
clubleden hun mooiste foto’s exposeren. Zo is er een grote expositie geweest 
afgelopen 18 februari, toen hebben fotografen van de fotoclub, én de 
cursusten hun foto’s tentoongesteld. Er was veel muzikale omlijsting en 
werden er hapjes gepresenteerd. “Een grote en geslaagde happening mogen 
we dat wel noemen”. Centrumcoördinator van De Nieuwe Stede, Aurora van 
Schijndel, wil er door het grote succes een jaarlijks terugkerend evenement 
van maken. Op zondag 8 juli staat trouwens weer een foto expositie gepland. 
De cursisten van de gevorderdencursus laten dan hun talent zien, elk presen-
teert een serie foto’s met een zelfgekozen thema. “Het niveau van de cursisten 
is hoog, dus we verwachten weer een mooie expositie.”
In oktober 2018 start een nieuwe basiscursus/halfgevorderden op de woens-
dagavonden. Belangstellenden of wie informatie wil over deze fotografie-

activiteiten, kunnen een mail sturen 
naar fotoinspiratie@gmail.com. 
Geïnteresseerden kunnen ook op de 
facebookpagina kijken: https://www.
facebook.com/fotoinspiratie/ of op 
de Blog: https://fotoinspiratiecursus.
wordpress.com/ Zondagmiddag 8 
juli van 14:00uur tot 16 :00uur. In de 
Nieuwe Stede, Capucijnenstraat.

Nu waren Amsterdammers in dat 
opzicht ook geen lieverdjes want 
iedereen die van buiten Amster-
dam kwam dat waren “boeren”. 
Het superioriteitsgevoel wat we 
heden nog wel eens vanuit de 
Randstad voelen. Ik moet daar 
tegenwoordig vaak aan denken, 
hoe ongemakkelijk ik me vaak 
voelde omdat ik anders was. 
Zodra je een vreemde bent ben je 
raar, althans voor een heleboel 
mensen is dat zo. En waarom nou? 

Iemand heeft een andere 
huidskleur, praat wat anders, 

kleedt zich anders, eet wat 
anders, nou en? 

Wat ik meegemaakt heb stelt 
natuurlijk niets voor ten opzichte van 
iemand die uit Syrië hier komt 
wonen, of uit Ethiopië , of uit 
Marokko, of uit Polen. Ik sprak in ieder 
geval dezelfde taal, weliswaar met 
een zwaar Amsterdams accent, maar 
iedereen begreep me en ik begreep 
iedereen.

Als ik me probeer voor te stellen 
hoe moeilijk mijn Poolse buren het 
vaak zullen hebben omdat ze de taal 
niet spreken dan lijkt me dat niet 
prettig. Ze zouden in ieder geval 
kunnen proberen om daar iets aan te 
doen. Gelukkig ken ik nog een paar 
andere Poolse mensen die min of 
meer vlekkeloos Nederlands spreken 

en zich uitstekend redden in onze 
maatschappij. Ik probeer een Poolse 
mevrouw Nederlandse les te geven 
zodat ze staatsexamen kan doen ten 
einde de Nederlandse nationaliteit te 
krijgen. 

Als ze goed haar best doet
 spreekt ze straks Nederlands met 

een licht Amsterdams accent.

Ik vind onze maatschappij met al die 
verschillende culturen eigenlijk heel 
prima. Het verrijkt ons. We leren over 
en weer van elkaar en met name: ze 
brengen vaak erg lekkere recepten 
mee uit hun thuisland. We zijn van 

een landje van aardappeleters, aan 
het evalueren naar alleseters. 

Dankzij onze nieuwe Nederlanders.
Integreren gaat niet snel. Het is vaak 
een moeizaam proces en er kan 
een generatie overheen gaan maar 
uiteindelijk integreert iedereen, de 
een wat sneller dan de ander. Ik ben 
ook geïntegreerd. Van een rasechte 
Amsterdammer naar een Brabander. 
En wat woon ik hier graag. Maar je 
kunt nog steeds een beetje horen 
dat ik geen originele Brabander 
ben. Maar ik voel me er wel een.
Fijne zomer!
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Leden van de wijkraad Zuiderkwartier 
stellen zich voor 
Geneviève van Helden is de tweede in de reeks

Door Anita Zeeman

‘Ik ben geboren en getogen in Maastricht. Op mijn 12de koos ik al voor 
wat toen nog een ‘mannenberoep’ was. Na mijn atheneum B ging ik eerst 
HTS-bouwkunde  studeren in Heerlen. De politiek emancipeerde in die 
tijd, inspraak kwam op. Op mijn 20ste won ik een publieke prijsvraag voor 
een brugontwerp omdat het ontwerp ‘verder reikte dan het gevraagde’. De 
gevestigde politiek was de brug al aan het bouwen, maar de Maastrichtse 
inspraakcommissie zorgde ervoor dat de Bassinbrug en het omliggende 
havengebied Bassin alsnog exact naar winnend ontwerp werd aangepast. 
De zichtbare investering in en van burgerinitiatieven heeft een blijvende 
indruk nagelaten. Na de HTS studeerde ik architectuur en stedenbouw aan 
de TU-Delft.

Tilburg
‘Ik woonde in Antwerpen, maar ik werkte onder andere in Tilburg als 
hogeschooldocent en leerplancoördinator van een nieuw op te richten 
opleiding Architectuur aan de Tilburgse HTS, de mooiste opdracht ooit. 
Vanwege de vele treinreizen langs en naar Tilburg besloot ik voor een 
jaartje in Tilburg te gaan wonen en daarna weer terug naar Antwerpen te 
gaan. Dat is ongeveer 25 jaar geleden, maar ik woon hier nog steeds.’ 

Wijkraad
‘Ik was net een paar uur terug uit Zuid-Korea toen ik zag dat ik een afspraak 
had met de wijkraad. Ik had er niet meer idee bij dan dat zij om een
secretaris vroegen. Ik merkte dat de wijkraadsleden veel energie staken in 
wijk en buurt, ik viel daarvoor. Ik doe het nu twee jaar met veel plezier. 
Ik heb hier ontzettend veel geleerd.’

Wijk aan zet
‘De Sociale Raad Tilburg heeft op 7 april 2017 een advies uitgebracht ‘De 
wijk aan zet. Uitgangspunten voor de doorontwikkeling van de sociale basis 
in 2017 tot en met 2020’. De politiek hoopt de wijkraden die al 10 jaar actief 
zijn voor wijk en buurt naar thematisch actieve wijknetwerken om te buigen. 
Het is de bedoeling dat bewoners direct betrokken worden bij plannen voor 
hun leefomgeving. Hoe het er precies uit gaat zien is in de politiek en in de 
wijkraden nog in ontwikkeling. Een mooi moment om te stoppen met mijn 
werkzaamheden als secretaris voor de wijkraad en met tijdseigen 
netwerkinitiatieven verder te gaan.’ 

Het advies is hier te lezen: http://socialeraadtilburg.nl/adviezen/advies-de-
wijk-aan-zet-doorontwikkeling-sociale-basis-2017-2020 

foto; Kim Pattiruhu

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

Gratis 
spelletjesmiddag
Op dinsdag 24 juli organiseert Samen Sterk Zuiderkwartier een 
spelletjesmiddag voor ouders en kinderen (t/m 10 jaar). Deze 
middag wordt georganiseerd in de oranje speeltuin en duurt van 
14.00 tot 16.00uur. Je maakt kans op een leuke attentie! 

Heb jij 24 juli nog niets te doen en wil jij een middag twister 
spelen, een estafette loop doen of andere leuke spellen spelen? 
Kom dan en speel met ons mee! 

Je kunt ons ook vinden op
https://www.facebook.com/samensterktilburg/

Tot dan! 

Verrijk je wijk 2018
Trouwlaan / Uitvindersbuurt / 
Zeeheldenbuurt en Oerle. 

Het afgelopen half jaar zijn er 
weer diverse activiteiten gespon-
sord door verrijk je wijk. Ook het 
komende half  jaar willen we dat 
nog  doen. 

De volgende initiatieven zijn 
gehonoreerd: Club Flyz, cursus 
Imkeren, Nieuwjaarsborrel, carnaval 
avond, muziekproject voor de 
basisschool, toneelmiddag, dagje 
uit voor ouderen, kindervakantie-
werk naar de Beekse bergen, buurt 
BBQ, straatspeeldag, reünie Gerar-
dus Majellaschool en Trefpunt Oud 
Zuid.

We zijn opzoek naar wijkbewoners 
die nieuwe initiatieven willen 
ontplooien die dan door verrijk je 
wijk kunnen worden ondersteund. 
Verrijk je wijk is bedoeld voor 
initiatieven van wijkbewoners om 
hun omgeving leefbaar te maken in 
de breedste zin en om de cohesie  
te vergroten, kijk ook op 
www.verrijkjewijk.nl

Al deze activiteiten worden door de 
wijkraad gesteund. We zijn in het 
bijzonder blij met al die vrijwil-
ligers die zich bij deze activiteiten 
inzetten. Als je een aanvraag wil 
doen moet deze minimaal 6 weken 
voor de uitvoeringsdata worden 
ingediend met een gespecificeerde 
begroting. Als ze niet tijdig binnen 
zijn worden ze niet in behandeling 
genomen. 

Stuur een mail naar
info@wijkraadzuiderkwartier.nl en 
we helpen je verder of vul een 
formulier in op het wijkcentrum
aan de Wassenaerlaan 38.

Ongeveer 90 mensen schoven vrijdagavond 25 mei aan in MFA Zuider-
kwartier voor een Iftar, een maaltijd die tijdens de Ramadan na zonsonder-
gang plaatsvindt. Naast het samen eten gaat het hierbij vooral om het ‘samen 
zijn’, om het onderlinge contact. De deelnemers, uit allerlei culturen, genoten 
van een heerlijke Turkse maaltijd en van elkaars gezelschap. De Iftar maaltijd 
werd dit jaar voor de tweede keer georganiseerd door wijkbewoners voor 
bewoners van Tilburg Oud-Zuid. Het eten werd weer verzorgd door vrijwillig-
sters van Stichting ECCB (Stichting Educatief en Cultureel Centrum Brabant).

Deze Iftar maaltijd werd mogelijk gemaakt met steun van Wijkraad Z
uiderkwartier, gemeente Tilburg, ContourdeTwern en Verrijk je Wijk.

Geslaagde Iftar maaltijd 
in Oud-Zuid

(foto ‘afneembaar’, GVH)

Reanimatie AED 
cursus 2018
Beginnerscursus
Er is weer een Cursus Reanimatie 
AED en wel op dinsdag 2 oktober 
en dinsdag 9 oktober. De lessen zijn 
van 19.30u tot 22.30u en moeten 
alle 2 gevolgd worden voor een 
geldig diploma.

Herhalingscursus
Er is ook weer een herhalingscursus 
reanimatie met AED-training. Die 
cursus bestaat uit een avond op 
dinsdag 23 oktober of dinsdag 30 
oktober. Ook deze lessen duurt van 
19.30u tot 22.30u.
Kosten; Dankzij een bijdrage van 
wijkraad Zuiderkwartier kunnen alle 

lessen u gratis worden aangeboden.
Aanmelding; De wijkraad verzoekt u 
vriendelijk om vóór 22 september € 
5,00 inschrijfborg in een envelop in de 
brievenbus van de wijkraad in het mfa 
Zuiderkwartier te deponeren, onder 
vermelding van uw naam + adres + 
e-mailadres + cursus (voor herha-
lingscursus s.v.p. uw datum van keuze 
toevoegen).
Na afloop van de cursus, aan het 
einde van de avond, krijgt u de in-
schrijfborg van € 5,00 weer terug.
Afmelding; Mocht u verhinderd zijn of 
geen interesse meer hebben om de 
cursus te volgen,dan graag even een 
berichtje, uiterlijk 28 september  (let 
op: bij te laat afmelden ontvangt u uw 
inschrijfborg niet terug).

Ans Vos,Wijkraad Zuiderkwartier
cees611@hetnet.nl of 06-47625503


