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KERSTCONCERTEN IN 
UW BUURT

deze mag u zeker 
niet missen P11 P16

Het gesprek met Annemiek 
vindt plaats na de eerste 
naailes van de week, in het 
leslokaal van de modevak-
school Annemiek van Bakel. 
Hier geeft ze les aan verschil-
lende groepen. Allemaal 
cursisten die graag kleding 
maken, ieder op zijn eigen 
niveau en met een eigen 
interesse.

Annemiek volgde eerst de studie tot 
costumière (de basis, het maken van 
dagelijkse kleding) en vervolgde die 
met de studie tot coupeuse 
(specialistisch werk, zoals het maken 
van mantels en colberts). Tegelijker-
tijd volgde ze ook de opleiding tot 
coupeuse-lerares. Na haar studie 
werd ze gevraagd om als ontwerper 
bij een confectiefabriek bij Eindhoven 
te gaan werken. 

Dit was een leuke baan, het 
ontwerpen en modelleren van 

hele collecties voor grotere 
warenhuizen, maar na drie jaar 

wilde ze toch weer gaan studeren. 

Op Sint Joost in Breda volgde ze 
mode-illustratief tekenen. Tijdens 
deze studie is Annemiek in Tilburg 
gaan wonen en niet meer wegge-
gaan. Inmiddels woont ze al sinds 
1977 in de wijk Sint Anna en heeft de 
buurt leren kennen en zien verande-
ren. Destijds had de wijk een meer 
dorpsachtig karakter (maar wel dicht 
bij het centrum van de stad) met veel 

Een echte Modevakschool 
in de wijk
Door Dagmar Ebbeling

foto: Kim Pattiruhu

cafés, een bakker, slager, groenteboer, 
huishoudwinkel en een melkboer die 
aan huis bezorgde. De wijk is veranderd, 
de winkels zijn weggetrokken en er 
zijn veel studenten voor in de plaats 
gekomen. 

Dit geeft de wijk een hele nieuwe 
dynamiek met veel gezelligheid. 

Sinds Annemiek in Sint Anna woont 
geeft ze al les. Het begon met een vijftal 
vriendinnen die graag les wilden 
hebben. Al snel groeide het aantal 

‘Silhouet’ is een kleine 
monotype in een doosje 
van 15 x 10,5 x 4 cm, 
gemaakt door beeldend 
kunstenares Ellen Rijk 
in 2003. Het is een 
eenmalige afdruk van een 
inktjetprint van een foto 
van een schaduw. Het zit 
in een zwart doosje, als 
een klein monument voor 
wat of wie er niet meer is. 
Het kan worden neergezet 
of aan de muur worden 
bevestigd. 

cursisten. De lessen gaf Annemiek 
lange tijd naast haar werk bij onder 
andere het Baanlozencentrum en 
het Kursushuis. In meer dan veertig 
jaar is dit uitgegroeid tot meerdere 
groepen, met een diversiteit aan 
cursisten. 
Beginners en gevorderden, jonger 
en ouder, mannen en vrouwen. 
Deze diversiteit zorgt ervoor dat 
het voor Annemiek uitdagend is. 
Er wordt niet klassikaal lesgege-
ven, elke cursist krijgt persoonlijke 
begeleiding en maakt iets wat 

bij hem of haar past. In de jaren 
negentig maakte Annemiek ontwer-
pen, patronen en beschrijvingen die 
gepubliceerd werden in het tijdschrift 
Intiem. Een aantal van die ontwerpen 
zijn destijds ook gepubliceerd in de 
Koppel. Op de website van uw wijk-
krant vindt u het ontwerp voor een 
jack, uit de Koppel september 1997. 
Veel plezier!
Heb jij dit ontwerp gemaakt? 
Maak een foto en stuur deze aan 
redactie@wijkkrantdekoppel.nl en de 
foto wordt geplaatst op de website.

Meer informatie: 
www.ellenrijk.nl 

Maak kans op dit 
kunstwerkje t.w.v. €40,- 

door een mail
 te sturen naar 

kim@wijkkrantdekoppel.nl 
o.v.v. SILHOUET. 

Op vrijdag 21 december 
wordt de gelukkige 

winnaar bekendgemaakt.

WEGGEEFACTIE
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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.

Eerstvolgende 
Koppel komt uit 
op 11 februari.

Kopijsluiting is 
op vrijdag 
23 januari. 

Informatie
van het 
AdvocatenCollectief 
Door Theo ten Velde

Ontslag van oudere werknemer

Het komt met grote regelmaat voor dat werkgevers oudere werknemers een 
voorstel doen om het dienstverband te beëindigen. De werknemer kan dan 
met een aanvulling op de WW-uitkering de periode tot zijn pensioen over-
bruggen. De overheid wil echter dat werknemers  zoveel als mogelijk tot hun 
pensioendatum blijven werken.  

Om misbruik te voorkomen door werkgevers die oudere werknemers (vanaf 
55 jaar) willen ontslaan bestraft de Belastingdienst deze werkgevers met een 
zogenaamde RVU-boete van 52%. RVU staat voor Regeling voor Vervroegde 
Uittreding . Concreet houdt dit in dat de ontslagvergoeding voor 52% (RVU-
boete) wordt belast. Bent u een oudere werknemer en biedt uw werkgever u 
een regeling aan om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, dan moet daar 
goed naar worden gekeken. Dit om de RVU-boete te voorkomen. 

Het gaat echter niet alleen om individuele regelingen. In sommige sociale 
plannen is een vrijwillige vertrekregeling opgenomen. Ook wel bekend als 
“vrijwilligers- en plaatsmakersregeling”.  De werkgever biedt dan een werk-
nemer in het kader van een reorganisatie een vertrekregeling aan die niet op 
basis van objectieve criteria (bijvoorbeeld het afspiegelingsbeginsel) boven-
tallig is geworden. Ook in zo’n dergelijk geval is het raadzaam na te gaan of de 
vrijwillige vertrekregeling niet in strijd is met de uitgangspunten van de RVU. 
De werkgever mag namelijk met een dergelijke regeling niet beoogd hebben 
om (nagenoeg) alleen oudere werknemers te laten afvloeien.

Terugbetaling van uitkering

Wanneer u ten onrechte een uitkering heeft ontvangen, moet u die meestal 
terugbetalen. Logisch. Maar niet altijd. Steeds vaker komt het voor dat de 
uitkeringsinstantie fouten heeft gemaakt bij de berekening of uitbetaling 
van de uitkering. Bijvoorbeeld zijn er inkomsten verkeerd verrekend of zijn de 
door de uitkeringsgerechtigde verstrekte gegevens onjuist verwerkt. Hoewel 
de wet dan vaak voorschrijft dat de uitkering toch moet worden terugbetaald, 
ondanks dat men daar zelf part noch deel aan heeft, zijn er in de rechtspraak 
uitzonderingen te vinden. 

Dat kan het geval zijn wanneer de uitkeringsinstantie langere tijd stil is blijven 
zitten terwijl zij wist dat er iets niet in orde was of wanneer zij anderszins niet 
adequaat heeft gehandeld. Rechtbanken accepteren het dan niet altijd dat de 
te veel ontvangen uitkering volledig moet worden terugbetaald. De moeite 
waard dus om dit na te gaan wanneer u met een terugvordering wordt ge-
confronteerd. Kom daarvoor gerust langs op ons spreekuur, wij zoeken het uit.
Advocatencollectief, 
www.AdvocatenCollectieftilburg.nl

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

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

Voor U gelezen: 
Bernhard Schlink
Door Wim Werker & Monique de Wit

Bernhard Schlink is een Duitse schrijver die hoogleraar is
(geweest?) aan de Humboldt-universiteit in Berlijn. Als 74 
jarige heeft hij een bescheiden oeuvre, vermoedelijk te 
wijten aan een drukke baan waarbij hij het schrijven als 
hobby erbij deed. 

Het boek waarmee hij wereldberoemd is geworden, “de Voorlezer” stamt 
alweer uit 1995. Voor die tijd had hij al wat boeken op zijn naam staan maar 
ook daarna is hij blijven schrijven. Om er enkele te noemen: “Het eerste 
weekend”, “de thuiskomst” en de omnibus “de oude zonden”. Vooral de laatste 
is een van mijn favorieten die ik van mezelf eens in de vijf jaar mag herlezen. 
Het is een detective over een oudere heer die als privé-detective werkzaam 
is en in de jaren vijftig van de vorige eeuw steeds opnieuw geconfronteerd 
wordt met het (oorlogs)verleden van zijn land maar ook van zichzelf.

Dit jaar is een nieuw boek van hem verschenen,  “Olga” wat nog niet veel 
publiciteit heeft gekregen. Toch is het een bijzonder boek. Het bestaat uit 
drie, relatief korte delen. Het eerste gaat over de jeugd van Olga, die aan 
het begin van de 20ste eeuw opgroeit bij haar oma omdat ze geen ouders 
meer heeft. Een band met de oma is er niet en ontstaat ook niet. Ze trekt 
haar eigen plan en leert de zoon en dochter van de landeigenaar kennen 
waarmee ze bevriend raakt. In het tweede deel wordt het verhaal verteld 
door een jongere vriend, die de oudere Olga steeds beter leert kennen als 
zij hem haar verleden verteld. Het derde deel is onwaarschijnlijk mooi als 
haar brieven boven tafel komen die ze lang geleden heeft geschreven. Een 
echte aanrader waarover we niet veel meer kunnen vertellen zonder de plot 
weg te geven.
Bernhard Schlink: 
-  De voorlezer,   ISBN 9789059368026
-  Het eerste weekend,     ISBN 9789059361973
-  De thuiskomst, ISBN 9789059361034  
-  De oude zonden,    ISBN 9789059360549 
 - Olga, ISBN 9789059368019
Denk er ook eens aan, zeker met betrekking tot oude(re) boeken, om langs te 
gaan bij de Boekenshop, Bredaseweg 256 in Tilburg. Echt de moeite waard!! 
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‘buurt-ca-fé o (-s)
café in een woonwijk
COLUMN
Door Pietjan Dusee

Op het rek met de sterke 
dranken, boven de bar, 
hangen over de flessen 
feestelijke hoedjes, van 
(Vader) Abraham 50 tot 
carnaval en van mom tot 
bakkes, van pluim, kleurrijk 
eenvoudig tot uitgedost; 
hoedjes die zeggen: “Geef 
me een vinger en het feest 
barst los.”

“Heren willen jullie wel een beetje 
doordrinken, ik wil nog wel wat 
verdienen vandaan,” zegt Koos, 
kastelein Koos, tegen het biljartend  
‘collectief’. 

De mannen lachen 
ontspannen, ze zijn

 hier duidelijk voor de lol. 

En het plezier en met stootgemid-
deldes van 0,25 of heel misschien 
net wat hoger is dat natuurlijk ook 
beter zo. Wij zijn bij Café De Koren-
bloem aan de Staringstraat / hoek 
Korenbloemstraat.

Ikzelf ken de horecagelegenheid, die 
al sinds 1970 bestaat vooral als 
frituur. Lange tijd werd de combi-
natie gemaakt van bar en cafetaria. 
Wij kwamen aan de ene kant van de 
wand in het cafetariadeel om onze 
bestellingen te doen en af te halen 
en zagen in onze ooghoek wel dat 
er zich aan de andere kant een bar 
bevond, maar daar kwamen wij niet. 
Een verklaring heb ik daar overigens 
niet voor en het is ook best een tijd 
geleden en ook de overstap naar 
volledig (buurt) café is mij indertijd 
enigszins ontgaan.

Nu fiets ik langs en zie, zeker op 
zonnige dagen, een vrolijke meute 
op het ruime buitenterras discus-
siërend, onder genot van vooral 
Dommelsch-jes, over de op een 
groot schoolbord aangebrachte 
voorbeelden van authentieke 
buurtkroegpoëzie: 

“Ik heb geen oppas nodig, 
er zijn er al genoeg die 

op me letten.” 

Elke week worden de spreuken door 
kastelein Koos vernieuwd. Hij kent 
ze of haalt ze van internet of krijgt 
suggesties van zijn kroegtijgers en 
er stopt ook regelmatig een auto, 
een fiets, een brommer of een 
voetganger om een briefje met sug-
gesties in de brievenbus te stoppen 
of aan de bar af te geven. (Voor de 
liefhebber: instagram Hugo Braun 
voor meer over deze gezegdes en 
spreeksels).

Stel: je hebt een goed draaiend
cafetaria annex bar in een gezellige 
authentieke buurt maar de gezond-
heid van jouw man gaat achteruit 
en jijzelf blijkt fysiek niet bestand 
tegen RVS. Alles in een frituur is RVS. 
Dan blijft er weinig keuze. Hij was 
al klant, hij had al horeca-ervaring 
aan de Hoefakkers, hij was en is al 
buurtbewoner en zo kocht hij De 
Korenbloem, Koos. We hebben het 
al eerder geconcludeerd. Ondanks 
het ontmoedigingsbeleid van de 

overheden blijven er nog (soms) 
buurtcafé’s overeind, bierkaaikroe-
gen. Misschien een aandachtspuntje 
voor de Gemeentelijke Taskforce-
groep verbindingen in de wijk 2.0.

Aan de Staringstraat / Korenbloem-
straat staat een ouderwets heden-
daags buurtcafé met een biljart, 
dartsbord, spaarkas, roken bij de 
buren en 

‘wè zedde gij toch unne zot’ 
en ‘jeh zot op jou’ en ‘wè, ge 

denkt toch nie dè ik vur de koffie 
kom’ en ík moet nog rijden ‘doe

mij maar een muntje’ 

En alle vrouwen in de kroeg en alle 
mannen in de kroeg en allen op de 
oude en op de nieuwe media: wat 
een gezellige plek, wat een familiale 
plek en wat een gastvrouw: 
Anita! Dus.

Ps. En Koos ook een beetje, toch?

Roy
Door Stijn Stenzel

Ik woon in een straat waar nogal 
wat katten rondlopen. Al deze 
katten samen lijken mij en mijn 
buurtgenoten nauwgezet in de
gaten te houden. In deze observa-
ties hebben ze allemaal hun eigen 
rol, de een is aanhankelijk en polst 
hoe wij mensen ons tegenover 
katten gedragen, de ander is afstan-
delijk en observeert onze dagelijkse 
bezigheden. De meest opvallende 
van alle katten in onze straat is wat 
mij betreft Roy.

Roy is er eigenlijk altijd, soms zit 
hij op een auto, soms ligt ie op de 
grond. Als als er iemand bij ons 
de straat in komt dan heeft Roy ze 
gezien. Regelmatig aai ik over zijn 
bol, beter gezegd Roy staat mij toe 
dat ik hem aai. Niet dat hij 
arrogant is, wat dat betreft is het 
geen typische kat maar toch, hij is 
de baas, niet ik. Roy heeft ook wel 
een baasje, maar heeft tegelijker-
tijd besloten dat ie eigenlijk overal 
woont. Daarbij hebben 
sommigen Roy zijn voorkeur, Roy 
zelf zal stellig ontkennen dat die 
voorkeur iets met eten te maken 
heeft maar gerookte ham helpt 
enorm. Roy is, de naam doet het 
vermoeden, een rooie kat. Niet zo’n 
rooie kat als Garfield of de kat van 
Jan Jans en de kinderen, nee Roy let 
op de lijn. 

Laatst was ik met mijn vriendin op 
vakantie in Canada, tijdens een 
kajaktocht hoorde Saskia (mijn 
vriendin) een moeder tegen haar 
zoon, die helemaal geen zin in een 
kajaktocht had zeggen: “Er zijn 
twee soorten mensen, zij die op 
katten lijken en zij die op honden 
lijken. Waar de katmens lastig is en 
afwachtend met allerlei oordelen 
nieuwe dingen uitprobeert, heeft 
de hondmens altijd zin om nieuwe 
dingen te ondernemen, zonder 
vooroordeel, alleen al omdat het 
nieuw is. Haar bedoeling was uiter-
aard haar kind ervan te overtuigen 
dat een leven als hondmens een 
veel leuker leven is”.  

Ik was altijd ook van dat kamp, 
dat kwam uiteraard omdat ik Roy 
nog niet kende. Sinds ik Roy heb 
ontmoet ben ik ervan overtuigd dat 
er eigenlijk een derde categorie zou 
moeten zijn. Ik heb geen idee hoe 
je deze categorie kan noemen maar 
simpelweg katmens doet de soort 
katten echt te kort. Ik weet sinds 
kort dat er allerlei katten zijn, ook 
katten die weldegelijk van avontuur 
houden, hun neus niet ophalen 
voor alles en graag nieuwe dingen 
doen. Ze doen het alleen niet blind 
en kwispelend, er volledig op 
vertrouwend dat hun mens wel het 
goede met ze voor zal hebben.  

Ik was altijd een hondmens en dat 
ben ik nog steeds meestal wel, 
ik ben alleen ook een beetje een  
katten-als-Roy-mens geworden. 
Gewoon omdat Roy en Oliver met 
hun “ik vind het wel leuk maar als 
het tegenvalt ben ik weg” instelling 
vaak gelijk hebben. Waar honden 
en dus hondmensen maar blijven 
volhouden dat iets geweldig is (of 
dat toch wel heel snel moet gaan 
worden) hou ik graag de slag om 
de arm, zodat ik gillend de Efte-
ling uit kan rennen als het te druk, 
bloedheet en strontvervelend is. 
Boven dat hebben Roy en Oliver me 
weer eens fijntjes gewezen op een 
belangrijke les; je moet iemand niet 
alleen op zijn buitenkant beoorde-
len. Ook niet als het dieren betreft, 
want zoals meneer de Uil het ooit al 
treffend zei: dieren zijn precies als 
mensen…  

foto; Kim Pattiruhu



www.wijkkrantdekoppel.nl                                                                                                                                                                                                                                           pagina 4

Los de woordzoeker op. Als alle woorden zijn weggestreept vormen de overgebleven letters de oplossing. Mail de oplossing naar 
puzzel@wijkkrantdekoppel.nl en maak kans op:

–  Waardebon t.w.v. 25 euro voor HEM, te besteden bij Kapper Kovan

–  Waardebon t.w.v. 25 euro voor HAAR, te besteden bij Instituut Sparrenheuvel

De oplossing kan ook schriftelijk worden ingeleverd bij wijkcentrum de Nieuwe Stede (Capucijnenstraat 156), vergeet uw naam en 
uw telefoonnummer en/of mailadres niet te vermelden!

De inzendingstermijn sluit op 15 december. 

EXPERIMENT
EXTENSIONS
FATIH
FINGER WAVES
FÖHN
FOLIE
HAARKLEUR
HAARVERF
HENNA

KAMMEN
KAPSEL
KAPSTER
KLASSIEK
KNIPBEURT
KNOT
KORT HAAR
KOVAN
KRULLERS

KWAST
MALIK
MODEL
MODERN
MOOI
MOUSSE
OLIE
OPKNIPPEN
PAARDENSTAART

PIGMENT
PLUIZIG
RETRO
ROLLERS
SASHAREL
SCHAAR
SCHEREN
SERUM
SISTER-SISTER

SPRAY
STYLEN
TEVREDEN
TIPS
TONER
TOUPEREN
TRIMMER
UNIEK
VAKMAN

VLOT
VOEDING
VOLDOENING
VOLUMEPOEDER
WASBEURT
WAX
WEAVE  

WOORDzoeker

SPRAY VLOTAANBOD
AANDACHT
BARBIER
BLONDEREN
BRUIN
BIJ GINA
CRÈME
DROGEN
DROOGSHAMPOO

Deze puzzel wordt aangeboden door de redactie van Wijkkrant de Koppel 

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN TOE!!
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Brief van ons Wies 
Biste meense
 
Dees is alwir de liste brief van 2018. Wè gaoget toch hard.  Alwir un  
jaor vur baai. Ik denk mee weemoed terug aon vruger. Jè we worde 
un bietje auwer. 

Dan denk ik terug aon die winkeltjes die baai ons in de buurt weg zen. Waor 
is die tééd gebleve. Ge had vruuger nie zò veul nodig. Unne bekker, un 
slaager, unne groeneboer, en un melkboer. En als ge gin geld had, konde ut 
oplaote schrève. Dè was ut vurdeel van die klèène winkeltjes. En zatte om 
un praotje verlége. Ge kont daor oe aai wel kwèèt. Dè hadde in die klèène 
winkeltjes. Zo kwamde alles te wete. Dè ware de echte ondernemers. Die 
hadde nog gevuul vur de meense. 

Mar naa hedde  zo`n stom kaortje. Dè is makkelijk. Ge kunt daor in ut rood 
staon. Van dè bietje wè we hebbe. Kunde dan boete betaole. Jè das nie ge-
zellig. Gif men maar un auwerwets zekske waor oe geld in zit. Mar dè komt 
niemer terug.

Mar naa iets aanders, ik veen dè ik ok un onderneming heb. We denkte 
van oe huwelijk. Je dè is pas un onderneming. Ge springt mee tweeè in ut 
diepe, en ge moet mar zien waor ut schip straant. Ge mot dur saome iets 
vamaoke, mee valle en opstaon. Dè is pas un echte onderneming. Ge bent 
twee verschillende meense. En toch wilde saome dur èèn deur.  En dan 
kome er nog kender erbaai. Die onderneme alles wè gij nie wild. Mar jè ut 
zen oe jong, en die wilde vur gin goud kweet. 

Ik zeg mar zò: Ut lève is als un regenboog, Buien en zonneschijn zijn allebei 
nodig om het kleur te geven. 
Fèène daoge vur jullie allemaol. 
Houwdoe veul groete van jullie Wies

GEZOCHT: 
(BEELDEND) KUNSTENAAR

TOEN EN NU
Korveldwarsstraat

Toen 
André van Hilst, opende in 1908 zijn eerste kruidenierswinkel in Waalwijk. In 1931 
opende hij de winkel op de hoek van de Korvelseweg  en de Korveldwarsstraat in 
Tilburg.  Hiermee bediende hij het zuidelijke stadsdeel in Tilburg. Een paar jaar later 
begon hij artikelen onder zijn eigen naam uit te brengen, het merk Aveha. De  firma 
aarzelde om in de jaren vijftig over te stappen op zelfbediening. De klanten waren 
immers gewend aan persoonlijk contact, alles werd met de hand afgewogen en men 
kon op de pof kopen. Maar vanaf 1955 werden de winkels toch omgebouwd. In de 
jaren zeventig werd Van Hilst overgenomen door Edah. 

Nu 
Het pand op de hoek van de Korvelseweg en de Korveldwarsstraat ziet er nu nog vrij-
wel hetzelfde uit als in de tijd van André van Hilst. Het grote verschil is de bovenop 
het pand gebouwde halfronde verdieping. In het pand zit nu de hotdogbar Dwars. 
Aan de overkant van de straat is het nodige veranderd. De huizen en winkels zijn ver-
dwenen. Daarvoor in de plaats zijn appartementencomplexen gekomen met onderin 
het ene pand New York Pizza en het andere Terre des Hommes. Om te voorkomen 
dat het verkeer de bocht afsnijdt, is er in de bocht van de Korvelseweg een verhoging 
in het wegdek aangebracht. De Korvelseweg is een voorrangsweg geworden. 

tekst en foto: Regionaal Archief tekst: Anita Zeeman, foto; Pieter Stoop

Waar moet het ontwerp aan voldoen?
- Dient te passen in het landschap/ straatbeeld
- Dient te worden uitgevoerd in de periode februari-april 2019

 Opdracht
- Naast ontwerp, is de kunstenaar ook 
verantwoordelijk voor de uitvoering
- Er is budget beschikbaar
- Inschrijving middels motivatiebrief 
- CV en portfolio (heeft de voorkeur, 
maar ervaring is niet verplicht)
- Artistieke kwaliteit, technische 
kwaliteit, haalbaarheid en ervaring 
met kunst in de openbare ruimte zijn 
criteria die meegewogen worden bij 
de selectie.
- Eén kunstenaar krijgt de opdracht.
- Bij twee winnende ontwerpen ge-
ven we de voorkeur aan iemand
 uit de nabije omgeving.
- Selectie door selectiecommissie, 
bestaande uit leden van de Klank-
BordGroep Nieuwe Stede, aangevuld 
met de coordinator Wijkcentrum de 
Nieuwe Stede.

Inschrijftermijn sluit op zondag
 6 januari 2019. Uitslag zal eind 
januari plaatsvinden. 
Meer informatie over de 
kunstopdracht via K. pattiruhu, voor-
zitter KlankBordGroep Nieuwe Stede 
0630471358 of 
info@kimpattiruhu.nl

foto; Kim Pattiruhu

Wijkcentrum de Nieuwe Stede zoekt een kunstenaar of creatieve 
buurtbewoner, die een opvallend en passend ontwerp kan maken 
voor het trafohuis t.h.v. Capucijnenstaat 156, De onthulling zal in 
het voorjaar 2019 plaatsvinden. 
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POMPEN
ONDERHOUD

Klaar voor het 
ondernemerschap?
door  mw. mr. F.C.M.A. Hoppenbrouwers 
              (kandidaat-notaris)

Voor veel mensen is het een spannende stap om te kiezen voor 
het ondernemerschap. Deze stap kan een stuk minder spannend 
worden wanneer u zich vooraf goed laat infomeren door 
bijvoorbeeld een notaris.

Welke rechtsvorm zal ik kiezen?
Het is mogelijk om te kiezen voor verschillende rechtsvormen zoals 
bijvoorbeeld, een eenmanszaak, een vennootschap onder firma, een besloten 
vennootschap of een stichting. Welke keuze u hierin maakt is helemaal 
afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Welke activiteiten gaat u uitvoeren 
binnen uw onderneming, wat wilt u regelen met betrekking tot de 
aansprakelijkheid en welke fiscale gevolgen heeft uw keuze? Uw notaris kan 
u helpen bij het maken van de juiste keuze.

U heeft gekozen voor een besloten vennootschap 
Wanneer u kiest voor een besloten vennootschap moeten er statuten worden 
opgemaakt en moeten er ook aandelen uitgegeven worden. De notaris 
begeleidt u bij de totstandkoming van de inhoud van de statuten.
Een tip bij het uitgeven van aandelen is om daarbij ook te letten op 
ontwikkelingen in de toekomst. Wanneer u bijvoorbeeld nog het plan heeft 
om samen te werken met meerdere vennoten dan is het handig om te kiezen 
voor een aantal aandelen dat makkelijk te delen is.

Houd ook uw privésituatie in de gaten
Natuurlijk is het van groot belang dat uw onderneming op de juiste manier 
is opgericht en dat u zo min mogelijk risico loopt. Daarnaast moet u niet 
vergeten om ook te kijken naar uw persoonlijke situatie. Wat gebeurt er 
bijvoorbeeld met uw onderneming indien u overlijdt? Wanneer u trouwt, 
is het dan ook de bedoeling dat uw partner meedeelt in de winst van uw 
onderneming of juist niet? Ook het opstellen van testamenten en eventueel 
huwelijkse voorwaarden past bij een goede voorbereiding op uw succesvolle 
onderneming.

Bent u ook klaar voor het ondernemerschap, maar heeft u begeleiding nodig 
om ook de laatste stap te nemen, twijfel dan niet en laat u informeren door 
uw notaris.
De Kerf & Van Sprang notarissen adviseren u graag. Wij zijn bereikbaar op 
013-532 11 55 of via info@notaristilburg.nl

Diggers Recordstore: de platenzaak 
voor al uw tweedehands en nieuw vinyl
Door Marit Kamp

Al jaren op zoek naar die ene goeie 
ouwe uit uw jeugd? Of voor de beste 
prijs de nieuwste plaat van uw favo-
riete band in huis halen? Bij ons kan 
het allemaal. 

Pop, rock, metal, punk, soul, jazz, folk, 
progressieve rock, cabaret, film-
muziek, collectors items en nog veel 
meer. Bij ons kunt u terecht voor alle 
genres in elk formaat. Wij verko-
pen namelijk niet alleen lp’s, maar 
wij hebben ook een fantastische 
collectie singles. De grootste van 
Nederland! Bovendien is al het vinyl 
overzichtelijk gerangschikt op genre 
en alfabet. 

Niet te vergeten. Bij ons wordt al 
het tweedehands vinyl gewassen, 
nagekeken op eventuele schade en 
opnieuw voorzien van een binnen- en 
buitenhoes. Dit zorgt ervoor dat ook 
de oudere platen weer goed klinken 
en netjes in uw kast komen te staan. 
Daarnaast vullen wij de voorraad da-
gelijks aan met talrijke nieuwe items. 

Laat je verrassen en kom naar onze 
winkel aan de Korvelseweg. Want uw 
rondje Tilburg is niet compleet zonder 
een bezoek aan Diggers Recordstore!
Diggers Recordstore, Korvelseweg 15 
Tilburg, 013 850 1572
www.diggersrecordstore.nl   

grafische 
vormgeving

websites
fotografie

vormbehoud.nl
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COLUMN
#mon.alisa 
Door Alisa Lalicic

Ik heb geen massa’s vrienden die in rijen staan om met mij af te spreken. Een 
handvol en dat is meer dan genoeg. Doordeweeks ben ik druk met werk, 
sport en het huishouden op orde houden. In het weekend spreek ik met 
vrienden af. Dan drinken we wijn, lunchen we bij hipstertentjes of hangen we 
op de bank. Ik vind het heerlijk om met vrienden af te spreken. Ik zie ze meer 
dan mijn familie, dus enige zorgvuldigheid is belangrijk. Ik heb geen massa’s 
vrienden, maar de vriendschappen die ik heb koester ik.  

Op social media heb ik er nogal wat: Instagram 157 volgers, Facebook 109 
vrienden. Fysiek zouden dat wel een paar rijen kunnen zijn, wetende dat 
wanneer ik ze zou uitnodigen voor een feestje er nog geen dertig zouden 
komen opdagen. Sommige social media vrienden heb ik maanden niet gezien 
en gesproken. Door hun dagelijkse updates ben ik helemaal op de hoogte. 
‘Beautiful Bali! <3’ verschijnt er in het overzicht. Vanaf het moment op 
Schiphol tot aan de rijstvelden aan toe heb ik de reis van een insta-vriend 
helemaal gevolgd. Ze neemt mij en al haar volgers mee op haar vakantie. Ik 
weet wat ze eet, dat ze een rijstveldentour heeft gedaan en hoeveel tempels 
ze heeft bezocht. Als ik haar drie weken na haar vakantie spreek, vraag ik hoe 
haar vakantie is geweest. Ze vertelt over de rijstvelden, de tempels, het eten. 
Dat wist ik natuurlijk allemaal al, duh. 

Ik zie een foto van mijn neefje op Instagram verschijnen, gepost door mijn 
zus. Iets met ‘beautiful morning walk’. Ik vraag me af waarom mijn zus zo 
vroeg op de ochtend al aan de wandel is in een bos dat op een half uur rijden 
van haar vandaan ligt. Op datzelfde moment stuurt mijn moeder diezelfde 
foto in de groepsapp. ‘Huh? Wie heeft deze foto gemaakt?’ reageer ik 
verbaasd. ‘Ja mama natuurlijk, die past het hele weekend op, ik lig nog in bed! 
Maar dat hoeft Instagram niet te weten!’ zegt ze met daarachter een emoticon 
die schaterlacht. Ik stuur een unicorn, want zowel zij als ik weten dat het 
allebei onzin is wat hier gebeurt.  
Ik vraag me af wie we voor de gek houden op social media. Nog meer vraag ik 
me af wáárom we dat doen. Daarom heb ik besloten om zowel mijn facebook 
en instagram voor een poosje te deactiveren. Want echte vriendschappen die 
like je niet, die koester je. 
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BURENHULP: 
waar vind je het nog?

Als je ergens nieuw komt wonen, maak 
je langzaam kennis met de buurt en de 
buren. Meestal zijn de naaste buren het 
eerst bekend en heb je met hen ook het 
meest te maken. Langzaam, de één wat 
sneller dan de ander, leer je steeds meer 
mensen kennen en na een jaar of tien ken 
je de buurt toch wel. 
Groeten, kan een raar fenomeen zijn. Ik 
had een jaar of 15 geleden een buurman, 
die net als ik om half zes ’s morgens de 
deur uitging. Hij woonde maar 2 deuren 
verder. Toen ik hem voor het eerst ’s mor-
gens buiten trof, fietste ik er langs en zei  
netjes “Goedemorgen”. Geen antwoord. De 
tweede keer hetzelfde. Ik zei goedemor-
gen en hij deed weer zijn mond niet open. 
Ik heb het nog een derde keer geprobeerd 
maar wederom geen asem.  Daarna hield 
onze conversatie op. Misschien zou ie-
mand anders gestopt zijn om te vragen of 
er iets was waarom hij geen antwoord gaf 
maar daar ben ik niet aan begonnen. 
Nee, dan mijn achterburen. Onze tuin 
grenst aan hun tuin en er staat een grote 

muur tussen. Dus even over de heg leunen 
en dan een praatje maken is er niet bij. 
Maar in de loop van de jaren is ons contact 
steeds hechter geworden. Soms sta ik op 
een trapje en kijk over de muur en dan pra-
ten we heel wat af. Het is Piet voor en Louis 
na. Het zijn aardige mannen die toch zeker 
wel richting de tachtig lopen. We groeten 
elkaar uitgebreid en maken, afhankelijk 
van het weertype, uitgebreid praatjes met 
elkaar. De buurt wordt besproken, de inci-
denten, de veiligheid, de onveiligheid. 
Enkele maanden geleden trof ik de broers 
voor hun huis aan de Korvelseweg terwijl 
de jongste op de trap stond en de oudste 
de trap stond vast te houden. Er werd een 
laag verf toegevoegd aan het houtwerk. 
Uitgebreid namen we de nieuwtjes weer 
even door en daarna ging ik mijn bood-
schappen doen. Op de terugweg bleek 
de bovenverdieping nog niet helemaal 
gelakt zodat ik nog wat tijd besteedde 
aan wat kouten. Ik vroeg hun of ik, als zij 
klaar waren, even hun ladder zou kunnen 
lenen om mijn dakgoot schoon te maken. 

Dat was natuurlijk vanzelfsprekend en als 
zij klaar waren kwamen ze hem wel even 
brengen. Gezien hun leeftijd, en die van 
mij, gaf ik aan dat dat niet nodig was en 
dat ik hem wel even zou komen halen. Dat 
was echter onzin en ’s middags stonden 
Piet en Louis met de ladder voor de deur. Ik 
de ladder op en vrolijk keuvelend maakte 
ik de dakgoot schoon. “Wim, dat moet je 
eigenlijk twee keer per jaar doen. Als wij 
in de herfst onze goten schoon maken 
dan komen we wel even langs”. En ja hoor. 
Twee weken geleden stonden ze voor de 
deur. Ze hadden een emmer en een veger 
meegebracht en zij maakten m’n dakgoot 
wel even schoon. Ondanks mijn protesten 
dat ik dat ook wel zelf kon doen klom de 
in een stofjas geklede Piet de ladder op 
terwijl Louis en ik de ladder “vasthielden”. 
Toen ze weggingen werd me aangezegd 
dat ik niet net als de vorige keer een bos 
bloemen moest komen brengen want dat 
was bij burenhulp niet nodig. En daar gin-
gen ze weer, mij verbluft achterlatend. 
Burenhulp. Waar vind je het nog?  Column: Wim Werker
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bijzondere
ONDERNEMERS
 bij • zon • der  (bijvoegelijk naamwoord) en (bijwoord)
 anders dan anders, anders dan anderen   

THEMA 
deze uitgave:

Kom gezellig 
Korvelen!

Voorzitter Peerke Hessels is trots op 
zijn straat en alle vrijwilligers die 
samen het winkellint Korvel op de 
kaart zetten. “We zijn al vele jaren 
actief op allerlei gebieden. Natuurlijk 
met gezellige evenementen zoals 
de spannende ‘Ronde van Korvel’ en 
‘Koningsdag Korvel’, maar ook de 
feestverlichting en de prachtige ‘han-
ging baskets’ aan de lantaarnpalen 
worden door de ondernemersvereni-
ging georganiseerd en gefinancierd.

Jan Aartsen, voorzitter van de 
overkoepelende stichting Tilburgse 
Linten Korvel en Besterd, valt Peerke 
bij. “We werken niet alleen aan de 
zichtbare activiteiten maar we span-
nen ons ook in om de straat ‘schoon, 
heel en veilig ‘te houden. Wonen, 
werken, ondernemen en winkelen 
legt een druk op de beperkte ruimte’ 
aldus Jan. Met ludieke acties zoals 
de zwerfvuilbattle tussen Korvel en 
Besterd op 10 oktober jongstleden 
brengt de stichting bij de gemeente 
onder de aandacht dat het huidige 
onderhoudsniveau van de weg niet 
voldoet. 

‘Wij zijn een belangrijk onderdeel 
van de binnenstad, we zijn de 

toegangspoort, de slagader van het 
kloppende hart dat de 

binnenstad is”

Bas van Tilburg is namens de pandei-
genaren actief op Korvel. . Bij ons kun 
je als ondernemer starten en door-
groeien. Eigenaren werken samen 
om zoveel mogelijk leuke, nieuwe 
en creatieve ondernemers naar het 
lint te trekken. Een mooi voorbeeld 
is ‘Tarte Tatin’ aan het Lieve Vrouwe-
plein. ‘Vakmanschap en gezelligheid’ 
in een historisch pand. Ook helpen 
we ondernemers en eigenaren om 
de gevel van hun pand mooi op te 
knappen. Samen met een architect 

Onder de titel ‘Kom Korvelen’ werkt ondernemersvereniging Korvel 
Vooruit aan een aantrekkelijk, gezellig en veelzijdig winkelgebied. 
Ondernemers, pandeigenaren en de gemeente hebben de handen 
ineengeslagen en werken met veel enthousiasme samen. En met 
klinkende resultaten!

maken we op verzoek een plan 
voor de gevel waar de ondernemers 
inspiratie uit kan halen.

En er staat alweer een leuk eve-
nement op stapel, een leuke 
etalagewedstrijd in de sfeervolle 
wintermaanden.  De wedstrijd 
start op 7 december en omvat een 
gezellige puzzeltocht over de beide 
linten waarmee prachtige prijzen 
te winnen zijn. Ook via Facebook 
kunnen consumenten stemmen op 
hun favoriete etalage.  Doe mee! 
Er zijn prachtige prijzen te winnen, 
beschikbaar gesteld door de onder-
nemers van Korvel en Besterd.

Korvel is het eigenzinnige 
centrum van Tilburg

Want: Op Korvel is van alles te doen, 
te zien, te horen, te proeven, te erva-
ren en uit te proberen. Korvel is het 
eigenzinnige centrum van Tilburg, 
waar alles kan en waar iedereen 
welkom is. 

Meer informatie vanaf 1 december: 
Scan onderstaande QR-code of mail 
de Lintenmanager: lintenmanager@
tilburgse-linten.nl.

Michiel Brouwers, kunstenaar en uit-
vinder, ontvangt me in zijn atelier ach-
ter zijn huis. Onder het genot van en 
kopje thee naast de warme potkachel 
houden we dit interview. Op straat kun 
je niet vermoeden wat je hier in het 
atelier allemaal aantreft; oude leesten, 
klokken, poppen, schoenen, fietsen 
en heel veel onderdelen van vanalles 
en nog wat. En tussen al die materia-
len staan de meest fantasierijke, vaak 
absurdistische, opstellingen. Michiel 
maakt kinetische beelden. Dat wil zeg-
gen hij maakt beelden die bewegen, 
vaak ritmisch en vaak met muziek, die 
allemaal een eigen verhaal vertellen. 
Tijdens het gesprek lopen we steeds 
even naar weer een ander beeld dat 
aangezet wordt. Het hele atelier komt 
dan even tot leven. 
De beelden ontstaan, vertelt Michiel, 
zijn grootste plezier is het onderzoe-
ken. Vooraf is er geen vastomlijnd plan, 
maar vaak een fascinatie. Iets dat kan 
draaien, iets dat geluid maakt, een 
bepaald ritme willen verkrijgen. Vogels 
van bladmuziek, een ‘lauf-der-dinge’, 
een dansende helm. 

De inspiratie kan overal vandaan 
komen. Van een object als een oude 
remschijf van een auto tot een prach-
tig verhaal. Zijn werken ook poëtisch 
metaforisch te noemen, het nodigt uit 
tot kijken, dromen en beleven. Er is 
zelfs eens een muziekstuk geschreven 
naar aanleiding van een werk dat een 
componist in het atelier gezien had. 

Michiel was altijd al bezig met het ma-
ken en uiteindelijk heeft hij in 2003 de 
opleiding tot docent beeldende vorm-
geving op de kunstacademie afgerond 
met de hoofdvakken handvaardigheid 
en audiovisueel. Hier leerde hij al snel 
dat het klassieke lesgeven zijn inte-
resse niet had, maar hij ontvangt nu 
wel vaak leerlingen van verschillende 
middelbare scholen in zijn atelier. De 
werkplaats op de kunstacademie was 
toch wel echt de plek waar hij het 
meeste te vinden was en hij heeft zich 
zelf verschillende bewerkingstechnie-
ken aangeleerd. Na zijn studie werkte 
hij in zijn eigen atelier. Hier heeft hij 
zelfs een tijdje in gewoond, tussen al 
zijn materialen. 

Naast verschillende exposities (Kunst-
maan, kunstpodium-T), opdrachten 
en het maken van werk heeft Michiel 
ook heel diverse werkervaring. Van 
interieurbouw tot het verbouwen van 
huizen en het maken van exposities, 
allemaal toch vaak gerelateerd aan het 
maken.

Wat zou hij nog willen bereiken? 
“Exposeren is altijd leuk, maar het zou 
fantastisch zijn om eens in De Verbeke 
Foundation (Kemzeke, België; een van 
de grootste  privé-initiatieven voor he-
dendaagse kunst in Europa) te kunnen 
staan. Een grote ruimte, dus daar moet 
ook wel werk in dat daar goed past, en 
daar ben ik hard mee bezig,” zegt hij 
lachend. 

Benieuwd naar werk van Michiel? 
Kijk gerust eens op zijn youtubekanaal 
michielbrouwers.

ShapeLab: ‘Kan niet bestaat niet’.

De kunstschatten van Michiel Brouwers 

De werkplaats van Ton van Helden 
is fascinerend. Aan het plafond 
hangen haaien, op ware grootte. Ik 
weet dat ze van polyester zijn, maar 
ze lijken verbazingwekkend echt. 
De bom uit WOII lijkt van metaal, 
maar is van piepschuim. Er staat 
een groot paard, een knotwilg, 
een schildpad, een kaak van een 
megalodon (oerhaai), te veel om op 
te noemen. Ik kijk mijn ogen uit.
Ton is oprichter, directeur en eige-
naar. Hij voert de gesprekken met 
de opdrachtgevers. Hij bedenkt, 
ontwerpt, voert uit en stuurt aan. 
Kortom, hij is een duizendpoot.
Ik loop met Esther van Helden naar 
het kantoortje. In het kantoortje 
staan verschillende dino’s. Ik voer 
het gesprek met haar, zij is de 
woordvoerder van het bedrijf en 
doet de administratie. Daarnaast 
geeft zij workshops en staat zij met 
laser-gesneden voorwerpen op 
markten.
Op dit moment werken er twee 
stagiaires, soms huurt Ton een zzp’er 
in. Een van de stagiaires zegt mij dat 
hij het een geweldige stageplaats 
vindt. Hij heeft de ruimte gekregen 
om een ontwerp te maken en uit te 
voeren.

Ton heeft de eerstegraads leraren-
opleiding aan de Academie voor 
Beeldende Vorming gedaan, des-
tijds aan de Cobbenhagenlaan in 

Tekst: Anita Zeeman

Tekst: Dagmar Ebbeling

Interview: Anita Zeeman en Odette Payens

Tilburg. Esther: ’Hij heeft bij een meu-
belfabriek gewerkt en een meubel-
lijn ontwikkeld, hij heeft sieraden en 
tassen ontworpen. Hij heeft displays 
en decors ontworpen en maquettes 
gebouwd. Van daaruit is het balletje 
gaan rollen en heeft hij ShapeLab 
opgericht.’

Alles is mogelijk
Er staan nu vrij veel prehistorische 
dieren, maar dat is niet de corebusi-
ness. Esther: ‘Het is maar net wat er 
binnenkomt. 3D of 2D (reliëf) alles is 
mogelijk. Opdrachtgevers zijn dieren-
tuinen, aquaria, musea en pretpar-
ken uit heel Europa. Hij heeft onder 
andere jungles, moerassen, tempels, 
koraalriffen en onderwaterwerelden 
ontworpen. Naast creativiteit is mate-
riaalkennis ook belangrijk. Het maakt 
bijvoorbeeld wel uit of je iets voor zoet 
water of zout water bouwt.’ 
Ze doen ook veel research. ‘Neem de 
kaak van de megalodon. We hebben 
professionals geraadpleegd, informa-
tie opgevraagd bij musea en op het 
internet gezocht. Ton maakt alles het 
liefst zo natuurgetrouw mogelijk.’
Tegenwoordig werkt Ton ook regelma-
tig voor kunstenaars. Zij komen met 
een idee, een plan en Ton geeft advies 
en voert uit. Zij vullen elkaar aan. 

Ton komt binnen, hij heeft even tijd: ‘Ik 
maak vooral prototypes, elke keer iets 
anders. Het moet geen productiewerk 

worden, dat is saai. Iedere keer is het 
nieuw, elke keer moet ik mijn hersens 
gebruiken. Het moet een uitdaging in 
zich hebben. Ik houd van het zoeken 
naar een oplossing van een probleem 
waar iemand mee zit.
Ik lever museumkwaliteit. Een heel 
groot of heel klein ontwerp is voor mij 
het meest uitdagend.
Het is een hartstikke leuk beroep, ook 
van alles uitzoeken bij musea, in de 
kunstgeschiedenis dui    ken, me ver-
diepen in de natuur doe ik graag.’

Kan niet bestaat niet
Esther: ’The sky is the limit. Het komt 
niet voor dat iets niet kan, kan niet 
bestaat niet. Het is zijn passie, hij werkt 
altijd. Hij is meer op de werkplaats dan 
thuis. Ik zelf trouwens ook.
Hij heeft internationaal naam gemaakt, 
maar ik denk dat de meeste Tilbur-
gers hem kennen van de skylines van 
Tilburg.’

Bij het weggaan kijk ik nog een keer 
over mijn schouder. Ik wordt nage-
staard door een grote velociraptor. Ik 
vind het paard veel geruststellender.

ShapeLab: design, scaling, moulding.
Facebook: https://www.facebook.com/
shapelab/
Instagram: https://www.instagram.
com/shapelab/ 

Gijs, een verwoede verzamelaar: ’Ik vind 
van alles mooi, maar vooral de techniek 
erachter vind ik interessant’ 

Gijs staat voor zijn huis in de zon op 
ons te wachten. Zodra we binnenko-
men is het ons duidelijk dat hij een 
verzamelaar is. We lopen door een 
kamer waar een flink aantal modellen 
van verschillende auto’s, veelal oldti-
mers, staan. In zijn zitkamer staan een 
aantal kasten en allerlei klokken. 

Alles in zijn huis is te koop ‘In mijn 
kelder staat ook nog van alles.’

Toen hij zestien werd is hij gaan 
werken bij de Schiedamse Lederwaren 
Fabriek in de Nieuwstraat. Hij maakte 
gereedschappen om de dozen voor 
scheerapparaten te maken. Na jaren in 
de techniek werkzaam te zijn geweest, 
heeft hij samen met zijn vrouw cafe-
taria Den Engel overgenomen. Toen 
hij met pensioen ging is zijn verzamel-
woede begonnen. 
Zijn eerste aankoop was een wand-
klok die hij op een rommelmarkt 
kocht. Hij deed het niet. ‘Ik heb er aan 
zitten klungelen en toen deed hij het 
opeens. Ik kon dus blijkbaar klokken 
repareren. Op internet worden klok-
ken uit erfenissen en nalatenschappen 
aangeboden, zo kreeg ik er steeds 
meer. Soms liggen de klokken uit 
elkaar en het is mooi om ze dan in 
elkaar en aan de praat te krijgen. Met 
kasten is het net zo gegaan. Ik heb 
vroeger kasten gerestaureerd. Het huis 
werd steeds voller. Toen ik bij Velerlei 
in de Nieuwlandstraat ruimte kreeg 
aangeboden hoefde ik er ook niet lang 
over na te denken. Maar toen was het 
hek helemaal van de dam.’ 
Hij vertelt dat hij een internetpikker 
is, hij doet alles met zijn telefoon. Om 

4.00 uur begint hij al te bieden. ‘Ik vind 
het leuk om dingen te kopen, ik vind 
van alles mooi, maar vooral de tech-
niek erachter vind ik interessant. Ik ben 
nu wel wat kritischer, ik koop alleen 
nog maar bijzondere klokken. Maar 
bij Velerlei moet ik natuurlijk wel voor 
iedereen iets hebben. De wekkers zijn 
meeneem-dingen, de klokken zijn voor 
de liefhebbers. Dat vind ik leuk, de con-
tacten met de mensen, het praten over 
de klokken. Ik kan daar heel veel over 
vertellen, iedere klok is weer anders.’ 
Wanneer is hij met het verzamelen en 
verkopen van treinen begonnen? ‘Dat 
moet in januari geweest zijn. De men-
sen die treinen kopen weten er vaak 
meer van dan ik, maar dat levert ook 
interessante gesprekken op. Er zijn niet 
veel fysieke winkels meer waar je trei-
nen kunt kopen. Ik ben begonnen met 
zes treinen en die waren zo verkocht. 
Naast treinen heb ik ook de bijbeho-
rende dorpen, stations en dergelijke. Er 
is veel belangstelling voor.’

Hij vindt het niet erg om zijn spullen te 
verkopen. ‘Het eerste wat ik verkocht 
vond ik wel erg. Ik had echt het gevoel 
dat ze er met hun vingers vanaf 
moesten blijven. Maar nu heb ik dat 
gelukkig niet meer.’
Aan het eind van het interview krijgen 
we een rondleiding door zijn huis. We 
zijn onder de indruk van zijn door hem-
zelf ontworpen en gebouwde keuken. 
We bedanken hem hartelijk en lopen 
de zon weer in. 

De klokken, treinen en curiosa van Gijs 
kunt u zien en kopen bij Velerlei, 
Nieuwlandstraat 47 te TIlburg

Foto: Kim Pattiruhu

Foto: Kim Pattiruhu

Foto: Kim Pattiruhu
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bijzondere
ONDERNEMERS
 bij • zon • der  (bijvoegelijk naamwoord) en (bijwoord)
 anders dan anders, anders dan anderen   

THEMA 
deze uitgave:

Kom gezellig 
Korvelen!

Voorzitter Peerke Hessels is trots op 
zijn straat en alle vrijwilligers die 
samen het winkellint Korvel op de 
kaart zetten. “We zijn al vele jaren 
actief op allerlei gebieden. Natuurlijk 
met gezellige evenementen zoals 
de spannende ‘Ronde van Korvel’ en 
‘Koningsdag Korvel’, maar ook de 
feestverlichting en de prachtige ‘han-
ging baskets’ aan de lantaarnpalen 
worden door de ondernemersvereni-
ging georganiseerd en gefinancierd.

Jan Aartsen, voorzitter van de 
overkoepelende stichting Tilburgse 
Linten Korvel en Besterd, valt Peerke 
bij. “We werken niet alleen aan de 
zichtbare activiteiten maar we span-
nen ons ook in om de straat ‘schoon, 
heel en veilig ‘te houden. Wonen, 
werken, ondernemen en winkelen 
legt een druk op de beperkte ruimte’ 
aldus Jan. Met ludieke acties zoals 
de zwerfvuilbattle tussen Korvel en 
Besterd op 10 oktober jongstleden 
brengt de stichting bij de gemeente 
onder de aandacht dat het huidige 
onderhoudsniveau van de weg niet 
voldoet. 

‘Wij zijn een belangrijk onderdeel 
van de binnenstad, we zijn de 

toegangspoort, de slagader van het 
kloppende hart dat de 

binnenstad is”

Bas van Tilburg is namens de pandei-
genaren actief op Korvel. . Bij ons kun 
je als ondernemer starten en door-
groeien. Eigenaren werken samen 
om zoveel mogelijk leuke, nieuwe 
en creatieve ondernemers naar het 
lint te trekken. Een mooi voorbeeld 
is ‘Tarte Tatin’ aan het Lieve Vrouwe-
plein. ‘Vakmanschap en gezelligheid’ 
in een historisch pand. Ook helpen 
we ondernemers en eigenaren om 
de gevel van hun pand mooi op te 
knappen. Samen met een architect 

Onder de titel ‘Kom Korvelen’ werkt ondernemersvereniging Korvel 
Vooruit aan een aantrekkelijk, gezellig en veelzijdig winkelgebied. 
Ondernemers, pandeigenaren en de gemeente hebben de handen 
ineengeslagen en werken met veel enthousiasme samen. En met 
klinkende resultaten!

maken we op verzoek een plan 
voor de gevel waar de ondernemers 
inspiratie uit kan halen.

En er staat alweer een leuk eve-
nement op stapel, een leuke 
etalagewedstrijd in de sfeervolle 
wintermaanden.  De wedstrijd 
start op 7 december en omvat een 
gezellige puzzeltocht over de beide 
linten waarmee prachtige prijzen 
te winnen zijn. Ook via Facebook 
kunnen consumenten stemmen op 
hun favoriete etalage.  Doe mee! 
Er zijn prachtige prijzen te winnen, 
beschikbaar gesteld door de onder-
nemers van Korvel en Besterd.

Korvel is het eigenzinnige 
centrum van Tilburg

Want: Op Korvel is van alles te doen, 
te zien, te horen, te proeven, te erva-
ren en uit te proberen. Korvel is het 
eigenzinnige centrum van Tilburg, 
waar alles kan en waar iedereen 
welkom is. 

Meer informatie vanaf 1 december: 
Scan onderstaande QR-code of mail 
de Lintenmanager: lintenmanager@
tilburgse-linten.nl.

Michiel Brouwers, kunstenaar en uit-
vinder, ontvangt me in zijn atelier ach-
ter zijn huis. Onder het genot van en 
kopje thee naast de warme potkachel 
houden we dit interview. Op straat kun 
je niet vermoeden wat je hier in het 
atelier allemaal aantreft; oude leesten, 
klokken, poppen, schoenen, fietsen 
en heel veel onderdelen van vanalles 
en nog wat. En tussen al die materia-
len staan de meest fantasierijke, vaak 
absurdistische, opstellingen. Michiel 
maakt kinetische beelden. Dat wil zeg-
gen hij maakt beelden die bewegen, 
vaak ritmisch en vaak met muziek, die 
allemaal een eigen verhaal vertellen. 
Tijdens het gesprek lopen we steeds 
even naar weer een ander beeld dat 
aangezet wordt. Het hele atelier komt 
dan even tot leven. 
De beelden ontstaan, vertelt Michiel, 
zijn grootste plezier is het onderzoe-
ken. Vooraf is er geen vastomlijnd plan, 
maar vaak een fascinatie. Iets dat kan 
draaien, iets dat geluid maakt, een 
bepaald ritme willen verkrijgen. Vogels 
van bladmuziek, een ‘lauf-der-dinge’, 
een dansende helm. 

De inspiratie kan overal vandaan 
komen. Van een object als een oude 
remschijf van een auto tot een prach-
tig verhaal. Zijn werken ook poëtisch 
metaforisch te noemen, het nodigt uit 
tot kijken, dromen en beleven. Er is 
zelfs eens een muziekstuk geschreven 
naar aanleiding van een werk dat een 
componist in het atelier gezien had. 

Michiel was altijd al bezig met het ma-
ken en uiteindelijk heeft hij in 2003 de 
opleiding tot docent beeldende vorm-
geving op de kunstacademie afgerond 
met de hoofdvakken handvaardigheid 
en audiovisueel. Hier leerde hij al snel 
dat het klassieke lesgeven zijn inte-
resse niet had, maar hij ontvangt nu 
wel vaak leerlingen van verschillende 
middelbare scholen in zijn atelier. De 
werkplaats op de kunstacademie was 
toch wel echt de plek waar hij het 
meeste te vinden was en hij heeft zich 
zelf verschillende bewerkingstechnie-
ken aangeleerd. Na zijn studie werkte 
hij in zijn eigen atelier. Hier heeft hij 
zelfs een tijdje in gewoond, tussen al 
zijn materialen. 

Naast verschillende exposities (Kunst-
maan, kunstpodium-T), opdrachten 
en het maken van werk heeft Michiel 
ook heel diverse werkervaring. Van 
interieurbouw tot het verbouwen van 
huizen en het maken van exposities, 
allemaal toch vaak gerelateerd aan het 
maken.

Wat zou hij nog willen bereiken? 
“Exposeren is altijd leuk, maar het zou 
fantastisch zijn om eens in De Verbeke 
Foundation (Kemzeke, België; een van 
de grootste  privé-initiatieven voor he-
dendaagse kunst in Europa) te kunnen 
staan. Een grote ruimte, dus daar moet 
ook wel werk in dat daar goed past, en 
daar ben ik hard mee bezig,” zegt hij 
lachend. 

Benieuwd naar werk van Michiel? 
Kijk gerust eens op zijn youtubekanaal 
michielbrouwers.

ShapeLab: ‘Kan niet bestaat niet’.

De kunstschatten van Michiel Brouwers 

De werkplaats van Ton van Helden 
is fascinerend. Aan het plafond 
hangen haaien, op ware grootte. Ik 
weet dat ze van polyester zijn, maar 
ze lijken verbazingwekkend echt. 
De bom uit WOII lijkt van metaal, 
maar is van piepschuim. Er staat 
een groot paard, een knotwilg, 
een schildpad, een kaak van een 
megalodon (oerhaai), te veel om op 
te noemen. Ik kijk mijn ogen uit.
Ton is oprichter, directeur en eige-
naar. Hij voert de gesprekken met 
de opdrachtgevers. Hij bedenkt, 
ontwerpt, voert uit en stuurt aan. 
Kortom, hij is een duizendpoot.
Ik loop met Esther van Helden naar 
het kantoortje. In het kantoortje 
staan verschillende dino’s. Ik voer 
het gesprek met haar, zij is de 
woordvoerder van het bedrijf en 
doet de administratie. Daarnaast 
geeft zij workshops en staat zij met 
laser-gesneden voorwerpen op 
markten.
Op dit moment werken er twee 
stagiaires, soms huurt Ton een zzp’er 
in. Een van de stagiaires zegt mij dat 
hij het een geweldige stageplaats 
vindt. Hij heeft de ruimte gekregen 
om een ontwerp te maken en uit te 
voeren.

Ton heeft de eerstegraads leraren-
opleiding aan de Academie voor 
Beeldende Vorming gedaan, des-
tijds aan de Cobbenhagenlaan in 

Tekst: Anita Zeeman

Tekst: Dagmar Ebbeling

Interview: Anita Zeeman en Odette Payens

Tilburg. Esther: ’Hij heeft bij een meu-
belfabriek gewerkt en een meubel-
lijn ontwikkeld, hij heeft sieraden en 
tassen ontworpen. Hij heeft displays 
en decors ontworpen en maquettes 
gebouwd. Van daaruit is het balletje 
gaan rollen en heeft hij ShapeLab 
opgericht.’

Alles is mogelijk
Er staan nu vrij veel prehistorische 
dieren, maar dat is niet de corebusi-
ness. Esther: ‘Het is maar net wat er 
binnenkomt. 3D of 2D (reliëf) alles is 
mogelijk. Opdrachtgevers zijn dieren-
tuinen, aquaria, musea en pretpar-
ken uit heel Europa. Hij heeft onder 
andere jungles, moerassen, tempels, 
koraalriffen en onderwaterwerelden 
ontworpen. Naast creativiteit is mate-
riaalkennis ook belangrijk. Het maakt 
bijvoorbeeld wel uit of je iets voor zoet 
water of zout water bouwt.’ 
Ze doen ook veel research. ‘Neem de 
kaak van de megalodon. We hebben 
professionals geraadpleegd, informa-
tie opgevraagd bij musea en op het 
internet gezocht. Ton maakt alles het 
liefst zo natuurgetrouw mogelijk.’
Tegenwoordig werkt Ton ook regelma-
tig voor kunstenaars. Zij komen met 
een idee, een plan en Ton geeft advies 
en voert uit. Zij vullen elkaar aan. 

Ton komt binnen, hij heeft even tijd: ‘Ik 
maak vooral prototypes, elke keer iets 
anders. Het moet geen productiewerk 

worden, dat is saai. Iedere keer is het 
nieuw, elke keer moet ik mijn hersens 
gebruiken. Het moet een uitdaging in 
zich hebben. Ik houd van het zoeken 
naar een oplossing van een probleem 
waar iemand mee zit.
Ik lever museumkwaliteit. Een heel 
groot of heel klein ontwerp is voor mij 
het meest uitdagend.
Het is een hartstikke leuk beroep, ook 
van alles uitzoeken bij musea, in de 
kunstgeschiedenis dui    ken, me ver-
diepen in de natuur doe ik graag.’

Kan niet bestaat niet
Esther: ’The sky is the limit. Het komt 
niet voor dat iets niet kan, kan niet 
bestaat niet. Het is zijn passie, hij werkt 
altijd. Hij is meer op de werkplaats dan 
thuis. Ik zelf trouwens ook.
Hij heeft internationaal naam gemaakt, 
maar ik denk dat de meeste Tilbur-
gers hem kennen van de skylines van 
Tilburg.’

Bij het weggaan kijk ik nog een keer 
over mijn schouder. Ik wordt nage-
staard door een grote velociraptor. Ik 
vind het paard veel geruststellender.

ShapeLab: design, scaling, moulding.
Facebook: https://www.facebook.com/
shapelab/
Instagram: https://www.instagram.
com/shapelab/ 

Gijs, een verwoede verzamelaar: ’Ik vind 
van alles mooi, maar vooral de techniek 
erachter vind ik interessant’ 

Gijs staat voor zijn huis in de zon op 
ons te wachten. Zodra we binnenko-
men is het ons duidelijk dat hij een 
verzamelaar is. We lopen door een 
kamer waar een flink aantal modellen 
van verschillende auto’s, veelal oldti-
mers, staan. In zijn zitkamer staan een 
aantal kasten en allerlei klokken. 

Alles in zijn huis is te koop ‘In mijn 
kelder staat ook nog van alles.’

Toen hij zestien werd is hij gaan 
werken bij de Schiedamse Lederwaren 
Fabriek in de Nieuwstraat. Hij maakte 
gereedschappen om de dozen voor 
scheerapparaten te maken. Na jaren in 
de techniek werkzaam te zijn geweest, 
heeft hij samen met zijn vrouw cafe-
taria Den Engel overgenomen. Toen 
hij met pensioen ging is zijn verzamel-
woede begonnen. 
Zijn eerste aankoop was een wand-
klok die hij op een rommelmarkt 
kocht. Hij deed het niet. ‘Ik heb er aan 
zitten klungelen en toen deed hij het 
opeens. Ik kon dus blijkbaar klokken 
repareren. Op internet worden klok-
ken uit erfenissen en nalatenschappen 
aangeboden, zo kreeg ik er steeds 
meer. Soms liggen de klokken uit 
elkaar en het is mooi om ze dan in 
elkaar en aan de praat te krijgen. Met 
kasten is het net zo gegaan. Ik heb 
vroeger kasten gerestaureerd. Het huis 
werd steeds voller. Toen ik bij Velerlei 
in de Nieuwlandstraat ruimte kreeg 
aangeboden hoefde ik er ook niet lang 
over na te denken. Maar toen was het 
hek helemaal van de dam.’ 
Hij vertelt dat hij een internetpikker 
is, hij doet alles met zijn telefoon. Om 

4.00 uur begint hij al te bieden. ‘Ik vind 
het leuk om dingen te kopen, ik vind 
van alles mooi, maar vooral de tech-
niek erachter vind ik interessant. Ik ben 
nu wel wat kritischer, ik koop alleen 
nog maar bijzondere klokken. Maar 
bij Velerlei moet ik natuurlijk wel voor 
iedereen iets hebben. De wekkers zijn 
meeneem-dingen, de klokken zijn voor 
de liefhebbers. Dat vind ik leuk, de con-
tacten met de mensen, het praten over 
de klokken. Ik kan daar heel veel over 
vertellen, iedere klok is weer anders.’ 
Wanneer is hij met het verzamelen en 
verkopen van treinen begonnen? ‘Dat 
moet in januari geweest zijn. De men-
sen die treinen kopen weten er vaak 
meer van dan ik, maar dat levert ook 
interessante gesprekken op. Er zijn niet 
veel fysieke winkels meer waar je trei-
nen kunt kopen. Ik ben begonnen met 
zes treinen en die waren zo verkocht. 
Naast treinen heb ik ook de bijbeho-
rende dorpen, stations en dergelijke. Er 
is veel belangstelling voor.’

Hij vindt het niet erg om zijn spullen te 
verkopen. ‘Het eerste wat ik verkocht 
vond ik wel erg. Ik had echt het gevoel 
dat ze er met hun vingers vanaf 
moesten blijven. Maar nu heb ik dat 
gelukkig niet meer.’
Aan het eind van het interview krijgen 
we een rondleiding door zijn huis. We 
zijn onder de indruk van zijn door hem-
zelf ontworpen en gebouwde keuken. 
We bedanken hem hartelijk en lopen 
de zon weer in. 

De klokken, treinen en curiosa van Gijs 
kunt u zien en kopen bij Velerlei, 
Nieuwlandstraat 47 te TIlburg

Foto: Kim Pattiruhu

Foto: Kim Pattiruhu

Foto: Kim Pattiruhu
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Spreekuur voor juridisch advies

Heeft u een boete ontvangen, vragen met betrekking tot verkeersovertredingen, een 
dagvaarding of een andere brief die u graag met een jurist zou willen bespreken? 
Maak dan gebruik van het inloopspreekuur van de Strafrechtswinkel. 

De Strafrechtswinkel is een initiatief van advocatenkantoor Ketting Strafadvocatuur 
in samenwerking met rechtenstudenten van de Universiteit van Tilburg. Het doel van 
de Strafrechtswinkel is om ervoor te zorgen dat iedereen die daar behoefte aan heeft, 
makkelijk advies op het gebied van strafrecht in kan winnen zonder dat hier hoge kosten 
aan zijn verbonden. Bovendien doen studenten op deze manier praktijkervaring op. Het 
gratis inloopspreekuur is iedere donderdagavond van 19:00 uur tot 20:30 uur in Wijkcen-
trum De Nieuwe Stede (Capucijnenstraat 156). 

Hondepoep opgerömd? Dègge bedankt zèèt dè witte!

Een van de grootste ergernissen is overlast van 
hondenpoep. De gemeente probeert de overlast 
zoveel mogelijk te beperken door het aanleggen van 
uitlaatstroken, het plaatsen van hondenpoepbakken 
en het schoonmaken van de losloopzones. 

Bovenstaande maatregelen hebben helaas weinig zin 
als hondenbezitters hun gedrag niet aanpassen. Om 
de overlast verder terug te dringen, zijn hondenbezit-
ters verplicht opruimmiddelen bij zich te hebben als 
ze hun hond uitlaten. Bij een overtreding van deze 
regel kan een boete worden opgelegd van 90 euro, 
exclusief de administratiekosten van 9 euro. Het op-
ruimen van de hondenpoep is ook in de losloopzones 
verplicht en honden moeten binnen de bebouwde 
kom aangelijnd zijn. 

Gratis afvalgrijper

De gemeente veegt de straten, maar op de meeste plaatsen niet vaker dan een paar 
keer per jaar. Als iedere inwoner één keer per week tien minuten besteedt aan het 
opruimen van de straat is het het hele jaar door netjes. Steeds meer mensen ruimen 
op in hun eigen omgeving. De gemeente verstrekt hiervoor gratis zwerfafvalgrijpers en 
speciale gele afvalzakken.

Interesse? 
Stuur een mail met uw naam, adresgegevens en telefoonnummer naar
groen@diamant-groep.nl of bel 013 464 17 00.

Grotere plannen?
Bijvoorbeeld het schoonmaken van het park of de buurt met alle buren? Stuur een mail 
naar schonestad@tilburg.nl of bel 013 542 90 77. 

Aanpassing Rooseveltplein

Omwonenden gaven aan dat kinderen 
veel plezier beleven aan de helling bij het 
Rooseveltplein. Maar door die helling 
komen ze ook wel eens met een vaartje de 
weg op. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. 
Daarom is er een hekwerk in combinatie 
met een haag geplaatst. Los van deze 

oplossing kunnen er natuurlijk op het hele 
terrein kinderen spelen. Wijkbewoners 
kunnen zelf ook bijdragen aan een veilige-
re wijk door de maximum snelheid van 30 
km per uur te respecteren en als automo-
bilist alert te zijn op spelende kinderen. 

Openbare ruimte St. Annahof

Eind september is begonnen met 
de aanpak van de openbare ruim-
te op het Sint Annahof. Met een 
optocht met fakkels, lampionnen, 
muziek en een vuurspuwer is 
zondag 11 november de herin-
gerichte Sint Annahof officieel 
geopend door wethouder Mario 
Jacobs. 

De opening was georganiseerd 
door de bewonerswerkgroep die 
ook een rol heeft gespeeld bij 
het ontwerp van de Sint Annahof. 
Omwonenden hebben lang op de herinrichting moeten wachten, de opkomst bij de ope-
ning was dan ook groot. Hoewel nu officieel geopend, zijn de werkzaamheden nog niet 
helemaal klaar. Nog niet alle beplanting is aangelegd, maar de afronding vindt zo snel 
mogelijk plaats. Dan is er op de Sint Annahof meer groen, een nieuw speelterrein én een 
Buurttuin, die door de werkgroep van bewoners zal worden ingericht en onderhouden. 

BuitenBeter app
Als u een smartphone heeft kunt u snel en makkelijk een melding 
 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. Voor algemene klachten of meldingen: bel Centraal Meldpunt (14 013) of via de Buiten Beter app.

Groen Generaal de Wetstraat
Stichting Biezonderwijs en de gemeente 
hebben op dinsdag 6 november een 
overeenkomst gesloten voor de aanpak 
van het braakliggende terrein aan de 
Generaal de Wetstraat. 

Op initiatief van bewoners is het oor-
spronkelijke plan aangepast. Eerst werd 
uitgegaan van woningbouw voor de hele 
locatie. Nu bevat het plan woningen 
aan de Generaal Smutslaan en een park 
aan de Generaal de Wetstraat. Voor het 
groen heeft Groenrijk een ontwerp ge-
maakt, samen met bewoners en kinderen 
van SBO Zonnesteen en VSO Parcours. Er 
komen onder andere een moestuin en 
een jeu-de-boules-baan. De uitvoering 
van het plan zal begin 2019 plaatsvinden. 

Wanneer het werk precies start is nog 
afhankelijk van het weer. 

Dave Ensberg, bestuurder van Stichting 
Biezonderwijs en wijkwethouder Erik de 
Ridder ondertekenden de overeenkomst 
en gaven hiermee het startsein. 
Verder is de overeenkomst ondertekend 
door: Wijkraad Zuiderkwartier, Buurtraad 
Oerle, Koningsvoorde, ContourdeTwern, 
bewonerscomité Steve Bikohof en na-
tuurlijk de initiatiefnemers Ger en Wendy 
zelf. 

Meehelpen
Bewoners en scholen gaan zelf een grote 
rol spelen in het beheer en onderhoud 
van het groengebied, de afspraken hier-

over zijn vastgelegd in de overeenkomst. 
Wilt u meehelpen? Neem dan contact op 
met de bewoners via het mailadres
generaaldewetstraat@hotmail.com. 

Groene vingers zijn geen vereiste, alle 
hulp is welkom!
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Kerstconcert Zuid Nederlands 
Kamerkoor in Woon- Zorgcentrum 
Het Laar
donderdag 20 december

Kerstconcert Zangkoor 
Trouwlaan en 
Mannenkoor 1001
zaterdag 22 december 

 
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 

Op donderdag 20 december a.s. 
verzorgt het Zuid Nederlands 
Kamerkoor o.l.v. Rowan van der 
Westen een kerstconcert met
allerlei leuke onderdelen. Het koor 
zal op piano worden begeleid door 
Marc Schippers.

Stukken van Mozart en Whitacre en 
delen uit het Magnificat van 

Rutter zullen worden afgewisseld met 
kerstverhalen en uiteraard ook met 
samenzang met het publiek.
Liederen als Stille Nacht, Midden in 
de winternacht en Nu zijt wellekome 
worden samen gezongen.
Het is een concert voor bewoners en 
publiek. Het begint om 19.30 uur en 
duurt tot ongeveer 21.00 uur. Voor 
publiek van buiten wordt € 3,- entree 

Eiersnijder
Column dor Eddy J. Windgassen

Ik ben het huis van mijn tante 
aan het ontboedelen. De oudere 
zus van mijn vader is 94 jaar 
geworden. 

Haar kleine etagewoning is netjes 
en opgeruimd, maar vol. Zonder 
echtgenoot en kinderen heeft ze 
haar leven inhoud gegeven met 
diverse artistieke vrijetijdsbeste-
dingen. En dat weerspiegelt zich 
in haar nalatenschap. Aan de muur 
hangen slechts een paar 
tekeningen en aquarellen van 
haar hand, maar er staan dozen 
vol schetsboeken en mappen met 
houtskooltekeningen. 
Van al haar reizen had ze nog de 
reisbescheiden, de foto’s en de
folders van de toeristische 
attracties. Welke tentoonstellingen 
ze de laatste 20 jaar heeft bezocht, 
kan ik nagaan aan de hand van de 
brochures in een mand onder de 
televisie. In een kast met koffers, 
een canvas rugzak en haar oude 
bergschoenen tref ik allerlei 
benodigdheden voor boekbinden 
aan. Dat heeft ze óók nog gedaan. 
In het destijds moderne 
wandmeubel in het zijkamer-
tje staan de partituren van alle 
partijen waarmee zij met haar 
alt diverse koren gedurende vele 
jaren versterkte. Op haar 84-ste 
passeerde ze nog met gemak de 
periodieke auditie. 

Ik weet niet zo goed wat ik er
allemaal mee moet. Voor het 
huisraad, de kleding en de boeken 
vind ik wel een bestemming. Maar 
voor de rest ... Met haar heengaan 
verliezen ook haar eigendommen 
voor een groot deel hun betekenis. 

En dan nog de sieraden. Heel 
kostbaar lijken ze me niet. Maar er
zitten wel kettingen, ringen en 
broches bij waarvan ze me ooit ver-
telde dat die van haar moeder - mijn 
oma - en zelfs nog van háár oma - mijn 
overgrootmoeder - zijn geweest. Die 
moeten wel in de familie blijven. Al 
weet ik niet meer precies wat van wie 
is geweest. En ik kan het haar niet 
meer vragen. Zo verdwijnt de 
herinnering in de vergetelheid. 
Vroeg of laat zullen ook mijn 
nabestaanden zich afvragen waar 
al die spullen vandaan komen en wat 

Ook dit jaar organiseert het mannen-
nen Zangkoor Trouwlaan het traditio-
nele kerstconcert in de kerk Gerardus 
Majella (Trouwlaan), 
Wassenaerlaan 32. 

Dit concert is op zaterdagmiddag 22 
december. Aanvang 14.30 uur. De 
liederen worden samen gezongen 
met het Mannenkoor 1001 uit Gilze. 
Medewerking wordt verleend door:  

*     Het Zuiderwind Kwartet
*     Vocaal Ensemble Da Capo

De solo’s worden gezongen door José 
Santegoets. De algehele leiding is in 
handen van dirigent Jo Adriaansen.
De begeleiding wordt verzorgd door 
Iskandér Zalialdinov.
In de pauze is er gelegenheid voor 
een kopje koffie of thee.

Na afloop is er gelegenheid tot napra-
ten onder het genot van een biertje of 
glaasje wijn in de ontmoetingsruimte 
van de kerk. 
De toegang is gratis.

Kerstconcert Koninklijk 
Tilburgs Mannenkoor 
Sint Caecilia
zondag 9 december

Het Koninklijk Tilburgs Mannenkoor 
Sint Caecilia geeft een Matinee Kerst-
concert. Ze brengen een mooi nieuw 
repertoire, helemaal in kerstsfeer 
… Mary did you know, Come to the 
music, This little light of mine, Go tell 
it on the mountain en de beroemde 
canon van Pachelbel: First Noël.

Twee solisten treden zowel apart als 
met het koor op. Carla Schrijner, cel-
liste bij het Rotterdams Philharmo-
nisch Orkest, vertolkt o.a.werk van de 
componisten Piazzolla en Rachma-
ninov. Samen met het koor brengt ze 
Come all ye faithful van John Rutter 
ten gehore. 

Franka van Dommelen, opera- en 
concertzangeres, zingt o.a. het Ave 
Maria en werk van de componisten 
Mascagni enDvořák.
Dirigent is Michel de Valk, pianiste is 
Wilma Timmermans.

De toegang is gratis.
Wanneer: zondag 9 december om 
14.30 uur.
Waar: Petrus en Pauluskerk aan de 
Vierwindenlaan.

Het koor oefent iedere maandag-
avond in het Zuiderkwartier. Meer 
informatie over het koor: www.sint-
caecilia.nl 

foto; ’via John Henselmans’ 

gevraagd en dat is inclusief koffie/
thee in de pauze.
Iedereen die zin heeft om alvast een 
beetje in de kerstsfeer te komen is 
van harte welkom om te luisteren 
naar het Zuid Nederlands Kamerkoor, 
de kerstverhalen en samen met de 
bewoners van het Laar kerstliederen 
te zingen. Het Laar: Generaal Winkel-
manstraat 175, 5025 XG Tilburg

er mee te doen. En een volgende 
generatie zal zeker besluiten dat het 
allemaal zo naar de kringloopwinkel 
kan. Of gewoon bij het restafval. 

Ik heb uit de inboedel van mijn tante 
de eiersnijder meegenomen.
Ouderwets degelijk uitgevoerd in 
aluminium, met wel 10 stalen snaren 
waarmee ik mijn gekookt eitje in 11 
fraaie, naar keuze ronde of ovale plak-
jes snijd. Hij zat nog in het originele
kartonnen doosje. Daar heb ik maar 
een papiertje in gedaan: 
‘Van tante Cor geweest’. 

Rijbewijskeuringen voor 
senioren in De Nieuwe Stede
Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet 
ondergaan, kan daarvoor op dinsdagmiddag 18 december vanaf 
14.00 uur terecht in wijkcentrum De Nieuwe Stede in de 
Capucijnenstraat 156 te Tilburg. 

Vooraf moet eerst een afspraak worden gemaakt via 0343 444911, 
bij geen gehoor 0623055689. De keuring kost € 40. 
Voor rijbewijs CDE is dit € 60.

foto; Remie-fotografie
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1) Stadswal met wachters (1981)
Beeld van cortenstaal door Tine van 
de Weyer. Stadswal, met vijf verticale 
elementen als wachters. Hoek Ringbaan 
Zuid en Edisonlaan.
2) Groei en samenwerking (1959)
Reliëf aangeboden ter ere van het 50-ja-
rig jubileum van de Volt. Flatgebouw op 
het Voltterrein aan de Groenstraat.
3) Ave Maria (2006)
Zes glaspanelen met fotoprints van 
bloemenharten door Marc Mulders. Ze 
zijn bevestigd aan de voorgevel van 
het voormalige klooster Ave Maria. 
Voltstraat.
4) Volt Vonk (1980)
Beeld van keramiek door Paul Vincken. 
Het beeld werd bij verhuizing van de 
Volt geschonken aan het personeel. 
Zij lieten het beeld in 2002 op het 
Transvaalplein plaatsen.
5) Sindroom (2007)
Beeld van brons, rubber en roestvrij 
staal (rvs) door Doreen Southwood 
(Zuid-Afrika). Twee schommels met een 

Als je door ‘onze‘ wijken wandelt en je kijkt om je heen dan zie je een grote verscheidenheid aan kunstwerken, zowel modern als 
klassiek. De redactie heeft een aantal kunstobjecten benoemd en onderzocht wie de maker is en wanneer het gemaakt is. Dat is 
zoals je ziet niet overal gelukt. Mocht u aanvullingen hebben laat het ons dan weten door een mailtje sturen naar redactie@wijk-
krantdekoppel.nl of leg een notitie bij wijkcentrum de Nieuwe Stede of  Wijkcentrum Zuiderkwartier. Alvast bedankt!

zitting van autoband, en een beschil-
derd bronzen beeld van een meisje dat 
ervoor staat. Transvaalplein.
6) Gedenkzuil gevallenen en verzetshel-
den 1940-1945
Gedenkzuil met daarbovenop Maria 
met kind. Tekst op de zuil. Perk op de 
hoek Hesperenstraat en Christiaan 
Huijgensstraat. 
7) Het lichaam van de zee (onbekend)
Keramiek van gebakken klei met 
blauwe en witte glazuur door David van 
de Kop (David Vande-kop). Hoek Gerard 
Mercatorstraat en Oerlesestraat.
8) Monument 75 jaar Dienst Reiniging 
en Vervoer (1981)
Een beeldengroep van kunststof en rvs 
door Matthew Filipowski. Verspreid over 
het plantsoen bevindt zich een aantal 
losse elementen die samen het monu-
ment vormen. Korvelplein.
9) Moeder met kind (onbekend)
Bronzen beeld op sokkel. Kunstenaar bij 
kopijsluiting onbekend bij de redactie. 
Rooseveltplein.

10) Zonder titel (1987)
Beeld van rvs door Jos van de Ven. Vier 
kolommen midden op het plein. Waar je 
ook staat, het lijkt het alsof twee kolom-
men recht staan en de andere twee 
scheef. In werkelijkheid staan ze alle vier 
scheef. Pieter Breughelplein.
11) Gedenksteen Coba Pulskens (ver-
zetsheld 1884-1945)
Beeld van gebakken klei/terra cotta met 
toevoeging van hardsteen door Jacques 
van Poppel. De gedenksteen heeft de 
vorm van een Maria-monumentje. In 
1989 vervangen door een replica. Hoek 
Diepenstraat en Jan Steenstraat.
12) Christusbeeld ‘Rooi Harten’  (onbe-
kend)
Witgeschilderd stenen Christusbeeld 
met een stralend hart op de borst. Op 
het veld tussen de huizen van het Rooi 
Harten Park.
13) Christusbeeld (onbekend)
Witgeschilderde stenen Christus met 
een hamer in zijn hand en een bijl aan 
zijn voeten: timmermanszoon. Bij de 

ingang van het kerkhof van de fraters in 
het Rooi Harten Park.
14) Christusbeeld (onbekend)
Witgeschilderd stenen Christusbeeld. 
Naast het grasveld, tussen de struiken in 
de Frater Mattheushof.
15) Het Fraterke (1994) 
Een bronzen beeld door Frank van der 
Loo. Op de sokkel staat een tekst. Vlak 
bij het hek in de Frater Mattheushof.
16) Goudkleurige haan (1899)
De torenhaan van de Sint Annakerk 
werd na de sloop van de kerk op de zij-
gevel van een gebouw geplaatst. Hoek 
van de St. Annastraat en de Capucijnen-
straat.
17) O.L. Vrouw van het H.Hart van Jezus 
(1933)
Beeldengroep van steen en brons door 
August Falise. Een staande Maria met 
kind, een knielende vrouw aan haar voe-
ten. Op de sokkel staan aan de voor- en 
achterzijde teksten. Lieve Vrouweplein.
18) Vincent van Gogh (2017)
Beeld van cortenstaal voorstellend Vin-
cent van Gogh als dertienjarige jongen. 
Twee spaden van cortenstaal, betonnen 
banken met tekst. St. Annaplein.
19) Halve stalen bol (onbekend)
Halve stalen bol in het gras onder de 

bomen, in de buurt van de restanten 
van trappen van een oud buitentheater. 
De kunstenaar was bij kopijsluiting 
onbekend. Stadspark Oude Dijk.
20) Hele stalen bol en een stalen stang 
die omhoog krult met blauwe top 
(onbekend)
Op een pleintje omgeven door een 
gegalvaniseerde stalen pergola staan 
een bol van rvs en een stang van rvs die 
omhoog krult met een blauwe kunst-
stof top. Kunstenaar(s) bij kopijsluiting 
onbekend. Stadspark Oude Dijk.
21) Vier gebogen stangen (onbekend)
Vier gebogen stangen van rvs, even-
wijdig aan elkaar. Kunstenaar was bij 
kopijsluiting onbekend. Stadspark 
Oude Dijk.
22) Dansende schildpadden (2007)
Bronzen beeld door Niko de Wit. Het 
staat bij Fontys Hogeschool voor de 
Kunsten, een voormalig klooster. De 
dansende schildpadden staan op een 
godshuis (het klooster). Muzentuin.
23) Zusters van staal (2009)
Beeldengroep bestaande uit drie stalen 
begijnen (voorlopers van de Zusters van 
Liefde) en foto’s over hun goede werken 
door Judith Kuijpers. De trap tussen de 
Schouwburg en de Concertzaal.

KUNSTWERKEN 
in de wijk
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Jongere in de wijk: 
Farah zingt in De Nieuwe Stede
Door Anita Zeeman

Wat niet iedereen weet is dat dit bos wordt beheerd door buurtbewoners. Zij openen en sluiten de poort middels 
een roulatieschema, houden het park schoon en zijn alert op allerhande aandachtspunten, om deze tijdig te melden 
bij de gemeente. Geen grote taak, al helemaal niet als deze te verdelen is over voldoende vrijwilligers. En een aantal 
extra vrijwilligers, dat is waar het park nu behoefte aan heeft. Bij deze dus een oproep aan:

- Buurtbewoners die vaste vrijwilliger willen worden. 
Concreet houdt dat in: Per toerbeurt een week lang (ook in het weekend) het hek sluiten, alvorens een rondje door 
het park te lopen om te controleren op achterblijvers en eventuele rommel op te ruimen en/of het openen van het 
hek op vaste ochtenden (ook in het weekend)
- Buurtbewoners die goede ideeën hebben om het park te verbeteren.

Hecht u ook waarde aan het behoud en onderhoud van dit (speel)park? Zeg ’t voort, zeg ’t voort!
Aanmeldingen/ideeën/vragen kunnen gemaild worden naar: mattheusbos@gmail.com

Mooi maar minder bekend stukje 
groen midden in de stad
Het Frater Mattheusbos. Voor kinderen een ruimte om te spelen en voor volwassenen een plek om samen 
te komen/ontspannen. Ter hoogte van de kruising Roggestraat/Capucijnenstraat vindt u de toegangs-
poort die elke ochtend wordt geopend om 09.00 en ’s avonds wordt gesloten, om 20.30 van april t/m 
september en om 17.00 van oktober t/m maart.

Lieke Horck en haar 
WSJ-avontuur
Door Lieke Horck

foto: Lieke Horck

In oktober waren we met vier troepen 
samen. Het eerste weekend stond in 
het teken van elkaar leren kennen en 
Amerika leren kennen. Toen hebben 
we een hike gelopen en opdrachten 
gedaan in Den Bosch. In juni zijn we 
opnieuw op troepweekend geweest. 
Dit keer stond het in het teken van 
Mexico. Omdat Mexico samen met 
Amerika en  Canada de WSJ 
organiseert. 

In oktober hadden we clusterweekend. 
We waren in België samen met vier 
andere troepen. Hierbij ging het vooral 
om de andere troepen te leren kennen. 
Hierbij heb ik veel nieuwe mensen ont-
moet. En in maart hebben we nog een 
troepweekend met de Bosche bollen 

en met Hemelvaart nog met alle 700 
scouts van Nederland. En dan gaan 
we 21 juli vertrekken. 

Inmiddels heb ik al 3800 euro bij 
elkaar gespaard door mijn 
krantenwijk te lopen, door spullen te 
verkopen op rommelmarkten, door 
klusjes te doen en flessen op te halen. 
Ook heb ik zelf vijgenjam gemaakt en 
verkocht. In december ga ik weer 
oliebollen bakken. Wilt u ook 
genieten van heerlijke oliebollen 
voor € 0.50? Dan kunt u een berichtje 
sturen naar liekehorck@gmail.com 
Hiermee steunt u mijn reis naar de 
WSJ. Alvast bedankt!
Groetjes en tot de volgende keer,

Urban Sports, 
jij komt 
toch ook?  
Ben jij tussen de 10 en 14 jaar 
oud? Lijkt het je leuk om op 
woensdag tussen 15.00 – 16.00 
lekker actief bezig te zijn? Kom 
dan naar de gymzaal aan de Sta-
ringstraat 10. Daar is een divers 
sportaanbod denk aan voetbal, 
basketbal, badminton, hockey. 

Ben je 14 jaar of ouder en een 
zaalvoetbal liefhebber? Kom dan 
op vrijdag van 17.30 tot 19.00uur 
naar de gymzaal in de Staring-
straat en kom met ons zaalvoet-
ballen. Aan beide activiteiten zijn 
geen kosten verbonden. 
Tot dan! 

Vragen? Neem contact op met
Dragan Kokotovic
E: dragan.kokotovic@tilburg.nl
T: +31 6 511 1771

foto; Kim Pattiruhu

Farah, een zangtalent van 14 jaar, 
trad op tijdens de open dag van de 
Nieuwe Stede op 28 oktober. 

Vooraf zei ze dat haar stem niet op-
timaal was omdat ze de dag ervoor 
tijdens een Halloween feest nogal 
geschreeuwd had. Maar toen ze 
begon te zingen was daar weinig 
van te merken. Ze heeft een apart 
repertoire voor een veertienjarige, 
bijvoorbeeld een lied van Leonard 
Cohen en ‘Mag ik dan bij jou’ van 
Claudia de Breij. Het lied Mexico 
werd uit volle borst meegezongen 
door het publiek. Het was een suc-
cesvol optreden.

Hoe lang zing je al?

‘Zolang als ik me kan herinneren, al 
vanaf mijn peutertijd. Maar vanaf 
mijn 11de krijg ik zangles.’ 

Wanneer was je eerste optreden?

‘Mijn eerste optreden was op het 
Eenhoornfestival, een muziekfestival, 
in Oostburg. Wij waren daar op va-
kantie. Mijn moeder heeft geregeld 
dat ik daar liedjes mocht zingen. Ik 
was toen 11 en  erg zenuwachtig. 
Dat ben ik nu niet meer zo, eigenlijk 
alleen als ik voor bekenden op moet 
treden. Ik vind het gewoon heel erg 
leuk om te doen.’

Waar heb je nog meer opgetreden?

‘In het Zuiderkwartier, bij R-Newt en 
bij Beauty, Brains and Beyond,’ Te veel 
om op te noemen. Aangezien school 
niet in het gedrang moet komen, 
treedt ze maximaal twee keer per 
maand op.

Hoe kom je aan je liedjes?

‘Ik kies de liedjes zelf uit. Soms vraagt 
mijn moeder of een bepaald liedje 
iets voor mij is. Als ik het dan mooi 
vind ga ik het zingen. Maar ik moet 
niks.’ 

Wat zijn je hobby’s?

‘Ik vind zingen, acteren en tekenen 
leuk. Ik vind zingen heel erg leuk, 
dus waarschijnlijk wil ik daarmee 
doorgaan. Maar acteren is ook leuk. 
Liefst samen, een musical lijkt me 
gaaf.’

Ze zit op de Rooi Pannen op school. 
en wil later misschien een musicalop-
leiding gaan volgen, ze heeft er nog 
niet zo veel over nagedacht. Ze heeft 
al twee keer in de finale gestaan van 
Volkszanger Junior en ze heeft met 
haar lied ‘Droom’ een singer-songwri-
ter wedstrijd gewonnen.
Haar motto: ’Volg je droom, dan kom 
je ergens’. foto: privébezit Farah

Al twee keer eerder heb ik hier geschreven over mijn avontuur naar
de WSJ (World Scout Jamboree). Inmiddels ben ik al drie keer op 
weekend geweest waarvan twee keer met mijn eigen troep de 
Bosche bollen. 

Verrijk je wijk 
ook in 2019

Ook aankomend jaar is er 
weer Verrijk je wijk, als

 je een activiteit wil 
organiseren moet je zes 
weken voor aanvang de 

aanvraag in de brievenbus 
van de wijkraad doen op 

MFA Zuiderkwartier 
Wassenaerlaan 38 of via 

Info@wijkraadzuiderkwartier.nl   

Eerstvolgende 
Koppel komt uit 
op 11 februari.

Kopijsluiting is 
op vrijdag 
23 januari. 
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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. 

Winter-BBQ 
Op vrijdag 30 november organiseren 
buurtbewoners een gezellige winter-BBQ 
voor alle bewoners uit de wijk Trouwlaan, 
Uitvindersbuurt en Oerle. Inschrijven kan 
bij wijkcentrum Zuiderkwartier, de kosten 
bedragen € 6,50 per persoon. Deze winter 
worden er nog veel meer leuke, winterse 
activiteiten georganiseerd in en rondom 
het Zuiderkwartier. Hou onze Facebookpa-
gina in de gaten voor meer info. Heb jij zelf 
een leuk idee voor een activiteit? Laat het 
ons weten! Mail naar robhaen@contourdet-
wern.nl of loop een keer binnen bij het Zui-
derkwartier. De koffie staat klaar.

Snert-avond
Ook deze winter wordt er in het Zuiderkwar-
tier weer een ouderwetse snert-avond ge-
organiseerd. Op vrijdag 14 december staat 
er 60 liter van de beste huisgemaakte erw-
tensoep van Tilburg klaar om opgegeten 
te worden. Uiteraard traditioneel geser-
veerd met brood en spek. Ook zin in snert? 
Deelname aan de snert-avond kost € 3 per 
persoon. Je kunt je vanaf 26 november in-
schrijven bij het Zuiderkwartier.

Vacatures Vrijwilligerspunt
Regelmatig zijn er nieuwe vacatures voor 
vrijwilligerswerk beschikbaar via het Vrijwil-
ligerspunt. Waar zoeken wij op dit moment 
vrijwilligers voor?

Stichting SEA Foundation is een organi-
satie die zich ten doel stelt de productie 
van hedendaagse kunst te stimuleren en 
de producten/processen hiervan te tonen. 
De stichting zoekt een boekhouder/admi-
nistrateur. Als vrijwilliger maak je deel uit 
van een klein, gedreven en gezellig team 
en je ontvangt een onkostenvergoeding. 
Sea Foundation heeft een eigen tentoon-
stellingsruimte in Tilburg en toont ook werk 
elders in de wereld.

Voor het Zuiderkwartier zijn we op zoek naar 
een vrijwillige beheerder. Als beheerder 
ben je onderdeel van een enthousiast team 
en zorg je dat de dagelijkse gang van zaken 
in het wijkcentrum op rolletjes loopt. De 
vrijwillige beheerder werkt altijd samen 
met een vaste beheerder. Als vrijwilliger 
van een wijkcentrum sta je midden in de sa-
menleving, leer je nieuwe mensen kennen 
en doe je veel ervaring op.

Voor meer informatie over deze of andere 
vacatures neem je contact op met het 
Vrijwilligerspunt Zuid West, 013 5353255 
of stuur een mail naar vrijwilligerspunt-
zuidwest@contourdetwern.nl. Je kunt ook 
binnenlopen tijdens openingstijden op 
dinsdag- of donderdagochtend tussen 9.00 
en 12.30 uur.

Mirnou is sinds een jaar actief bij het Vrijwilligers-
punt in het Zuiderkwartier. Tijd voor een goed 
gesprek.

Hoe ben je bij het Vrijwilligerspunt terecht 
gekomen?
“In augustus 2017 ben ik voor 80% tot 100% 
afgekeurd. Ik wilde me met mijn opleiding, 
talenten en kwaliteiten inzetten voor de samen-
leving en ben op zoek gegaan naar passend vrij-
willigerswerk. Na het doorlopen van eenzelfde 
traject waarin ik nu mensen begeleid, ben ik in 
het Zuiderkwartier terecht gekomen.”

Wat viel je op tijdens het vrijwilligerswerk?
“Het voelde voor mij als thuiskomen. Tijdens 
mijn opleiding Maatschappelijk Werk en Dienst-
verlening heb ik een jaar lang stage gelopen in 
het Zuiderkwartier. Ik liep mee met de sociaal 
werkers, waaronder Petra Schreuder, coördinator 
van het  Vrijwilligerspunt.”

Welke kwaliteiten zet je in tijdens het vrijwil-
ligerswerk?
“Ik denk dat je enthousiasme moet uitstralen 
om mensen over de streep te trekken. Vrijwil-
ligerswerk vraagt iets van iemand en de enige 

beloning die men daarvoor terugkrijgt, is waar-
dering. Denken in mogelijkheden is een heel 
belangrijke kwaliteit. Dit is een kwaliteit die ik 
al mijn hele leven ‘noodgedwongen’ ontwikkeld 
heb en nog steeds verder ontwikkel gezien mijn 
beperking. Als laatste probeer ik altijd mezelf te 
blijven omdat dit in mijn ogen de beste manier is 
om aansluiting te vinden bij de ander.”

Wat heb je nodig om vrijwilliger te worden?
“Iedere vacature doet weer een beroep op 
andere kwaliteiten. Voor iedereen zit er wel iets 
bij.  Ook qua hoeveelheid uren die men aan vrij-
willigerswerk wil besteden is er veel mogelijk.” 

Heb je nog tips voor de ontwikkeling van het 
Vrijwilligerspunt?
“Vrijwilligerswerk draait ook om mensen en-
thousiasmeren en inspireren. Daarvoor is 
mond-tot-mondreclame belangrijk. Zo breng je 
mensen in beweging. Nu zit het Vrijwilligerspunt 
op de eerste verdieping en is het niet meteen 
zichtbaar. Een Vrijwilligerspunt op de begane 
grond is meer laagdrempelig, mensen lopen 
sneller zonder reden binnen voor een babbeltje. 
Ik verbind tijdens mijn werkzaamheden allerlei 
initiatieven uit de wijk met elkaar en het is be-

langrijk om dit nog veel meer te doen om zo de 
initiatieven te versterken. Een mooi voorbeeld 
hiervan is Accent op ieders Talent, een initiatief 
vanuit de wijkraad waardoor kwaliteiten van 
wijkbewoners actief worden ingezet in de wijk.”
 
Zijn er nog andere activiteiten waarvoor jij je 
inzet?
“Als vrijwilliger ben ik ook actief voor Stichting 
Raket (www.raket.info). Dit is een platform 
waarop men zijn of haar verhaal en talenten kan 
laten zien en waarop men in contact kan komen 
met andere talenten en interessante organisa-
ties. Daarnaast heb ik een eigen onderneming, 
Mensenwerk met Mirnou. Ik geef als ervarings-
deskundige gastlessen op scholen en binnen 
welzijnsorganisaties voor mensen die werken 
met mensen. Binnen de lessen staat het thema 
‘bejegening van mensen met een beperking’ 
centraal. De kennis die ik overdraag, geeft inzicht 
en handvatten in de communicatie met mensen 
met een beperking en zo wordt de communica-
tiedrempel in de praktijk lager.”

Meer informatie is te vinden op: 
www.mensenwerkmetmirnou.com.

Kerst is de tijd van gezelligheid, samenzijn en 
lekker eten. Bewoners uit de wijken Korvel, 
Westend en St. Anna voor wie die mogelijkheid 
om samen te komen minder vanzelfsprekend is, 
kunnen samen met andere buurtgenoten aan-
sluiten bij een speciaal en geheel gratis kerstdi-
ner op Eerste Kerstdag (dinsdag 25 december). 
Het feestelijke diner start om 14.00 uur en duurt 
tot ongeveer 17.00 uur. Wil je aanschuiven? Meld 
je dan uiterlijk vrijdag 14 december aan. Dit kan 
via Aurora van Schijndel, centrumcoördinator 
van de Nieuwe Stede (auroravanschijndel@con-
tourdetwern.nl of 06 23574524). Langskomen 
bij de Nieuwe Stede (Capucijnenstraat 156) mag 
uiteraard ook. Uiteraard houden we rekening 
met bewoners die problemen hebben om bij 
het wijkcentrum te komen. In dat geval wordt in 
overleg gezorgd voor passend vervoer.

Het kerstdiner wordt mede mogelijk gemaakt 
door vrijwilligers en medewerkers van de  
Nieuwe Stede (ContourdeTwern) en wijkbestuur 
Korvel, Westend en St. Anna via een Verrijk Je 
Wijk-bijdrage.

Kerstdiner in de Nieuwe Stede op Eerste Kerstdag

‘Denken in mogelijkheden is een belangrijke kwaliteit’
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Open Dag bij de Nieuwe Stede
Zondagmiddag 28 oktober was het Open Dag bij de Nieuwe Stede. De redactie van De Koppel was present. Wij 
bemensten een kraampje in de ruimte waar ook de Wijkraad, de Buurtpreventie, het Kiemuur en een tafel volgepakt 
met cadeautjes stonden. In de grote zaal was bingo voor kinderen. Het was daar lekker druk. In de zaal er naast konden 
volwassenen meedoen aan een balspel. In de gang stonden ook nog enkele organisaties, waaronder een organisatie die 
zich bezig houdt met hergebruik van afval. Soep, koffie en thee waren gratis.

Het Kiemuur

Het Kiemuur is een ontmoe-
tingsplek voor contact, steun 
en advies. Het is Iedere dinsdag 
van 10.00 - 12.00 uur te vinden 
in de Nieuwe Stede. Je vindt er 
een luisterend oor en erkenning 
voor jouw verhaal. De mensen 
die het Kiemuur begeleiden zijn 
ervaringsdeskundigen. Het is 
voor iedereen die een steun-
tje in de rug kan gebruiken, 
bijvoorbeeld als je eenzaam 
bent, of meedoen aan de maat-
schappij niet makkelijk vindt of 
psychische klachten of geld-
problemen of een chronische 
aandoening hebt. Er is geen 
wachtlijst, je mag zo aanschui-
ven. Meer informatie: 
www.hetkiemuur.nl 

Vocalgroup T-Sing!

Dit mannenkoor is in 2011 
opgericht. Het repertoire 
bestaat uit barbershopsongs, 
close harmony en arrangemen-
ten van bekende popsongs. Zij 
zingen vierstemmig a capella. 
In 2017 werden ze Nationaal 
Kampioen Barbershop Singing. 
Op Europees niveau behaalden 
ze de 5e plaats. Michiel Bekker 
is de dirigent. Ze repeteren elke 
donderdagavond van 20.00 - 
22.30 uur in de Nieuwe Stede.
Meer informatie: www.t-sing.nl 

A Capella Zanggroep 
Senza 

Dit koor is in 2016 opgericht. Zij 
hebben een breed repertoire: 
pop, jazz, musical, klassiek en 
wereldmuziek. Dirigent is Olga 
de Rooij. Ze repeteren iedere 
dinsdagavond in de Nieuwe Ste-
de.Overigens: zij zijn dringend 
op zoek naar muzikale mannen 
die de zanggroep willen 
versterken. Meer informatie: 
www.zanggroep-senza.nl 

Wethouder Erik de Ridder nam een 
petitie met 350 handtekeningen in 
ontvangst. Vlak bij de ingang van het 
wijkcentrum staan afvalbakken waar 
veel afval naast ligt. Het is niet goed 
voor de uitstraling van de Nieuwe 
Stede. De wethouder begreep dat het 
een probleem was en beloofde er wat 
aan te gaan doen. 

De muziek werd verzorgd door een 
vriendelijke geluidstechnicus die 
voor deze keer ook discjockey was. Er 
waren ook enkele optredens. 

Het mannenkoor T-Sing! dat vierstem-
mig a capella zong, trad twee keer op. 
Zij gaven een korte cursus vierstem-
mig zingen, door de stemmen eerst 
apart en vervolgens samen te laten 
horen. Er trad nog een koor op, Zang-
groep Senza. Ook zij zongen a capella.
Het veertienjarige zangtalent Farah 
bracht verschillende luisterliedjes ten 
gehore, maar ook het  nummer Mexi-
co. Het publiek zong uit volle borst 
het refrein mee. (Lees het interview 
met Farah elders in deze krant).

Om gemakkelijk in gesprek te komen 
met de wijkbewoners hadden wij een 
aantal foto’s van kunstwerken in de 
wijk neergelegd. Wij vroegen hen of 
zij wisten waar het kunstwerk in de 
wijk te vinden was. Wat opviel was dat 
vrijwel iedereen wist waar het Coba 
Pulskens reliëf te vinden is (hoek Die-
penstraat - Jan Steenstraat), maar dat 
vrijwel niemand het Mariabeeld op 
het Lieve Vrouweplein herkende. 
De foto’s leverden enkele leuke ge-

sprekken op. ‘Zijn jullie van De Kop-
pel? Ik lees de krant altijd helemaal.’
‘Dat beeld van moeder met kind 
staat op het Rooseveltplein. Ik wan-
del daar bijna dagelijks met de hond. 
Ik vind het er nu armoedig uitzien. 
Er ligt veel rotzooi, er staat onkruid, 
het groen moet nog groeien en er is 
te weinig verlichting. Het is ’s avonds 
een beetje eng.’
‘Ik woon al 45 jaar in de Da 
Costastraat, goede busverbindingen, 

lekker dicht bij het centrum. Coba 
Pulskens ken ik natuurlijk. Wij zijn 
ooit in 100 dagen van Tilburg naar 
Santiago de Compostella gelopen. 
In Midden -  en Zuid-Frankrijk zijn de 
mensen heel aardig. Ze nodigen je uit 
om te komen slapen of er staat eten 
en drinken. Je leert steeds andere 
mensen kennen en je hebt vaak leuke 
gesprekken met andere mensen die 
de route lopen.’
‘Ik ken de meeste kunstwerken niet. Ik 

We-Re-Use
Stichting We-Re-Use is een vrijwilligersorganisatie die goederen (her)bruikbaar 
wil maken voro een duurzame samenleving en voor mensen met een smalle beurs. 
PC Save en de Repair Cafés in diverse wijkcentra maken deel uit van We-Re-Use.

ga een keer op expeditie en dan zal 
ik beter kijken. Ik ben ook een keer 
mee geweest met een stadswan-
deling. Dan zie je ook veel dingen 
waar je anders aan voorbij loopt. 
We moesten steeds omhoog kijken.’ 
‘Ik heb tot mijn twintigste in deze 
buurt gewoond. Ik heb nog op de 
St. Annaschool aan de Korvelseweg 
gezeten, maar die is nu weg. Er is 
zoveel veranderd, ik herken bijna 
niets meer.’ 
‘Ik woon 25 jaar in de Capucijnen-
straat, ik drink Schrobbelèr, ik hoor 
er nu echt bij. Ik voel me Tilburger.’

Het was een gezellige drukte, een 
geslaagde Open Dag.

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

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.

REPAIR CAFÉ

Zij helpen je met het repareren van 
kapotte spullen. Fietsen, computer, 
koffiezetapparaat, stofzuiger, kleding 
of speelgoed noem maar op. Er zijn 
vrijwilligers met reparatiekennis en 
veel ervaring aanwezig. Er is gereed-
schap en materiaal om de reparaties 
uit te voeren. Een deskundige 
vrijwilliger gaat onder jouw toeziend 
oog aan de slag. Met een kopje koffie 
erbij is dat gezellig en leerzaam. Dit 
alles tegen een kleine bijdrage. 

Elke 2e zaterdag van de maandag 
11:00-14:00 uur in het MFA 
Zuiderkwartier, Wassenaerlaan 38 
Facebook/we-re-use
www.we-re-use.nl   info@we-re-use.nl
We-Re-Use organiseert de Repair 
Cafés in samenwerking met 
ContourdeTwern

PC SAVE

Hier kun je terecht voor reparaties 
aan je computer, laptop en tablet, 
voor virusverwijdering, herinstallatie 
van Windows en Office en voor het 
kopen van een refurbished (tweede-
hands) computer. Ook voor je andere 
vragen over hard- en software van 
computers ben je bij PC Save aan het 
goede adres.
PC Save is in de eerste plaats 
bedoeld voor mensen met een 
smalle beurs. Bij PC Save werken 
deskundige en ervaren vrijwilligers. 
Daardoor kunnen de prijzen en het 
uurtarief laag zijn. Met behulp van 
de Meedoenregeling, via Stichting 
Leergeld of de bijzondere bijstand 
kunnen mensen nog een bijdrage 
ontvangen voor de aanschaf van een 
computer of laptop, Info, openings-
tijden en locatie:

Pc Save is iedere dinsdag-, woensdag- 
en donderdagmiddag geopend van 
13.00 tot 16.30 uur.
Wijkcentrum Nieuwe Stede, 
Capucijnenstraat 156, Tilburg
Telefoonnummer: 06-27831970   
Website: www.PcSave.nl
Facebook: PcSave      
Email: info@PcSave013.nl
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Leden van de wijkraad Zuiderkwartier 
stellen zich voor 
Ans Vos is de vierde in de rij

Door Anita Zeeman

SUIKER
MELK

Elke eerste dinsdag van de maand van 19.00 u tot 20.30 u bij MFA het Zuiderkwartier
(Wassenaerlaan 38, Tilburg).

Met ons programma Accent op ieders Talent stimuleren wij het MEEDOEN
van alle wijkbewoners en ondernemers. DOET u ook mee?

Meer weten kijk dan op 
www.wijkraadzuiderkwartier.nl/accentopiederstalent

nodigt u uit voor de koffi  e of thee!

Ans ontvangt mij gastvrij in haar huis. Bij binnenkomst in haar kamer valt 
meteen een groot schilderij op van een vrouw met een grote bos
 bloemen in haar armen. Ze heeft het zelf geschilderd.
Ze is opgegroeid in Groeseind. Sinds haar huwelijk 42 jaar geleden woont 
ze in dit huis in de Uitvindersbuurt. Ze heeft twee kinderen, twee schoon-
kinderen en samen hebben zij vier kinderen, uiteraard ‘de liefste kinderen 
van de hele wereld.’
‘Ik woon hier graag, het is een gemêleerde wijk. Hier wonen allerlei cul-
turen en alle rangen en standen. Iedereen kan goed met elkaar door een 
deur. Als je op de basisschool kijkt zie je daar veel verschillende culturen 
en de sfeer is er goed. Er wonen hier behulpzame mensen, ik voel me hier 
veilig. Maar de zorg voor en begeleiding van bijvoorbeeld mensen met 
psychische problemen mag wel verbeteren.’

Taak bij de Wijkraad
‘Bij de herstructurering van de wijk werd een klankbordgroep opgericht, 
daar zat ik in. Leden van de klankbordgroep en van Buurtraad Oerle (be-
staat nog) zijn samen in de Wijkraad gekomen. 
Vanaf het begin ben ik penningmeester van de Wijkraad. Ik beheer ook de 
financiën van groepen als Mix en Match, Accent op ieders Talent, Verrijk 
je Wijk enz. Ik heb de leefbaarheidsgroepen Zeehelden/Uitvindersbuurt 
en Korvelsehofjes opgezet en probeer de voortrekkers van die groepen 
te ondersteunen. Ook vind ik het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen 
kunnen reanimeren. Daarom zet ik me er elk jaar voor in dat zoveel moge-
lijk mensen uit de wijk gratis bij het Zuiderkwartier een reanimatiecursus 
kunnen volgen.’
Ik vraag haar hoe het met Wijk aan Zet gaat. ‘Het loopt nog niet soepel.’

Hobby’s
‘Ik ben gaan schilderen en zilversmeden.’ In huis hangen enkele van haar 
schilderijen. ‘Ik heb bij Peter Verbraak van Galerie Pjotr leren schilderen. Ik 
exposeer af en toe, nu hangt mijn werk in de Baselaer. Ik schilder gewoon 
hier in huis. Zilversmeden doe ik op De Strijp in Eindhoven, ik maak siera-
den. Ik heb het zilversmeden van een zilversmid geleerd.’ De sieraden die 
ze draagt heeft ze zelf ontworpen en gemaakt.
‘Verder zwem ik graag, in de zomer iedere dag en in de winter 3 tot 4 maal 
in de week. Maar mijn kleinkinderen zijn mijn grootste hobby.’

Lievelingseten
‘Ik vind het heerlijk om met familie en vrienden gezellig samen te eten. 
Dan geniet ik het meest van mijn eten.’

foto; Kim Pattiruhu

Zuiderbazaar 
2019
Het lijkt nog ver weg, maar ook in 
2019 is er weer een Zuiderbazaar. 
De datum die u in uw agenda 
kunt noteren is zondag 25 
augustus 2019. Het wordt 
ongetwijfeld weer een geweldig 
wijkfeest voor jong en oud, met 
een rommelmarkt, informatie, 
muziek en nog veel meer. 

Maar deze editie wordt extra 
feestelijk, omdat het MFA Zuider-
kwartier in 2019 Tien jaar bestaat. 
Aan het programma voor deze 
bijzondere dag wordt nog hard 
gewerkt. Houd de wijkkrant, de 
website en de sociale media in de 
gaten voor meer informatie. 

Zo gezegd, zo gedaan. Op zaterdag 
20 oktober vond de reünie dan 
eindelijk plaats. Maar liefst 114 (!) 
mensen kwamen eropaf. Sommige 
kwamen van dichtbij, anderen 
moesten van ver komen. Eén ie-
mand kwam zelfs uit Oostenrijk om 
bij de reünie aanwezig te kunnen 
zijn. Het was een warm onthaal voor 
alle leerlingen en leraren van toen. 

Bij binnenkomst kregen alle gasten 
een naamsticker. Dat bleek nodig, 
sommige hadden elkaar jáaaaren 
niet gezien. Toch leek het alsof men 
elkaar gister nog voor het laatst zag 
en sprak. Er werden veel verhalen 
van vroeger opgehaald; daarmee 
blijven de herinneringen levend. 
Zo’n reünie is natuurlijk harstikke 
gezellig maar ook belangrijk. Oude 
vriendschappen zijn opgepakt, men 
kan weer over vroeger praten met 
de mensen die er zelf ook zijn bij 
geweest. Wilma zegt: ‘Op onze leef-
tijd kan het soms een beetje 
moeilijk zijn om sociale contacten 
aan te gaan en te onderhouden. 
Voor niet iedereen is het makkelijk 
om naar buiten te gaan. Ik hoop dat 
de reünie een duwtje in de rug is 
geweest om oude vriendschappen 
nieuw leven in te blazen.’ 

Om middernacht was de reünie 
afgelopen en ging iedereen naar 
huis. ‘We kijken met een fantastisch 
gevoel terug op deze mooie avond. 
De reünie heeft veel positiefs in 
beweging gebracht.’

Dit alles had natuurlijk niet kunnen 
plaatsvinden zonder de organisatie 
van Truus Verstappen,  Marjon de 
Jong,  Johan Smulders, Myriam 
Frijters en Wilma van Gestel, de 
mogelijkheden die wijkcentrum 
MFA Zuiderkwartier heeft 

foto; Donders fotografie 0627330135

aangeboden, Verrijk je Wijk en de 
versnaperingen die slagerij Pessers 
had gesponsord. 

Wilma kan iedereen in ieder geval 
aanraden om een reünie te organise-
ren. ‘Voor even konden we terug kind 
zijn. Het voelde als een wederzien 
van een grote familie. Het kost wat 
voorbereiding maar met de juiste 
mensen en voldoende enthousiasme 
kom je al een heel eind. Het levert 
veel gezelligheid en mooie verhalen 
op.’

Die avond zijn er ook foto’s gemaakt, 
bekijk ze op
https://www.facebook.com/
groups/574150676295410/ 

Gerardus Majella Reünie te Tilburg 
‘In één woord fantastisch!’
Tekst: Alisa Lalicic

In derde editie van de wijkkrant (juni 2018) stond een aankondiging voor een reünie van 
leerlingen die gedurende 1965-1972 op de Gerardus Majella school hadden gezeten. Samen 
met nog vier anderen besloot Wilma van Gestel deze reünie te organiseren. ‘Het lijkt ons leuk 
om iedereen van vroeger weer te zien!’ Aldus Wilma. 

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
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