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Van jongs af aan een passie 
voor motoren: Sjaak de ‘motorman’
Door Anita Zeeman

Ook in de Churchilllaan 
een ‘Fist veur 
ut Huntje’
Door Jasper Adolfs 
            (ContourdeTwern)

Aanstaande zondag 30 september 
vieren we voor de vierde keer het 
‘Fist veur ut Huntje’ in de wijken 
Korvel, Westend, St. Anna. Ditmaal 
in de Churchilllaan, in de wijk Korvel. 
Vorige edities deden de Generaal 
Pattonstraat (Korvel), Tarwehof /
Koolzaadhof (Sint Anna) en het 
Kromhoutpark (Westend) aan. 
Honden, hun baasjes en andere 
geïnteresseerden kunnen zich (laten) 
vermaken tussen 12.00 en 15.00 uur.

Er is onder andere gratis informa-
tie vanuit Dierenkliniek Den Herd, 
dierenvoedselbank Blije Pootjes en 
Stichting Mens Dier Nood, evenals 
uitleg en tips van hondengedrags-
deskundige Walking4Feet. Daarnaast 
kan de hond gratis getrimd worden 
door hondentrimsalon Doggies by 
Diana, is er een hondengrabbelton 
en een goodiebag vol met allerlei 
(honden)gadgets! Dit alles uiteraard 
met een gezellig terrasje (met (ach-
tergrond)muziek) en iets lekkers voor 
de jeugd. En er zijn verschillende 
activiteiten voor kinderen, waaronder 
schminken en oudhollandse 
spelletjes. 

We hopen dat de zon schijnt, dat 
bezoekers veel kunnen leren over 
de gezondheid, gedrag en voeding 
van onze viervoeter en bovenal een 
gezellige dag hebben. En laten we 
niet vergeten elkaar attent te maken 
op het opruimen van het “puupke 
van ons huntje”. Heb jij hét gouden 
idee om hondenpoepoverlast te 
verminderen? Laat het ons weten op 
30 september en wie weet win je wel 
een leuk prijsje!
De organisatie van het feest is een 
samenwerking tussen wijkbestuur 
Korvel, Westend, St Anna, Dieren-
kliniek Den Herd, Hondenspecialist 
Walking4Feet, ContourdeTwern en de 
gemeente Tilburg.

Zodra ik het huis van Sjaak 
Weel binnenloop is het me 
duidelijk dat hier een groot 
liefhebber van motoren 
woont. In zijn huiskamer 
staan een stuk of tien
motoren, waaronder de 
eerste drie modellen van 
Ducati. Ze zijn mooi en goed 
onderhouden. Er zijn 
rekken met motorblokken, 
een vitrine met modellen, op 
de kast liggen emblemen, er 
is te veel om op te noemen. 

Maar het valt me op dat ze allemaal 
in goede staat verkeren en dat het er 
schoon is. Het is erg vol, maar geen 
rommel. Hij heeft ook nog een schuur 
en een garage met motoren en 
brommers. Boven heeft hij een kamer 
ingericht als motor-bibliotheek. Hij 
wordt af en toe geraadpleegd door 
auteurs van motorboeken en 
schrijvers van artikelen in motor-
tijdschriften. Ik ben het helemaal eens 
met de tekst voor zijn raam: 
“You don’t have to be mad to live here 
but it helps”.

Ik word hartelijk ontvangen met 
koffie en een bolus. Ik vraag hem 
waarom hij motoren in zijn kamer 
heeft staan. “Ze zijn mooi, ik geniet 
er iedere keer weer van als ik naar 
ze kijk. Toen mijn vrouw nog leefde 
stonden de motoren niet in de kamer, 
maar eventueel had een mooie motor 
van haar wel binnen mogen staan. 
Toen het huis gerenoveerd werd heb 
ik het interieur verkocht en het hier 

anders ingericht’. 
Zijn zoon Michel woont bij hem. “Ik heb 
een Harley Davidson, dat is meer mijn 
merk. Mijn vader houdt meer van 
sportieve motoren, maar als we gaan 
toeren dan gaan we met de Harley”. 

Vanaf zijn 14de rijdt Sjaak al motor. 
“Mijn broer kwam langs op zijn motor. 
Ik duwde hem de straat uit en reed dan 
stiekem een paar blokjes. Hij was daar 
niet blij mee. Mijn broers hebben toen 
een DKW 125 voor mij gekocht, daar 
moest ik maar op rijden. Wij zijn allemaal 
motorliefhebbers. Een van mijn broers 

is net als ik Ducati-fan. Ducati is 
de Ferrari onder de motoren. We 
gingen samen naar clubraces, voor 
de lol rondrijden op een circuit. 
Toen ik jong was deed ik ook mee 
aan straat-races. Je moet af en toe 
iets gevaarlijks doen, het gevoel 
hebben dat je leeft.
Motorrijden geeft me een gevoel 
van vrijheid, de zorgen vallen van 
me af, het werkt therapeutisch. 
Genieten van de wind en de 
geuren, de open wereld voor je. Als 
je toert krijg je de indrukken van 
de natuur heftiger binnen.”

Hij is geen lid van een motorclub 
want hij houdt niet van clubregels. 
“Ik houd er ook niet van om met een 
clublogo op mijn jas rond te rijden. 
Wel met het Ducati-logo. Het is een 
klein merk, niet zo groot als bijvoor-
beeld Honda, maar ze bereiken veel. 
Dat vind ik heel bijzonder.”
Hij vertelt dat hij veel contacten heeft 
in de motorwereld. “Ik ben lid van 
KNMV, de Veteranenclub en de Motor 
Action Group. Ik sta op oldtimer-
beurzen met onderdelen, boeken, 
tijdschriften en folders. Ook in het 
buitenland ga ik naar beurzen, zo 
leer je veel mensen kennen. Je geeft 
elkaar tips.”

Zijn collectie motoren zou niet 
misstaan in een museum. Ik ben blij 
dat ik ze heb mogen zien. 

foto; Martin Stoop
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De oppas van het huis had gelukkig 
iets uit de schuur nodig en vond daar 
een zielig hoopje kat met een huid die 
als gevolg van uitdroging perkament-
achtig aanvoelde. Zijn ogen zaten 
helemaal dichtgeplakt, maar zijn 
hartje was nog goed. Hij woog amper 
2 kg. Onze dierenarts heeft hem direct 
een intraveneus infuus gegeven en 
het wonder geschiedde: Perkamentus 
kwam weer tot leven. Met medicatie 
en kleine beetjes eten en heel veel 
liefdevolle aandacht is hij alweer wat 
opgeknapt. Elke dag gaat het steeds 
een beetje beter. Wij weten niet wat er 
precies gebeurd is maar dit arme dier 
is zich nu aan het ontwikkelen van een 
angstig, broodmager, bang katertje tot 
een lieve aanhankelijke kat die straks 
naar een eigen huis gaat, naar een 
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Redactie
Stijn Oosterling:     redactie
Anita Zeeman:   redactie
Alisa Lalicic:   redactie
Dagmar Ebbeling: redactie
Marc Reinieren:    website 
                opmaak 
    financiën
www.vormbehoud.nl
Odette Payens:   opmaak 
                 advertenties
www.ontwerpcirkel.nl
Kim Pattiruhu:    fotografie 
www.kimpattiruhu.nl

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

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

redactie@wijkkrantdekoppel.nl    
www.wijkkrantdekoppel.nl

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

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

Den Herd 
Kliniek voor gezeldschapsdieren

Capucijnenstraat 78 
013-542 02 74

www.dierenkliniekdenherd.nl

Perkamentus
Door Lara Schuukes

Eerstvolgende 
Koppel komt uit 
op 29 november.

Kopijsluiting is 
op vrijdag 

9 november. 

Enige tijd geleden werd door de werkgroep verwilderde 
zwerfkatten een stervende kater binnengebracht. Het arme 
dier had twee weken opgesloten gezeten in een schuur, 
zonder water en eten. Niemand weet hoe hij in de schuur is 
beland en de eigenaar van de schuur was met vakantie. 

liefdevol baasje, waar hij zijn hele 
leven mag blijven. 
 
Den Herd is ook weer aanwezig bij 
‘Fist vur ut huntje’ op 30 september
aanstaande. Iedereen mag aan onze
paraveterinair en dierenarts vragen 
stellen over zijn huisdier. 
Tot de 30e! 

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

lid van Register voor belastingadviseurs

Leo Hexspoor
Administratie & Advies

- Boekhouding
- Jaaropgaven
- Belasting aangiften (ook particulier)

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

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

Rijbewijskeuringen 
voor senioren in 
De Nieuwe Stede

  

Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet 
ondergaan, kan daarvoor op dinsdagmiddag 16 oktober vanaf 14.00 uur
 terecht in het wijkcentrum De Nieuwe Stede, Capucijnenstraat 156 te Tilburg. 
Vooraf moet eerst een afspraak worden gemaakt via 0882323300, b.g.g. 
0623055689. De keuring kost € 35. 
De volgende keuring zal zijn op dinsdag 20 november en op 18 december.

Koppelwoorden--------------
We zoeken drie woorden die ieder vóór of achter 
drie van de onderstaande woorden kunnen 
worden gezet. Let op want het is moeilijker dan 
je denkt, maar gemakkelijker dan je dacht.

Voorbeeld: 
jas-doek-lopen zou ZAK opleveren. 

paard   licht      kaars

petroleum  mand      les

wacht   af      spaar

Oplossing verderop in de krant
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Korvel’s 
eerste kerk
Door Theo Cuijpers

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

Door de komst van de textielindustrie begon Tilburg te 
groeien. De wegen, die de oude kernen (Oerle, Heuvel, 
Veldhoven, Korvel) met hun typische driehoekige
pleinen, met elkaar verbonden, begonnen langzaam 
dicht te groeien. Door de groei van de bevolking kwam 
er een grotere behoefte aan kerken, want de Tilburgers 
waren katholiek en dat wilde men graag zo houden, 
dus waren er katholieke scholen, ziekenhuizen en ook 
kerken nodig. 

Na ‘t Heike en ’t Goirke was Korvel 
de derde parochie in Tilburg. Al in 
1851 werd voor de parochie Korvel 
een kerk gebouwd, midden op wat 
nu Korvelplein heet. Het gebedshuis, 
een ontwerp van Hendrik van Tulder, 
werd gewijd aan Sint Dionysius, de 
patroonheilige van Tilburg en van de 
parochies ‘t Heike en ’t Goirke. 

Hendrik van Tulder was de ontwerper 
van het oude Tilburgse stadhuis, dat 
net iets ouder was dan de Korvelse 
kerk. Hij was een van de eersten die 
als architect te boek stond. Nadien 
ontwierp hij voornamelijk in opdracht 
van het Bisdom Den Bosch nog 26 
kerken. Zijn meest omvangrijke 
kerkgebouw verrees in Tilburg, de 
Heuvelse kerk (1872-1873). Hiervoor 
realiseerde hij later ook de torens 
(1887-1888). 

In 1923 werd de oude Korvelse kerk 
gesloopt, omdat de kerk te klein was 
geworden voor de vele gelovigen op 
Korvel. Een nieuwe kerk verrees aan 
de zuidrand van het Korvelplein.
 In de portiek van de nieuwe kerk 
staan door Hendrik van der Geld 
ontworpen beelden van Johannes de 
Doper, Sint Henricus en Sint Dionysius. 
Deze sierden ooit de voorgevel van 

de oude kerk.  De oude Korvelse kerk 
lag in de eerste decennia van onze 
eeuw nagenoeg geheel tussen hoge 
bomen, waarvan het gebladerte des 
zomers haar interieur nog donkerder 
maakte dan het al was. De langs de 
westkant lopende weg was met een 
dubbele rij bomen uitgerust. 

De meest westelijke rij ontbreekt op 
afbeeldingen van na 1907. Mogelijk 
is zij gesneuveld bij de aanleg van 
de tramlijn van de Hollandse Buurt-
spoorwegen, die via Korvel naar 
Goirle en verder over Hilvarenbeek 
en Esbeek naar de Belgische grens 
ging.

De Korvelse kerk staat bij gebrek 
aan gelovigen leeg. Het interieur 
is ondertussen illegaal naar Polen 
getransporteerd. Zoals jullie al 
in deze wijkkrant eerder hebben 
gelezen is er een opdracht aan de 
Korvelse gemeenschap om mee te 
denken over een nieuwe functie voor 
het gebouw.  Het is een monument, 
dus het kan gelukkig niet worden 
afgebroken.
Er zijn al ondertussen al enkele 
nieuwe ideeën voor hergebruik. 
Daar moet iets goeds uitkomen. 

Foto; regionaal archief

Jubileumconcert 
Zangkoor 
Trouwlaan

Op zondag 7 oktober 2018 
viert het Zangkoor Trouwlaan 
haar 75-jarig jubileum met een 
concert. 

Het concert vindt plaats in de 
kerk van Gerardus Majella, 
Wassenaerstraat. Aanvang 
14.30 uur. 
Samen met het Zangkoor 
Trouwlaan en het 
Mannenkoor 1001 uit Gilze 
worden allerlei werken uitge-
voerd van o.a. Mozart en Schu-
bert. Daarnaast is er een 
optreden van het 
Seniorenorkest Hart van 
Brabant. In de pauze wordt er 
koffie geschonken en na afloop 
een drankje. Entree, koffie en 
drankjes zijn gratis. 

75 jarig jubileum voor
Zangkoor Trouwlaan
Over de beginjaren van het kerkkoor tot aan de heroprichting in 1943 is niet veel 
bekend. Wel weten we dat op 6 mei 1923 de Gerardus Majellakerk aan de 
Wassenaerstraat in Tilburg werd ingewijd. Een gelegenheidskoor o.l.v. Frater 
Embertus zong een driestemmige mis van Perosie, op harmonium begeleidt door 
Frater Engelbertus. 

Om de koorzang op een hoger plan 
te brengen werd kort na de opening 
van de kerk in Tilburg de Korenbond 
“St. Dionysius” opgericht. Een bond 
van R.K. Kerkkoren in het dekenaat 
Tilburg. Het doel van de bond was: 
“verhoging van het geestelijke en 
muzikale peil van de kerkzangers”. 
Op het hoogtepunt had Tilburg 21 
parochiekerken, met evenveel koren. 

Na het tweede Vaticaans Concilie 
(1962-1965) maakte het Gregoriaans 
plaats voor meer wereldlijke muziek, 
waardoor ook optredens elders 
mogelijk waren. Gedurende de jaren 
70 van de 20e eeuw kwam er een 
kentering. De ontkerkelijking leidde 
ertoe dat vele parochies werden 
samengevoegd. Na de fusie van de 
kerken in Tilburg-Zuid, tot één grote 
parochie, stond de Gerardus Majel-
lakerk op de nominatie voor sluiting. 
Dankzij de grote inspanningen van de 
parochie heeft men de kerk weten te 
behouden. 

Het zangkoor Trouwlaan telt op dit 
moment ca. 20 leden, die elke vrijdag-
avond repeteren in de ontmoetings-
ruimte van de kerk. Per jaar worden er 
ca. 50 uitvoeringen gegeven. 

Hieronder vallen ook de concerten 
i.s.m. het vrouwenkoor van de kerk 
‘Sursum Corda” en het “Mannenkoor 
1001” uit Gilze. Dit alles onder de 
bezielende leiding van dirigent Jo 
Adriaansen met als organist Wick van 
Puijenbroek.

In september wordt elk jaar de
zogenaamde Ziekendag geor-
ganiseerd door het Actie Comité 
Trouwlaan. De zieken, eenzamen en 
nooddruftigen uit de wijk gaan dan 
een dagje op stap met een aantal 
koorleden en andere vrijwilligers. In 
januari vindt het traditionele Drieko-
ningen zingen plaats. Het koor treedt 
dan op in Tilburg en omgeving bij 
bedrijven en particulieren en haalt 
geld op voor een goed doel.

Het koor zingt in principe elke 14 
dagen op zondag de mis om 10.00 
uur. Lid worden? Dat kan. Kom eens 
luisteren op de repetitie op vrijdag-
avond tussen 20.15 en 22.15 uur in de 
ontmoetingsruimte van de kerk. 
Meer informatie op de website: 
https://www.hlgm.nl of op facebook 
https://www.facebook.com/parochie-
hlgm

foto; Archief zangkoor Trouwlaan
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Column -  
In de wijk 
 
Tekst: Stijn Oosterling

Het is vrijdagavond en ik kuier wat door de wijk. Er zijn weinig mensen op straat en soms 
kom ik iemand tegen. We groeten elkaar, of niet. Het duurt niet lang of ik ben de weg al 
kwijt. Dat kan ik goed. Ik vraag me daarom af hoe goed ik de wijk ken. En hoe goed al mijn 
buren. Ik ben geen ideale buur. Ik ben vaak weg en niet heel erg open. En dus: hoe goed 
ken ik de mensen om me heen? Ik loop langs vele deuren. Achter elke deur leven mensen. 
Er gebeuren goede dingen, en het leven gaat meestal zijn gangetje. Maar ook heeft ieder 
huisje zijn kruisje, aldus een oude tegeltjeswijsheid. Er is nooit niets aan de hand. Een 
pijnlijke herinnering, een moeilijke ervaring, gevoelde onmacht, naderend onheil ...
Zaken die we niet van elkaar weten en waar we moeilijk over praten.

Een man zit na dertig jaar trouwe 
dienst werkeloos thuis. Een studente 
kan het leven niet goed aan en is 
heimelijk in therapie. Een jongen 
is misbruikt en blowt zich suf. Een 
vader zit jaren in de gevangenis, ‘hij 
zit op de grote vaart’. Een opa is een-
zaam, hij ziet zijn kinderen nooit. Een 
bijstandsmoeder kan haar kinderen 
niets extra’s geven. Een ander drinkt 
teveel na een groot verlies. Allemaal 
ervaringen die maken dat we ons 
terugtrekken. 

Uit schaamte. Ineens kan dat gevoel 
er zijn, je voelt je volkomen kwets-
baar en transparant. Je weet wel dat 
niemand je helemaal kent en wat je 
met je meedraagt. 

En toch ‘kijken de mensen 
opeens door je heen’.

Maar je praat er niet over. Het gaat 
wel over. Je schaamt je, voor dat 
pijnlijke gevoel waar je geen raad 
mee weet, en voor je onvermogen 
om erover te praten. Was je maar 
anders geweest.

Dan gaat het voorbij en je voelt je 
weer goed. Je loopt in de zon en 
denkt ‘ik voel me best lekker’. Je lacht 
wat in jezelf en ineens voel je je 
betrapt en kijk je om je heen of 
niemand het gezien heeft. En even 
schaam je je weer. Alsof je het niet 
verdient om je goed te voelen. Alsof 
je geen recht zou hebben op een fijn 
en zorgeloos leven, op een nieuwe 
kans.

En zo schamen we ons wat af in de 
wijk en worstelen we met onze ge-
voelens en gedachten. Het is goed 
om daar eens bij stil te staan. De 
overbuur die jou uit weg lijkt te gaan 
is misschien niet hooghartig, maar 
schaamt zich ergens voor en ver-
bergt zich. En jijzelf gaat soms ook 
iets uit de weg en wekt de indruk 
dat je de ander ontloopt. 
Verkeerd begrepen gedrag, 
woorden, gebaren. 

En in dat onbegrip, in die 
schaamte, voelen we ons 

samen eenzaam. 

Tweezaam dus eigenlijk. Een goed 
antwoord op onze schaamte heb ik 
niet. Maar ik geloof sterk dat 
een vriendelijke groet, en een 
ontspannen gesprekje over koetjes 
en kalfjes, al veel goed doet. En 
gelukkig gebeurt er veel in de wijk, 
in buurthuizen, ouderencentra, of 
soms losser georganiseerd. Veelal 
door de vrijwilligers die iets willen 
delen met anderen, bij wie we wel-
kom zijn, en die net zo goed gezien 
willen worden. Want ook zij kennen 
schaamte en eenzaamheid.

Ik loop door en kom zowaar uit bij 
de Bredaseweg. Nu weet ik de weg 
naar huis weer. Ik schaam me, want 
ik ken de wijk bijna niet, en ik heb 
me niet echt laten zien. Gelukkig 
schijnt de zon, ik kom een vriend 
tegen en alles is weer vergeten. Tijd 
voor een borreltje.

Samen Sterk 
Zuiderkwartier
Vraagt aandacht voor de dag
tegen armoede. Dit door op 20 
oktober een ruilmiddag te organi-
seren, “ruilen zonder huilen”.

Natuurlijk alles met gesloten beurs. 
Iedereen heeft wel spullen in huis 
staan waar men op uitgekeken is 
(mits het op de fiets mee te nemen is  
en die schoon, heel en netjes zijn) en 
toch nog een tweede kans verdienen. 
Mensen mogen op deze dag spullen 
mee nemen men krijgt na controle 
(deze gebeurt onder toezicht van 
de ruilwinkel Tilburg zuid) een bon.  
Met deze bon kan je gratis een 

kop heerlijke soep krijgen van de 
buurtmoestuin. Men kan meedoen 
aan een workshop of in gesprek gaan 
met burgemeester en of wethouder. 
Uiteindelijk kan men met de bon een 
nieuw tweedehands artikel  mee naar 
huis nemen.
 
Zaterdag 20 oktober 2018
11:00 uur tot 14:00 uur
MFA Zuiderkwartier
Wassenaerlaan 38 te Tilburg

 

ONTMOETEN & ZO

Ontmoetingsplek voor en door ouders

Ouders over Ontmoeten & Zo:
“Warme ontvangst, fijne sfeer en mooie 

onderlinge contacten”

Neem gerust iemand mee!

Najaar 2018

Locatie: KDC Kobalt Tilburg

ONTMOETEN & ZO

Elke tweede dinsdag van de maand
Inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur

Adres: Frans Siemerpad 24, Tilburg

September
11 september
Communicatie

Van gebaren tot communicatiehulpmiddelen.

Oktober
9 oktober
Brussen

Broertjes en zusjes van een zorgintensief kind.  
Hoe is het voor je kind om op te groeien met een bijzondere 
broer of zus?

November
13 november
Lezing Odet Stabel

Odet Stabel vertelt over haar zoektocht. De zoektocht van 
een moeder met haar meervoudig gehandicapte zoon. Een 
verhaal van strijd. Een rollercoaster van emoties en hard 
werken.

December
11 december
Prikkelbaar!

Niet kunnen slapen, overal opklimmen, kleding kapot bijten, 
lichamelijke onrust: Hoe gaat úw kind om met prikkels? 
Onder- of overgevoeligheid. Daarover gaan we met elkaar in 
gesprek onder leiding van een deskundige.

Vragen?
Diana Creemers
d.creemers@amarant.nl
06 - 154 540 22

Like en volg, denk mee
en geef tips!
www.facebook.com/
ontmoeten.en.zo
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Informatie
van het 
AdvocatenCollectief 
Door Theo ten Velde

Private lease, vermogen in de bijstand?

Op het spreekuur krijgen wij geregeld de vraag of een lease auto gerekend 
wordt tot het vermogen van de bijstandsgerechtigde. Een bijstandsgerechtig-
de die een lease auto heeft, is geen eigenaar van de lease auto. Wordt de lease 
auto dan wel tot het vermogen gerekend van de bijstandsgerechtigde? Ook 
al staat het kenteken van een auto niet op naam van de bijstandsgerechtigde, 
dan nog kan de auto tot het vermogen behoren van deze persoon.

Een auto die op naam van een derde staat, maar waarover de bijstandsgerech-
tigde feitelijk kan beschikken, behoort in beginsel tot het vermogen van de 
bijstandsgerechtigde. Het is wel aan de gemeente om aan te tonen dat de bij-
standsgerechtigde de auto feitelijk tot zijn beschikking heeft en de gemeente 
moet ook beargumenteren waarom de auto tot het vermogen behoort. Vervol-
gens kan de bijstandsgerechtigde hiertegen bezwaar maken. De bijstandsge-
rechtigde dient dan aan te tonen dat de auto niet zijn eigendom is.
Met een lease auto is dit makkelijk. Het overleggen van de overeenkomst tot 
private lease zou voldoende moeten zijn

Bellen of appen op de fiets

Iedereen weet dat je in de auto geen gsm mag vasthouden tijdens het bellen. 
Appen is al helemaal verboden. Maar hoe zit het nu met bellen of appen op de 
fiets? Dat zou toch verboden worden? 
Volgens hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft Bert van Wee, die onder-
zoek deed naar telefoongebruik op de fiets, zijn fietsers met een telefoon in de 
hand nauwelijks vaker bij ongelukken betrokken dan fietsers met hun mobiel 
veilig in de broekzak. Maar de minister houdt vast aan het voorgesteld verbod. 
Dat verbod is er echter nog niet. Het is de planning dat er een verbod komt, 
maar er is nog geen datum bekend waarop het appen en bellen op de fiets 
feitelijk wordt verboden. Vooralsnog is het dus toegestaan.

Let er wel op dat gevaarlijk verkeersgedrag altijd verboden is! Als u dus niet 
goed oplet omdat u op uw mobiel zit te kijken, riskeert u alsnog een boete 
wegens gevaarlijk verkeersgedrag. 

Advocatencollectief, www.AdvocatenCollectieftilburg.nl

Beste Buurtbewoner,

Alweer 10 jaar zit aan de Schouw-
burg-ring de grootste studentenver-
eniging van Zuid-Nederland: T.S.V. 
Plato. Het witte pand op de hoek is 
daarmee het tweede thuis voor onge-
veer 700 studenten tussen de leeftijd 
van 17 en 27 jaar. 

Aankomend jaar mag ik voorzitter zijn 
van deze prachtige vereniging, een 
ontzettend gave uitdaging! Er 
gebeurt stiekem namelijk veel meer 
bij zo’n vereniging dan je op het eer-
ste gezicht zou denken. Naast dat we 
natuurlijk vaak een feestje organise-
ren werken we ook veel samen met 
andere bedrijven om zoveel moge-
lijk te kunnen betekenen voor onze 
leden. Ook organiseren we al enkele 
jaren een buurtdag, waarbij we bij 
mensen in de buurt langs gaan om te 
helpen met klusjes thuis. Afgelopen 
jaar werd die afgesloten met een 
ontzettend gezellige BBQ buiten! 
Daarnaast zijn er binnen Plato wel 26 
commissies actief. Die houden zich 
bijvoorbeeld bezig houden met het 
organiseren van een symposium, het 
doen van vrijwilligerswerk en koken 
voor de vereniging. 

We vinden het namelijk belangrijk dat 
het bij Plato gezellig is, maar willen 
ook dat mensen er iets van opsteken. 
Ook buiten je studie zijn er namelijk 
veel dingen die je kunt leren over 
samenwerken en organiseren. Vaak 
komt die ervaring goed van pas als 
Platonen na hun studie op zoek gaan 
naar een baan. 

Als voorzitter van de vereniging zorg 
ik er samen met het bestuur voor dat 
alles in goede banen wordt geleid. We 
zijn dan ook iedere dag van 

Voorzitter Plato 
stelt zich voor:

foto; archief Plato

’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat op Plato te vinden.  Ik wil je van harte 
uitnodigen om een keer een berichtje te sturen als er vragen of opmerkin-
gen zijn. Ook voor een kop koffie ben je altijd van harte welkom, dan geven 
we graag een rondleiding en vertellen we meer over wat we allemaal doen! 
Met vriendelijke groet,

Jort Molenaar, Voorzitter der T.S.V. Plato

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 dvoc aten Col lec t ie f
ADVOCATUUR • ORGANISATIEADVIEZEN • OPLEIDINGEN  

ARBEIDSVRAAGSTUKKEN • CONTRACTEN
TOEN EN NU
Zomerstraat 49-51

Toen 
Het woonhuis van wolhandelaar 
Cornelis Johannes Jacobus Wou-
ters en Maria Anna Gertruda Swa-
gemakers aan de Zomerstraat. 
In 1919 is de garage gebouwd, 
aan de andere zijde grensde de 
woning aan de tuin. In 1938 is 
in de tuin een woonwinkelpand 
gebouwd. In die tijd werd het 
rechterdeel van het woonhuis 
ook winkel en kreeg een andere 
indeling. 

Bron:Regionaal Archief

Nu 
De panden hebben, met name 
op de begane grond, een grote 
verandering doorgemaakt in 
gevelindeling. Inmiddels zijn de 
panden op de begane grond 
allemaal onderdeel van de winkel 
en zijn met elkaar verbonden. Aan 
de overzijde van de straat is hal-
verwege de jaren zestig het Louis 
Bouwmeesterplein gerealiseerd. 

Bron: Dagmar Ebbeling
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Groen pareltje
Tekst en foto:  Odette Payens

Tijdens de (her)opening op het Rooseveltplein word ik aangesproken door Victor 
van de Lauw, hij woont in de Coba Pulskenslaan. Heeft een mooie tuin en of ik die 
wil fotograferen voor in de wijkkrant. Natuurlijk laat ik deze kans niet liggen en 
loop mee. 

Victor is hier 32 jaar geleden komen 
wonen en wil voor geen goud meer 
weg. ‘Alles zelf opgeknapt’, vertelt 
hij trots. Zijn tuin staat er inderdaad 
netjes bij. Ik voel een beetje jaloezie 
door mijn aderen stromen met mijn 
altijd mislukte groen ervaring in 
eigen tuin. Maar dit pareltje zou je zo 
niet in de wijk verwachten als je door 
de straat fietst. 

Elk paar jaar verandert hij zijn tuin 
met een ander thema. “Nu is het een 
beetje Engelse stijl’ ‘Maar wat houdt 
dat dan in?’, vraag ik fronsend.  “Ge-

Geveltuintje Tip

Zorg dat je beplanting neemt die 
onderhoudsvrij is. Dan hoef je 
niet elke dag te zwoegen om het 
mooi te houden. Denk dan aan 
Coniferen, grassoorten en Hede-
ra’s. Deze verschillende soorten 
groen zorgen voor afwisseling 
en de beplanting blijft laag.

Druiventros Tip

Lekker veel water geven en zorg 
dat hij in de volle zon staat. Dan 
1 keer per jaar een kilo suiker 
over de grond strooien en water 
geven. Je krijgt dan lekker zoete 
druiven. Pluk ze in oktober, goed 
wassen en in de vriezer stoppen. 
Super lekker!!

POMPEN
ONDERHOUD

Haal uw akten 
regelmatig uit de kast!
Wanneer u bij de notaris bent geweest voor het opstellen 
van bijvoorbeeld een testament of een levenstestament 
dan mag u ervanuit gaan dat alles goed geregeld is. Bij veel 
mensen verdwijnen de akten na het ondertekenen van de 
akte in een kast. Toch is het verstandig om zo nu en dan de 
akten eens tevoorschijn te halen om te kijken of alles nog 
wel goed geregeld is. Hieronder zal ik een aantal redenen 
beschrijven waarom het goed is om de akten af en toe te 
laten checken.

Testament
Wanneer u testamenten heeft gemaakt vóór 2003, dan zijn de testamenten 
gemaakt onder het oude erfrecht. Er is in de tussentijd veel veranderd. In veel 
gevallen kan er veel erfbelasting bespaard worden door de testamenten een 
update te geven. Speelt dit bij u, laat uw testament dan eens nakijken om te 
zien welk voordeel u kunt behalen.
Wanneer de langstlevende naar een verzorgingstehuis of een verpleegtehuis 
gaat, moet de langstlevende een eigen bijdrage betalen die afhankelijk is 
van het vermogen. Eventuele vorderingen van de kinderen die zijn ontstaan 
door het overlijden van de eerst stervende kunnen alleen opgeëist worden 
wanneer de testamenten op de juiste manier opgemaakt zijn. Wanneer de 
vorderingen opeisbaar zijn, kan dit betekenen dat u een lagere eigen bij-
drage verschuldigd bent.

Levenstestament
Steeds meer mensen stellen een levenstestament op om te zorgen dat hun 
partner en/of hun kinderen namens hen kunnen handelen wanneer zij wils-
onbekwaam zijn geworden. Naast de vermogensrechtelijke wensen, regelen 
veel mensen ook hun medische wensen. Daarbij moet u denken aan bijvoor-
beeld een behandelverbod of een euthanasiewens. Een arts is niet verplicht 
mee te werken aan euthanasie. Een arts mag een verzoek weigeren. Een arts 
wil zeker weten of de euthanasiewens nog actueel is voordat hij tegemoet 
komt aan het verzoek. Wanneer een verklaring lang in de kast heeft gelegen 
kan een persoon ondertussen een andere wens hebben gekregen. Wij raden 
aan om het levenstestament regelmatig uit de kast te pakken en te herover-
wegen. Praat hierover met uw huisarts/specialist en bekrachtig uw wens wan-
neer u de huisarts bezoekt.

Wanneer uw persoonlijke situatie of uw vermogen verandert is het goed om 
te kijken of uw akten nog passen bij uw situatie. Dit geldt ook voor andere 
akten dan het testament of het levenstestament. Denk bijvoorbeeld ook aan 
een samenlevingscontract en huwelijkse voorwaarden.
Twijfelt u of uw akten nog up-to-date zijn, neem dan contact met ons op via 
013-532 11 55 of via info@notaristilburg.nl.

Column - 
Alsof
Tekst: Alisa Lalicic 

ik mijn leven op orde heb. Alsof niets 
mis kan gaan. 
Met zo’n schema krijg ik ook weer zin 
om geld te sparen. Dat heb ik de af-
gelopen weken massaal uitgegeven. 
Niet superideaal in een zomer zonder 
loon. ‘Geld moet rollen’ zegt mijn 
vader altijd. Wanneer moet ik zo’n ad-
vies volgen? Goedbedoelde adviezen, 
weet je wel. Net zoals van die mensen 
die dan tegen je zeggen ‘je moet 
doen wat góed voelt!’. Op een vrije 
zaterdag bleef ik tot het middaguur in 
bed liggen. En inderdaad, dat voelde 
heel erg goed. Wat vervolgens niet 
zo goed voelde was dat er nog altijd 
een echo in de koelkast klonk en de 
hardloopmotivatie diep verstopt zat. 
Ik zou weer een training overslaan, 
dat zou de tweede keer zijn die week. 
Want toen voelde andere goed en liet 
ik geld rollen. 

Met het schema voor mijn neus 
ben ik klaar om een nieuw ritme te 
zingen. Doch ik het soms ook fijn vind 
om de dans van tijd en het heen en 
weer springen van goed bedoelde 
adviezen te óntspringen. ‘Terug naar 

Alsof niets mis kan gaan, zo voelt 
het. Na het ietwat lastige besluit 
om ontslag te nemen en na de 
zomer bij een nieuwe onderwijsin-
stelling verder te gaan als docent, 
heb ik het gevoel dat het wel goed 
zit. Daar waar ik soms nogal kan 
blijven hangen in de eeuwige keu-
zestress en of ik toch niet beter… 

Knopen doorhakken geeft rust. Net 
zoals het hebben van een ritme. Ieder 
jaar weer weet de zomervakantie 
mijn ritme in de war te brengen. Ook 
dit jaar weer, voor mij was de zomer-
vakantie (te) lang. Daarentegen ver-
maakte ik mij toch eigenlijk best wel 
aardig. Ik kreeg vlinders in de buik 
toen het einde naderde, ik mocht 
weer. Daarom besloot ik een schema 
te maken waarin ik willekeurige din-
gen zou bij gaan houden. Hardlopen, 
gepoetst, 71.2 kg, alcoholvrij, bij 
hem slapen, boodschappen en een 
redactievergadering. Het creëert rust 
en geeft me inzicht. In wat precies 
weet ik niet. Maar als ik er naar kijk 
heb ik in ieder geval het gevoel dat 

de basis’ zegt de yogastem in me. 
Of eigenlijk liever terug naar mezelf. 
Mijn eigen ik met haar normen en 
waarden. Terug naar wat ik belang-
rijk vind en wat, hoe cliché, goed 
voelt. Want als ik terugga naar mezelf 
en daar blijf, lijkt het alsof niets mis 
kan gaan.

woon lekker druk, van hoog naar laag 
en veel diepte’, zegt Victor. Een grote 
vlinderplant, veel druiven, waterbak 
voor de vogeltjes. In het midden 
een houten tuinprieel met rondom 
veel groen en natuurlijk sfeerlamp-
jes. Een grote tuintafel met stoelen 
verklapt dat hier veel gezeten wordt. 
In het hoekje van de tuin, een beetje 
verstopt een oude waterpomp die 
stromend water geeft. 

Achter mij zie ik nog een apart ter-
rasje met luifel om in de avond lekker 
rustig te zitten. 
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T.S.R. Vidar
dé studentenroeivereniging van Tilburg

OPRICHTING
Op 2 oktober 1961 werd Vidar opgericht door 9 Tilburgse studenten met een grote enthousiasme voor het roeien, in een schuur aan het 
Wilhelminakanaal. Na een aantal verhuizingen vestigde de roeivereniging zich begin jaren ’70 in een pand bij de Beekse Bergen waar ze tot op de dag van 
vandaag nog steeds gevestigd is. In 2012 is er een groot stuk bijgebouwd aan het pand, waardoor Vidar veel kan faciliteren voor haar eigen en externe 
roeiers. Van een krachthonk en opslagruimte voor de vloot, tot ruimte voor externe roeiverenigingen om langs te komen voor een trainingskamp. 

DE VERENIGING
Momenteel bezit Vidar 520 leden. De vereniging wordt gestuurd door een achtkoppig bestuur en wordt ondersteund door 37 commissies. 
Iedere commissie heeft een andere taak en is verantwoordelijk voor het organiseren van verschillende activiteiten. Zo organiseren we ieder jaar de Tilburg 
University Cantus, het Februaricongres en verschillende roeiwedstrijden, waar heel roeiend en studerend Nederland op af komt. 

WEDSTRIJDEN
Naast het organiseren van activiteiten zijn we vooral actief op het water. Tijdens het seizoen trainen de roeiers 7 tot 8 keer in de week om zo tot de top 
van roeiend Nederland te komen. Naast alle trainingen letten zij ook goed op hun eten en liggen ze iedere dag op tijd in bed om fit te blijven. De meeste 
wedstrijden vinden plaats in Nederland, maar af en toe wordt er een roeier uitgezonden naar een internationale wedstrijd. In 2016 won Amber Kraak een 
gouden medaille op het wereld kampioenschap voor roeisters onder de 23 jaar in Rotterdam. Afgelopen zomer zijn er ook verschillende roeiers 
uitgezonden naar Shanghai voor het FISU Wereld Kampioenschap, waar verschillende medailles zijn behaald. 

FEESTEN
Ook hebben we veel leden die naast het roeien van een feestje houden. Zij trainen 2 tot 3 keer in de week en zijn ook geregeld achter de bar te vinden. 
Eén keer per jaar wordt op Vidar het Heineken NOOC Openingstoernooi georganiseerd. Hier komen 3500 roeiende studenten op af, waar ’s avonds 
een van de grootste roeifeesten van Nederland plaatsvindt. 
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studenten
THEMA 

deze uitgave:
Mexicaans 
ontb� t: 
chilaquiles 
met salsa 
roja

GEDICHT: Ko de Laat

Studiet� d

Ingrediënten chilaquiles
•  Tortilla’s (mais)
•  Room 
•  Verse kaas
•  (Zwarte) Bonen
•  Restjes kip
•  Olie 
•  Salsa roja (van o.a. tomaten en 
uien)

Ingrediënten salsa roja
1 rode ui
8 (tros)tomaten (ontveld)
1 verse jalapeñopeper (of reepjes 
jalapeñopeper uit een pot)
3 gepelde kno� ooktenen
Olie 

Bereidingswijze salsa roja
Rooster de stukjes tomaat met wat 
olijfolie op een bakblik in de oven 
(220°C). Fruit de gesnipperde ui. 
Kook de jalapeñopeper met de 
kno� ooktenen in 5 minuten in water 
gaar (of neem1 tot 2 eetlepels jala-
peñopeperreepjes uit een pot). Voeg 
de peper met de stukjes tomaat toe 
aan de ui. Laat een kwartiertje sud-
deren. Maak op smaak af met zout 
en peper.

Bereidingswijze chilaquiles
Snijd de tortilla’s (overgebleven van 
de avond ervoor) in driehoekjes. Bak 
ze in olie. Laat ze uitlek-ken op keu-
kenpapier. (Je kunt ook kant en klare 
naturel tortillachips nemen).
Voeg de tortilla’s voorzichtig toe (ze 
mogen niet breken) aan de sud-
derende salsa roja. Laat ze zacht 
worden, maar niet papperig.
Garneer met room. Serveer met 
verse kaas, bonen en restjes kip.

Er zijn veel recepten voor chilaquiles 
te vinden op het internet. Allemaal 
net even anders. Zoek bijvoorbeeld 
op ‘chilaquiles ontbijt recept’.

Het voorgeborchte van een saaie baan
Wanneer dat jou -godbetert- is gegeven…
Een stap naar een zelfstandiger bestaan
Al blijkt dat dikwijls een papieren streven…

Studeren…tja, begin er maar eens aan
Het leerproces omvat je hele leven
En waar het werkelijk om schijnt te gaan
Staat in geen lesmethode echt omschreven

Zo’n periode die dan vormend heet
Het schijnt verplicht te zijn om door te maken
Met alle soorten van post-puber-leed

Maar veel daarvan doet niet meer zo ter zake
Wanneer je hier de weg wat beter weet
En met de stad vertrouwder zult geraken

Ko de Laat keerde in 2002  terug in de Oerle-
sestraat, waar hij eerder opgroeide. Hij werkt als 
schrijver, dichter, theatermaker en journalist (dit 
laatste voor Brabants Dagblad). Eerder schreef 
hij gedichten voor de Oud-Zuid Koerier.

Kernc� fers 
studenten 
� lburg
• Aantal inwoners in 2018: 213.804
• Aantal studenten 2018 (HBO en WO  
 samen): 28.867
• Aantal studenten die in Tilburg wonen:  
 13.851

Cijfers Tilburg University 2018
• Aantal studenten: 14.276

Cijfers Fontys Hogescholen Tilburg 2018
• Aantal studenten: 14.463

Cijfers Avans Hogescholen Tilburg 2018
• Aantal studenten: 1.570

Bron: www.studiekeuze123.nl/steden/tilburg 

C� fers � lburg 
University 2017
• Aantal studenten: 14.291
• Percentage buitenlandse studenten:  
 14,5%
• Aantal nationaliteiten: 100
• Aantal bachelorstudenten: ± 7.400
• Aantal pre-masterstudenten: ± 1.850
• Aantal masterstudenten: ± 5.050

Bron: https://universonline.nl/2017/10/31/1-
241-nieuwe-studenten-aan-tilburg-university 

We worden vriendelijk ontvan-
gen door Daniel, Jimena en Kai. 
Het is mooi weer, dus we gaan 
lekker buiten zitten. Het wordt 
een internationaal interview. 
Daniel (24) komt uit Rusland en 
heeft een Russische moeder en 
een Nederlandse vader. Hij doet 
hier een master International 
Management.
Jimena (19) komt uit Mexico en 
is tweedejaars student Global 
Management of Social Issues.
Kai (18) komt uit Zimbabwe en 
is nog maar net in Nederland. 
Hij heeft een Italiaanse moeder 
en een Duitse vader. Hij gaat 
muziek studeren bij Fontys Ho-
geschool voor de Kunsten.

Waarom kozen jullie voor 
Tilburg?
Daniel: ‘Ik kwam na mijn ba-
chelor aan de Businessschool 
in Moskou naar Nederland. Ik 
vertrok naar Groningen, naar 
mijn broer. Ik wilde hier werken, 
maar in Nederland kun je met 
mijn opleiding geen interessant 
werk krijgen. Vandaar dat ik nu 
een master doe. De Business-
school in Moskou heeft een 
partnerschap met de Universi-
teit van Tilburg. Bovendien staat 
de studie International Manage-
ment goed aangeschreven. Ik 
heb de pre-master afgerond en 
ik kan nu aan de master begin-
nen.’
Jimena: ‘Ik wilde niet naar de VS 
of naar Engeland. Ik heb voor 
Tilburg gekozen omdat ik het 
studieprogramma goed vond. 
Ik was nog nooit in Nederland 
geweest, dus het bood de mo-
gelijkheid om nieuwe dingen te 
zien en te beleven.’
Kai: ‘Ik heb voor Tilburg geko-
zen omdat ik graag opera zing. 
Ik zong vroeger veel met mijn 
moeder. In Afrika is er geen op-
leiding voor klassieke muziek en 
opera te vinden. Tilburg biedt 
een Engelstalige operaoplei-
ding, vandaar de keuze om hier 
naartoe te komen.’

Zijn jullie verwachtingen uitge-
komen?
Daniel: ‘Ik vond het een uit-

We worden welkom geheten door 
Karsten en Bram. Ze wonen met 
vijf andere studenten en een kat 
(tante Carla)  in een mannenhuis 
van de studentenroeivereniging 
Vidar. Terwijl Kim, de fotograaf, de 
foto’s maakt nemen wij plaats aan 
de eettafel.

Waarom heb je gekozen voor 
Tilburg?
Karsten (23): ‘Ik heb voor Tilburg 
gekozen omdat hier de oplei-
ding zat die ik graag wilde doen, 
de bachelor van Econometrie. 
Deze opleiding zit ook in andere 
steden, maar in Tilburg vond ik de 
sfeer het prettigst.’ 
Bram (20): ‘Ik wilde weg uit En-
schede en was toe aan iets nieuws 
in mijn leven. Ik volg de oplei-
ding toegepaste wiskunde en 
begin aan mijn derde jaar. Deze 
opleiding staat het beste aan-
geschreven. Tilburg leek mij een 
leuke stad, de keuze was voor mij 
daarom dan ook snel gemaakt.’ 

Voldoet het aan je verwachtin-
gen? 
Karsten: ‘Ik heb het erg naar mijn 
zin! Voordat ik naar Tilburg kwam 
dacht ik dat ik veel meer zou gaan 
stappen en feesten. Maar ik heb 
bewust gekozen voor het roeien 
en dan kan dat niet. Het is dus 
anders dan ik me had voorgesteld, 
in positieve zin.’ 
Bram: ‘Ik vind het eigenlijk veel 
leuker dan ik had verwacht, vooral 
nu ik dingen naast mijn studie 
doe zoals roeien. Ik heb geen tijd 
om vaak naar Enschede te gaan, 
maar gelukkig komen mijn ouders 
wel regelmatig op bezoek.’

Tekst: Alisa Lalicic en Anita Zeeman

Tekst: Alisa Lalicic en Anita Zeeman

daging om te kijken of ik in het 
buitenland een bestaan op kon 
bouwen.  Ik vond een baan, ook 
al was die niet interessant en kon 
daar van leven. Maar ik wilde toch 
wat meer inhoud. Het gaat goed 
op de universiteit, dus ik hoop 
na de master een uitdagende en 
interessante baan te vinden.’
Jimena: ‘Ik woon nu twee jaar 
in Tilburg. Toen ik hier naar toe 
kwam wist ik niet wat ik kon 
verwachten. Ik wist wel dat de 
mensen hier open en direct zijn. 
Ik verwachtte dat ze afstandelijk 
zouden zijn, maar dat valt geluk-
kig mee.’
Kai: ‘Ik was twee keer in Amster-
dam geweest en dacht dat Tilburg 
erop zou lijken. Toen ik hier net 
aankwam vond ik het in eerste 
instantie vrij industrieel. Maar nu 
ik hier een paar weken ben zie ik 
ook mooie dingen. Ik dacht ook 
dat de Nederlanders koud zouden 
zijn, maar ze kunnen juist warm 
en open zijn.’

Wat breng je van je eigen cultuur 
naar Nederland?
Jimena: ‘Ik luister naar Latin music 
en ik gebruik Mexicaanse spece-
rijen in het eten. Ik ben in verge-
lijking met Nederlanders luid-
ruchtig. Ik probeer me wel aan te 
passen. Ik heb veel Nederlandse 
vrienden en leer zo veel over Ne-
derlandse gewoonten. Ik doe mee 
met surprises voor Sinterklaas, eet 
pepernoten en ik vier carnaval.’
Kai: ‘Ik ben verslaafd aan stroop-
wafels!’
Daniel:’ Ik ook. Ik heb ook drop 
leren eten, vooral Oldtimers vind 
ik lekker.’ 
Kai: ‘Ik ben blij dat je hier rooi-
bos thee kunt kopen. Ik heb hier 
ook allerlei potten met kruiden 
neergezet. Ik mis de maaltijden 
van mijn moeder, de Italiaanse 
keuken.’
Daniel: ‘Ik wilde bewijzen dat ik 
zonder Rusland kon leven. Omdat 
je met Russen een gezamenlijke 
achtergrond en geschiedenis 
hebt, loopt het contact met hen 
gemakkelijker dan met Neder-
landers. Maar ik heb hier bewust 
geen Russische vrienden. Ik mis 
het niet echt, ook al is het con-

Waarom heb je gekozen voor 
Vidar? 
Karsten: ‘Gedurende de topweek 
sprak Vidar mij het meeste aan. 
Ik wilde ergens bij. Ik heb aanleg 
voor roeien en de feestjes bij Vidar 
vond ik het leukste. Daarom koos 
ik voor deze vereniging. Ik ben 
alweer een tijdje lid van Vidar. Ik 
heb tweeënhalf jaar wedstrijd 
roeien gedaan en gemiddeld zes 
tot tien keer per week getraind. 
Daarna heb ik een anderhalf jaar 
gecoacht.’
Bram: ‘Het eerste jaar heb ik alleen 

tact met Nederlanders anders. Ik 
verander hier.’

Waar bestaat je ontbijt uit?
Jimena: ‘Chilaquiles.’
Kai: ‘Ik ontbijt met thee en een 
beschuitje. Maar ik houd ook van 
toost besmeerd met Marmite en 
daarbij gebakken banaan.’
Daniel: ‘In Rusland at ik haver-
moutpap, maar hier eet ik boter-
hammen met hagelslag, sinaasap-
pelsap en een espresso.’ 

maar gestudeerd. Dat vond ik 
saai, ik wilde iets naast mijn studie 
gaan doen. Ik maakte kennis met 
Vidar. In mijn jeugd heb ik ook 
geroeid en Vidar leek mij een 
leuke vereniging. In het begin 
wilde ik niet competitief roeien, 
maar nu roei ik wedstrijden en 
train acht tot tien keer per week. 
In de zomervakantie hebben we 
zes weken rust.’ 

en loopt het roeien in het water. 
Discipline is belangrijk.’

Hoe ziet jouw levensstijl eruit? 
Karsten: ‘Omdat ik momenteel 
niet roei is mijn eetschema niet 
zo heel bijzonder. Ik eet vooral 
wat ik lekker vind en ik hoef ook 
niet meer negen uur te slapen. 
Het blijft natuurlijk wel kriebelen, 
maar voor nu is het even klaar. 

Hoe ziet je leven er over 5 jaar 
uit?
Daniel: ‘Na mijn studie hoop ik 
op een uitdagende, interessante 
baan die aansluit op mijn studie.’
Kai: ’Ik hoop op een solocarrière 
als operazanger. Ik wil op de 
grote podia van de wereld staan.’
Jimena: ‘Ik ben geen planner, 
ik wil iets doen waar ik blij van 
word. Misschien kan ik gaan 
werken bij een humanitaire hulp-
organisatie.’

Hoe combineer je studie met 
sport? 
Karsten: ‘Het roeien neemt veel 
tijd in beslag. Je moet goed kun-
nen plannen, gestructureerd kun-
nen leven en geen moeite hebben 
met vroeg op staan. Ik heb wel 
wat vertraging opgelopen met 
mijn studie door het roeien.’ 
Bram: ‘Ik start nu mijn derde jaar 
en wil absoluut niet achterraken 
met mijn studie. Als ik iets mis 
werk ik het meteen bij. Je bent 
gedwongen om goed te plannen 
anders gaat de studie niet goed 

Ik heb 2,5 jaar geroeid en 
een anderhalf gecoacht. 
Daarom wil ik mij nu vol-
ledig focussen op mijn 
opleiding.’ 
Bram: ‘In het roeiseizoen 
spreek je af met je team dat 
je er alles aan zal doen om 
zo goed mogelijk te pres-
teren. Dat betekent negen 
uur slapen, geen alcohol, 
veel water drinken en goed 
eten. Uiterlijk om elf uur 
lig ik in bed.  Als ontbijt eet 
250 gram (!) havermout met 
melk, kaneel en een appel. 
Dan ga ik drie uur trainen. 
Tussendoor eet ik een 
banaan en na de training 
een eiwit-shake en twee 
stroopwafels. Mijn lunch 
is een warme maaltijd 
bestaande uit 500 gram 
groente, 200 gram vlees en 
150 gram koolhydraten. In 
de namiddag heb ik een 
tweede lunch bestaande uit 
3 of 4 broodjes met kaas of 
mager vlees. ’s Avonds weer 
een warme maaltijd en voor 
het slapen gaan 250 gram 
kwark en 100 gram pure 
chocola. In totaal eet je zo’n 
5000 kcal per dag.’ 
Omdat ze samen met nog 
vijf andere roeiers in een 
huis wonen zit alles kennis 
op één plek. Dat motiveert 
en zo helpen ze elkaar om 
bijvoorbeeld gezond te 
eten en op tijd naar bed te 
gaan. 

Waar zie je jezelf over vijf 
jaar?
Karsten: ‘Ik hoop dat ik dan 
gelukkig ben. Als ik klaar 
ben zou ik een baan bij een 
bank in Londen willen.’
Bram: ‘Ik hoop op een 
goede baan in de Randstad. 
En ik wil dan graag roeien 
bij De Hoop.’

Onder de indruk van hun 
manier van leven nemen 
wij afscheid en wensen hen 
succes.

Buitenlandse studenten: 
‘studeren in 	 lburg overtre�  onze verwachtingen!’

Op bezoek b�  de ‘Oppies’

Daniel

Bram

Karsten

Jimena

Kai

Tante Carla

Recept van Jimena
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studenten
THEMA 

deze uitgave:
Mexicaans 
ontb� t: 
chilaquiles 
met salsa 
roja

GEDICHT: Ko de Laat

Studiet� d

Ingrediënten chilaquiles
•  Tortilla’s (mais)
•  Room 
•  Verse kaas
•  (Zwarte) Bonen
•  Restjes kip
•  Olie 
•  Salsa roja (van o.a. tomaten en 
uien)

Ingrediënten salsa roja
1 rode ui
8 (tros)tomaten (ontveld)
1 verse jalapeñopeper (of reepjes 
jalapeñopeper uit een pot)
3 gepelde kno� ooktenen
Olie 

Bereidingswijze salsa roja
Rooster de stukjes tomaat met wat 
olijfolie op een bakblik in de oven 
(220°C). Fruit de gesnipperde ui. 
Kook de jalapeñopeper met de 
kno� ooktenen in 5 minuten in water 
gaar (of neem1 tot 2 eetlepels jala-
peñopeperreepjes uit een pot). Voeg 
de peper met de stukjes tomaat toe 
aan de ui. Laat een kwartiertje sud-
deren. Maak op smaak af met zout 
en peper.

Bereidingswijze chilaquiles
Snijd de tortilla’s (overgebleven van 
de avond ervoor) in driehoekjes. Bak 
ze in olie. Laat ze uitlek-ken op keu-
kenpapier. (Je kunt ook kant en klare 
naturel tortillachips nemen).
Voeg de tortilla’s voorzichtig toe (ze 
mogen niet breken) aan de sud-
derende salsa roja. Laat ze zacht 
worden, maar niet papperig.
Garneer met room. Serveer met 
verse kaas, bonen en restjes kip.

Er zijn veel recepten voor chilaquiles 
te vinden op het internet. Allemaal 
net even anders. Zoek bijvoorbeeld 
op ‘chilaquiles ontbijt recept’.

Het voorgeborchte van een saaie baan
Wanneer dat jou -godbetert- is gegeven…
Een stap naar een zelfstandiger bestaan
Al blijkt dat dikwijls een papieren streven…

Studeren…tja, begin er maar eens aan
Het leerproces omvat je hele leven
En waar het werkelijk om schijnt te gaan
Staat in geen lesmethode echt omschreven

Zo’n periode die dan vormend heet
Het schijnt verplicht te zijn om door te maken
Met alle soorten van post-puber-leed

Maar veel daarvan doet niet meer zo ter zake
Wanneer je hier de weg wat beter weet
En met de stad vertrouwder zult geraken

Ko de Laat keerde in 2002  terug in de Oerle-
sestraat, waar hij eerder opgroeide. Hij werkt als 
schrijver, dichter, theatermaker en journalist (dit 
laatste voor Brabants Dagblad). Eerder schreef 
hij gedichten voor de Oud-Zuid Koerier.

Kernc� fers 
studenten 
� lburg
• Aantal inwoners in 2018: 213.804
• Aantal studenten 2018 (HBO en WO  
 samen): 28.867
• Aantal studenten die in Tilburg wonen:  
 13.851

Cijfers Tilburg University 2018
• Aantal studenten: 14.276

Cijfers Fontys Hogescholen Tilburg 2018
• Aantal studenten: 14.463

Cijfers Avans Hogescholen Tilburg 2018
• Aantal studenten: 1.570

Bron: www.studiekeuze123.nl/steden/tilburg 

C� fers � lburg 
University 2017
• Aantal studenten: 14.291
• Percentage buitenlandse studenten:  
 14,5%
• Aantal nationaliteiten: 100
• Aantal bachelorstudenten: ± 7.400
• Aantal pre-masterstudenten: ± 1.850
• Aantal masterstudenten: ± 5.050

Bron: https://universonline.nl/2017/10/31/1-
241-nieuwe-studenten-aan-tilburg-university 

We worden vriendelijk ontvan-
gen door Daniel, Jimena en Kai. 
Het is mooi weer, dus we gaan 
lekker buiten zitten. Het wordt 
een internationaal interview. 
Daniel (24) komt uit Rusland en 
heeft een Russische moeder en 
een Nederlandse vader. Hij doet 
hier een master International 
Management.
Jimena (19) komt uit Mexico en 
is tweedejaars student Global 
Management of Social Issues.
Kai (18) komt uit Zimbabwe en 
is nog maar net in Nederland. 
Hij heeft een Italiaanse moeder 
en een Duitse vader. Hij gaat 
muziek studeren bij Fontys Ho-
geschool voor de Kunsten.

Waarom kozen jullie voor 
Tilburg?
Daniel: ‘Ik kwam na mijn ba-
chelor aan de Businessschool 
in Moskou naar Nederland. Ik 
vertrok naar Groningen, naar 
mijn broer. Ik wilde hier werken, 
maar in Nederland kun je met 
mijn opleiding geen interessant 
werk krijgen. Vandaar dat ik nu 
een master doe. De Business-
school in Moskou heeft een 
partnerschap met de Universi-
teit van Tilburg. Bovendien staat 
de studie International Manage-
ment goed aangeschreven. Ik 
heb de pre-master afgerond en 
ik kan nu aan de master begin-
nen.’
Jimena: ‘Ik wilde niet naar de VS 
of naar Engeland. Ik heb voor 
Tilburg gekozen omdat ik het 
studieprogramma goed vond. 
Ik was nog nooit in Nederland 
geweest, dus het bood de mo-
gelijkheid om nieuwe dingen te 
zien en te beleven.’
Kai: ‘Ik heb voor Tilburg geko-
zen omdat ik graag opera zing. 
Ik zong vroeger veel met mijn 
moeder. In Afrika is er geen op-
leiding voor klassieke muziek en 
opera te vinden. Tilburg biedt 
een Engelstalige operaoplei-
ding, vandaar de keuze om hier 
naartoe te komen.’

Zijn jullie verwachtingen uitge-
komen?
Daniel: ‘Ik vond het een uit-

We worden welkom geheten door 
Karsten en Bram. Ze wonen met 
vijf andere studenten en een kat 
(tante Carla)  in een mannenhuis 
van de studentenroeivereniging 
Vidar. Terwijl Kim, de fotograaf, de 
foto’s maakt nemen wij plaats aan 
de eettafel.

Waarom heb je gekozen voor 
Tilburg?
Karsten (23): ‘Ik heb voor Tilburg 
gekozen omdat hier de oplei-
ding zat die ik graag wilde doen, 
de bachelor van Econometrie. 
Deze opleiding zit ook in andere 
steden, maar in Tilburg vond ik de 
sfeer het prettigst.’ 
Bram (20): ‘Ik wilde weg uit En-
schede en was toe aan iets nieuws 
in mijn leven. Ik volg de oplei-
ding toegepaste wiskunde en 
begin aan mijn derde jaar. Deze 
opleiding staat het beste aan-
geschreven. Tilburg leek mij een 
leuke stad, de keuze was voor mij 
daarom dan ook snel gemaakt.’ 

Voldoet het aan je verwachtin-
gen? 
Karsten: ‘Ik heb het erg naar mijn 
zin! Voordat ik naar Tilburg kwam 
dacht ik dat ik veel meer zou gaan 
stappen en feesten. Maar ik heb 
bewust gekozen voor het roeien 
en dan kan dat niet. Het is dus 
anders dan ik me had voorgesteld, 
in positieve zin.’ 
Bram: ‘Ik vind het eigenlijk veel 
leuker dan ik had verwacht, vooral 
nu ik dingen naast mijn studie 
doe zoals roeien. Ik heb geen tijd 
om vaak naar Enschede te gaan, 
maar gelukkig komen mijn ouders 
wel regelmatig op bezoek.’

Tekst: Alisa Lalicic en Anita Zeeman

Tekst: Alisa Lalicic en Anita Zeeman

daging om te kijken of ik in het 
buitenland een bestaan op kon 
bouwen.  Ik vond een baan, ook 
al was die niet interessant en kon 
daar van leven. Maar ik wilde toch 
wat meer inhoud. Het gaat goed 
op de universiteit, dus ik hoop 
na de master een uitdagende en 
interessante baan te vinden.’
Jimena: ‘Ik woon nu twee jaar 
in Tilburg. Toen ik hier naar toe 
kwam wist ik niet wat ik kon 
verwachten. Ik wist wel dat de 
mensen hier open en direct zijn. 
Ik verwachtte dat ze afstandelijk 
zouden zijn, maar dat valt geluk-
kig mee.’
Kai: ‘Ik was twee keer in Amster-
dam geweest en dacht dat Tilburg 
erop zou lijken. Toen ik hier net 
aankwam vond ik het in eerste 
instantie vrij industrieel. Maar nu 
ik hier een paar weken ben zie ik 
ook mooie dingen. Ik dacht ook 
dat de Nederlanders koud zouden 
zijn, maar ze kunnen juist warm 
en open zijn.’

Wat breng je van je eigen cultuur 
naar Nederland?
Jimena: ‘Ik luister naar Latin music 
en ik gebruik Mexicaanse spece-
rijen in het eten. Ik ben in verge-
lijking met Nederlanders luid-
ruchtig. Ik probeer me wel aan te 
passen. Ik heb veel Nederlandse 
vrienden en leer zo veel over Ne-
derlandse gewoonten. Ik doe mee 
met surprises voor Sinterklaas, eet 
pepernoten en ik vier carnaval.’
Kai: ‘Ik ben verslaafd aan stroop-
wafels!’
Daniel:’ Ik ook. Ik heb ook drop 
leren eten, vooral Oldtimers vind 
ik lekker.’ 
Kai: ‘Ik ben blij dat je hier rooi-
bos thee kunt kopen. Ik heb hier 
ook allerlei potten met kruiden 
neergezet. Ik mis de maaltijden 
van mijn moeder, de Italiaanse 
keuken.’
Daniel: ‘Ik wilde bewijzen dat ik 
zonder Rusland kon leven. Omdat 
je met Russen een gezamenlijke 
achtergrond en geschiedenis 
hebt, loopt het contact met hen 
gemakkelijker dan met Neder-
landers. Maar ik heb hier bewust 
geen Russische vrienden. Ik mis 
het niet echt, ook al is het con-

Waarom heb je gekozen voor 
Vidar? 
Karsten: ‘Gedurende de topweek 
sprak Vidar mij het meeste aan. 
Ik wilde ergens bij. Ik heb aanleg 
voor roeien en de feestjes bij Vidar 
vond ik het leukste. Daarom koos 
ik voor deze vereniging. Ik ben 
alweer een tijdje lid van Vidar. Ik 
heb tweeënhalf jaar wedstrijd 
roeien gedaan en gemiddeld zes 
tot tien keer per week getraind. 
Daarna heb ik een anderhalf jaar 
gecoacht.’
Bram: ‘Het eerste jaar heb ik alleen 

tact met Nederlanders anders. Ik 
verander hier.’

Waar bestaat je ontbijt uit?
Jimena: ‘Chilaquiles.’
Kai: ‘Ik ontbijt met thee en een 
beschuitje. Maar ik houd ook van 
toost besmeerd met Marmite en 
daarbij gebakken banaan.’
Daniel: ‘In Rusland at ik haver-
moutpap, maar hier eet ik boter-
hammen met hagelslag, sinaasap-
pelsap en een espresso.’ 

maar gestudeerd. Dat vond ik 
saai, ik wilde iets naast mijn studie 
gaan doen. Ik maakte kennis met 
Vidar. In mijn jeugd heb ik ook 
geroeid en Vidar leek mij een 
leuke vereniging. In het begin 
wilde ik niet competitief roeien, 
maar nu roei ik wedstrijden en 
train acht tot tien keer per week. 
In de zomervakantie hebben we 
zes weken rust.’ 

en loopt het roeien in het water. 
Discipline is belangrijk.’

Hoe ziet jouw levensstijl eruit? 
Karsten: ‘Omdat ik momenteel 
niet roei is mijn eetschema niet 
zo heel bijzonder. Ik eet vooral 
wat ik lekker vind en ik hoef ook 
niet meer negen uur te slapen. 
Het blijft natuurlijk wel kriebelen, 
maar voor nu is het even klaar. 

Hoe ziet je leven er over 5 jaar 
uit?
Daniel: ‘Na mijn studie hoop ik 
op een uitdagende, interessante 
baan die aansluit op mijn studie.’
Kai: ’Ik hoop op een solocarrière 
als operazanger. Ik wil op de 
grote podia van de wereld staan.’
Jimena: ‘Ik ben geen planner, 
ik wil iets doen waar ik blij van 
word. Misschien kan ik gaan 
werken bij een humanitaire hulp-
organisatie.’

Hoe combineer je studie met 
sport? 
Karsten: ‘Het roeien neemt veel 
tijd in beslag. Je moet goed kun-
nen plannen, gestructureerd kun-
nen leven en geen moeite hebben 
met vroeg op staan. Ik heb wel 
wat vertraging opgelopen met 
mijn studie door het roeien.’ 
Bram: ‘Ik start nu mijn derde jaar 
en wil absoluut niet achterraken 
met mijn studie. Als ik iets mis 
werk ik het meteen bij. Je bent 
gedwongen om goed te plannen 
anders gaat de studie niet goed 

Ik heb 2,5 jaar geroeid en 
een anderhalf gecoacht. 
Daarom wil ik mij nu vol-
ledig focussen op mijn 
opleiding.’ 
Bram: ‘In het roeiseizoen 
spreek je af met je team dat 
je er alles aan zal doen om 
zo goed mogelijk te pres-
teren. Dat betekent negen 
uur slapen, geen alcohol, 
veel water drinken en goed 
eten. Uiterlijk om elf uur 
lig ik in bed.  Als ontbijt eet 
250 gram (!) havermout met 
melk, kaneel en een appel. 
Dan ga ik drie uur trainen. 
Tussendoor eet ik een 
banaan en na de training 
een eiwit-shake en twee 
stroopwafels. Mijn lunch 
is een warme maaltijd 
bestaande uit 500 gram 
groente, 200 gram vlees en 
150 gram koolhydraten. In 
de namiddag heb ik een 
tweede lunch bestaande uit 
3 of 4 broodjes met kaas of 
mager vlees. ’s Avonds weer 
een warme maaltijd en voor 
het slapen gaan 250 gram 
kwark en 100 gram pure 
chocola. In totaal eet je zo’n 
5000 kcal per dag.’ 
Omdat ze samen met nog 
vijf andere roeiers in een 
huis wonen zit alles kennis 
op één plek. Dat motiveert 
en zo helpen ze elkaar om 
bijvoorbeeld gezond te 
eten en op tijd naar bed te 
gaan. 

Waar zie je jezelf over vijf 
jaar?
Karsten: ‘Ik hoop dat ik dan 
gelukkig ben. Als ik klaar 
ben zou ik een baan bij een 
bank in Londen willen.’
Bram: ‘Ik hoop op een 
goede baan in de Randstad. 
En ik wil dan graag roeien 
bij De Hoop.’

Onder de indruk van hun 
manier van leven nemen 
wij afscheid en wensen hen 
succes.

Buitenlandse studenten: 
‘studeren in 	 lburg overtre�  onze verwachtingen!’

Op bezoek b�  de ‘Oppies’

Daniel

Bram

Karsten

Jimena

Kai

Tante Carla

Recept van Jimena
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Generaal de  
Wetstraat 
De plannen voor het braakliggend 
terrein aan de Generaal de Wet-
straat krijgen steeds meer vorm. 

Bewoners hebben samen met 
de kinderen van school en met 
Groenrijk een plan gemaakt voor 
de herinrichting, met ruimte voor 
spelen en een moestuin. In eerste 
instantie zou gewacht worden 
met de inrichting tot de woningen 
aan de Generaal Smutslaan waren 

gerealiseerd. Omdat dit nog even 
op zich laat wachten, is er voor 
gekozen om de inrichting van het 
groen alvast op te starten. Het 
is nog niet bekend wanneer de 
werkzaamheden precies starten. 
Omwonenden worden hiervan 
nog op de hoogte gesteld. 

WIJKNIEUWS    Berichten van de gemeente

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

Energiekosten 
omlaag ?

Ik help je
verder !

aandeslagmetjehuis.nl

De adviseur komt b� je thuis langs voor een vr�bl�vend en 
ona
ankel�k energieadvies. Zo kom je te weten met welke maatregelen 
je energie kunt besparen. Denk daarb� aan spouwmuur- en dakisolatie, 

zonnepanelen of een warmtepomp.

Aan de slag tegen 
jeugdoverlast
In opdracht van de gemeente Tilburg is 
R-Newt gestart met een team Jeugd & 
Toezicht Tilburg (JTT). Dit team bestaat 
uit vier jeugdtoezichthouders. Zij zijn 
een alternatief voor de jeugdboa's die 
eerder met succes zijn ingezet in de 
Reeshof. 

De toezichthouders gaan in tweetallen 
op de fiets de wijk in en leggen contact 
met jeugdgroepen. De jongeren worden 
aangesproken op eventueel ongewenst 
gedrag en er worden grenzen gesteld. 
Als het nodig is, kan JTT opschalen naar 
de politie. Het JTT helpt ook bij het in 
beeld brengen van jeugdgroepen en 
signaleert kansen en risico's. Na iedere 
dienst rapporteren zij hun bevindingen. 
Mede op basis hiervan wordt het be-
paald of er vervolgacties nodig zijn.

Nieuwe inrichting 
Sint Annahof
Samen met een bewonerswerkgroep 
is er een plan gemaakt voor het Sint 
Annahof. In de nieuwe situatie komt 
een verhard basketbal-/voetbalveld en 
meer groen. Het aantal parkeerplaat-
sen blijft hetzelfde, maar de parkeer-
plaatsen komen haaks op de weg te 
liggen, waardoor er in het midden 
ruimte overblijft om te spelen en voor 
groen. Verder gaan buurtbewoners 
een gemeenschappelijke buurttuin 
inrichten en beheren. 

De werkzaamheden starten eind sep-
tember en zullen, als het weer mee zit, 
in november worden afgerond. Direct 
omwonenden van het Sint Annahof 
krijgen nog een bewonersbrief over de 
werkzaamheden.

Burgemeester Weterings 
bezoekt de wijk
Op woensdag 5 september heeft burgemees-
ter Weterings een bezoek gebracht aan de 
Trouwlaan/Uitvindersbuurt en Oerle. 

De Wijkraad Zuiderkwartier had de burgemees-
ter uitgenodigd voor een kennismaking met 
de wijk. De burgemeester heeft tijdens een 
fietstocht door de wijk verschillende bewoners 
en ondernemers gesproken. Bij de Ruilwinkel op 
de Korvelseweg was tijd voor een kopje koffie 
en een koekje. Vrijwilligers en bezoekers van de 
Ruilwinkel hebben de burgemeester verteld wat 
de Ruilwinkel voor hun betekent.

De opening van het Rooseveltplein  

De burgemeester heeft ook de Oranjespeeltuin bezocht

Feestelijke opening Rooseveltplein
Het vernieuwde Rooseveltplein is op donderdag 
5 juli feestelijk geopend door wethouder Erik de 
Ridder. 

Hij werd hierbij geholpen door een heleboel kinde-
ren, die vanaf nu in de natuurlijk omgeving kunnen 
spelen. Er waren activiteiten zoals schminken, 
panna spelen en een rondleiding met uitleg over 
alles wat er groeit en bloeit op het Rooseveltplein. 

Door de langdurige droogte hebben sommige plan-
ten wat schade opgelopen. De aannemer vervangt 
dit najaar wat nodig is.

Er is een WhatsApp groep van bewoners rondom 
het Rooseveltplein. Dit zijn buren die een extra 
oogje in het zeil te houden zodat het plein mooi 
blijft. Aanmelden voor deze appgroep kan door een 
mail te sturen aan kitty.marijnissen@tilburg.nl.

De jeugdtoezichthouders zijn zes dagen 
in de week te vinden in alle Tilburgse 
wijken, en in Berkel-Enschot en Uden-
hout. De werktijden zijn van maandag 
t/m donderdag tot 24.00 uur en op 
vrijdag en zaterdag tot 01.00 uur. Het 
JTT wordt ingezet waar dat nodig is.
Waar dat is, wordt bepaald op basis 

van overlastmeldingen van de politie, 
meldingen aan het centraal meldpunt 
(CMP) en bevindingen in de wijk door 
de gemeente en partners. De locaties 
worden na een melding standaard een 
maand lang bezocht. De Reeshof, Tilburg 
Noord en Zuid krijgen de komende  
periode speciale aandacht.

Team JTT



www.wijkkrantdekoppel.nl                                                                                                                                                                                                                                          pagina 11

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

We zijn nu ruim 10 jaar, ruim 10 miljoen aan boetes en ruim 20.000 waarschuwingen en verbalen verder sinds 
de invoering van het rookverbod in de horeca in juli 2008. Als de Tweede Kamer in 2013 het rookverbod ook 
wil gaan handhaven in de kleinere (buurt-)cafeetjes maakt Rob Verbunt, dan ruim 10 jaar eigenaar van café De 
Troubadour, zich zorgen. Niet zozeer voor zichzelf maar vooral voor zijn oudere klanten, die soms na tientallen 
jaren of zelfs meer dan 50, niet meer in hun ‘huiskamer’ af en toe een rokertje mogen opsteken. 

Tijdens de geliefde maandagse 
quizavonden geldt in het café al een 
rookverbod, het gaat vooral om het 
algemene karakter van het verbod, 
waardoor de oudjes dreigen af te ha-
ken. Die zijn voor een dergelijk divers 
buurtcafé net zo verbindend als bijv. 
de vele studenten die er komen. Toch 
kunnen we nu een aantal jaren verder 
niets anders dan concluderen: café 
De Troubadour is ‘alive and kickin’ met 
een hechte en diverse supporters-
schare. 

Ooit begonnen als café van Ham is 
De Troubadour de honderd inmiddels 
ruim gepasseerd en daarmee een 
van de oudste buurtcafés en een van 
de weinige die niet door gemeente-
beleid uit de wijk is verjaagd. Maar 
in de huidige tijd is het karakter 
van de stamkroeg danig veranderd. 
Het draait niet meer op de buurt, 
de buurt is van karakter veranderd, 
de buurtbewoner is ook veranderd. 
Niet dat het minder gezellig is maar 
met het organiseren van speciale 
programma’s en als thuishaven van 
verschillende verenigingen, met 
biljarten, dart, rikken, quiz, BBQ en 
proeverij moeten de (stam)gasten bij 
het café betrokken worden. Zo maar 
een borrel of een biertje en dan een 
heleboel kwatsen is anno 2018 abso-
luut niet meer genoeg. 

Met meer dan 100 merken bier op 
tap en fles en een heuse biermenu 
knipkaart noemt het café zich met 

recht een biercafé en is het daarmee 
een absoluut te beschermen natuur-
monument. 

Had je aan de Capucijnenstraat in 
andere tijden de Joko, Mascotte 
en Texas bar en cafés als van Berg 
en Franken staat nu nog altijd en 
als enige Café De Troubadour fier 
overeind. 

Buurtbewoner en kastelein Rob 
Verbunt blijkt achteraf nogal 
getwijfeld te hebben tussen toog en 
computer. In de twintig al kastelein 
van 3 kroegen (Pieter Vreedeplein, 
Oude Markt) in het centrum van 
Tilburg, uitstapjes in de computer-
branche en het samen brengen van 
Anvers, Sinjoor en Bolleke aan de 
Oude Markt, gaat de computer 
definitief in de kliko en koopt hij in 
2002 zijn eigen stamkroeg. Niet 
alleen van De Troubadour maar hij is 
een van de belangrijkste gezichten 
van Horeca Tilburg. 

Deze week, als ik dit schrijf, staan een 
Uiltje Miss Houten, de Hapkin en een 
Frontaal Imperial Dutch Stout op het 
menu en bovenal de Molen, Hamer 
en Sikkel, van Brouwerij De Molen, 
waarvan De Troubadour sinds maart 
j.l. officieel een trotse ambassadeur is. 
Maar op het moment dat u dit leest is 
de biermenukaart al weer vernieuwd. 
Voor vervelen is er geen tijd. Bijzon-
der bier al dan niet met mate, dat 
verveelt nooit.  

foto; Kim Pattiruhu

Brief van 
ons Wies 
Biste meense
 
Ik mot effe vloeke. Sodeju wè was ut 
toch werm. Bij men wete heb ik dè 
nog nööt mee gemaokt. De musse 
viele gewoon dööd van ut dak. Ik 
gaf ze toch gewoon wet waoter. Ge 
kont niks doen, as binne zitte. Alles 
dicht en donker. En veul drinke. Mar 
jè dur moest toch ok gegete worre  
Dus s’mergens op pad om wet in 
höös te haole. Want dieen meens van 
men wil toch ete. Ut was nog net nie 
snert. Mar ete moest hij wel. Dus ik 
had ut al werm. En dan nog un prut 
in elkaar flanse bove ut gasstel. Dè 
was gin pretje Mar dè is wir vurbaai. 
Ut is naa wir gewoon. Gelukkig. Ik zal 
wel de jong misse. Want wij hadde un 
zwembad vol laote lope, Dè vonde ze 
wel tof. Ik lag er zelf ok in. Dè meude 
gullie wel wete. 

Mar na wet aanders. Ut is toch wè 
mee die mobieltjes. As ge nie ööt kekt 
loope ze oe gewoon onderste boven. 
Om mar nie te spreke op de fiets. Dè is 
toch gevaorlijk. Na de schole wir zen 
begonne moete ze dè ding gewoon 
ööt zette. Net as in de auto. Weg mee 
dè ding. Ge kunt toch ok gewoon 
kletsen. Biste meense doede gullied 
è ok. Want de grote meense motte ut 
vurbild geve.  En de grote meense zen 
wij. Doe allemoal oe bist mar. Ik heur 
ut ons moder nog zegge as ik aon ut 
mauwe waar: Kend, zize dan, ge het 
hum zelf gepakt, dus mot te hum  ok 
mar versleete. 

Veul groete van jullie Wies.
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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.

ontwerpen - 3d printen - lasergraveren - Upcycle - 3D pen tekenen

Twee maal per maand is het van 10-14 uur open atelier. Voor 
maar 5 euro per keer maak je een kunstwerkje, elke keer een 
ander thema en techniek. Zaterdag 29 september is het een uur 
lang 3D-pen tekenen. Aanmelden hoeft niet, je mag zo binnen 
komen lopen. Kijk op www.ontwerpcirkel.nl voor meer info. 

OntwerpCirkel Atelier
Nieuwlandstraat 47, Tilburg
www.ontwerpcirkel.nl    

De eerst volgende wijkrant komt uit op 29 
november. De deadline voor het aanleveren 
van stukjes is op vrijdag 9 november.  Wil jij een 
keer een leuk stukje schrijven of weet je iets of 
iemand die echt een keer in de krant zou 
moeten komen? Dat kan. Neem gerust contact 
op met redactie@wijkkrantdekoppel.nl en 
wie weet komen we dan wel langs voor een 
interview.

1) Voetbalveld met hek eromheen. 
Edisonlaan, ter hoogte Marconistraat.
2) Speeltuin met houten speeltoestel-
len, klimrekken, tafeltennistafel, bas-
ketbal- en voetbalveldje, picknicktafel. 
Wattstraat (naast de begraafplaats).
3) Speeltuin met houten speeltoestel-
len: schommels, wip en een loopbrug 
met glijbaan. Kamerlingh Onnesplein.
4) Krajicek Playground Generaal 
Smutslaan. Voetbalveld met een hek er 
omheen, basketbalveld, skatebaan en 
hangplek. Hoek Generaal Smutslaan - 
Trouwlaan.
5) Voetbalveld en basketbalveld en 
fitnessapparaten. Generaal Smutslaan, 

Je hoort steeds vaker dat buiten spelen en bewegen van groot belang is voor de ontwikkeling en gezondheid van onze jeugd. In 
de straten is weinig ruimte voor kinderen om buiten te spelen. Geparkeerde auto’s en het verkeer maken buitenspelen bovendien 
gevaarlijk. Om te laten zien dat er in onze wijken wel degelijk ruimte is vrijgemaakt voor sport en spel hebben wij een overzicht 
gemaakt van de speeltuinen en sportvelden. Losse speeltoestellen in straten hebben wij niet opgenomen in dit overzicht.

ter hoogte van de Bloemfonteinstraat.
6) Speeltuin met schommels, glij-
baan, klimrek, speelauto met een hek 
eromheen. Naast de speeltuin een 
picknicktafel, Over het plein verspreid 
klimbomen. Rooseveltplein.
7) Voetbalveld met een hek eromheen 
en twee speeltoestellen. Generaal Pat-
tonstraat.
8) Speeltuin met schommels, klimtoren 
van touw, wip, looptrommel en een 
draaimolen met een hek eromheen. 
Vondelplein
9) Speeltuin met schommels, glijbaan, 
rekstok, klimtouw en draaimolen met 
een hek eromheen. Rubensplein.

10) Schommels met een hek eromheen 
en een glijbaan met een hek er omheen. 
Fonteintjes. Loopbrug van kettingen 
over het water naar uitkijktoren. Apart 
speeltuintje met glijbaan en wip-kippen 
met een hek eromheen voor peuters en 
kleuters. Daarnaast staan fitnessappara-
ten. Verspreid over het Kromhoutpark.
11) Speeltuin met glijbaan, rekstok, 
klimtoestel, wip en skelter. Daarnaast 
een voetbalveldje met een hek erom-
heen. Koolzaadhof - Tarwehof.
12) Speeltuin met schommels, glijba-
nen, klimrek, wip, rekstok, draaimolen 
en fitnessapparaten. Apart speeltuintje 
voor peuters. Met picknicktafel. 

Mattheusbos Capucijnenstraat.
13) Basketbalveld met een hek erom-
heen. St. Annahof.
14) Speeltuin met wipkippen en glij-
baan voor peuters. Nazarethstraat
15) Voetbalveld met hek eromheen. 
Stadspark.
16) Speeltuin met schommels, draaimo-
len, touwbrug en wipkip. Met een hek 
eromheen. Veestraat - Varkensmarkt.
17) Speeltuin met wipkip, schommel 
en rekstok met een hek eromheen. 
Daarnaast een basketbalveldje. Jan 
Evertsenstraat.
18) Speeltuin met schommels, rekstok, 
houten klimtoestel met glijbaan, houten 
klimtoestel met loopbrug, houten 
poppen, een atletiekbaantje. Aan de 
straatkant een hek. Daarnaast een voet-
balveld met hek eromheen en basket-
balveld. Wassenaerlaan 

19) Speeltuin met houten speelkasteel 
met glijbaan en touwbruggen, klim-
paal, speelauto. Snellius-straat - Cornelis 
van Uitgeeststraat - Simon Stevinstraat 
(Willie Wortelplein).
20) Speeltuin voor peuters en kleuters 
met wipkip, glijbaan, huisje en wip met 
een hek eromheen. Stratinghpad.
21) Voetbalveld met hek eromheen. 
Speeltuin met kabelbaan, houten 
speeltoestellen, klimtoren van touw, 
touwbrug, schommels, wip, draaimolen 
en klimrek. Fokkerpark.
22) Oranje Speeltuin, met houten 
speeltoestellen, kasteel met glijbaan, 
kabelbaan, schommels, wip, tafelten-
nistafel, loopbrug, loopton. Een apart 
speeltuintje voor peuters met glijbaan, 
wipkip, schommel. Naast het peuter-
gedeelte staan picknicktafels. Oranje 
Vrijstaatplein (achter de huizen).

Speeltuinen 
en sportvelden 
in de wijk



www.wijkkrantdekoppel.nl                                                                                                                                                                                                                                            pagina 13

Dit keer interviewen we...
Laura uit het Calandhof.

Waar komt de straatnaam vandaan?

Calandhof (Korvel)

Is vernoemd naar Pieter Caland. Hij 
werd geboren te Zierikzee op 23 juli 
1826. Hij was een bekend water-
staatsingenieur die vooral naam 
heeft gemaakt met de aanleg van 
de Nieuwe Waterweg van Rotter-
dam naar Hoek van 
Holland in de jaren 1866-1872, 
en de aanleg van de haven van 
Batavia (thans Jakarta) genaamd 
Tanjungpriok. Hij overleed te 
‘s-Gravenhage op 12 juli 1902.
De straat lopende vanaf de oostzij-
de van het Korvelplein, ten noorden 
van de Oerlesestraat, in oostelijke 
richting doodlopend, zulks met 
inbegrip van de in noordelijke en 
zuidelijke richting doodlopende 
straatdelen en het op het Korvel-
plein, ten zuiden van de Korvelse-
weg, uitmondende straatdeel.
Bron: http://wiki.regionaalarchief-
tilburg.nl/Calandhof_(Tilburg) / 
Ronald Peeters. De straten van 
Tilburg (1987)

foto; Pieter Stoop

Tekst: Anita Zeeman

Laura, 7 jaar oud, is drie jaar geleden naar het Calandhof verhuisd. Zij woont 
daar samen met haar moeder en twee cavia’s: Snuffie en Lucky. Haar halfbroer 
van 18 komt regelmatig langs. Waar de straatnaam vandaan komt weet ze niet.

Wat vind je het leukst in de buurt?
Ik vind de speeltuin in het Fokkerpark het leukste. In het klimtoestel kun je lek-
ker aapje slingeren. Ik kan er al allerlei kunstjes op. 

Waar zit je op school?
Ik zit op de Armhoefse Akkers in groep 4. Taal en netjes schrijven vind ik daar het 
leukst. En ik knutsel ook graag.

Wat doe je graag?
Buiten spelen met mijn vriendinnen die op de galerij wonen. Thuis knutsel ik 
graag. Ik heb pas geleden een paard geknutseld van wc rolletjes. Ik zit op turnen 
en paardrijden. Met turnen is de brug met ongelijke leggers fijn om te doen. 
Met paardrijden ben ik net begonnen. Vooraf borstel en zadel je het paard. Ik 
rijd op een pony. Hij is eigenwijs, maar dat vind ik juist leuk. 

Lievelings…..
Boek: Een school vol dieren.
Muziek: Kinderen voor kinderen, dan kan ik lekker meezingen.
Film: films over paarden.
Eten: kip kerrie.
Spelletje: het kaartspelletje pesten.
Dier: cavia.
Kleur: lichtgroen.

Meideninloop in 
MFA Zuiderkwartier 
 

Zoals jullie hiernaast al hebben 
gelezen is er maandelijks de disco bij 
MFA Zuiderkwartier. Een open inloop 
voor meiden uit de wijk. 
Ontmoeting en samenzijn is een 
belangrijk onderdeel van deze 
meidenavonden. Er wordt ingezet op 
allerlei actuele thema’s en 
gezellige activiteiten, waarbij de 
meiden inspraak hebben in het 
programma en eventueel hun 
talenten kunnen en mogen inzetten. 
Meiden krijgen tevens tools 
aangereikt voor de toekomst. 

Ben je tussen de 10 en 16 jaar? Kom 
dan eens gezellig langs op een van 
onze avonden van 19.00 -21.00 uur! 
Dan kijken we samen wat we komend 
jaar allemaal gaan doen.  
 
Heb je nog vragen? Neem dan 
contact op met Edith; Sociaal werker 
R-Newt tel: 0135353255 of Debbie, 
R-Newt jongerenwerker: 0622761369 
Tot binnenkort! 

Rooseveltplein omgedoopt 
tot een natuurlijke 
speelomgeving
Tekst en foto’s: Odette Payens

Donderdagmiddag 5 juli was de feestelijke opening Rooseveltplein. Het is al aardig 
druk als ik kom aanlopen. Omroep Tilburg staat al te filmen, buurtsport, R-Newt, de 
wijkagenten, handhavingsagent, gemeente, wijkraad, CdeT, vrijwilligers en vooral veel 
spelende kinderen staan dicht bij elkaar. Een beetje aftasten wat er staat te gebeuren. 
Er zijn een aantal plekken voor koffie-thee-limonade en lekker fruit dat is gesponsord 
door AH Korvelplein. Er wordt druk gevoetbald op het Panna veldje, wat er speciaal voor 
vandaag staat.

1 oktober
5 november  
10 december
21 januari  
18 februari
18 maart
15 april 
 20 mei
 24 juni

GIRLS ONLY

MEIDENINLOOP
maandag 19:00-21:00 uur

MFA Zuiderkwartier, 
Wassenaerlaan 38
leeftijd 10+
entree 50 cent

stagaire Amir

Na een klein kwartiertje roept 
Dragan Kokotovic, van buurtsport 
Tilburg, alle kinderen bij elkaar om 
op een boomstam te gaan zitten 
en even te luisteren naar Erik de 
Ridder, de wijkwethouder. Een kort 
openingswoordje en alle kinderen 
en de wethouder moeten gelijk 
van de boomstam springen om het 
speelplein officieel te openen. 

Kitty Marijnissen van de gemeente 
vertelt dat er binnenkort ook een 
watertappunt komt. Zo kunnen de 
kinderen spelen op de watertafel en 
water drinken. Een vrijwilliger wan-
delt met kinderen een natuurroute 
om daarna de gevonden takjes, 
veertjes met touw te versieren. Ook 
mogen ze zelf boomstammetjes
zagen en daarna hun naam erop 
zetten. 

Een eindje verderop, onder de 
partytent, lekker in de schaduw, 
staat Chantal de Leeuw te schmin-
ken. Je kunt kiezen uit Batman, 
paradijs-vogel, Zorro of een stoere 
piraat. De voorbeeldjes hangen aan 
de tent om zo de keuze makkelijker 
te maken. Chantal vertelt dat ze 
dit door toeval is gaan doen en zo 
veel leuke reacties kreeg. Nu is ze 
regelmatig als schmink vrijwilligster 
van Contour de Twern in de wijk te 
vinden. Maar ze heeft ondertussen 
al twee cursussen gehad en duidelijk 
veel ervaring op gedaan. Er volgen 
nu gesprekken om dit als ‘vast’ werk 
te gaan doen. Hoe leuk is dat? 

De R-Playbus  van R-Newt kids is 
ook aanwezig en deze staat elke 
donderdag van 15:00-17:00 uur op 

het Rooseveltplein. Kinderen tot 12 
jaar kunnen zich daar inschrijven. 
Dan wordt er een pasje gemaakt met 
een paar basisgegevens en krijg je 
een ‘start-kapitaal’ van 100 R-Coins. 
Hiermee kun je groot speelgoed 
lenen, zoals fietsen en skelters. Als 
je zuinig bent op het speelgoed, fijn 
speelt, soms wat klusjes doet (zoals 
troep opruimen) kun je extra coins 
verdienen. Je kunt dan eens een keer 
grabbelen of toffe zwemkaartjes 
verdienen.

Ondertussen spreek ik Amir aan, hij 
staat bij het Panna veldje en is 
stagiaire bij buurtsport. Zit in het 
tweede leerjaar van Sport en bewe-
ging op het ROC. Zijn hobby is voet-
ballen (wat een verassing).  Hij vertelt 
dat ze meestal op vaste locaties in 
de buurt aanwezig zijn. Denk aan de 
welbekende sport- en voetbalveld-
jes. Maar ze bieden ook basketbal, 
tennis en BMX rijden. Gewoon daar 
waar het meest vraag naar is. Soms 
bij een buurtsport evenement of een 
opening. Net zoals vandaag bouwen 
ze een extra Panna voetbalveldje, je 
met kleine clubjes snelle partijtjes 
kunt spelen. 
‘In de winter, ongeveer vanaf 
oktober wijken we uit naar de gym-
zaal van de Zuidwester school’, vertelt 
Amir. ‘Dan kunnen we lekker het hele 

jaar door voetballen’.

Erik de Ridder komt nog even kijken 
en we vragen ons af wie het WK gaat 
winnen. We komen uit op Frankrijk, 
maar zeggen het met een twijfelach-
tig gezicht. Als deze wijkkrant uit is 
weten we het zeker, tot nu is het nog 
even gissen.
Ook vertelt Erik over zijn fijne en 
gezellige tijd toen hij hier in Tilburg 
studeerde. 

Dragan Kokotovic
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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. 

Derde editie Club FlyZ  groot succes
Op zaterdag 15 september vond de derde 
editie van Club FlyZ plaats, een dansevene-
ment voor kinderen onder de 16 jaar. Het 
thema was ‘circus’ en de 150 aanwezige 
kinderen genoten van diverse dj’s, vuurspu-
wers, acrobaten en andere acts.

Zet alvast in je agenda: de (voorlopige) da-
tum van de volgende editie: 21 december. 
Het thema houden we nog even geheim, 
maar de dag zal een winters tintje krijgen. 
In tussentijd op de hoogte blijven van 
nieuws en updates? 
Check www.facebook.com/clubflyz.

Het is mijn wijkcentrum
Met die boodschap worden wijkbewoners 
op zondag 28 oktober van harte uitgeno-
digd in wijkcentrum de Nieuwe Stede. We 
zetten de deuren tussen 13.00 en 17.00 uur 
open voor iedereen die geïnteresseerd is in 
wat het wijkcentrum hem of haar te bieden 
heeft. Er zijn (interactieve) demonstraties 
van activiteiten, optredens, lekker hapjes 
en drankjes en natuurlijk kun je deze dag 
in het wijkcentrum terecht voor informatie. 
Wijkbewoners ontvangen binnenkort meer 
informatie over het programma en kunnen 
verhalen lezen van huidige bezoekers: wat 
maakt het wijkcentrum tot ‘hun wijkcen-
trum’?

Gezocht: vrijwilligers
Op zoek naar vrijwilligerswerk? Kom dan 
eens langs bij het  Vrijwilligerspunt  Zuid 
West in MFA Zuiderkwartier (Wassenaer-
laan 38). Samen met jou kijken we naar de 
mogelijkheden. 
Het Steunpunt is iedere dinsdag- en don-
derdagochtend open van 09.00 tot 12.30 
uur. Bel je liever voor een afspraak? Dat kan 
ook: 013 535 32 55. 
Op de website www.vrijwilligerstilburg.nl 
vind je het volledige vacature-overzicht.

ANWB AutoMaatje Tilburg zoekt  
vrijwilligers
Vrijwilligers van ANWB AutoMaatje vervoe-
ren met hun eigen auto minder mobiele 
mensen. Heb je een eigen auto? En heb je 
tijd en zin om met een plaatsgenoot op pad 
te gaan? Als vrijwillige chauffeur krijg je een 
onkostenvergoeding van € 0,30 cent per ki-
lometer, plus eventuele parkeerkosten. Wil 
je je aanmelden als vrijwilliger? Of wil je 
meer informatie? 
Dan kun je contact opnemen met  
Pascalle van Poppel, coördinator ANWB  
AutoMaatje Tilburg, via 06 813 30 298 of  
AutoMaatje@contourdetwern.nl. 

Heb je het al gezien? De centrale ontmoe-

tingsruimte van het Zuiderkwartier heeft een 

opfrisser gekregen. De afgelopen maanden is 

er hard gewerkt aan een modernere, gezelli-

gere uitstraling van de foyer. 

Natuurlijke materialen
Voor een warme uitstraling is gekozen voor  
natuurlijke materialen. Deze materialen geven 
tegenwicht aan het staal en beton dat veel is  
terug te zien in het gebouw. 
De balie bij binnenkomst is verplaatst naar de 
bar en er zijn veel planten geplaatst, voor een 
gezellige, huiselijke sfeer.

Met dank aan bewoners en bezoekers
Buurtbewoners, bezoekers, huurders en andere 
gebruikers van het Zuiderkwartier deelden hun 
input voor de metamorfose, waarnaar goed is 
geluisterd. Renée van der Pluijm en Dienne van 
Berlo van BDR Styling hebben de opknapbeurt 
ondersteund. Heel knap hoe zij alle ideeën en 
wensen wisten om te zetten in een concreet plan.

Bestaande materialen
Recyclen is duurzaam, en dus kozen we ervoor 
om zoveel mogelijk te werken met bestaande 
materialen. Veel planten en een loungeset zijn 
verkregen via het initiatief Mooi zo, Goed zo. Ook 
hebben we veel te danken aan diverse sponso-
ren. Zo heeft Boekenschop twee prachtige vloer-

kleden gesponsord en heeft Ronald Westerveld 
van Leen Bakker AaBe Fabriek gezorgd dat we 
ondanks ons beperkte budget toch mooie spul-
len konden wegzetten.

Zuiderkaffee
De foyer is sinds de metamorfose zo gezellig dat 
hij is omgedoopt tot het Zuiderkaffee. Ben je be-
nieuwd naar het resultaat? Kom gerust een kopje 
koffie drinken in het Zuiderkwartier. Of doe mee 
aan een van de vele gezellige activiteiten voor 
jong en oud. Het Zuiderkwartier is maandag en 
vrijdag van 07.30-00.00 uur geopend. Op dins-
dag t/m donderdag van 07.30-23.00 uur en op 
zaterdag van 09.30-16.30 uur. Een kop koffie kost 
€ 0,70.

Door de bewoners van de Generaal de 

Wetstraat is de afgelopen periode hard  

gewerkt aan de realisatie van de groenstrook. 

Het plan dat er nu ligt? Op de groenstrook 

wordt een leuk en leerzaam park voor jong en 

oud aangelegd.

Geen woningen, maar een park
Het oorspronkelijke plan was om de groenstrook 
te bebouwen met twintig woningen. Na een  
actie en burgerinitiatief zijn buurtbewoners  
samen met de gemeente en woningcorporatie 
tot een prachtig compromis gekomen: er wordt 
een leuk en leerzaam park aangelegd waarbij 
jong en oud samen kunnen komen voor een 

Ontwikkelingen Generaal de Wetstraat

Metamorfose foyer MFA Zuiderkwartier

spelletje, picknick en tuinieren in een moestuin. 
Een gezellige groene plek voor de hele buurt! 
De hond uitlaten mag nog steeds, mits de poep 
wordt opgeruimd. Wel zo fijn voor spelende kin-
deren.

Intentieverklaring
Dinsdag 28 augustus was de eerste vergadering 
na de zomervakantie. Er is wederom een mijlpaal 
bereikt: de partners zijn het met elkaar eens over 
de intentieverklaring. Dit betekent dat alle be-
trokken partners de intentie hebben om samen 
de groenstrook te verwezenlijken, maar ‘m ook 
te onderhouden. Naar verwachting starten we in 
november met de aanleg. 

Vrijwilliger worden?
Heb je als buurtbewoner vragen? Of vind je het 
leuk om vrijwilliger te worden en mee te helpen 
in het onderhoud van de buurtplukmoestuin 
en/of het park? Neem gerust contact op met 
initiatiefnemers Wendy en Ger, via generaalde-
wetstraat@hotmail.com. Je kunt via dit mailadres 
ook je 06-nummer achterlaten, zodat we je kun-
nen toevoegen aan de groepsapp met informa-
tie over het park. 



www.wijkkrantdekoppel.nl                                                                                                                                                                                                                                            pagina 15

Column -
Van Passie geen sprake 
 

Tekst: Wim Werker

Vliegen vind ik heerlijk. Ik ben met een hete luchtballon 
mee geweest en ik vond het prachtig. Ik loop te wandelen 
in bergen, loop langs afgronden en ik kan er niet genoeg 
van krijgen. Maar laat me geen kerktoren beklimmen of 
over een galerij van een hoog flatgebouw lopen want dat 
doe ik met knikkende knieën en het zweet breekt me uit. 
Hoogtevrees, want daar heb ik het hier over. Vaak 
onbegrepen en vaak nog moeilijker uit te leggen. 

M’n eerste herinnering wat betreft hoogtevrees gaat terug naar toen ik op 
ongeveer 10 jarige leeftijd de toren van de oude kerk in Amsterdam beklom. 
Samen met mijn vader, die ook hoogtevrees had, beklommen wij de toren. 
Tijdens het naar boven klimmen kwamen we langs de touwen waarmee 
de klokken geluid konden worden. Ik was de enige jeugdige en de gids liet 
mij aan het touw trekken en na veel getrek kwam er ineens een enorme 
dreun van de klok van boven. Complimenten waren mijn deel terwijl wij de 
klim naar de top langs smalle laddertjes voortzetten Een verdieping hoger 
kwamen wij bij de klok die ik in beweging had gekregen. De galm van de klok 
ging nog zachtjes door en ik verwonderde me daarover en keek met ontzag 
naar de klok van een meter of twee hoog die nog heen en weer zwaaide. Op 
diezelfde verdieping kon ook een blik naar beneden worden geworpen en 
ik deinsde terug van die enorme hoogte. Amsterdam zag er van boven heel 
anders uit. Met knikkende knieën ging ik verder en helemaal bovenaan 
gekomen kon er rondom de toren langs een rand worden gelopen waar je 
ook nog, tussen de spijlen door, naar beneden kon kijken. Ik geloof dat ik al 
gauw vroeg wanneer we weer naar beneden zouden gaan.

In de jaren die daarop volgden werd het er niet beter op. Hoogtevrees als 
zodanig had inhoud gekregen en met name op de hoge flats uit de jaren 70, 
80 en 90 voelde ik me heel erg naar. Erger werd het toen ik in dienst kwam 
en toen er van mij verwacht werd dat ik met gezwinde spoed over touw-
banen zou klimmen. De klimtoren van de commando’s in Roosendaal was in 
dat opzicht een dieptepunt in mijn carrière. Zonder enige borging moest er 
aan de buitenkant een toren worden beklommen die was opgebouwd uit 
metalen staven. Ik ben nooit helemaal boven geweest en heb in die weken 
wat doodsangsten uitgestaan.

Tijdens vakanties deden wij vroeger van alles met de kinderen. We gingen 
naar pretparken, we gingen naar het strand, bekeken steden, bezochten 
musea en beklommen ook torens. Tot ik merkte dat ik meer bezig was met 
het weghouden van de kinderen bij de rand dan met het bekijken van de 
omgeving. Ik voelde dat ik op die manier geen wezenlijke bijdrage leverde 
aan de vrije opvoeding van mijn kinderen. Althans wat het punt van vrij 
betreft dan. Daarna bleef ik beneden als mijn vrouw het nodig vond om 
met de kinderen een toren te beklimmen. Ik zwaaide vriendelijk als ik ze 
boven zag staan en keek dan gauw weer ergens anders naar om maar niet 
te zien hoe dicht de kinderen bij de rand stonden. Enkele jaren later voegde 
mijn dochter zich bij mij en zwaaiden wij met z’n tweeën.

Heel erg was de beklimming van de Tower bridge in Londen. Je werd met een 
lift naar boven gevoerd in de ene toren en moet dan over de loopbrug naar 
de andere kant en daar weer met de lift naar beneden. Ik was samen met mijn 
ook hoogte vrezende dochter en hand in hand, met knikkende knieën zijn 
wij naar de andere kant gelopen, terwijl je bij iedere stap de hoogte onder je 
voelde, terwijl onderwijl de loopbrug lieflijk heen en weer bewoog. Dat was 
eens maar nooit weer.
En nu is het nog steeds zo. Ik ben 70, geniet van vliegen, wandel in de bergen, 
de luchtballon is nog niet zo lang geleden maar torens die beklim ik niet, 
zeker niet die enge van de commando’s en ook de Tower bridge niet(meer). 

Gratis juridisch 
spreekuur  
  

Op 23 augustus 2018 is de Strafrechtswinkel van Tilburg geopend. 
De Strafrechtswinkel is een initiatief van advocatenkantoor Ket-
ting Strafadvocatuur in samenwerking met  rechtenstudenten van 
de Universiteit van Tilburg.  

De Strafrechtswinkel organiseert 
elke donderdagavond een GRATIS 
spreekuur in buurtcentrum De 
Nieuwe Stede in Tilburg waar 
iedereen vrijblijvend terecht kan 
met vragen op het gebied van 
strafrecht. Heeft u een boete 
ontvangen, een oproep om bij 
politie of de officier van justitie te 
verschijnen, een dagvaarding of een 
andere brief die u graag met een 
jurist zou willen bespreken? Dat kan! 
Ook voor vragen met betrekking tot 
verkeersovertredingen kunt u bij ons 
zonder afspraak terecht voor vrijblij-
vend advies. Indien u een verklaring 
wordt geweigerd van goed gedrag 
kunt u ook bij ons terecht.  

Het doel van de Strafrechtswinkel 
is ervoor te zorgen dat iedereen die 
behoefte heeft aan rechtshulp op 
het gebied van strafrecht, gemak-
kelijk advies van een specialist kan 
inwinnen zonder dat hiervoor de 
hoge kosten van een advocaat 
hoeven te worden betaald. Iedere 
donderdagavond van 19.00 tot 
20.30 uur vindt er een intake van 
cliënten plaats middels het inloop- 
spreekuur in het buurtcentrum De 
Nieuwe Stede. Tijdens dit inloop-
spreekuur wordt er bepaald of een 
persoon door de Strafrechtswinkel 
kan worden bijgestaan en hoe de 
eventuele dienstverlening eruit zal 
komen te zien. Wij kijken samen met 

u naar een oplossing.  
Een ander doel van De Strafrechts-
winkel is het bieden van praktijker-
varing aan studenten rechtsgeleerd-
heid van de Universiteit van Tilburg 
met een voorkeur voor strafrecht. 
De Strafrechtswinkel kan de studen-
ten van de UvT praktijkervaring en 
aanvullend onderwijs binnen het 
strafrecht bieden. Dit onderwijs richt 
zich op de praktijk van de juridische 
dienstverlening. De raad en bijstand 
van aanwezige gespecialiseerde 

strafrechtadvocaten is een extra 
waarborg voor de kwaliteit van 
dienstverlening.   
Het gratis spreekuur zal vanaf 23 
augustus 2018 elke donderdag van 
19:00 tot 20:30 uur worden gehou-
den in De Nieuwe Stede aan de 
Capucijnenstraat 156 te Tilburg. Voor 
meer informatie kunt u onze website 
bezoeken www.strafrechtswinkeltil-
burg.nl.   
Graag tot ziens bij 
De Strafrechtswinkel!

druk|print|vakwerk

geboortekaartjes
trouwkaarten

jubileumkaarten
folders

handelsdrukwerk
Zilverlindestraat 2a  |  5038 pM tilburg

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

in de buurt 
én op facebook!

BODY    MIND BALANCE∞

Core YogaPilates

Fusion Fit DancePersonal Training

www.bodyandmind-balance.nl
ingridbink@bodyandmind-balance.nl

staat garant voor resultaatgericht trainen, 
creatievelessen, professionaliteit, persoonlijke aandacht 

en betrokkenheid. 

De trainingen richten zich op de samenhang tussen 
een gezond lichaam en een gezonde geest.

Body & Mind Balance



www.wijkkrantdekoppel.nl                                                                                                                                                                                                                                            pagina 16

Leden van de wijkraad Zuiderkwartier 
stellen zich voor 
Patrick van Grinsven (zonder foto) is de derde in de rij 

Door Anita Zeeman

We hebben afgesproken in het Zuiderkwartier. Het is er gezellig druk, 
maar er is nog een tafel vrij. Patrick regelt koffie. Ik vraag hem om iets over 
zichzelf te vertellen.
‘Ik ben geboren in de Generaal Smutslaan in Oerle. Ik kom uit een gezin 
met drie kinderen. We hebben een goede jeugd gehad. Ik woon nog steeds 
in Oud Zuid, nu in de wijk Trouwlaan. Ik ben getrouwd en heb 1 kind. Ik 
werk in de dienstverlening.
Ik woon hier graag. De buurt is flink verbeterd. Het sociale is gebleven, 
maar de uitstraling, opzet is beter. Het is veiliger, de mensen zijn meer 
open. De buurt ligt ook goed. We zijn dicht bij de stad, er zijn zorginstel-
lingen, supermarkten, winkels. Je bent overal dichtbij, alles kan te voet of 
op de fiets. Als je niet de wijk uit hoeft heb je geen auto nodig. Ik voel me 
hier thuis. De buurt heeft een slechte naam gehad, maar het is er nu goed 
wonen.’

Taak bij de wijkraad
‘Ik ben betrokken bij de werkgroepen leefbaarheid, de organisatie van 
de Zuiderbazaar en Verrijk je Wijk. Verrijk je Wijk is leuk om te doen. De 
bewoners van de wijken doen een voorstel om hun wijk te verbeteren, bij-
voorbeeld bloembakken plaatsen of een drempel. En wij, een ploeg van 5 
personen, beoordelen hun aanvragen. Klopt het budget met wat zij willen.
De saamhorigheid, de vriendschap in de wijkraad is geweldig. We kunnen 
het met elkaar oneens zijn, heftig discussiëren, maar na afloop vatten we 
gewoon een pintje met elkaar. Je wordt gerespecteerd om wie je bent. We 
komen één keer per maand bij elkaar.
Er gaat wel wat veranderen, Wijk aan Zet komt er aan. We moeten kijken 
hoe dit alles daarin past. Het is nog in de startfase, het is nog niet duidelijk 
hoe het uiteindelijk georganiseerd gaat worden.’

Hobby
Hij denkt even na. ‘Ik surf graag op het internet en ik houd van knutselen. 
Ik doe het werk voor en met de wijkraad met veel plezier, ik krijg er energie 
van. Maar ik ben een echte familieman, ik ge-niet van mijn gezin, samen 
zijn en samen dingen ondernemen, vader zijn voor mijn zoon, daar kan ik 
mijn ei in kwijt.’

Lievelingseten
Daar hoeft hij niet over na te denken. ‘Macaroni met ham en kaas vind ik 
erg lekker. Ik eet ook graag chinees. Maar eigenlijk ben ik een Bourgondiër, 
ik ga het liefst uit eten.’

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

Herhalingscursus:
Er is ook weer een herhalingscursus reanimatie met AED-training. Die 
cursus bestaat uit een avond op dinsdag 23 oktober óf dinsdag 30 oktober. 
Deze lessen duren van 19.30u tot 22.30u.

Kosten:
Dankzij een bijdrage van wijkraad Zuiderkwartier kunnen alle lessen u 
gratis worden aangeboden.

Aanmelding: 
De wijkraad verzoekt u vriendelijk om vóór 27 september € 5,00 inschrijfborg 
in een envelop in de brievenbus van de wijkraad in het MFA Zuiderkwartier 
te deponeren, onder vermelding van uw naam + adres + e-mailadres +  cur-
sus (voor herhalingscursus s.v.p. uw datum van keuze toevoegen).
Na afloop van de cursus, aan het einde van de avond, krijgt u de inschrijf-
borg van € 5,00 weer terug.

Afmelding:
Mocht u verhinderd zijn of geen interesse meer hebben om de cursus te
 volgen? Dan graag een bericht, uiterlijk 28 september. 
Let op! Bij te laat afmelden ontvangt u uw inschrijfborg niet terug.

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

Burgemeester Theo Weterings op bezoek bij 
Buurtmoestuin Korvel
Door; John Clemminck (Voorzitter Wijkraad  Zuiderkwartier)

Midden in de zomervakantie heeft onze nieuwe burgemeester Theo Weterings de Buurtmoestuin Korvel met een be-
zoek vereerd. Hij deed dit in het kader van zijn kennismakingsreis door Tilburg. Elke woensdag trekt burgemeester 
Weterings de stad in om bijzondere plekken te ontdekken. Zo wil hij de Tilburgers en hun ideeën en initiatieven beter 
leren kennen.

Oplossing Puzzel
RIJ (Rijpaard Rijles Wachtrij)

WAS (Waskaars Afwas Wasmand)

LAMP (Lamplicht Petroleumlamp Spaarlamp)

foto; archief Parcour

Lunch en diner 
in nieuw schoolrestaurant 
‘Binnen bij Parcours’ open vanaf 1 november 
 

Vanaf 1 november opent het nieuwe schoolrestaurant ‘Binnen bij Parcours’ haar deuren. Wijkbewoners en an-
deren zijn van harte welkom om op de dinsdagen te komen dineren en op de donderdagen te komen lunchen. 
Dit sfeervolle schoolrestaurant is een belangrijke leerplek voor jongeren om werkervaring op te doen in de 
keuken en de bediening. Vandaar dat we de gasten vragen van te voren een tafel te reserveren.   

Uit eigen moestuin 
Dennis Janssen, vakdocent horeca: 
“Onze menukaart varieert mee met 
de seizoenen. En we maken zo veel 
mogelijk gebruik van groente en fruit 
uit de eigen moestuin van de school. 
Het mooiste vind ik dat leerlingen op 
deze manier samen verantwoordelijk 
worden voor het restaurant. Ze kun-
nen hier in een échte praktijkruimte 
werkervaring opdoen. Samenwerken 
is ons sleutelwoord. En natuurlijk 
willen we kwalitatief goede produc-
ten serveren en hoge gastvrijheid 
bieden. ‘Binnen bij Parcours’ biedt 
nieuwe kansen om contacten te leg-
gen tussen de leerlingen en gasten 
van buiten de school.” 

Reserveren 
‘Binnen bij Parcours’ heeft plaats voor 
40 gasten. De lunch is iedere donder-
dag tussen 13 en 14 uur. Het diner is 
iedere dinsdagavond, aanvang 17.00 
uur, sluiting rond 19.30 uur. Dineren 
en lunchen kan vanaf 6 november. 
Iedere week is er een andere menu-
kaart met een vast menu. De menu-
kaart van de komende maanden is 
vanaf eind september te vinden op 
de website www.parcourstilburg.nl.  
Reserveren kan via telefoonnummer 
013 462 70 50 (tussen 9 en 16 uur 
en op vrijdag tussen 9 en 12 uur). Of 

praktijkervaringen en stages. Parcours 
leert jongeren hun verantwoordelijk-
heid te nemen en ze wegwijs te maken 
in onze samenleving. Leerlingen beha-
len certificaten op het gebied van veilig-
heid, keuken (KAS), bediening (BAS) en 
facilitair. Of een vmbo-diploma basis 
of kader. 

‘Binnen bij Parcours’  
Generaal Smutslaan 9, Tilburg.  

via de mail: info@parcourstilburg.nl. 
Graag uw telefoonnummer in de mail 
vermelden! 

Over de school 
Parcours (één van de zeven scholen 
van Biezonderwijs) is een school voor 
voortgezet speciaal onderwijs waar 
jongeren een extra steuntje in de rug 
krijgen. Naast theorie en klassikaal les 
is er ook ruimte voor het opdoen van 

Zo was woensdag 25 juli, midden in 
de week van de Tilburgse Kermis, de 
Buurtmoestuin Korvel aan de beurt. 
Deze Buurtmoestuin, een grote, col-
lectieve groente- en bloementuin, is 
een ware ontmoetingsplek voor vele 
vrijwilligers en buurtbewoners in de 
wijk Korvel, gelegen tussen de Laar-
straat en de Tafelbergstraat achter 
de begraafplaats. Een burgerinitiatief 
van Stichting Social Energy in samen-
werking met parochie ‘De Goede 
Herder’, gestart op 1 mei 2017.

Om 9 uur in de ochtend waren een 
dertigtal vrijwilligers, buurtbewoners 
en andere belangstellenden samen 
gekomen om onze burgemeester te 
ontvangen in onze kiosk met koffie 
en diverse soorten taart, natuurlijk 
gemaakt door een van onze vrijwil-
ligers, en met fruit uit eigen tuin. Ook 
hadden onze Turkse vrienden ge-
zorgd voor heerlijke kleine deeghap-
jes met de vergeten groente snijbiet 
volgens ‘traditioneel recept’. Na een 
gezellig kennismakingsgesprek met 
onze burgervader en de bezoekers 
was er ook volop ruimte om wensen 
en grieven voor deze paradijselijke 

ontmoetingsplek kenbaar te maken. 

Zo willen de vrijwilligers en buurt-
bewoners de buurtmoestuin Korvel 
graag nog meer verduurzamen, met 
een grondwaterput en een milieu-
vriendelijk composttoilet. Echte toe-
zeggingen kon de burgemeester hier 
niet over doen. Wel liet hij duidelijk 
merken dat hij enorm onder de in-
druk was van het werk wat hier door 
de vele buurtbewoners en vrijwilli-
gers in ruim 1 jaar was verzet.  

Na de koffie en het gebak was er ook 
nog volop tijd voor de vrijwilligers 
om de burgemeester een uitgebreide 
rondleiding te geven door de moes-
tuin en het onderstuk van de begraaf-
plaats. Het onderste gedeelte van 
deze begraafplaats is sinds maart dit 
jaar omgetoverd tot een mooi bio-
divers bloemenparadijs voor mens 
en dier. Pas tegen half elf – veel later 
dan gepland –  vertrok de burgemees-
ter, zwaar onder de indruk, van deze 
mooie plek. 


