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Feest
weekend
Buurtfeest met rommelmarkt, muziek en workshops
TILBURG – In het weekend van 23
augustus t/m zondag 25 augustus
is het de bedoeling om een feestweekend te gaan organiseren. De
aanleiding is het 10 jarig bestaan
van MFA Zuiderkwartier, het 10
jarig bestaan van de Wijkraad
Zuiderkwartier en het voor de 15e
keer organiseren van de Zuiderbazaar.
Er zullen diverse activiteiten
worden georganiseerd voor jong
en oud uit de wijken TrouwlaanUitvindersbuurt-Zeeheldenbuurt.
De Zuiderbazaar is op 25
augustus van 12.00 tot 17.00 uur.
Er zijn diverse activiteiten zoals
een grote rommelmarkt en muzikale optredens. De organisatie is
in handen van de Werkgroep
Zuiderbazaar. Buurtbewoners
kunnen er tweedehands spullen
verkopen. Ook staan er op het
plein voor het wijkcentrum
informatiekraampjes van diverse
organisaties. Wijkraad Zuiderkwartier blijft natuurlijk niet achter
en laat zich deze middag ook zien
samen met alle actieve werkgroepen die onder de Wijkraad
vallen.
Het evenement vindt plaats
rondom MFA Zuiderkwartier,
Wassenaerlaan 38 in Tilburg. De
toegang is gratis. Meer informatie
op www.wijkraadzuiderkwartier.nl
en www.facebook.com/wijkraadzuiderkwartier.
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Decennia Design, wonen in
de winkel
Door Dagmar Ebbeling

Met een kop koffie zitten we aan de tafel in het kantoor van Decennia Design,
een winkel in tweedehands vintage en retro design, sinds 2002 gevestigd in
de Meelstraat.
“Toen we begonnen met de winkel
waren we overtuigd van de kracht
van een goede webshop. Hiermee
heb je een heel groot bereik. ”En dat
klopte, ze hebben heel snel een
wereldwijde klantenkring opgebouwd. Gewoon vanuit Tilburg. Ook
vanuit heel Nederland weten ze de
winkel te vinden en dan wordt een
bezoek aan de winkel vaak een dagje
Tilburg met een museumbezoek,
lekker hapje eten, winkelen in het
centrum en soms zelfs een overnachting.
Het hergebruik van deze mooie
objecten is ook heel duurzaam, vaak
zijn ze al meer dan vijftig jaar oud en
ze kunnen makkelijk nog vijftig jaar
mee. De trend is nu dan ook dat
mensen een exclusief stuk als investering kopen en dit dan ook koesteren. “Alle objecten hier hebben een
verhaal, ze komen ergens vandaan en
uiteindelijk is het natuurlijk het leukst
als je klanten ook echt gezien hebt
en het verhaal mee kunt geven”.
foto; Kim Pattiruhu
Bewust hebben Christiaan en Angelique Benschop dit pand aangeschaft,
in eerste instantie om in te wonen,
maar met een winkel in het achterhoofd. Angelique komt uit Tilburg en
Christiaan heeft in Tilburg de
opleiding detailhandel aan De Rooi
Pannen gevolgd. De keuze voor Sint
Anna is bewust, “De diversiteit aan
bewoners maakt de wijk interessant”
vertelt Christiaan.

“De wijk is wel erg veranderd,
de kleine winkeltjes en kroegjes
in de straten zijn vrijwel
allemaal verdwenen.”

De passie voor design ontwerpen ligt
aan de basis van deze speciaalzaak.
Wat Christiaan vooral aantrekt in
objecten uit deze periode is het
materiaalgebruik en de zorgvuldigheid
waarmee ontworpen is. “Objecten zijn
uniek, divers en vaak een collectors
item. Tegenwoordig lijken ontwerpen
veel op elkaar, er is meer eenheid. Ook
materiaalgebruik is veranderd, daarnaast heerst er een meer korte
termijn visie als het op woninginrichting aankomt.“ De winkel past
eigenlijk wel goed in deze wijk, van
oudsher zijn hier werkplaatsen met
kleine winkels in het woonhuis te
vinden.

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,-

Er wordt uit verschillende Europese
landen ingekocht. Niet alle objecten
zijn direct voor verkoop geschikt.
Deze worden eerst schoongemaakt,
waar nodig gerestaureerd en zelfs
vermaakt tot een (iets) ander meubelstuk. Aan de overkant van de
straat beschikken ze over een hele
grote loods, een oude textielfabriek.
Hier is voldoende ruimte voor de
werkplaats, fotostudio en diverse
showrooms, waarvan één in de
oude directiekamer. Ze voeren alles
in eigen beheer uit en ze hebben
inmiddels zes mensen in dienst en
kunnen elk jaar ruimte bieden aan
acht stagiairs.

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

“En gelukkig hebben we ook
hele leuke en trouwe klanten
uit de wijk en uit de stad.“
Niet alleen de goede webshop, maar
ook de locatie waar ze zitten heeft er
toe bijgedragen dat ze de winkel op
deze wijze kunnen voortzetten. Als ze
de loods niet meer kunnen gebruiken
is het maar de vraag op welke wijze
en op welke locatie ze dan verder
kunnen. Een winkel waar klanten
komen is op veel bedrijventerreinen
niet toegestaan en ook in woonwijken is dat lastig. Voor dit moment
zitten ze echter nog prima op deze
locatie en hebben pas de winkel en
het woonhuis zo aangepast dat zelfs
hun eigen woonkamer een onderdeel van de winkel is!

Winkel en loods 2.000m2
Meelstraat 82
5025 KN Tilburg
013 5219206
Openingstijden
di-wo-do-vr 09:30 - 18:00
za
11:00 - 17:00
www.decenniadesign.nl

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Voor U gelezen:
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.
Redactie adres
Stichting Wijkkrant de Koppel
p/a Karel Doormanlaan 35,
5025 ZD Tilburg

Josephine Rombouts
Door Wim Werker &
Monique de Wit
Deze keer een heel nieuw boek wat al enige aandacht in boekenrubrieken
heeft gehad. Veel mensen kennen de serie Downton Abbey en hebben zich
vergaapt aan de manier waarop aan het begin van de twintigste eeuw werd
geleefd in een enorm landhuis door zowel eigenaar/bewoners als personeel.
Ook werd er door de welgestelden wel eens een bezoekje gebracht aan
Schotse familie en dan mochten ook altijd een aantal personeelsleden mee.
Niet op vakantie maar voor de persoonlijke verzorging van de Lord en Lady
en hun dochters. Als je dan zat te kijken ging je fantasie af en toe met je op de
loop over de mooie landhuizen en kastelen.

INCASSOKOSTEN

De incassokosten kunnen pas in rekening worden gebracht als de schuldeiser een aanmaning heeft gestuurd die voldoet aan de eisen zoals genoemd
in artikel 6:96 lid 6 BW. Zo moet in de aanmaning een betalingstermijn van
minimaal veertien dagen worden opgenomen. Verder moeten de gevolgen
worden vermeld als er niet op tijd wordt betaald. De gedachte hierachter is
dat de consument niet wordt overvallen door het verschuldigd worden van
incassokosten: hij krijgt na de waarschuwing in de aanmaning nog veertien
dagen de gelegenheid het verschuldigde bedrag te betalen zonder dat deze
kosten verschuldigd worden.

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

De termijn van veertien dagen wordt strikt gehanteerd. Zo heeft de rechter
bepaald dat een vermelding dat betaald moet worden “binnen veertien
dagen na heden” of “binnen veertien dagen na verzending van deze brief” in
strijd is met de eisen van artikel 6:96 lid 3. De formulering dat incassokosten
verschuldigd worden indien niet betaald is “binnen veertien dagen vanaf de
dag nadat deze brief bij u is bezorgd” of “binnen vijftien dagen nadat deze
brief bij u is bezorgd” voldoet volgens de rechter wel aan de wettelijke eisen.
Het is overigens mogelijk dat door de schuldeiser een langere termijn dan de
wettelijke termijn van veertien dagen wordt geven.

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

Volgens art. 6:96 lid 6 BW vangt de termijn van veertien dagen “de dag na
aanmaning” aan. Dit moet zo worden uitgelegd dat de aanmaning pas zijn
werking heeft als deze de consument heeft bereikt en door hem is ontvangen. Met andere woorden de consument moet de volle veertien dagen de
gelegenheid hebben gehad om het verschuldigde bedrag te betalen zonder
dat incassokosten verschuldigd worden.

Eerstvolgende
Koppel komt uit
op 18 april.

Alle aanlever specificaties kunt
u vinden op
onze website.

Door Theo ten Velde

Incassokosten zijn kosten die een schuldeiser moet maken om een
vordering te innen voorafgaand aan een gerechtelijke procedure.
De schuldeiser mag deze buitengerechtelijke kosten onder bepaalde
voorwaarden in rekening brengen bij een consument.

redactie@wijkkrantdekoppel.nl
www.wijkkrantdekoppel.nl

Kopijsluiting is
op woensdag
7 maart.

Informatie
van het
AdvocatenCollectief

De hoogte van deze kosten zijn uitgewerkt in het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten. De kosten zijn een bepaald percentage
van de schuld. Het percentage loopt af naarmate de schuld hoger is. Tot het
bedrag van 2500 euro bedraagt het percentage 15%, over de volgende 2500
euro 10%, over de volgende 5000 euro 5%, over de volgende 190.000 euro 1%
en over het meerdere 0,5% tot een maximum van 6775 euro. Het minimale
bedrag is 40 euro.

Het boek waar ik het over wil hebben is geschreven door Josephine Rombouts
en heeft de titel Cliffrock Castle, met als ondertitel Werken op een kasteel in
Schotland, uitgegeven door Querido met het isbn 9789021414683.
De auteur is met man (pianist) en 2 jonge zonen naar Schotland geëmigreerd
en zij zijn terecht gekomen in een cottage die bij het kasteel hoort. Zonder
enige kennis of ervaring betreffende de huishouding, solliciteert zij naar de
post van huishoudster op het kasteel. Ze wordt aangenomen en begint aan
iets waar ze zich geen voorstelling van had kunnen maken. De taal speelt haar
af en toe parten, gebruiken van zowel de huiseigenaren als het personeel,
buren die iets bedoelen maar die verkeerd worden begrepen, de in Engeland en Schotland gebruikelijke afstand tussen personeel en de welgestelde
familie, wanneer je wel of niet een kamer binnen kunt gaan, het gebruikelijke
kasteelspook en natuurlijk tafeldekken met een meetlat.
Het boek is met veel humor geschreven en leest als een trein. Ze beleeft de
nodige ups en downs maar het blijkt een droombaan te zijn. Een aanrader!

mr. Theo ten Velde
Advocatencollectief
www.AdvocatenCollectieftilburg.nl

Tijd voor een
eerste gesprek...
Een scheiding is een moeilijk proces, niet
alleen in emotioneel opzicht. Vermogende
partners maken zich wellicht zorgen over
hun bezit; raakt u dit nu grotendeels kwijt?
Het is daarom prettig om snel duidelijkheid
te hebben over de zakelijke aspecten van
de scheiding.
Neem vrijblijvend contact op
Bel 013 463 63 95 of
mail info@mediation-tilburg.nl

NEDERLANDSE VERENIGING

Familierecht
Advocaten
Scheidingsmediators

www.wijkkrantdekoppel.nl
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‘buurt-ca-fé o (-s)
café in een woonwijk

Turks ontbijt
voor wijkbewoners

COLUMN

‘Samen in plaats van eenzaamheid, verbinden in plaats
van polariseren’

Door Pietjan Dusee

Door Anita Zeeman
Donderdag 9 januari was er voor de derde keer een Turks ontbijt
voor de wijkbewoners in het MFA Zuiderkwartier. De organisatoren
willen mensen met verschillende culturele achtergronden op een
positieve manier met elkaar in contact brengen. Samen eten is een
goede manier om dat te bereiken.
Bij binnenkomst word ik hartelijk ontvangen. Ik zie jongeren, ouderen,
vrouwen en mannen. Op een tafel staan allerlei lekkere gerechten, zoals
sigara börek (filodeeg rolletjes met kaas), menemen (eiergerecht met
tomaten en kruiden), salade, vers gebakken broodjes, kaas, koffie en
thee. Het is gezellig, de sfeer is prima. Ik heb het naar mijn zin en ik ben
niet de enige.
Merelyn: ‘Ik ben hier voor de derde keer. Ik woon in de buurt en ik vind
het leuk om mensen te leren kennen. Je ziet elke keer weer nieuwe
gezichten.’
Marianela: ‘Ik vind het ook leuk om nieuwe mensen te leren kennen. En ik
ben op woensdag vrij dus ik heb lekker de tijd om hier op mijn gemak te
ontbijten. Het is lekker.’
Cor: ‘Ik ben met pensioen, ik geniet van het leven. Ik ga af en toe ergens
naar toe om mensen te ontmoeten. ‘
Huriye: ’Ik ben pas vier maanden in Nederland, maar ik ben hier al een
paar keer geweest. Het is een goede manier om mensen te ontmoeten,
leuke contacten. Ik vind het prettig in Nederland, aardige mensen.’

foto; Kim Pattiruhu
Telde de Capucijnenstraat zo’n zes
buurtkroegen op weg van de Korvelse kerk naar het Lievevrouwenpleintje
waren er wel zo’n dertien. (13!) Mijn
hele familie woonde toentertijd op
Korvel en in de Berkdijk, dus wekt het
ook geen verbazing dat er ook een
wat oudere neef en nicht aan de
Korvelseweg woonden. Die neef
was van de koude kant en hij hoefde
alleen de straat over te steken om
het warme nest van zijn stamcafé
op te zoeken. Dat deed hij dan ook
nagenoeg dagelijks aan het eind van
de middag. Dat café heette Return
en stond naast de in Tilburg wereldberoemde rijwielhandel van Guill. van
de Ven.

Waar die dertien kroegen een nogal
verschillend karakter hadden, de een
wat rauwer dan de andere, gold de
Return (toen nog) als een middenmoter.
Neef ging zoals dat hoorde naar de
kroeg om wat te sauwelen, te neuten,
maten te ontmoeten, kwats en carnaval te vieren maar ook om te trainen.
Neef was namelijk denksporter.
Hij was grootmeester in een
discipline die toepen heette.
En dat veronderstelde dagelijks
onderhoud. Van daar zijn bijna
voortdurende ‘trainingskampen’,
noemde Nicht het, waarbij ze dan
een mimisch gebaar maakte alsof ze
aan een borrel nipte. Toepen is een
kaartsport waarbij de deelnemers
vier kaarten krijgen en het er om gaat
de ‘laatste slag’ te halen. Degenen
die verliezen krijgen strafpunten die
je kunt verhogen door te toepen
ofwel te kloppen, te bluffen. Neef
was een kamikaze toeper die er met
gestrekt been in ging, blind klopte,
chaos schiep, de kaarten kon lezen
als geen ander en de tegenstanders
volop strafpunten aan naaide. De
eerste speler met 15 strafpunten betaalde een rondje. Zoals de kastelein
vroeger de genoten consumpties
bij hield op een lei (zèt et mar op de
laaj), zo werden ook bij het toepen
de strafpunten op zo’n lei(schrijf-)
bordje bij gehouden. Je had spelers
die constant op de lei keken, nooit
bluften, nooit risico namen, saai en
op zekerheid speelden en dus nooit
eens een rondje verloren. Iets wat
Neef met diepe haat vervulde. Toen
hij een ‘laajtoeper’ werd genoemd
heeft hij zich dan ook niet in toom
kunnen houden, gingen de handjes
los en heeft de Return, volgens Neef,

daarmee zijn positie als middenmoter verspeeld.
Het ging toch al wat minder met de
Return. In de negentigerjaren verwisselde het café vaker van kastelein als
een in degradatienood verkerende
voetbalclub van trainer. En dan is
het op een bepaald moment over. In
2006 is burgemeester Vreeman het
zat. Café Bogaz, zoals het inmiddels
heet moet met onmiddellijke ingang
dicht, de horecavergunning wordt
ingetrokken, vanwege crimineel geld,
witwaspraktijken, illegale arbeid,
sluitingstijdenwet, hennep en alles.
Zo’n maand later staat het café op
instorten als het pand van de in
Tilburg wereldberoemde rijwielhandel van Guill. van de Ven wordt
gesloopt (om plaats te maken voor
wat nu Asiana heet). Het pand wordt
gestut en in 2010 komt het bericht
dat het pand gaat wijken voor
nieuwbouw en er een vergunning is
verleend.
De in verrassend goede staat
verkerende versiering die de
Nicaraguaanse kunstenaar Tania
Gutierrez in 2012 samen met
schoolkinderen maakte kan echter
niet verhullen dat er een gevaarlijke
bouwval schuilgaat.
Onlangs kwam er het bericht dat
zowel de ondernemers van Korvel
Vooruit en de gemeente het zat zijn.
De gemeente heeft de vergunning
ingetrokken. “Het is hoog tijd: trek de
rotte kies.”

Saliha (betrokken bij de organisatie): ‘Ik woon vijfenveertig jaar in Nederland. Via dit soort evenementen leer ik steeds nieuwe mensen kennen. Ik
heb vier jaar Turkse kookles gegeven en veel leuke Nederlandse mensen
ontmoet. Voor ons is samen koken en samen eten belangrijk. Het is voor
iedereen, samen eten zorgt voor saamhorigheid. We wonen hier in Nederland met verschillende achtergronden samen, kleurrijk. Zonder (voor)
oordelen bij elkaar komen, elkaar leren kennen en vriendschap sluiten.
Open staan voor elkaar is de basis.’
Dursun: ‘Ik woon in deze wijk, ik ben actief in de Wijkraad en bij de ECCB
(Educatief Cultureel Centrum Brabant). Samen eten is gezellig, het brengt
mensen bij elkaar en zorgt voor verbinding. Mensen met verschillende
culturele achtergronden kennen elkaar vaak niet. Wij willen een positieve
bijdrage leveren en polarisatie tegengaan.’
Er komt nu een evaluatie of dit initiatief door kan gaan. Dursun hoopt
van wel. Tot nu toe is iedereen enthousiast. ‘Het is liefde, gezelligheid,
mensen hebben dat nodig. Samen eten zorgt voor verbinding. We willen
eenzaamheid tegengaan. We bieden tijd en rust om met elkaar in contact te komen. Ik weet uit ervaring dat dit werkt.’
Ik hoop met Dursun dat ze door mogen gaan met dit maandelijkse
ontbijt. Dan schuif ik de volgende keer weer aan. Ik kan het iedereen
aanraden.

dmp administratie

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

MKB | ZZP | particulier
Ondersteuning bij uw belastingaangifte of administratie.
Informeer vrijblijvend naar een kostenopgaaf op maat.
Belastingaangiften | Toeslagen | Fiscale dienstverlening
Boekhouding | Jaarrekening | Loonadministratie

Foto oproep: Toen en nu
‘De enige constante in ons leven is verandering’ zei de Griekse filosoof Heraclitus. Alles om ons heen
verandert, ook de wijk. Weet u hoe de wijk er vroeger uitzag? ‘Toen en nu’ is de welbekende rubriek in
de Koppel met foto’s over hoe de wijk er vroeger uitzag en hoe deze nu uitziet. Gebouwen die er niet
meer staan of verbouwd zijn, of de groei van een boom misschien wel bij u in de straat.
Daarom zijn wij opzoek naar foto’s en herinneringen van u, als bewoner van deze wijk van vroeger.
Wellicht met een inspirerend verhaal erachter. Heeft u een mooie foto van vroeger die u graag met de
rest van de wijk wil delen? Stuur dan een email naar redactie@wijkkrantdekoppel.nl .
Dan doen wij de rest!

www.wijkkrantdekoppel.nl

pagina 4

DIERBAAR MAATJE

TIPS VAN UW WIJKAGENTEN

een vrijwilliger mét hond komt op bezoek!

Ouderen zijn een kwetsbare doelgroep voor criminelen en daarom proberen
wij zo veel mogelijk aan preventie te doen om hen te waarschuwen. Helaas
komt het nog steeds veel voor dat ouderen het slachtoffer worden van
oplichting en diefstal. Strafbare feiten die onder verschillende omstandigheden gepleegd kunnen worden. Een actueel voorbeeld zijn de zogenaamde
babbeltrucs.

Geniet jij ook altijd zo van het contact met een hond? Kun je zelf niet (meer) voor een huisdier zorgen? Meld je dan
aan voor Dierbaar Maatje!. Een vrijwilliger komt dan wekelijks met zijn/haar hond bij je thuis.
Tijdens een bezoek is het mogelijk samen te gaan wandelen, de hond borstelen, maar natuurlijk ook lekker knuffelen
en spelen met de hond. Je komt in aanmerking voor Dierbaar Maatje wanneer je zelfstandig in de Gemeente Tilburg
woont. De bezoeken zijn gratis en niet therapeutisch. Ze bieden je wél vreugde, plezier, ontspanning, beweging,
liefde, aandacht! ContourdeTwern is met deze activiteit gestart in de Reeshof en wil Dierbaar Maatje nu uitrollen over
de rest van de Gemeente Tilburg. We zoeken vrijwilligers (maatjes) met hun hond zodat we hen kunnen inzetten bij
burgers die behoefte hebben aan een dergelijk bezoek.
Heb jij een goed gesocialiseerde hond en zou je als vrijwilliger willen worden ingezet? Na aanmelding volgt een
uitgebreide kennismaking en krijg je een korte cursus aangereikt. Bel bij vragen en / of aanmelding naar
ContourdeTwern, telefoon 013-5498646

Een onbekende, dit kan een man of vrouw zijn, komt aan de deur en probeert
met een smoesje binnen te komen en op een onopgemerkt moment geld of
sieraden te stelen. Smoesjes kunnen bijvoorbeeld zijn;
Ik ben een vervanger van uw vaste thuishulp
Ik heb autopech, mag ik van uw telefoon gebruik maken
Ik kom de water –of elektriciteitsmeter opnemen.
Ben altijd alert als je de persoon aan de deur niet kent. Kijk eerst door het raam
wie er voor de deur staat en wanneer u de deur open doet, laat dan het
kettinkje op de binnenzijde zitten.
Wat kunt u doen om, bij twijfel, het verhaal te controleren;
Vraag om een identiteitskaart van de werkgever (een personeelspas)
Bel de organisatie waarvoor de persoon werkzaam zegt te zijn/haar
om zijn komst te controleren
Bij twijfel mag er altijd 112 of 0900-8844 gebeld worden. Probeer
goed te onthouden hoe de persoon er uit zag, u helpt ons met een
goede omschrijving!
Mocht u meer tips willen dan zijn er in het wijkgebouw de Nieuwe Stede wat
informatieboekjes te verkrijgen;
Senioren & Veiligheid; tips
Babbeltrucs; trap er niet in
Mochten ze daar niet meer liggen en bent u toch geïnteresseerd loop dan
even op ons politiebureau binnen, wellicht hebben wij nog exemplaren
liggen. Wanneer u de beschikking heeft over internet kunt u ook naar de
website van de politie gaan. Onder het kopje thema’s en vervolgens
preventietips is eveneens informatie te vinden over deze vorm van oplichting.
U bereikt de website door te gaan naar www.politie.nl.

foto; archief Dierbaar Maatje

Met hondenpuzzels maak
ik de bezoeken actief”

Het is feest bij Gemma thuis! Cakejes
op tafel, spelletjes en snuffelkleden
in de kamer en drie heel vrolijke honden. Het blijkt al snel dat Huubke, een
van de honden, jarig is. Gemma heeft
drie herplaatsingshonden, dat vergt
extra tijd in het begin. Gemma: “Met
Joske (acht jaar), mijn Dierbaar Gezelschapdiertje, heb ik verschillende
hondentrainingen gedaan. Om hem
manieren te leren maar vooral ook
om een band op te bouwen. Sjannie
van tien komt van een broodfokker.
Zij heeft veel nestjes gehad en zat in
een schuur waar ze eigenlijk nooit
uitkwam. Met haar moest ik veel geduld hebben. En dan is er sinds twee
maanden Huubke, die vandaag zijn
tweede verjaardag viert.
Met Huubke wil ik in de toekomst ook
graag ouderen bezoeken. Ik heb er bij
het uitzoeken van dit hondje dan ook
op gelet dat hij heel sociaal is. Ik kies
heel bewust voor herplaatsers, omdat
er nog zo veel honden in Nederland
zijn die een nieuwe kans verdienen.”
Joske is een kruising tussen een jack
russell terriër en een miniteckel. Hij
heeft een stevig karaktertje, is heel
actief en kan eigenwijs zijn. Maar hij
is ook zorgzaam. Zo kwam Huubke
gisteren heel zielig thuis na een

vorm
behoud

operatie. “Joske pakte zijn mandje
op en ging naast hem liggen. Als het
mooi weer is sleeptJoske zijn mandje
graag mee naar buiten. Soms neemt
hij een extra mandje mee voor een
van de andere honden. Joske is een
uniek hondje. Ik ben supertrots op
hem!”
Joske en Gemma zijn bewust gekoppeld aan mevrouw van Gils van 81.
Zij heeft haar hele leven teckels
gehad en haar hele huis staat vol met
teckelspulletjes. “Joske ligt graag bij
haar op schoot of in de vensterbank.
Toch vond ik het af en toe moeilijk de motivatie bij Joske hoog te
houden”. Ik wilde mevrouw van Gils
graag actief deel laten nemen aan
het bezoek. Ik ben me meer gaan
verdiepen in mogelijke activiteiten
en ben met snuffelkleden en puzzels
aan de slag gegaan. Dat werkte. De
eerste keer dat ik een kleed meenam
begon mevrouw van Gils te lachen. Ik
laat haar nu zelf variaties bedenken
voor Joske.”
De snuffelkleden bestelt of maakt
Gemma zelf. “Ik houd altijd mijn ogen
open voor materiaal waar ik snuffel- en denkspelletjesmee kan doen.
Mevrouw van Gils heeft er ook één
gemaakt. Deze ligt standaard bij haar
thuis.”

grafische
vormgeving
websites
en
fotografie
vormbehoud.nl

Vier Seizoenen
wandelingen
voor mensen in de rouw
In 2019 organiseren een
aantal professionals uit de uitvaart- en verliesbegeleiding
in de winter, lente, zomer en
herfst een natuurwandeling
voor mensen die een dierbare
verloren hebben.
De wandelingen vinden plaats
op de zondagochtenden 20
januari, 14 april, 30 juni en 27
oktober. De wandeling start
vanaf Natuurpoort Roovertsche
Leij bij Goirle en is ongeveer
7 kilometer. Er is gelegenheid
om lotgenoten te ontmoeten
en naar behoefte met hen in
gesprek te gaan. Het samen
wandelen en de natuur
beleven maakt het mogelijk
om op momenten even in stilte
met aandacht bij jezelf te zijn en
daarnaast met anderen contact
te maken en gesprekken te laten
ontstaan.
Deelname aan de wandeling is
op basis van een vrijwillige bijdrage. Voor meer informatie of
aanmelden kunt u contact
opnemen via vierseizoenenwandeling@gmail.com of
013-592.00.48 (Harriet van der
Vleuten).
De wandelingen worden
georganiseerd door Simone
Snakenborg Ritueelbegeleiding,
Uitvaartbegeleiding Harriet van
der Vleuten, Anneke NaaijkensDoek van Più Mosso Muziektherapie en Hans van Zon.

foto; Kim Pattiruhu
Met vriendelijke groeten, Mary Clement & Martijn van Ooststroom
Wijkagenten Korvel/St. Anna
Email: wijkagenten-korvel.tilburg-centrum@politie.nl
Telefoon: 0900-8844
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Brief van ons Wies
Biste meense
Dees is wir de irste brief in wir un hil nuw jaor.
Ik hoop vur jullie allemaol det un goei jaor maag zèèn.
Mar ik zal nog iets vertelle. Wij zen naor Andre Rieu gewist. Jè nie naor
Maastricht. Dè kan de brööne niet trekke. Nè naor de bioscoop. Nou daor
hak nog nie van geheurd. Gullie wel? Nou daor ging ik mee men vriendin
naor toe. Zij had al vur de kaortjes gezörgt. Nondeju wè was dè schöön zeg.
Op un gröt scherm ziede alles goed zeg. Nou en vur dè geld kund nie naor
Maastricht. Des echt un aon raoder. Want hij komt mee de kermis wir un keer.
En d’r zat aachter ons nog un paor meense . Die waren un keer naor Maastricht gewist. En ze hadde pech. Ze hadde flink wet rege. Ut zekte er ööt zin
ze. Ze ware tot hullie onderbroek nat. Ze krege wel un cape mar dè houd dè
waoter nie tege. We kunne vort net zò goed hier zitte. Mee un zak popcorn.
We krege ok nog un glaoske champagne. Of wè daor oplekt. Nou dè is vur
herhaling vatbaar. Wij hebbe in iedergeval genote.

Opgroeien op het
Rooseveltplein in de
jaren vijftig en zestig
Door: Anita Zeeman

Het overzicht van de ‘Kunstwerken in de wijk’ in De Koppel van 18 december leverde enkele leuke
reacties op, waaronder die van Peter van Iersel. Hij wist ons te vertellen dat het Mariabeeld op het
Rooseveltplein van Hein Koreman was en in 1960 werd geplaatst.

Mar náá gaon we wir d’r flink tege aon. In ut nuwe jaor. Gin vur nemens mir
maoke want daor komt toch niks van ööt. As we mar lief zèn vur elkaar. Dè
veen ik dan. Ik zeg mar zò: Ben tevrede méé wèènig , dan bezitte gaai hil veul.

Buurtpreventie:
het verhaal van Victor
Door Anita Zeeman
Victor ontvangt mij gastvrij in zijn huis. Zodra hij mij van koffie heeft
voorzien steekt hij van wal.
Hij is sinds 2016 lid van de buurtpreventie. Zij zijn met drie mannen en een
vrouw. Dat zijn er te weinig voor het gebied dat zij bestrijken: tussen het
Laar en de Schouwburgring / Bredaseweg en tussen de Korvelseweg en
Ringbaan West. Meestal lopen ze met zijn tweeën, vooral ’s avonds, soms
overdag. ‘We starten rond 19:00 uur, dan heeft de jeugd gegeten en gaan
ze rondhangen op straat. Het Kromhoutpark nemen we altijd mee, maar
we komen er op wisselende tijden. Wij zijn niet van de handhaving of het
verbieden, daar is de politie voor. We proberen de mensen over te halen om
hun gedrag te veranderen. Wij maken bijvoorbeeld een praatje met de jongeren, wijzen hen erop dat er ook andere mensen komen en dat die geen
overlast moeten hebben. Wij vragen rustig of ze de blikjes op willen ruimen
voordat ze weggaan. Wij laten mensen in hun waarde, de buurtbewoners
maar ook de preventiemedewerkers. Als je een keer bent verhinderd dan
hoef je daar geen verantwoording over af te leggen.’
Als een situatie uit de hand dreigt te lopen hebben ze een directe lijn naar
de politie. ‘Maar onze insteek is dat wij mensen willen helpen. Ik heb nog
nooit trammelant gehad. Wij proberen bij problemen oplossingen aan te
dragen, maar wij stimuleren mensen ook om zaken zelf op te lossen. Als ze
dat niet lukt komen we terug om te helpen.’ Victor is lid is geworden van
de buurtpreventie omdat hij graag buiten is en het contact met mensen
heel prettig vindt. ‘Het is leuk om met mensen om te gaan, hun vertrouwen
te winnen. Ik laat mensen hun verhaal vertellen en geef ze dan een eerlijk

Foto; eigendom Peter van Iersel’
Een gedeelte uit zijn mail:
‘Ik was zeven jaar toen dit beeld
geplaatst werd. Ons gezin woonde
toen aan het Rooseveltplein op
nummer 51. Hein Koreman was een
kennis van mijn ouders, uit de jaren
1944 tot 1946, direct na de bevrijding
van het zuiden van Nederland. Mijn
ouders waren niet betrokken bij de
keuze om op het Rooseveltplein een
beeld van Hein Koreman te plaatsen.
Ze waren blij verrast dat er een werk
van hun oude kennis voor ons huis
verscheen.’ Naar aanleiding van zijn
reactie vraag ik hem of ik hem mag
interviewen over zijn jeugd aan het
Rooseveltplein. Dat mag.
Hij weet nog dat het beeld geplaatst
werd. ‘De harmonie was er ook bij. Ik
herinner mij de opmerking van mijn
vader:

“Ze kunnen dus ook iets anders
dan marsmuziek spelen”.

foto; Kim Pattiruhu
antwoord. Vertrouwen in de mens is belangrijk, als je dat niet meer hebt ga
je mensen veroordelen en dat wil ik niet. Ik kan ook niet tegen onrecht, dat
is nog een reden om dit te gaan doen.’ Hij heeft een EHBO-diploma gehaald
en een reanimatiecursus gevolgd. ‘Dat is een verlengstuk van buurtpreventie. Dan kan ik ook iemand helpen die van zijn fiets valt. Het is geen vereiste,
maar ik vind het handig. De enige eis is dat je geen strafblad hebt.’
Een van de meest interessante dingen die hij heeft meegemaakt is een
grote verkeerscontrole op de Korvelseweg. ’We hebben daaraan meegeholpen. De FIOD, politie, takelwagens, ze waren er allemaal. Er gebeuren ook
leuke dingen. Zo heb ik ooit het mobieltje van een meisje teruggevonden
in het Kromhoutpark. Het was donker en we liepen met haar de route die
zij gelopen had. Niets. Toen vroeg ik haar of ze niet een stuk had afgestoken
door over het gras te lopen, dat zou ik namelijk gedaan hebben. Zij dacht
van niet, maar ik ben toch op het gras gaan zoeken. En ja hoor, daar lag het.
Het meisje blij en ik ook. ‘Victor doet dit werk met veel plezier en hij hoopt
dat meer buurtbewoners zich aanmelden bij de buurtpreventie.
Bent u geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op: buurtpreventie@
tilburg.nl

Het beeld werd officieel onthuld en
ingezegend door meneer pastoor.’
Hij heeft van 1956 - 1968 op het
Rooseveltplein gewoond. Het was
een kinderrijke buurt. Ze woonden
naast de wijkagent. ‘De eerste jaren
dat ik naar school ging liep ik mee met
zijn oudste dochter Mimi, die was al
groot. Zij zat op de meisjesschool in
de Tafelbergstraat, daar was ook de
kleuterschool. Naar de jongensschool,
de Aloysiusschool in de Staringstraat,
ging ik alleen. In de 6e klas kwam ik bij
frater Frederico. Dat was een schilderachtige man, dirigent van het Byzantijnse Koor. In de oorlog zat hij in het
verzet, onder de naam Oom Frits, daar
was je trots op als je er iets over op de
radio hoorde.’
‘Toen wij op het Rooseveltplein
kwamen wonen was het nog een
kale zandvlakte. Bij ons huis was
geen bestrating, de riolering was net
aangelegd. De bestrating kwam pas
maanden later, net voor de winter, de
fundering van de rijbaan bestond uit

Duits puin. Het huis was helemaal
nieuw, gebouwd van 1955 op 1956.
Revolutiebouw, de huizen waren te
snel en te goedkoop gebouwd. Er was
ook een tekort aan bouwmateriaal in
die tijd. In 1963 kwam het stucwerk
van het keukenplafond naar beneden. Bij de buren het stucwerk van
het plafond in de huiskamer. Gelukkig
voor ons waren het toen huurhuizen,
de woningbouwvereniging heeft de
schade hersteld. In 1968 werden de
huizen opgeknapt en werd het een
en ander vervangen.’
‘Ook de riolering voldeed niet. Die
had niet de capaciteit om bij heftige
regenval het water af te voeren. Het
water liep dan van de hoger gelegen Berkdijksestraat de wijk in. De
rijweg liep vanuit het noorden van
het Rooseveltplein langzaam vol met
water van stoeprand tot stoeprand.
Ook de kelders liepen dan vol. Ik
kwam een keer uit school en werd
op de rug van een soldaat de straat
over gezet. De soldaten zijn meerdere
keren ingezet. Eind jaren zestig is het
probleem met de riolering opgelost.’
‘In het voorjaar van 1956 werd het
gras ingezaaid en toen mochten we
niet meer op het plein spelen. Er
stonden bordjes met ‘niet betreden’.
Het eerste jaar werd het gras met
de zeis gemaaid, daarna met een
gewone maaimachine. Pas jaren later
kwamen de maaimachines met een

motor.’ We speelden op de stoep, er
waren geen auto’s, alleen de dokter
had er een.

Op woensdagmiddag
gingen we met alle kinderen
uit de buurt tv kijken in het
enige huis waar er een tv was.
Het was heel gezellig, met alle
kinderen op de grond. We kregen
een kopje thee en een koekje. In
de vijfde klas mochten we naar een
tv-opname van de Vlaamse tv, naar
Nonkel Bob en tante Ria. We hadden
op school een lied geleerd dat we
daar moesten zingen. Ik vond het
interessant om mee te maken. We
kregen instructies om te klappen en
te schreeuwen. Toen al geleerd dat
niet alles wat je op tv ziet de waarheid is. We kwamen live op tv, dus ik
heb het zelf niet gezien.’
Ik bedank hem voor dit interview.
Het was leuk om die jeugdherinneringen op te halen, ik moest aan
mijn eigen jeugd denken. Sommige
herinneringen zijn herkenbaar.

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!
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Kapucijnen
Door Wim Werker
Ik woon sinds bijna 20 jaar recht tegenover het klooster van de minderbroeders Kapucijnen. Vanaf dag
1 was ik benieuwd hoe het leven daar zou zijn, zeker als ik weer zo'n eerbiedwaardige oude pater in zijn
bruine pij langs zag lopen. Allemaal hebben ze een baard, praten zachtjes en hebben, lijkt het wel,
nieuwsgierig glinsterende oogjes.

Programma
Alzheimer Café
Tilburg
Locatie: President Mandelahof
Korvelplein 60 Tilburg. Aanmelden
vooraf is niet nodig. De toegang
is gratis. Iedere 2e dinsdag van de
maand van 20.00 tot 21.30uur
De zaal gaat open om 19.30 uur.
Van 19.30 tot 20.00 uur en in de
pauze is de geheugenwinkel open.
Voor informatie: telefoonnummer.
013–544 94 66 (casemanager
dementie) of 013–467 80 22
(coördinator AC) of stuur een mail:
riafeiter@home.nl
Dinsdag 12 februari 2019
Thema: Psychiatrische stoornissen bij
dementie.
Gastspreker is dr. Els Houtkamp.
geriater i.o. bij GGZ Breburg. Onderwerpen die aan de orde komen: Hoe
gaan we om met gedragsveranderingen en stemmingswisselingen?
Wat is een depressie, psychose,
delier? Welke specifieke problemen
komen voor bij mensen met dementie? Welke behandeling is mogelijk?

Al kort na onze vestiging in Tilburg
kregen wij contact met pater Ed van
den Berge en hij werd een huisvriend.
Een abonnement op het blad “Kap en
koord”, hield ons op een breed veld
op de hoogte van het wel en wee van
onze overburen. Toen waren er nog
kloosters in Velp, Den Bosch, Breda,
Tilburg. Twintig jaar later is slechts
Tilburg over. Vermoedelijk is de keus
voor Tilburg gelegen in het feit dat
er een verpleegafdeling aanwezig
is. Bij het ouder worden, ook in het
klooster, nemen pijn en lichamelijke klachten toe. Er is een afspraak
gemaakt voor een gesprek met de
gardiaan en enkele paters.
Ik sta voor het eerbiedwaardige gebouw aan de Korvelseweg waarvan
ik weet dat aan het begin van de 20e

eeuw het ongeveer de helft kleiner
was en dat de mannen ruimte tekort
kwamen. Een huzarenstukje, zeker in
die tijd, werd verricht door het dak
los te maken van de eerste verdieping en werd er een 2e verdieping
tussen gebouwd en liet men het dak
weer op zijn plaats komen.
De aardige mevrouw die mij ontvangt, zeker geen kapucijnse, brengt
me naar een gastenkamer waar ik
even later wordt begroet door de gardiaan Antoon Mars en de broeders
Richard en Ad. Geen van de heren
komt uit Tilburg en Tilburger voelen
ze zich geen van allen, ondanks het
feit dat ze er zo lang wonen. Meer
een “universele wereldburger”.
Tijdens het gesprek komen we te praten over de verschillen in het klooster
van nu en het klooster van 50 jaar

foto; Kim Pattiruhu
geleden en de conclusie is toch wel
dat het allemaal een stuk gemoedelijker geworden is. De gardiaan
en zijn vervanger maakten in die
jaren samen de dienst uit terwijl
het nu meer een gezamenlijke
aangelegenheid geworden is.
Ook komen we te praten over
het hebben van twijfels over hun
roeping. Bij geen van hen heeft dit
ooit gespeeld. Maar de leegloop in
de jaren zeventig was best heftig:
“met bosjes gingen ze de deur uit”.
Ze zien niet op tegen het ouder
worden. Zeker niet met de verpleegafdeling achter het klooster.
Omdat het een hobby van mij is
vraag ik hen naar hun favoriete
boek en muziekstuk. Dat blijft een
beetje hangen en alleen pater
Richard vertelt dat hij in de vakantie wel aan een detective toekomt.
Ook praten we over de veranderende maatschappij. Met name de
verruwing in de maatschappij staat
hen allen tegen. Het bekende korte
lontje is hen ook een gruwel.
Mijn utopische beeld van één
grote vriendenclub wordt lachend
de grond ingeboord. Het zijn een
aantal individuen, die een groot
ideaal delen, elkaar tijdens de dag
meerdere malen ontmoeten in de
ochtend gebedsdienst, de maaltijden, de avond gebedsdienst, en in
de koffiekamer napraten en op die
manier de dag afsluiten.
Na een prettig gesprek neem ik
afscheid van 3 aardige heren.
Je kunt niet met de hele wereld
huisvriend worden maar zij komen
zeker in aanmerking als kandidaat.

Dinsdag 12 maart 2019
Thema: Mijn partner lijdt aan
dementie
Deze avond gaan we in gesprek met
een partner van een persoon met
dementie. Zorgen voor iemand die
aan dementie lijdt is erg zwaar. Wat
betekent het voor je als je partner
dementie heeft? Hoe kun je hiermee
omgaan? Welke ondersteuning is
er? Hoe maak je de ziekte binnen je
omgeving bespreekbaar?
Volg ons op Facebook of via de
website
www.facebook.com/AlzheimerNederlandAfdeling Midden Brabant
Meld u aan voor de Nieuwsbrief op
alzheimermiddenbrabant@gmail.
com

Uit de oude
7 inch doos
Door dj de moord ermee
In mei 1959 werden in een tot studio
omgebouwde oude kerk in Heemstede de liedjes Send Me The Pillow That
You Dream On (compositie van Hank
Locklin uit 1949) en Heartbeat (Buddy
Holly & The Crickets uit 1958) opgenomen door Indo-Pop groep Lydia &
The Melody Strings. Na een fantastisch
optreden van de band in het televisieprogramma Pas Geperst van Pi Scheffer voor de NCRV werd Lydia in de
pers uitgeroepen tot de Nederlandse
Connie Francis en waren de platen niet
aan te slepen. Negen maanden aan
een stuk, van november 1959 tot augustus 1960, stond het nummer in de
Top 10 van best verkopende singles:
het eerste grote Indo-Pop succes in
Nederland.
Zo werd Lydia Tuinenberg, in 1940
geboren op Java en opgegroeid in
Apeldoorn, de eerste Indische teenage
popster van ons land. In ontelbare
slaapkamers hingen foto’s van haar uit
de Muziek Express, de Muziek Parade,
de Tuney Tunes en de Song-Wereld. En
toen werd het stil rond Lydia, totdat in
februari 1961 opeens foto’s verschenen in de muziekbladen van Lydia met
haar pasgeboren zoontje: ze bleek
stiekem getrouwd en geëmigreerd
naar Californië. Zo kwam een abrupt
eind aan een korte maar hevige carrière. Lydia Tuinenberg overleed in
2016 in de States: gelukkig leeft de
prachtige muziek die ze maakte met

foto; Kim Pattiruhu
onder anderen Ben Steneker en haar
broertje Charles voort.
Ikzelf ken het singletje uit de jukebox
van mijn vader, die zes jaar oud was
toen het uit werd gebracht. Die jukebox, een Seeburg V200, kocht hij voor
een appel en een ei in de tijd dat ze
overal uit de kroegen verdwenen om
nooit meer terug te keren en waaraan
ik me als jonkie voor het eerst van de
vloer omhoog hees aan de sporten,
waar je als jonge man stoer je voet op
mocht zetten wanneer je een plaatje
uitkoos voor je meisje.

POMPEN
ONDERHOUD
foto; Kim Pattiruhu
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Senioren
en hun tattoo

Meneer van Beurden

Tekst: Alisa Lalicic

Cees: ‘ik moest wel even wennen;
het staat er zo duidelijk op, het komt binnen.’
Tekst: Dagmar Ebbeling en Anita Zeeman.
We hebben met Cees afgesproken
in Stillwaters Tattoo & Piercing in de
Piusstraat.
We worden vriendelijk ontvangen
door Dave die ons koffie aanbiedt. Wij
bewonderen de tatoea-ges van Cees.
Cees heeft drie tatoeages die hij vorig
jaar in november heeft laten zetten. Hij
loopt er niet mee te koop, er zijn maar
een paar mensen die weten dat hij ze
heeft. ‘Het is echt voor mezelf, maar
je kunt het niet helemaal verborgen
houden.’ Zijn vrouw was er eigenlijk op
tegen, ze vindt het een inbreuk op je
lichaam. Ze vindt ze wel mooi, maar ze
vindt het nog steeds niet leuk dat hij
tatoea-ges heeft.
Op zijn onderarmen heeft hij de namen van zijn twee dochters staan met
hun kinderen. Hij heeft drie kleinzoons
en een kleindochter. ‘Wij hebben een
hechte band met onze kinderen en
kleinkin-deren. Zo draag ik ze altijd bij
me.’ Tussen de naam van zijn dochters
en hun kinderen staat een hartje. De
naam van zijn vrouw, ook met een
hartje, staat op zijn borst, net boven
zijn hart.

‘Met Sinterklaas heb ik het via een
gedicht en een collage van foto’s die in
de tattoo-shop zijn gemaakt aan mijn
dochters laten weten. De kinderen
hadden er geen moeite mee, ze waren
op een positieve manier verrast. Ze
moesten wel wennen. Ik moest ook
wel even wennen, het staat er zo
duidelijk op, het komt binnen.’ Hij is er
inmiddels aan gewend, hij vindt het
mooi. ‘Mijn oud-ste kleinzoon wil er
ook een, maar hij moet wachten tot
hij achttien is.’
De schrijfletters die voor de namen
zijn gebruikt heeft hij zelf op
papier gezet als voorbeeld. ‘Op
de ambachtsschool leerde ik
lettertekenen. Ik was er goed
in en ik had er plezier in.
Het schil-dersbedrijf waar ik
werkte gaf mij de opdrachten voor het schilderen van
teksten op borden en ruiten. Tegenwoordig zijn daar andere technieken
voor.’
Cees legt ons uit waarom hij pas in
november zijn eerste tatoeages heeft
laten zetten.

‘Ongeveer twintig jaar geleden leerde
ik iemand kennen bij een bedrijf in
Vlijmen. Hij zette tatoea-ges. Mijn
hobby is slagwerk, ik speelde toen bij

een fanfare en bij een carnavalsbandje.
Met de fanfare zijn we nog Nederlands
kampioen geworden. Ik wilde wel een
snaredrum op mijn dijbeen. Maar het
bedrijf ging failliet en ik heb hem nooit
meer gezien. Het is er dus niet van
gekomen, maar de gedachte bleef.’
‘Een nichtje had de namen van haar

kinderen op haar arm staan en dat
vond ik leuk. Zij had het in Rijen laten
zetten. Dat was ongeveer vier jaar geleden. Ik ben daar een paar keer langs
gereden voordat ik naar binnen ging.
Helaas waren ze bezig en ik kreeg een
kaartje mee. En toen ben ik er niet
meer naar terug gegaan.’
‘Vorig jaar kwam ik iemand tegen
die vol tatoeages stond. Hij had
ze bij Stillwaters laten zetten. Ik
ging er langs. Ik wilde het hier
alleen laten doen als ze mooi
letters konden zetten. En
dat konden ze. Ik heb
een goed gesprek
gehad, dat duurde
twee uur en een
afspraak gemaakt.
Mijn vrouw was
al bang dat ik ze
meteen had laten zetten. De tatoeages
met deze letters komen in de buurt
van mijn vak, dat is mooi.’
Het komt vaak voor dat als iemand
eenmaal de eerste tatoeage heeft laten zetten er meer volgen. We vragen
Cees of hij alsnog een snaredrum laat

zetten. ‘Als ik er nog een laat zetten
moet die ook met mezelf te maken
hebben. Dan wordt het de snaredrum
waarschijnlijk. Ik maak nog steeds muziek. Ik speel samen met mijn vrouw
bij carnavalsorkesten.’
Een tatoeage heeft ongeveer zes
weken nodig om te genezen. De tatoeages van Cees zijn nu ge-nezen, dus
hij kan ze binnenkort laten bijwerken.
Cees vertelt dat hij al ongeveer dertig
jaar plasmadonor is. ‘Het plasma halen
ze uit het bloed dat je afgeeft, daarna
krijg je je eigen bloed weer terug. Een
machine regelt dat. Ik doe dat iedere
maand, ik heb inmiddels al 220 keer
plasma gegeven. Maar ik mag tot een
half jaar na het zetten van een tatoeage geen plasma geven. Dat was niet
leuk om te horen, maar jammer maar
helaas.’
Tatoeages blijken een bijzonder
persoonlijke zaak te zijn. Cees is de
enige oudere die over zijn tatoeages
wil praten. Wij danken hem voor zijn
openhartige gesprek.
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Stillwaters Tattoo

deze uitgave:

Door Anita Zeeman en Dagmar Ebbeling
Het interview met Cees was in
Stillwaters Tattoo in de Piusstraat.
Vanaf de balie kun je de werkruimte
inkijken. Verschillende spelers van
Willem II hebben hier een tatoeage
laten zetten. De tattoo-shop bestaat
al acht jaar.
We vroegen ons af hoe Erik, de
eigenaar, aan de naam ‘Stillwaters’
kwam. ‘Ik was in 2010 op een tattoo
conventie in New York. Zo’n conventie duurt drie dagen. De wereldtop
komt daar, ze nodigen ieder jaar ook
nieuwe mensen uit om daar te komen
werken. Er zijn ongeveer 150 tattooartiesten aan het werk. Bezoekers
kiezen de artiest wiens werk ze zien
zitten. Ik voelde me daar een klein
jongetje, dus ik hield me een beetje
op de achtergrond. Tijdens het eten
was ik even van mijn plaats en de
aanwezigen vroegen zich af waar Erik
‘Stillwaters’ was. Die naam heb ik de
rest van de conventie gehouden. Ik
vond het wel mooi, vandaar de naam
Stillwaters Tattoo. Ik bezoek zeven à
acht conventies per jaar in Nederland,
België en Duitsland.
Er komen steeds meer tattoo-shops
in Tilburg, heb je daar een opleiding
voor nodig? ’Je hebt er geen opleiding
voor nodig, je leert het in de praktijk.

Iedereen kan dus een tattoo-shop
beginnen. Wel komt de GGD de
hygiëne en veiligheid controleren.
Helaas is er geen controle op de
kwaliteit van het tatoeëren. Er zijn
ook thuiswerkers waar helemaal
geen controle op is. Af en toe loopt
er hier iemand stage, maar er moet
wel een klik zijn.

We bedanken Erik en Dave voor
hun vriendelijke ontvangst en het
gesprek.

Tat hoe?

Tekst: Alisa Lalicic

Sterren, ‘wanderlust’, een vliegtuigje, een wereldbol, levenslijnen, het infinity teken,
sleeves, draken, chinese tekens, willekeurige letters op willekeurige lichaamsdelen.
Tijdens een reis naar Nieuw-Zeeland kwam ik ze allemaal tegen, tattoos op de
lichamen van mijn reisgenoten. Het was een ode aan de reis die ze maakten, een
soort souvenir maar dan anders.
Ik kon er zelf niet aan ontkomen en
werd verleid door al het moois dat ik
zag bij de anderen. Ik had er maanden
over nagedacht wat ik zou willen.
Een zinnetje aan de binnenkant van
mijn bovenarm. Ietwat cliché maar
een prima plek om mee te beginnen.
In het piepkleine internetcafé naast
de tattooshop zocht ik het lettertype
uit waarmee de zin op mijn lichaam
gezet moest worden. In datzelfde
café keek ik eveneens een filmpje
om mezelf ervan te overtuigen om
de tattoo te nemen. Verschillende
ouderen (65plussers) vertelden over
het verhaal van hun tattoo en dat ze
er nooit spijt van hebben gehad. ‘Morgen is vandaag voorbij’. Het duurde
uiteindelijk drie weken voordat ik
eindelijk de moed had verzameld om
de tattooshop binnen te lopen. Met
de zin op een briefje geprint liep ik de
shop binnen. Een kwartier later stond
ik weer buiten, mét een tattoo aan de
binnenkant van mijn bovenarm. Nog
steeds heb ik geen spijt.
In Nieuw-Zeeland reisde ik samen met
een meisje uit Londen. Ze had een
tattoo op haar enkel, ik vroeg haar de
betekenis erachter. Voor de Nieuw-

en

Wij vragen Erik hoe hij dit vak is
ingerold. ‘Ik zat bij de marine en
in mijn vrije tijd tekende ik veel. Ik
was daar net weg toen een vriendin me vroeg om een tekening
voor haar te maken die ze kon
laten tatoeëren. De tatoeëerder
vond het een mooi ontwerp. Hij
was op zoek naar een tekenaar en
vroeg of ik bij hem wilde komen
werken. Zo ben ik erin gerold.
Ook tatoeages zijn aan mode
onderhevig. ‘Nu zijn klokken met
je geboortetijd in de mode, al
dan niet omringd door rozen. Een
tijdje terug wilde iedereen tribals.
Religieuze afbeeldingen zijn van
alle tijden, zoals gevouwen handen met een rozenkrans.

Zeeland bestemming maakte ze
een rondreis door Zuidoost-Azië.
Daar werd ze geïnspireerd door
de Aziatische cultuur. In plaats van
een olifantenbroek te kopen in
Thailand of een neppe merktrui in
Vietnam, liet ze een tattoo zetten
in Cambodja. ‘Life is beautiful’
vond ze een toepasselijke zin voor
een tattoo. Om er een exotische
tint aan te geven besloot ze de zin
in het Cambodjaans op haar enkel
te laten tatoeëren. Het was een
ode aan haar mooie leven. Op het
vliegveld werd ze aangesproken
door een lokaal iemand waarom
ze de tattoo op haar enkel had
laten zetten. ‘Life is beautiful!’ had
ze trots gezegd. De man had haar
verbaasd aangekeken en was
vervolgens in lachen uitgebarsten. Dat wat het souvenir voor
het leven moest worden, werd
de nachtmerrie van iedereen die
een tattoo in een andere taal laat
zetten. Haar ‘life is beautiful’ was
door de tatoeëerder in Cambodja
aangepast in ‘Stupid Englisch
backpacker’. Één ding was zeker,
een unieker souvenir dan dit zou
ze nooit krijgen.

Op het lijf geschreven
Tekst: Alisa Lalicic
ori in Nieuw-Zeeland was het om
belangrijke gebeurtenissen uit het
leven te markeren en onder zeelieden was een tattoo niets meer
dan een manier om iemand te
identificeren bij verdrinking. Vanaf
de 19de eeuw werd de tattoo een
statussymbool. Eind 20ste eeuw
werd de tattoo een vast onderdeel
in Europa, letterlijk. (bron: https://
isgeschiedenis.nl/nieuws/geschiedenis-van-de-tatoeage)
Een tattoo draag je
voor altijd bij je
Er is vrij weinig te vinden over
hoeveel mensen in Nederland een
Daarover zijn de meningen ver- tattoo hebben. Het enige dat te
deeld. Een tattoo draag je voor
vinden is, is een beknopt artikel
altijd bij je. In dit artikel alles wat waarin wordt gesproken dat in
je altijd al had willen weten over 2012, 24% van de Nederlanders
tattoos en ik ben in gesprek ge- tussen de 18 en 50 een tatoeage
gaan met Esther van Studio TAT. heeft. Dat betekent natuurlijk niet
Het nemen van een tattoo is on- dat ouderen geen tattoos hebben.
der jongeren een trend; ouderen Uit een artikel van de NOS (14 juli
nemen ook steeds vaker een
‘18) blijkt dan weer dat ouderen
tattoo (Leidelmeijer, 2018). Zo
steeds vaker een tattoo nemen. De
gek is dat eigenlijk niet, wereden hiervoor zou zijn dat medetende dat de oorsprong van de
werkers steeds vaker een tattoo
tattoo vermoedelijk 14.000 voor hebben, het brengt de ouderen op
Christus al verscheen. De term
ideeën. Geen sleeves of een rug
tatoeage stamt af van het Tahiti- vol getatoeëerd maar eenvoudige,
aanse woord Tatu, wat ‘merken’
kleine symbolen.
of ‘strepen’ betekent. Het dragen Anderhalf jaar geleden liet ik
van een tattoo heeft gedurende door Esther van Studio TAT op de
de jaren verschillende betekenis- Korvelseweg een tattoo zetten op
sen gehad: in de oudheid was
de zijkant van mijn lichaam (sorry
het ter nagedachtenis van een
mam, dit moet ik je nog eens verdierbare, voor misdadigers was
tellen...). Ik heb geen spijt, voor mij
het een brandmerk, voor de Ma- is een tattoo een vorm van kunst
In de wintermaanden vallen ze
nauwelijks op, zodra ze zomer in
aantocht is komen ze massaal tevoorschijn. Sommige met betekenis, andere enkel als lichaamsversiering. Bijna niemand kijkt
er meer van op wanneer er een
tattoo zichtbaar is. Kan daarmee
gesteld worden dat een tattoo
volledig geaccepteerd is?

op je lichaam. ‘En wat als je later
oud bent wél spijt krijgt?’ Is een
veelgestelde vraag. Soms vergeet
ik dat ik een tattoo heb omdat ie
niet op een direct zichtbare plek
zit. Als ik voortdurend keuzes
moet maken met de gedachte dat
ik er ooit misschien spijt van zou
krijgen, wat is er dan nog leuk aan
het leven?
Tijdens de zoektocht naar ouderen met tattoos uit de wijk is een
aantal dingen opgevallen. Ten
eerste dat er nogal wat shops in
de wijk zitten en ten tweede dat er
maar weinig ouderen zijn die met
hun tattoo in de krant willen. Hebben of willen ouderen dan geen
tattoos? In een gesprek met Eshter
van Studio TAT vertelt ze dat er
wel degelijk ouderen zijn die zich
laten tatoeëren. ‘Geen hele grote
tattoos maar vaak kleine dingen
zoals het infinty teken, de namen
van kleinkinderen of de as van
een overleden partner. Ik mocht
onlangs een dame op leeftijd
tatoeëren in een tehuis. Ze wilde
het al heel erg lang; haar kinderen
en kleinkinderen waren het er absoluut niet mee eens! Toch besloot
ze het te doen, het sterrenbeeld in
een Keltisch symbool op haar pols.
Een dankbare klus!’ aldus Eshter.
Het tatoeëren van ouderen is wel
wat lastiger omdat de huid heel
teer is en snel knapt. Dat weer-
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OUDEREN

hun tattoo

houdt ouderen er niet van om zich
te laten tatoeëren; het is veel meer
geaccepteerd in de maatschappij
dan een aantal jaren geleden.
Studio TAT is een vintage tattoostudio op de Korvelseweg en is bij
binnenkomst meteen anders dan
wat je zou verwachten van een tattooshop. Er heerst een relaxte en
gezellige sfeer, met een industrieel
vintage interieur. ‘Er zit nog vaak
een duistere sfeer rondom tatoeages en dat is eigenlijk niet nodig.
Met Studio TAT wil ik een huiselijke
sfeer creëren waar mensen zich op
hun gemak voelen.

‘Er zit nog vaak een duistere
sfeer rondom tatoeages en
dat is eigenlijk niet nodig.’
Een tattoo is iets heel bijzonders,
daarin wil ik mijn klanten graag
serieus nemen.’ Hoewel er niet echt
sprake is van concurrentie tussen

de tattooshops wil Esther zich op
een bepaalde manier onderscheiden. Dit doet ze door haar klanten
in een aparte ruimte te tatoeëren,
zo heeft ze alle aandacht voor
de klant en kan ze hun privacy
waarborgen. ‘In het begin was
er behoefte aan een tattooshop
alleen voor vrouwen. Het is vaak
fijner voor een vrouw om een tattoo door een vrouw te laten zetten.
Ik vind het cool dat ik daarmee het
ruige mannelijke imago van een
tattooshop kan weghalen.
Meer weten over Studio TAT?
Kijk op www.studiotat.nl

www.wijkkrantdekoppel.nl

WIJKNIEUWS
Nieuwe wijkregisseur
Hoi! Ik ben Bonnie de Beer en ik ben in november
2018 gestart als Wijkregisseur bij gemeente
Tilburg. Ik zal me met name bezig gaan houden met
de buurten St. Anna en het noordelijke deel van
Korvel (Schildersbuurt/Schrijversbuurt/Westend/
Kromhoutpark). Deze buurten neem ik over van
mijn collega Kitty Marijnissen.
Ik ben 27 jaar, woon in Utrecht maar kom oorspronkelijk uit Tilburg. Mijn ouders wonen nog altijd in Korvel.
Ik heb in Maastricht Cultuurwetenschappen gestudeerd en daarna een Master Antropologie gedaan
aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Als Wijkregisseur hoop ik een goede verbinding te kunnen
behouden tussen bewoners en de gemeente. Ik hoop
ook dat het voor iedereen gemakkelijk en laagdrempelig is om mij te benaderen.
We spreken elkaar nog wel!
Groetjes, Bonnie

Groen Xtra steekt de handen uit de
mouwen
Medewerkers van Groen Xtra zorgen er de komende jaren
voor dat de buitenruimte er goed bij ligt in de stadsdelen
Binnenstad-Oude Stad, West en Noord. Dat doen ze in
opdracht van de gemeente Tilburg.
In de drie gebieden zijn eigen teams aan de slag. Het team
Binnenstad-Oude Stad is aanspreekpunt voor uw wijk.
Groen Xtra is op alle (werk-)dagen van de week aan het
werk om uw stadsdeel of buurt mooier en beter te maken
en meldingen af te werken. Of het nu gaat om een overvolle prullenbak, het gras dat gemaaid moet worden, zwerfafval wat opgeruimd moet
worden of een paaltje dat scheef is gereden op de parkeerplaats.
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Berichten van de gemeente
Pas op voor
'babbeltrucs'
In Tilburg worden inwoners regelmatig
slachtoffer van babbeltrucs. Onbekenden bellen aan en gebruiken een smoes
om binnen te komen en spullen te stelen. Mocht zoiets gebeuren, bel dan zo
snel mogelijk de politie via 0900 8844.
Tips:
• Kijk wie er heeft aangebeld voor u de
deur opendoet. De deur op een kier
openen kan ook, met een deurketting
of een kierstandhouder. Laat nooit
onbekenden binnen, ook niet als ze
betrouwbaar en onschuldig ogen.
• Als u binnen iets wilt pakken, bijvoorbeeld voor een collecte, laat mensen dan buiten
staan en doe de deur dicht. Loop niet met iemand mee naar buiten. Geef nooit een
pinpas of pincode af en betaal niet voor pakjes die u niet besteld heeft.
• Dieven doen zich soms voor als meteropnemer of reparateur. Maar echte meteropnemers komen nooit onaangekondigd langs. Daarnaast dragen zij een uniform met
logo, hebben ze een legitimatiebewijs bij zich (vraag hiernaar) en komen ze met een
bedrijfsauto.

Achterterrein De Ruijterstraat Van Speijckstraat opgeknapt
Bewoners die gebruik maken
van het achterterrein van
de Van Speijckstraat en de
De Ruijterstraat hebben de
gemeente benaderd met
twee wensen.

Op www.groenxtra.nl leest u hoe het werk buiten wordt uitgevoerd, hoe u meldingen
kunt doen maar vooral hoe inwoners zelf ook hun steentje bij kunnen dragen aan het
netjes houden van hun leefomgeving. De inhoud van de website wordt de komende tijd
nog aangevuld maar de basis is gereed. Nieuwsgierig? Neem dan zeker een kijkje!

Bewoners willen graag een
poort, zodat ze het terrein
waar al hun garageboxen op
uitkomen kunnen afsluiten.
Daarnaast is de bestrating
heel erg slecht.
De hele buurt is erg mooi
geherstructureerd, met
uitzondering van deze plek.

Bij het schoonhouden van de leefomgeving kan Groen Xtra uw hulp goed gebruiken.
U kunt ons helpen door zaken te melden of door zelf de handen uit de mouwen te
steken. Via de Buiten Beter app kunt u laten weten als er iets mis is in de openbare
ruimte. Op www.groenxtra.nl leest u hier meer over en kunt u ook een online meldingsformulier invullen. Via het nummer 14013 kunt u telefonisch zaken doorgeven.

Spreekuur Wijkwethouder Erik de Ridder

De gemeente heeft een ontwerp laten maken waarbij we van de gelegenheid gebruik
hebben gemaakt om klimaatadaptatie toe te passen. Het terrein wordt opnieuw
bestraat en er worden vier bomen vervangen. De nieuwe bomen komen in het groen te
staan, waardoor de wortels veel meer plek hebben om te groeien. Ook wordt de rijbaan
langs de garageboxen iets breder waardoor het in- en uitrijden gemakkelijker wordt. De
poort is al geplaatst. De overige werkzaamheden gaan binnenkort van start. Bewoners
krijgen hierover via de aannemer bericht.

Op 21 februari 2019 is er een spreekuur met wijkwethouder Erik de Ridder in de
Nieuwe Stede, tussen 17.30 uur en 18.30 uur.
Heeft u een vraag of wilt u graag iets bespreken met de wethouder? Dat kan.
Wel graag even aanmelden bij Ankie van de Sande, omgevingsmanager team Wijken,
via 06-15881844 of ankie.van.de.sande@tilburg.nl.

BuitenBeter app

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

Tot slot

Contactpersonen bij de gemeente: Ankie van de Sande:06-158 818 44 en Kitty
Marijnissen: 06-538 978 44. Of mail naar ankie.van.de.sande@tilburg.nl / kitty.marijnissen@tilburg.
nl. Voor algemene klachten of meldingen: bel Centraal Meldpunt (14 013) of via de Buiten Beter app.
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Simpelweg gelukkig
Door Stijn Stenzel
Ik ga binnenkort trouwen, met de liefde van mijn leven.
Trouwen is iets wat je doet als het er niet meer toe doet. Dat
ik bij Saskia blijf staat buiten kijf, er is geen twijfel meer, wij
gaan samen oud worden. Ouder worden gaat vanzelf, gelukkig
oud worden niet. Gelukkig oud worden is hard werken, zeker
in een wereld die zoveel verandert als de wereld waarin wij
leven.
Het heeft iets wrangs, in de tijd dat
iedereen sociale media gebruikt,
viert eenzaamheid haar hoogtijdagen. Ouderen hebben daar het
meest last van. De wereld lijkt, door
alle apps die wij gebruiken, kleiner
geworden. Maar wat als je niets
snapt van snapchat. Voor mensen
die digibeet zijn is er zo een tweede
wereld, één die zonder hulp volslagen onbereikbaar is.
Ik was een tijdje terug op vakantie
in Canada en WhatsApp beeld-belde
met mijn lieve Oma Riet. De verbazing op haar gezicht sprak boekdelen, voor haar is bellen nog iets wat
je met een bakeliet telefoontoestel
doet. Dat bakeliet zegt jongeren
weer helemaal niets, de generatiekloof in een notendop.
Ik denk dat dat de grootste uitdaging is bij ouder worden: hoe hou je
de generatiekloof zo klein mogelijk.
Als de afstand tussen jezelf en de
wereld zo groot voelt als de Grand
Canyon, is alles een stuk ingewikkelder. Al is net doen alsof je nog jong
en hip bent ook een beetje sneu. Je
moet de kloof een beetje beperken,
ik denk dat

Saskia en ik straks een generatieslootje hebben. Wel afstand, maar
eentje waar je in ieder geval nog
over kan fierljeppen.
Vroeger vond ik ouder worden een
beetje eng. Ik was bang om hulpeloos te worden, afhankelijk van
anderen die er misschien wel niet
meer zijn. Die angst heb ik naarmate ik ouder wordt veel minder. Mijn
lieve Oma Riet helpt mij daarin heel
erg. Want hoewel zij op sommige
gebied echt een kloof heeft naar
de moderne tijd is zij toch gelukkig.
Wat dat betreft is het een zegen dat
ze heeft vastgehouden aan de tijd
waarin zij groot werd. Toen was een
dak boven je hoofd, familie en een
handjevol kennissen en vrienden
nog genoeg voor geluk.

Liefdesmuur
op herhaling
Na een jaar van afwezigheid komt de Liefdesmuur terug in Tilburg! Terwijl
grootmachten muren bouwen om mensen te weren bouwt Tilburg een muur om
mensen te verbinden. Na een aantal succesvolle edities, staat er in 2019 weer een op
stapel. De locatie wordt het nieuwe pleintje naast Van Beurden Pompen, tegenover
Dwars Hotdogbar. Net als in de vorige edities wordt de muur eerst opgevrolijkt door
een graffiti-kunstenaar. De organisatie, onder bezielende leiding van Peerke, zal deze
week de muur samen met een bekende Tilburger officieel openen.
Kom dus snel langs en laat heel Tilburg zien hoe lief je jouw lief vindt!

Volgens mij is dat de sleutel naar
gelukkig oud worden, het zo
simpel mogelijk maken. Ik denk
dat ik en Saskia daar samen beter
in zijn dan alleen. Alleen zijn wij
veel ingewikkelder dan we samen
zijn. Met Saskia wordt mijn leven
eenvoudiger, wat een geweldige
manier om oud te worden.

Kruikenzeiker
verkeerslicht

Verrijk je wijk
ook in 2019

De wandelende man met de kruik is al ruim een eeuw uit het Tilburgse straatbeeld verdwenen maar komt nu op
geheel eigen wijze terug. Deze wordt verwerkt in een verkeerslicht als een mini stripverhaal. In twee beelden vertelt
het een stukje Tilburgse geschiedenis. De kruikenzeiker verkeerslichten zijn het nieuwste kunstwerk van beeldend
kunstenaar en ‘stadsdokter’ Marieke Vromans.

Trouwlaan / Uitvindersbuurt /
Zeeheldenbuurt en Oerle.

Creatieve
geesten
update
Begin november 2018 is een oproep
verspreid waarin gezocht werd
naar creatieve geesten. Zij werden
gevraagd een ontwerp te maken om
het trafohuisje voor de Nieuwe Stede
te verfraaien. Maar liefst 21 creatievelingen stuurden een reactie in,
11 daarvan hadden een ontwerp
gemaakt wat beoordeeld kon
worden.

Bij het verlaten van de Korvelseweg bij het kruispunt Zomerstraat /
Schouwburgring komt u één van de elf geplaatste verkeerslichten tegen.
www.mariekevromans.nl

We zijn opzoek naar wijkbewoners
die nieuwe initiatieven willen ontplooien die dan door Verrijk je wijk
kunnen worden ondersteund.
Verrijk je wijk is bedoeld voor initiatieven van wijkbewoners om hun
omgeving leefbaar te maken in de
breedste zin en om de cohesie te
vergroten, kijk ook op
www.verrijkjewijk.nl
Al deze activiteiten worden door de
wijkraad ondersteund. We zijn
in het bijzonder blij met de vrijwilligers die zich bij deze activiteiten
inzetten. De aanvragen moeten
minimaal 6 weken voor de uitvoeringsdata worden ingediend met
een gespecificeerde begroting.
(anders worden deze niet in
behandeling genomen).
Stuur een mail naar
info@wijkraadzuiderkwartier.nl
en we helpen je verder of vul een
formulier in op het wijkcentrum aan
de Wassenaerlaan 38.
foto; Kim Pattiruhu

De klankbordgroep van het wijkcentrum heeft gekozen voor een kleurrijk ontwerp. Een ontwerp wat ervoor
zorgt dat de sombere hoek waar het
huisje in staat net zo levendig wordt
als de omliggende wijk(en). Zodra
bekend is wanneer het ontwerp
onthuld wordt, dan horen jullie dat
als eerste. Ga er maar van uit dat het
een onthulling in stijl wordt.
Namens de Klankbordgroep Nieuwe
Stede, Kim Pattiruhu
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Ad en Siem
door dierenkliniek Den Herd
Twee lieve vrolijke Maltezer-broertjes, genaamd Ad en Siem, komen al
van kleins af aan bij Den Herd. Inmiddels 3,5 jaar oud, maar op jonge
leeftijd al iets erg traumatisch meegemaakt.
Ad en Siem
Totaal onverwachts overleed hun
baasje, waarmee zij een ontzettend
hechte band hadden. Van verdriet
aten ze beide een week niet. Omdat
er wegens omstandigheden geen
ander adres was waar zij tijdelijk
heen konden en omdat zij lichamelijk erg verzwakt waren, werden ze
tijdelijk in onze kliniek opgevangen.
Buiten erg vermagerd was Siem
verder gezond, maar Ad bleek een
oogprobleem te hebben. Keratoconjunctivitis sicca. Bij deze oogziekte
maken de traanklieren te weinig of
geen tranen aan. Als gevolg van de
uitdroging van het oog ontstaat er
een ontsteking van het hoornvlies
en de slijmvliezen rond het oog.
In bepaalde gevallen wordt de
ontsteking zo erg dat er onherstelbare schade van het oog ontstaat.
Dit was helaas het geval bij het oog
van Ad en dit oog moest daarom
verwijderd worden. Zijn andere oog
moet de rest van zijn leven gezalfd
worden om gezond te blijven. Ad zijn
operatie verliep voorspoedig evenals
zijn herstel.

Met de weken werden ze steeds
vrolijker en dapperder. Ze logeren
inmiddels bij één van onze paraveterinairen.

Schoonmaakactie
Fokkerpark
Zaterdag 16 maart organiseert Werkgroep Leefbaarheid Uitvindersbuurt & Korvelse Hofjes
van 11.00 tot 12.30 uur een opruimactie van zwerfafval in het Fokkerpark en omgeving.
De actie vindt plaats in het kader van de landelijke vrijwilligersactie NLdoet.

Voor Ad en Siem zoeken we nu een
nieuw thuis waar zij SAMEN oud
mogen worden. Het zijn echte
knuffels. Wie zou deze twee schatjes
een warm mandje willen geven?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze kliniek of
stuur een e-mail naar avdhoogen@
dierenkliniekdenherd.nl

Den Herd
Kliniek voor gezeldschapsdieren
Capucijnenstraat 78
013-542 02 74
www.dierenkliniekdenherd.nl

Samen houden we het Fokkerpark schoon! Wilt u meehelpen? Jong en oud is van harte welkom!
Kom op 16 maart om 11.00 uur naar het Fokkerpark tegenover Sacharias Jansenstraat 19. We hopen dat wijkwethouder Erik de Ridder ook weer, net als vorige jaren, van de partij zal zijn. Afvalgrijpers, handschoenen e.d. zijn aanwezig
en de Diamant groep zal het verzamelde afval afvoeren. Voor koffie, thee, fris en een boterham wordt gezorgd. Meer
informatie en aanmelden (niet verplicht) via www.nldoet.nl.
Werkgroep Leefbaarheid Uitvindersbuurt & Korvelse Hofjes maakt deel uit van Wijkraad Zuiderkwartier, wordt ondersteund door het sociaal werk van ContourdeTwern en is te bereiken via korvelsehofjes.uitvindersbuurt@gmail.com
en via Facebook. Voor deze schoonmaakactie krijgt de werkgroep hulp van ContourdeTwern, Gemeente Tilburg, het
Oranjefonds en Wonen Breburg.
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We willen de
Korvelsekerk
niet missen!

Bespaar erfbelasting door
het opstellen van een
actueel testament

Door Jenneke de Roij
door mw. mr. F.C.M.A. Hoppenbrouwe (kandidaat-notaris)

Het opstellen van een testament is meer dan het aanwijzen van je erfgenamen. Een testament
kan ook worden ingezet om erfbelasting te besparen. Dit kan door het toevoegen van specifieke
bepalingen. Met deze bepalingen kunnen de vrijstellingen binnen de familie optimaal worden
benut en/of kun je gebruik maken van de beste tariefstructuur. Een aantal van deze bepalingen zal
ik hieronder bespreken.

De Korvelse kerk is onze kerk, van iedereen in de wijk, en dat
markante gebouw mag niet verdwijnen. Wijkbewoners Theo
Cuijpers en John Clemminck zijn duidelijk: ‘We gaan niet meer
met z’n allen op zondag naar de mis, dus moeten we kijken hoe
we de kerk opnieuw voor iedereen in de wijk kunnen gebruiken!’

Uitleg van het wettelijk systeem
In een testament waar voor de wettelijke verdeling is gekozen (hierin wordt aangesloten bij het wettelijk
systeem), is het uitgangspunt dat de langstlevende ouder de erfbelasting voorschiet over de erfdelen
(vorderingen) van de kinderen. In dit testament krijgen de ouders en de kinderen ieder een gelijk erfdeel.
In een gezin met twee ouders en twee kinderen krijgen de langstlevende ouder en de kinderen ieder 1/3
deel van de nalatenschap. Daarbij geldt voor de langstlevende ouder een vrijstelling van € 650.913 (cijfers
2019) en voor de kinderen geldt een vrijstelling van € 20.616 (cijfers 2019) per kind. Wanneer de kinderen
meer verkrijgen dan de vrijstelling, moet over het meerdere erfbelasting worden betaald. Het tarief is 10%
tot een bedrag van € 124.727 en 20% over het meerdere. Wanneer het vermogen grotendeels in het huis
zit, kan dit een probleem opleveren voor de langstlevende. Het spaargeld moet dan aangewend worden
om de erfbelasting te betalen. Dit spaargeld moet dan wel beschikbaar zijn.
Opvullegaat
Door het opnemen van een opvullegaat kun je als langstlevende kiezen voor een andere verdeling
dan bijvoorbeeld de hiervoor genoemde 1/3 per erfgenaam. Het erfdeel van de kinderen kan worden
verkleind tot het van erfbelasting vrijgestelde bedrag. Het meerdere kan dan vervolgens weer worden
toegedeeld aan de langstlevende ouder, die in de meeste gevallen de vrijstelling van € 650.913 nog niet
volledig heeft benut. In veel gevallen is na gebruikmaking van het opvullegaat geen erfbelasting
verschuldigd.
Afvullegaat
Het afvullegaat is een andere mogelijkheid om erfbelasting te besparen. Deze bepaling is vooral interessant als de verkrijging van de kinderen is belast tegen 20%. Met het afvullegaat kan de verkrijging van de
langstlevende zodanig worden verhoogd dat alle erfgenamen (de langstlevende en de kinderen) tegen
hetzelfde percentage (van 10%) worden belast.
Dit is slechts een beperkte weergave van de mogelijkheden om erfbelasting te besparen. Laat uw oude
testament eens checken om te zien of alle erfgenamen optimaal profiteren van alle vrijstellingen en of de
juiste bepalingen omtrent de eigen bijdrage in de WLZ (Wet Langdurige Zorg) 2018, voorheen AWBZ zijn
opgenomen. Dit geldt met name voor tweetrapstestamenten en voor de testamenten opgesteld
vóór 2003. Wij laten u graag zien waar u nog erfbelasting kunt besparen. Op die manier verdient u de
investering in uw nieuwe testamenten meteen terug. U kunt ons bereiken via 013-532 11 55 of
info@notaristilburg.nl.
Bent u ook klaar voor het ondernemerschap, maar heeft u begeleiding nodig om ook de laatste stap te
nemen, twijfel dan niet en laat u informeren door uw notaris.
De Kerf & Van Sprang notarissen adviseren u graag. Wij zijn bereikbaar op 013-532 11 55
of via info@notaristilburg.nl

FAMILIERECHT
ERFRECHT
ESTATE PLANNING
ONROEREND GOED
ONDERNEMINGSRECHT
De Kerf & Van Sprang uw notarissen in Tilburg Wij adviseren u zorgvuldig bij het opstellen
van een samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden of levenstestament. Wilt u een testament opmaken
of heeft u een verklaring van erfrecht of estateplanningsadvies nodig? Onze (kandidaat-)notarissen hebben
veel persoonlijke aandacht voor u. Het eerste gesprek bij ons is gratis!

foto; Kim Pattiruhu

Kerk is van iedereen
John en Theo zijn actieve Korvelaars.
Ze zetten zich vrijwillig in voor de
wijk en alle wijkgenoten, ieder op
hun eigen manier. Het meedenken
over een nieuwe bestemming van de
kerk is maar een van de zaken waar
ze zich graag mee bezighouden.
John: ‘Hoe mooi zou het zijn als
deze kerk weer een ontmoetingsplek wordt, laagdrempelig, voor
iedereen? Het zou zonde zijn om er
appartementen in te bouwen. Niet
alleen gaat dan al het moois in de
kerk verloren, ook aan de buitenkant
komen er dan aanpassingen. De
winkeliersvereniging heeft prachtige plannen gemaakt voor de kerk
en daar kunnen wij als bewoners
alleen maar achter staan.’ Theo vult
geestdriftig aan: ‘Een mengeling van
horeca, culturele en economische
activiteiten zorgt ervoor dat het
weer een ontmoetingsplaats wordt,
dat de kerk weer van iedereen wordt,
dat juichen wij toe.’
Lange adem

PERSOONLIJKE
AANPAK

BETROKKEN
BIJ UW ZAAK

TRANSPARANTE
TARIEVEN & OFFERTES

Afspraak maken? 013 - 532 11 55 Spoorlaan 402, 5038 CG Tilburg, www.notaristilburg.nl

De Korvelse kerk is een markant
gebouw, op een markante plek.
Theo: ‘Niet veel mensen weten dat
er voor deze kerk een andere stond.

Er zijn nog foto’s van de oude kerk
die in 1924 afgebroken werd, terwijl
deze kerk in opbouw was. Er kwamen
steeds meer mensen in Tilburg en die
waren overwegend katholiek.
De kerken werden
gebouwd met geld van de
mensen uit de wijk en
daardoor is het eigenlijk ook van
mensen uit de wijk.
Natuurlijk is het niet ons eigendom,
maar gevoelsmatig is de kerk wel
van ons. Dat mag niet verdwijnen.
’John: ‘We hebben twee wijkcentra in
onze wijk, maar er zijn veel mensen
die een ander soort ontmoetingsplek
zoeken. De plannen die er nu liggen,
zullen een kwestie van de lange
adem zijn, uiteindelijk draait het toch
om geld. Wie wil de kerk overnemen,
wie betaalt het onderhoud? Het zou
mooi zijn als wij samen met de wijk
duidelijk kunnen maken aan iedereen
dat we achter de plannen staan. Aan
de gemeente, het kerkbestuur, het
bisdom, wie dan ook!’
‘De kerk moet blijven en het moet
een plek worden waar iedereen
zich welkom voelt.’
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Nieuwe slogan: nooit alleen
Op 18 december hebben wij in het bijzijn van bevlogen medewerkers en vrijwilligers.
2.500 vrijwilligers en medewerkers onze nieuwe Maar vooral: samen met Tilburgers. ‘Nooit alleen’
is een logisch vervolg op ‘iedereen telt mee, ieslogan gepresenteerd: nooit alleen.
dereen doet mee’, de slogan waar we vijf jaar
geleden – toen Contour en de Twern fuseerden
We doen het nooit alleen
ContourdeTwern staat voor een zelfredzame en – mee naar buiten traden.
sociale samenleving waarin mensen zichzelf en
elkáár helpen. Wij zijn er om mensen en buurten Onderscheidende kracht
te helpen bij het oplossen van kleine en grote Directeur/bestuurder Gon Mevis is blij met de
vragen. Dit doen we met kennis, middelen en nieuwe slogan: “Als organisatie doen we het niet

alleen, maar als het aan ons ligt, staan mensen er
ook nooit alleen voor.
ContourdeTwern fungeert als sociaal bindmiddel
in zestien werkgebieden, van Boxtel tot Tilburg
en Dordrecht. Wij doen wat nodig is om iedereen
mee te laten doen. Je kunt de hele wereld aan als
je er niet alleen voor staat; dát is wat we willen
uitdragen. Je bent nooit alleen.”
Meer lezen over onze slogan of ons werk? Kijk
dan op www.contourdetwern.nl.

Computerproblemen? Kom naar PcSave in Nieuwe Stede
het verwijderen van virussen van je computer.
Kortom: alles wat in een reguliere computerwinkel gebeurt, kan ook bij PcSave, maar dan tegen
een vriendelijk(er) tarief. Goed om te weten: je
kan bij PcSave gebruikmaken van de Meedoenregeling. Dat betekent dat je de regeling kan
Repareren of kopen
PcSave repareert laptops en computers, plaatst gebruiken om iets te laten repareren of zelfs een
nieuwe harde schijven, doet aan (her)installatie gebruikte pc te kopen. Zo vallen de kosten erg
van Windows en je kunt bij ze aankloppen voor mee (of is de reparatie zelfs gratis!).
Computer kapot? Virus verwijderen? Kom eens
naar PcSave, in wijkcentrum Nieuwe Stede; een
initiatief van enthousiaste vrijwilligers met verstand van computers.

Een fijne werkplek
In de Nieuwe Stede heeft ContourdeTwern een
werkplek ter beschikking gesteld voor PcSave.
Op deze werkplek werken vaak twee tot drie
mensen, die hiermee een nuttige dagbesteding hebben en tegelijkertijd de maatschappij
ondersteunen. PcSave is op dinsdag, woensdag
en donderdag geopend van 13.00 tot 16.30 uur.
Kijk ook eens op www.pcsave.nl.

Werken in het beheer: “Laat mensen in hun waarde”
Het is een gezellige drukte bij wijkcentrum de
Nieuwe Stede op maandag. Toch lukt het om
Henk en Bianca tussen de bedrijven door te
spreken over hun werk. Henk is betaalde kracht
binnen het beheer, Bianca vrijwilliger.
Je doet het samen
Henk: “Als beroepskracht heb je een andere
verantwoordelijkheid dan de vrijwilligers, maar
uiteindelijk doe je het toch samen. Op de werkvloer voel je het verschil in die rollen niet zo erg.
We helpen elkaar allemaal en kijken naar ieders
kracht.” Bianca beaamt dat: “Iedereen heeft zijn of
haar kwaliteiten. Ik ben bijvoorbeeld weer beter
in het face-to-face gasten ontvangen bij de bar
en iemand anders is juist weer heel sterk in het
voeren van telefoongesprekken.”

is een voorwaarde. Wat echt een uitgangspunt
is: laat mensen in hun waarde, accepteer ze
zoals ze zijn. Zowel collega’s als bezoekers”, aldus
Henk. Volgens Bianca is het een basishouding
die je moet hebben: mensen in hun waarde laten. Daarop vult ze aan: “Klantvriendelijk zijn is
belangrijk, maar daarnaast moet je ook leergierig zijn. Zo heb ik verschillende cursussen kunnen volgen zoals BHV en Verantwoord Alcohol
Schenken. Er zijn veel mogelijkheden om jezelf
te ontwikkelen als vrijwilliger!”

Meld je aan!
Lijkt het je leuk om als vrijwilliger in het beheer
bij te dragen aan het realiseren van een bruisend
wijkcentrum en collega te worden van Henk en
Bianca?
Neem dan contact op met centrumcoördinator
van de Nieuwe Stede, Aurora van Schijndel. Je
Versterking gezocht
Het team is op zoek naar vrijwilligers die het kunt bellen naar 013 543 66 64 of mailen naar
beheer kunnen versterken. “Het is belangrijk om auroravanschijndel@contourdetwern.nl. Of loop
geduldig te zijn. Een goede dosis enthousiasme gezelig een keertje binnen!

Proefles fitness
Geen type voor de sportschool? Maar wil
je wel aan je conditie werken? Meld je
dan aan voor een gratis proefles fitness bij
ContourdeTwern. Elke vrijdagochtend kun
je in een prettige omgeving onder begeleiding een persoonlijk trainingsprogramma afwerken. Nieuwsgierig geworden?
Neem contact op met Jenny Schram, sociaal werker, 013 543 66 64 of jennyschram@
contourdetwern.nl
Elkaar gezellig ontmoeten bij het
Zuiderkwartier!
Ook in 2019 kun je in het Zuiderkwartier
weer terecht voor gezellige activiteiten op
de woensdag. Wat dacht je van een heerlijke lunch bij de Zuiderboot, voor slechts
€ 2? Iedereen mag aansluiten! Als je rond
11.00 uur aanwezig bent, is er altijd wel een
plekje vrij. Aansluitend is er een activiteit
voor 55-plussers, van 14.00 tot 16.30 uur. Er
wordt gezellig gepraat onder het genot van
een drankje. Daarnaast worden er thema’s
besproken, spelletjes gedaan en/of iets creatiefs ondernomen. De kosten zijn € 1,50
per keer, ook te betalen met de Meedoenregeling. Bel voor meer informatie met sociaal werker Rina van Ierland: 013 535 32 55
of mail: rinavanierland@contourdetwern.nl.
Maandelijkse dansavond in de Nieuwe
Stede
Jaren 60, 70, Nederlandstalig: alles komt
voorbij tijdens de dansavond op zaterdag
met Singing DJ Sjef van den Hout. De dansavonden vinden iedere tweede zaterdag
van de maand plaats van 20.00 tot 24.00
uur. In april is de dansavond eenmalig op
vrijdag (12 april). In de zomervakantie is er
geen dansavond. De entree is € 2,50. Dit is
inclusief een eerste kopje koffie of thee en
een hapje. Lijkt het je leuk om de dansavonden te helpen organiseren? Meld je aan bij
centrumcoördinator Aurora van Schijndel:
06 235 74 524.
Vrijwilligers gezocht voor fietsles
In Tilburg is het prettig om goed te kunnen fietsen. ContourdeTwern geeft fietsles
om mannen en vrouwen die in Nederland
zijn komen wonen veilig te laten fietsen.
Binnen dit project zijn vrijwilligers erg belangrijk. Als vrijwilliger behandel je de verkeerstheorie en ga je in de praktijk oefenen
met fietsen in de wijk. De fietslessen vinden
elke vrijdag plaats van 09.30 tot 12.00 uur
bij MFA Zuiderkwartier.
Lijkt het je leuk als vrijwilliger aan de slag
te gaan? Neem dan contact op met Fatima
Elabbassi, sociaal werker, via 06 231 44 893
of fatimaelabbassi@contourdetwern.nl.

ContourdeTwern
adres

tel
adres

tel

Wijkcentrum Nieuwe Stede
Capucijnenstraat 156
5025 LK Tilburg
013 543 66 64
MFA Zuiderkwartier
Wassenaerlaan 38
5021 VS Tilburg
013 535 32 55

internet www.contourdetwern.nl
Facebook ContourdeTwern Zuid West
Facebook MFA Zuiderkwartier
Deze pagina is een uitgave van ContourdeTwern.
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John Bent: in februari
1945 ingekwartierd in
mijn huis

Oplossing puzzel elders in deze krant

De bodem in
Nederland daalt.

Door: Anita Zeeman

Toen ik op het idee voor de puzzel voorin kwam, dacht ik dat de
uitspraak een tikkeltje overdreven was, maar ja het leverde wel een

In september vorig jaar ontving ik een bijzonder verzoek. Chris Bent uit Engeland wilde samen met zijn
vriend Geoff Painter een bezoek brengen aan mijn huis. Zijn vader John was in februari 1945 twee weken
ingekwartierd in het huis waar ik woon. Hij behoorde tot de Irish Guards 2nd Battalion (gepantserde
divisie). Chris en Geoff waren uiteraard welkom.

leuk raadsel op. En geloof het of niet, maar daags na het idee voor de
puzzel (20 november) werd de veronderstelling in het nieuws van 6 uur
bevestigd. Gouda zinkt weg in de bodem! Klonk het. De strekking van het
verhaal was dat het lager gelegen deel van nederland dat uit veengrond

Chris was al op jonge leeftijd
geïnteresseerd in WO II. Hij was een
van de weinigen met wie zijn vader
over zijn oorlogservaringen wilde
praten. Na het overlijden van zijn
vader heeft Chris brieven gevonden
van de Tilburgse familie Elstermann
waarbij John was ingekwartierd en
zo mijn adres achterhaald. Volgens
John was de heer Elstermann een
vluchteling uit Rusland.

bestaat, door uitdroging krimpt en verzakt. Gek genoeg krijgen de
mensen daar juist natte voeten van. Eenmaal uitgedroogde grond neemt
niet zo gemakkelijk meer water op, en de rivieren en kanalen blijven wel
op peil. Dit probleem staat los van het stijgen van de zeespiegel maar ook
weer niet helemaal want door het opwarmen van het klimaat droogt de
bodem ook eerder uit.
Globaal gaat het over de lijn Steenbergen, Enkhuizen. Maar geen nood.
Als het echt niet anders kan, kunnen ze altijd nog verhuizen naar Zinken.
Dat ligt hoog en droog in Oostenrijk, en in tegenstelling tot veengronden, hebben bergen de neiging te stijgen omdat ze blijven groeien.
tekst en puzzel: John Segers met dank aan shutterstock

Soul en disco Line Dance
Primeur bij De Nieuwe Stede
Buurtbewoner Kristel van de Sanden liep al lang met een plannetje rond. Als
dansdocent zocht ze naar een nieuwe, toegankelijke dansvorm die mensen
weer doet denken aan het dansen in de disco vroeger. Kristel geeft al enkele
jaren Jazzdance voor 45-plussers in de Spoorzone maar sommigen zoeken
geen wekelijkse les of vinden dat te intensief. Bij toeval stuitte ze op “Soul
Line Dance”, nog onbekend in Nederland en meteen viel het kwartje: dit is
het!
Kristel: “Zoals Country Line Dance
dans je bij Soul Line Dance in rijtjes
maar dan met de bewegingen en
muziek van de soulklassiekers als The
Trammps, The Temptations en Stevie
Wonder. Omdat ook de discohits van
bijvoorbeeld Donna Summer en Chic
niet vergeten mogen worden, wordt
de naam hier omgedoopt tot Soul en
Disco Line Dance.
Terwijl je lekker beweegt en swingt
verbeter je ook nog eens je conditie,
je lenigheid en je geheugen! Kortom:
allemaal dingen waar je blij van
wordt! Weg met alle stress en ongemakken en even een avondje alleen
maar lekker dansen!”
Kristel heeft haar plannetje voorgelegd aan wijkcentrum De Nieuwe
Stede en daar werd het warm ontvangen. Het gezamenlijk idee is nu

om een avond Soul en Disco Line
Dance te organiseren waar mensen
een keer GRATIS kunnen komen
proeven. Dit gaat gebeuren op vrijdagavond 22 februari, Wijkcentrum
De Nieuwe Stede, Capucijnenstraat
156, van 20u tot 22u, inloop vanaf
19.30uur.
Het is de bedoeling dat het een
gezellige avond wordt waar je
kan komen meedoen of alleen
komen kijken. Je kunt tussendoor
een drankje nemen en gezellig
bijpraten met je buurtgenoten. Als
het een succes wordt dan zullen er
met regelmaat dergelijke avonden
in het wijkcentrum plaatsvinden.
Aanmelden voor deze gratis avond
Soul en Disco Line Dance kan via
email: kristel@mac.com

15 MAART
TOFFE KINDERWORKSHOPDAG

Chris liet mij een geluidsopname
horen van een gesprek met zijn
vader over zijn tijd in Tilburg. Tilburg
was een paar maanden daarvoor
bevrijd. Hij vertelt dat de Britse
soldaten gastvrij werden ontvangen door de Tilburgers. Er was niet
veel eten, maar wat er was werd
gedeeld. Op hun beurt namen de
soldaten chocola en sigaretten mee
voor de families bij wie ze ingekwartierd waren. Verder werden de
soldaten door de legerarts gewaarschuwd voor intieme omgang met
meisjes, daar zouden ze ziek van
kunnen worden.
John was toentertijd 19 jaar. Hij was
vanuit België via Tilburg met zijn
tank onderweg naar Nijmegen en
ging van daaruit naar Duitsland.
Vlak voor het einde van de oorlog is
Harry Kenwright, een van zijn beste
vrienden, omgekomen bij Gildehaus
in Duitsland. John heeft hem zelf
begraven, een zeer ingrijpende gebeurtenis. Vlak daarna belandde hij
in een Duits krijgsgevangenkamp
in de buurt van Bremen. Tien dagen
later was de oorlog afgelopen en
werd hij vrijgelaten.
Hij heeft de oorlog gelukkig
overleefd en is uiteindelijk 92 jaar
geworden.
Chris en Geoff hebben veel onderzoek gedaan om de verhalen van
John en Harry te kunnen vertellen.
Zij hebben de familie van Harry opgespoord. Samen met deze familie
en leerlingen van de school waar
Harry op heeft gezeten hebben zij
een herdenking voor hem gehouden bij het oor-logsmonument in
Warrington, de stad waar hij opgroeide. John heeft daar gesproken
en een krans gelegd.
Tijdens deze reis bezoeken Chris en
Geoff een aantal plaatsen waar John
is geweest en het graf van Harry.

foto, privebezit Chris Bent
Wat mij daarbij raakte was de doos
vol met kruisjes met klaprozen die
zij bij zich hadden. Zij wilden die bij
de graven plaatsen van Harry en de
andere soldaten van de pantserdivisie
die op dezelfde dag als Harry zijn
omgekomen.
Bij het afscheid krijg ik een kopie van
de brieven van de familie Elstermann
en een foto van John.
Dit bezoek maakte mij nieuwsgierig
naar de familie Elstermann. Mijn huis
is in de jaren ’30 van de vorige eeuw
gebouwd, waarschijnlijk waren zij de
eerste bewoners. In het Regionaal
Archief Tilburg ben ik op zoek gegaan
naar informatie over deze familie.
Daar kwam ik erachter dat Hugo Paul
Elstermann in 1917 op twintigjarige
leeftijd in Tilburg was komen wonen
en werken als monteur. John had
gelijk, hij was een Russische vluchteling, geboren in 1897 in Michalowo
(huidig Polen). Hij werd ingeschreven
op de Oude Dijk 14. Hij is vervolgens

verhuisd naar de Kooningstraat 8,
een straat die nu niet meer bestaat.
Hij trouwde in 1927 in Tilburg met
Maria Joanna de Leest. Volgens de
archiefstukken werkte hij toen als
monteur in Zwolle. Zij kregen twee
zonen, Pieter en Harry, beide geboren
in Tilburg. Toeval natuurlijk, maar mijn
oudste zoon heet ook Pieter.
Hugo ging dus van Tilburg naar
Zwolle en weer terug. Ik vraag me af
of Hugo bij de Spoorwegen (sinds
1937 NS) in Zwolle heeft gewerkt.
Tilburg werd de landelijke werkplaats
voor het herstel en onderhoud van
locomotieven. Vaklieden werden toen
vanuit Zwolle overgeplaatst naar
Tilburg. Was hij een van hen? Vrij veel
van deze vaklieden kwamen in de
Zeeheldenbuurt te wonen.
Het was een bijzonder bezoek en een
mooi stukje geschiedenis van dit huis.
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Wij bieden leuke technisch-creatieve workshops op vrijdag 15 maart. Kinderen zullen die
dag geen les hebben. Kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen kiezen voor een ochtend / middag
of een heel dagprogramma. Aan het eind van de ochtend of middag gaan de kinderen met
meerdere items naar huis. Meer info of aanmelden kan via odette@ontwerpcirkel.nl

kosten; 9:00-12:00 uur € 17,50,- p.p
13:00 17:00 uur € 22,50,- p.p
Bovenstaande prijzen zijn inclusief
alle materialen, begeleiding, drinken
en tussendoortjes.

www.wijkkrantdekoppel.nl
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Leden van de wijkraad Zuiderkwartier
stellen zich voor
Peter Kolen is de vijfde in de rij

Clinic van
Marco Bakker
Maandag 21 januari was de
beroemde bariton Marco Bakker
in het Zuiderkwartier. Hij gaf een
zang-clinic bij het Koninklijk Tilburgs
Mannenkoor Sint Caecilia.

Door Anita Zeeman

foto Kim Pattiruhu
Taak bij de Wijkraad
Sinds oktober 2017 is hij bij de Wijkraad betrokken. ‘Ik wilde graag vrijwilligerswerk bij Contour-deTwern doen en van Jasper Adolfs hoorde ik dat
Wijkraad Zuiderkwartier ondersteuning kon ge-bruiken. Ik heb bestuurlijke
ervaring en heb in mijn werk bij het openbaar vervoer regelmatig contacten gehad met ambtenaren. Deze ervaring wil ik graag inzetten bij de
werkzaamheden voor de wijkraad. Na het vertrek van Geneviève vroegen
ze mij om secretaris te worden. Dat wilde ik wel, maar pas zodra ik definitief
gestopt was met werken. Ik ben sinds januari 2019 de secretaris van de
Wijkraad.’
Peter vertelt me dat hij ook nog vrijwilligerswerk doet bij de politie in
Tilburg-Noord. Hij is daar re-ceptionist.

Afgelopen zondag was de 11e
editie van de Mix and Match
bijeenkomst bij Kolektivo (Trouwlaan 189). Ik had het genoegen
om vandaag voor de eerste keer
te mogen deelnemen.
Deze bijeenkomsten worden
georganiseerd door Kolektivo,
Wijkraad Zuiderkwartier, Ruimhartig
en ContourdeTwern. Ongeveer 38
statushouders waren deze
middag aanwezig. Ik heb fantastische mensen mogen ontmoeten
en heb leuke, grappige en serieuze
gesprekken met hen mogen voeren.
Wat een inspiratie zijn deze mensen.

Het interview vindt plaats in café Berlijn waar gelukkig nog een tafeltje vrij is. Voorzien van een drankje heb ik een leuk gesprek met de
secretaris van de Wijkraad..
Vertel iets over jezelf
Peter is getrouwd en heeft twee kinderen en vier kleinkinderen. ‘Ik zeg
altijd dat we vier kleinkinderen hebben, maar door het noodlot hebben we
er nog maar drie over.’ Hij woont niet in de wijk, maar kent de wijk wel een
beetje. In zijn tienerjaren had hij een vriendinnetje in de Wassenaerlaan en
trok hij op met jongens in de Nieuwstraat. ‘Ik ging ook naar disco H2O op
het Korvelplein, in het pand waar ‘l’echo des montagnes’ op de gevel staat.
Er zit nu een fietsenwinkel in.’
Hij zag zijn pensioen naderen, maar wilde wel bezig blijven. Hij dacht in
eerste instantie niet aan vrijwilligerswerk. ‘Koken is mijn hobby en het leek
mij leuk om met een foodtruck op braderieën, rommelmarkten en dergelijke te staan.’ Hij heeft samen met een vriend een busje omgebouwd tot
foodtruck. ‘Maar helaas, ik had me verkeken op de regelgeving. Je mag
in Tilburg niet op straat bakken. Bijvoorbeeld in een viskraam mogen ze
alleen vis bakken als ze ook verse vis verkopen. Mijn foodtruck heb ik
verkocht, maar voor vrienden maak ik nog steeds kroketten, bitterballen en
worstenbroodjes.’
Hij moest wat anders verzinnen. Het werd vrijwilligerswerk.

Mix and Match

Op het menu stond deze keer
Hollandse stamppot. Keuze uit drie

soorten. Sommige genoten ervan
en anderen moesten er nog even
aan wennen. Helaas hebben de
deelnemers afscheid moeten nemen
van mijn collega Marion Kools. Zij
is er vanaf het begin bij betrokken
geweest. Ik mag haar vervangen.
Deze bijeenkomsten worden vóór de
statushouders georganiseerd. Maar
daar komt verandering in. De laatste
twee bijeenkomsten (17 maart & 14
april) gaan we samen organiseren.
Vind jij het leuk om kennis te maken
met deze doelgroep? Je bent van
harte welkom. Het begint om
14.00uur en het eindigt met een
heerlijk hapje eten rond 18.00uur.
Je kan je aanmelden bij
pascalledegroot@contourdetwern.nl
Namens de werkgroep

Laatste edities
Mix & Match
In het najaar van 2016 werd de
eerste editie van Mix & Match
gehouden in eetcafé Kolektivo
aan de Trouwlaan 189. Tijdens
deze ontmoetingen maken
statushouders, vluchtelingen
met een verblijfsvergunning,
kennis met wijkbewoners uit
Oud-Zuid. In de loop van de tijd
werden de bijeenkomsten steeds
beter bezocht. Helaas houdt de
financiële ondersteuning voor dit
initiatief op en dat betekent dat
het einde van Mix & Match in zicht
is. De laatste twee edities zijn op
de zondagen 27 maart en 14 april.
Tijdens deze bijeenkomsten wordt
er samen gekookt en gegeten.
Ook wordt er verteld wat er door
vrijwilligers wordt aangeboden.
Statushouders kunnen zelf aangeven waarin zij ondersteund willen
worden. Daarnaast zijn er andere
activiteiten, zoals spelletjes, een
voordracht, voorlezen, muziek,
dans, schilderen of een wandeling door de wijk. Ook krijgen de
statushouders informatie over de
mogelijkheden tot vrijwilligerswerk via het programma Accent
op Ieders Talent. Mix & Match
vindt plaats van 14.00 tot 18.00
uur. Wilt u hier bij zijn, meld u dan
even aan via info@wijkraadzuiderkwartier.nl.

Een TOP-avond
Vrijdag 18 januari is er geproost op het nieuwe jaar tijdens de Nieuwjaarsborrel van Accent op Ieders Talent in MFA Zuiderkwartier.Ondernemers,
actieve bewoners en partners uit de wijk waren uitgenodigd. De avond
stond in het teken van ontmoeting, gezelligheid, bijkletsen en de presentatie
van de wijkagenda. De avond was goed verzorgd en er werd genoten van
heerlijke hapjes gemaakt door talent uit de wijk.

Hobby’s
Zoals al eerder gezegd is zijn hobby koken. ‘Ik kook vooral op feestdagen,
etentjes met familie en vrienden. Ik kan niet met kookboek koken en mijn
vrouw niet zonder. Echt lievelingseten heb ik niet, maar alles wat gerookt is
vind ik erg lekker.’ Hij heeft ook jaren trompet gespeeld, zowel klassiek als
amusementsmuziek. ‘Ik heb bij de BBA een blaaskapel opgericht en ik heb
in een Carnavalsbandje gespeeld. De band bestaat niet meer, maar we zien
elkaar nog regelmatig.’

Administratie & Advies

Leo Hexspoor

- Boekhouding
- Jaaropgaven
- Belasting aangiften (ook particulier)
tel:
email:
www:

06-51197933
info@leohexspoor.nl
www.leohexspoor.nl

lid van Register voor belastingadviseurs

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!

Voorzitter John Clemminck van Wijkraad Zuiderkwartier heette iedereen
welkom. Aansluitend werd de wijkagenda gepresenteerd. Talent Petra uit de
wijk heeft zich hier de afgelopen periode voor ingezet. Op de wijkagenda
zijn alle initiatieven en activiteiten terug te vinden die georganiseerd worden
door bewoners uit de wijk. De bingo-activiteit, activiteiten van de werkgroep
Samen Sterk, Mix & Match, de kopijsluiting van wijkkrant De Koppel maar
ook de vergaderingen van Wijkraad Zuiderkwartier. De wijkagenda is te
vinden op de website www.wijkraadzuiderkwartier.nl. Aanvullingen op de
agenda zijn van harte welkom. Heeft u een leuk initiatief of organiseert u een
activiteit, geef dit dan door via info@wijkraadzuiderkwartier.nl
De nieuwjaarsborrel was een mooie aftrap en een goed begin van 2019.
Graag zien we u de volgende keer weer. Bij het koffie-uurtje, in de wijk, de
volgende TOP-bijeenkomst of…
Heeft u ook een talent, of een vraag waar iemand anders uit de buurt u
mogelijk mee kan helpen? Laat het ons dan weten en kom de eerste dinsdag
van de maand tussen 19.00 en 20.00 uur naar het koffie-uurtje in MFA Zuiderkwartier. Is mailen makkelijker voor u? Dat kan ook: info@wijkraadzuiderkwartier.nl.

