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Stadstoezicht in 
Tilburg Zuid 
Door Anita Zeeman 

Joeri is een boa, een 
buitengewoon opsporings-
ambtenaar. Hij werkt bij de 
afdeling Stadstoezicht in 
Tilburg Zuid.  

‘Ik werk in het gebied tussen de 
Paleisring/Bredaseweg en de A58. 
We zijn met z’n zessen en werken 
twee aan twee met een vast 
maatje. Wij lopen en fietsen in 
uniform op straat. Achterop ons 
uniform staat Handhaving. Ik 
heb voor Stadstoezicht gekozen 
omdat ik graag buiten onder de 
mensen werk. Ik ben de mensen 
graag van dienst. We zijn zicht-
baar, te voet en op de fiets zijn 
wij aanspreekbaar. We krijgen zo 
gemakkelijker contact met de 
bewoners dan in een dienstauto.’ 
‘Wij houden ons bezig met allerlei 
ergernissen en werken samen 
met politie. ‘Ergernissen zijn zaken 
rondom verkeersoverlast, afval, 
honden, drankgebruik in parken, 
parkeren. Wij ondersteunen de 
politie op hun verzoek, en hebben 
goed contact met de wijkagent.’ 
 
Op het vmbo had Joeri de richting 
‘bouw’ gekozen. Toen hij zich bij 
het MBO ging oriënteren op een 
vervolgopleiding kwam hij er
achter dat hij niets wat met de 
bouw te maken had leuk vond. 
Puur toevallig, hij liep een verkeer-
de gang in, kwam hij bij voorlich-
ting over veiligheidsopleidingen 
terecht. Dit sprak hem veel meer 
aan. Na zijn mbo-opleiding is hij 
meteen aan het werk gegaan. 
Eerst in een dorp en sinds oktober 
2019 in Tilburg. 

‘Ik blijf mezelf graag ontwikkelen. 
Elke keer als de mogelijkheid zich 
voordeed heb ik cursussen en 
trainingen gevolgd, bijvoorbeeld 
op het gebied van wet- en regel-
geving. Na verloop van tijd bood 
het werken in een dorp me te 
weinig uitdaging, het werd 
routine, een sleur, steeds hetzelfde 
rondje en dezelfde mensen. In 
Tilburg kan ik me beter ontwik-
kelen. Elke dag is hier anders, er 

is meer afwisseling, er zijn meer 
culturen, dat maakt het voor mij 
interessanter.’  ‘Wij werken soms 
projectmatig, onder andere met 
scholen rondom de parkeerpro-
blemen tijdens het brengen en 
halen van leerlingen. De school 
dient daarvoor bij ons een verzoek 
in. Samen met leerlingen delen 
we de eerste week groene (goed 
geparkeerd) en rode duimpjes 
(foutgeparkeerd) uit. De tweede 
week gaan we handhaven. Goed 
parkeren is in het belang van de 
veiligheid van kinderen.’ 

‘Een ander voorbeeld 
van projectmatig werken 
zijn de fietsacties in het 

centrum’. 

Eerst waarschuwen we fietsers 
die na 11:00 uur fietsen in het 
voetgangersgebied, daarna is het 
zero tolerance. Ze krijgen geen 
waarschuwing meer maar een 
boete. We kijken wel altijd naar 

de situatie.’ Joeri en zijn collega’s 
maken zelf een afweging of ze een 
bekeuring uitschrijven of niet. 
Altijd in overleg met hun maatje. 
‘Wij kwamen een bezorgauto 
tegen die zonder iemand erin of 
erbij midden op straat stond. 
Toen de bestuurder terugkwam 
vroegen wij hem om zijn auto aan 
de kant te parkeren. Wij gaven 
hem een officiële waarschuwing, 
geen boete. Bij het noteren 
en scannen van het kenteken 
kwamen we erachter dat de auto 
niet verzekerd was. Het was de 
auto van zijn baas. Wij zijn met 
die jongen naar zijn baas gereden 
en hebben deze 10 dagen de tijd 
gegeven om het in orde te maken. 
Anders zou hij alsnog een boete 
krijgen. Binnen een week was het 
geregeld. We hadden meteen een 
bekeuring uit kunnen schrijven, 
maar daar zou niemand mee 
geholpen zijn.’ 
‘Een ander voorbeeld. Achter 
het Bastion hotel zitten vaak 
Nederlandse jongeren met een 

andere culturele achtergrond 
te chillen in een auto. Zij kun-
nen meestal hun vrienden niet 
thuis ontvangen, dus ze pikken 
hun vrienden op met een auto. 
Voorbijgangers denken dat ze 
zitten te dealen, maar dat is niet 
zo. Wij komen meerdere keren 
langs en maken regelmatig een 
praatje met hen en vragen of ze 
geen rotzooi achter willen laten. 
Ze vroegen of wij er dan voor 
konden zorgen dat er meer 
prullenbakken kwamen. We 
bespreken wat ze nodig hebben 
en proberen ze tegemoet 
te komen, maar het moet wel van 
twee kanten komen.’  
 ‘Overigens, als er ergens ge-
deald wordt waarschuwen wij de 
politie. Wij hebben ook goede 
contacten met de wijkregisseurs. 
Wij constateren bijvoorbeeld 
dat de bebording niet klopt 
en laten hen dat weten. We 
constateren iets en praten 
erover met een andere afdeling.’ 
 ‘We krijgen positieve reacties 

Pastoor Vromansstraat, lentefoto Door M.  Stoop

op deze manier van handelen, 
mensen kijken anders naar ons. 
Dat geeft voldoening. Al maken 
we niet altijd iedereen blij. In 
geval van overlast wil de melder 
soms dat wij een bekeuring 
uitschrijven, maar wij zoeken 
liever naar een oplossing voor 
iedereen.’   

Creativiteit 
in de horeca
Dat bedrijven, met name in de horeca, 
creatief omgaan met de huidige 
crisis demonstreerde Berlijn Café 
onlangs. Eén van de meest populaire 
gerechten, Marokkaanse lamsstoof 
met sinaasappel, koriander, witte 
rijst, wokgroenten, Turkse yoghurt, 
mangochutney & cassave kroepoek 
kon op donderdag besteld worden en 
opgehaald bij het Café met een spe-
ciaal daarvoor bestemde Coronavrije 
zone, inclusief 1,5m begrenzing. 

Houd de facebookpagina van Berlijn 
in de gaten want er zijn plannen om 
dit vaker te organiseren. En wees er 
snel bij want op=op en weg is pech! 

Beste wijkbewoners,
Door de richtlijnen van 
het RIVM is er besloten 
dat de scouting deze 
keer uw wijkkrant niet 
komt bezorgen. Er zijn 
een aantal ophaalpun-
ten in de wijk voor u. 
(zie facebook) Neem 
gerust een extra krant-
je mee en stop die bij 
de buren in de bus. 
Zorg voor elkaar en 
help een handje daar 
waar het kan. Een 
krantje lezen over 
dingen bij u uit de wijk 
is een leuke afleiding 
in deze periode. 
De redactie wenst u 
veel leesplezier en 
blijf gezond!
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Stijn Oosterling:     redactie
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Dagmar Ebbeling: redactie
Kim Pattiruhu:     fotografie
Marc Reinieren:    website 
                opmaak 
    financiën
Odette Payens:   opmaak 
                 advertenties

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

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

redactie@wijkkrantdekoppel.nl    
www.wijkkrantdekoppel.nl

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

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

Eerstvolgende
Koppel komt uit 

op 27 juni,

Kopijsluiting is 
op 2 juni.

Alle aanlever -
specificaties kunt 

u vinden op 
onze website.

Ook zijn daar de 
reeds verschenen 
kranten digitaal 

te lezen.

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

Een gezond en 
gelukkig konijn
Door Heike Peels & Joanna Servaes

diggersrecordstore.nl

In Nederland staat het 
konijn op de derde plaats 
van veel gehouden huis-
dieren. Konijnen zijn actieve, 
slimme en sociale dieren en 
worden vaak beschouwd als 
het ideale speelkameraadje 
voor een kind. Toch is het 
houden van een konijn lang 
niet zo gemakkelijk als het 
lijkt. Hierdoor kan de aan-
koop vaak uitlopen op een 
teleurstelling. Dat is verve-
lend voor het konijn, maar 
zeker ook voor u. Hieronder 
een aantal tips voor een 
gezond én gelukkig konijn.

Een konijn is een groepsdier, 
houd daarom minstens twee 
konijnen samen in een voldoende 
groot hok. De beste combinatie 
is meestal een mannetje en een 
vrouwtje. 

“Zet nooit zomaar 
twee vreemde volwassen 

konijnen bij elkaar, ze 
kunnen elkaar 

dan flink verwonden”. 

Op de website van de LICG kunt 
u uitgebreide informatie vinden 
over het koppelen van twee 
konijnen. In de konijnenopvang 
zitten vaak konijnen die in een 
opwelling gekocht zijn. Zij 
verdienen ook natuurlijk een 
tweede kans. Als u op zoek bent 
naar een konijn, ga dan eerst 
eens naar de opvang bij u in de 
buurt (bijvoorbeeld De Konijnen-
herberg in Moergestel). Zij 
kunnen u ook helpen bij het 
koppelen.We adviseren om 
zowel mannelijke als vrouwelijke 
konijnen te castreren. 
Ongecastreerde mannetjes 
kunnen agressief worden, 
vechten, sproeien en voor 
ongewenste nakomelingen 

 

zorgen. Vrouwelijke konijnen 
hebben op latere leeftijd een 
vrij grote kans op baarmoeder-
kanker of -ontstekingen, daarom 
adviseren we om voedsters op 
6 maanden te laten castreren.  

Voeding

Helaas zien we veel gezond-
heidsproblemen ontstaan 
doordat konijnen verkeerde 
voeding krijgen. Konijnen zijn 
planteneters en hebben behoef-
te aan heel veel vezels. Geef uw 
konijn elke dag onbeperkt vers 
hooi. Daarnaast kunt u uw 
konijn groentes aanbieden. 
Vooral groene bladgroenten 
zijn gezond. Brood en fruit vin-
den konijnen erg lekker, maar 
zijn dikmakers en kan een 
konijn niet goed verteren. Als u 
uw konijn brokjes aan wilt 

bieden, kies dan voor biks en 
niet voor gemengd konijnenvoer, 
omdat het dier dan niet de 
lekkerste dingen eruit kan pik-
ken. Een konijn heeft genoeg aan 
maximaal 1 à 2 eetlepels biks op 
een dag. 

Vaccinatie

Er bestaan bij konijnen twee 
gevaarlijke en zeer besmet-
telijke ziektes: myxomatose en 
VHD (ook RHD genoemd). Beide 
ziektes zijn vrijwel altijd dodelijk. 
Gelukkig bestaat er voor beiden 
een vaccin. 

“Het advies is dan ook 
om uw konijn één keer 

per jaar te laten 
vaccineren, ook als het 
dier niet buiten komt”.  

Lezing

Wilt u graag meer tips en 
informatie over een gezond en 
gelukkig konijn, dan bent u van 
harte welkom bij onze lezing. 
Houd onze facebook pagina in 
de gaten voor meer informatie. 
Tot slot willen wij namens 
Dierenkliniek Den Herd mens 
en dier sterkte wensen in deze 
moeilijke tijd. 

POMPEN
ONDERHOUD
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De Kerf & Van Sprang uw notarissen in Tilburg Wij adviseren u zorgvuldig bij het  o pstellen 
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!

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

PERSOONLIJKE
AANPAK

BETROKKEN
BIJ UW ZAAK

TRANSPARANTE
TARIEVEN & OFFERTES

FAMILIERECHT
ERFRECHT

ESTATE PLANNING
ONROEREND GOED 

ONDERNEMINGSRECHT 

Een frisse wind 
door uw notariële akten  
door  Mevr. Mr. Aefke (A.M.G.) van de Garde, kandidaat-notaris

Het voorjaar komt er langzaam weer aan. Voor veel mensen het ideale moment om
de grote schoonmaak te houden om weer lekker fris te starten. Wellicht is het ook 
een goed moment om ook eens door uw eerder opgemaakte akten te bladeren. Denk 
bijvoorbeeld aan uw samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden / partnerschaps-
voorwaarden, testamenten of levenstestamenten. 
 
Waarom opnieuw naar uw akten kijken? 

In veel gevallen worden er akten opgesteld die daarna voor jaren in de kast verdwijnen. Op zich is 
dat natuurlijk een goed teken, maar er kleeft ook een risico aan. Past de akte nog wel bij uw huidige 
vermogen, uw huidige situatie en sluit het nog wel aan bij de huidige wetgeving? In de praktijk komen 
we regelmatig akten tegen die wel een update kunnen gebruiken. Ik zal hiervan een aantal voorbeelden 
geven. 
 
Samenlevingscontract 

Bij de aankoop van een woning wordt door veel stellen ook meteen een samenlevingscontract 
opgesteld. Zo worden onder andere duidelijke afspraken vastgelegd die betrekking hebben op de
verdeling van de woning bij het eindigen van de relatie en een regeling voor de verdeling van de 
gemeenschappelijke goederen in geval van overlijden. In veel gevallen zijn er op het moment van het 
opstellen van het samenlevingscontract nog geen kinderen. Wanneer er kinderen komen, kan dit een 
reden zijn om uw samenlevingscontract aan te passen. 

Huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden 

In een groot aantal huwelijkse voorwaarden is een jaarlijks verrekenbeding opgenomen. Dit is een 
bepaling die inhoudt dat de inkomens van de echgenoten/partners jaarlijks met elkaar verrekend 
dienen te worden. In de praktijk blijkt echter vaak dat echtgenoten het jaarlijks verrekenbeding niet 
uitvoeren. Dit kan verregaande consequenties hebben wanneer u zou besluiten te gaan scheiden. 
Zo kan een rechter in dat geval bepalen dat de huwelijksgemeenschap verdeeld zou moeten worden 
alsof er een algehele gemeenschap van goederen heeft bestaan. 

Testament 
Het advies is om uw testament om de vijf jaar eens uit de kast te halen om te kijken of de opgestelde 
tekst nog past bij uw wensen en uw huidige situatie. Wanneer uw vermogen is toegenomen, kan het 
fiscaal voordelig zijn om uw testament aan te passen. In de praktijk zien we ook nog veel oude testamen-
ten, de zogenaamde ouderlijke boedelverdeling. Met de wetswijziging uit 2003 is er in de meeste 
gevallen veel fiscaal voordeel te behalen wanneer u het testament een update geeft. 

Levenstestamenten 
Wanneer u medische wensen in uw levenstestament heeft opgenomen is het van groot belang dat u 
deze wensen jaarlijks bekrachtigd voor het geval een arts hier gebruik van zou willen maken. Wanneer 
u deze medische wensen niet bekrachtigd, kan een arts twijfelen aan uw wil op het moment dat hij 
mogelijk gebruik zou willen maken van uw levenstestament. De verandering van de samenstelling van 
uw vermogen kan ook een reden zijn om uw levenstestament aan te passen. Bijvoorbeeld als u een eigen 
onderneming start. 

Twijfelt u of uw akten nog wel aansluiten bij uw huidige situatie of bij de huidige wetgeving of heeft u de opge-
nomen bepalingen uit uw akten niet nageleefd zoals dit eigenlijk de bedoeling was? Laat u in dat geval informe-
ren door uw notaris. Uw notaris kan u helpen ook uw akten op te frissen, of u geruststellen waardoor de akten 
weer netjes terug in de la kunnen. Aarzel niet en mail naar info@notaristilburg.nl of bel met 013-532 11 55. 

Biljartclub 
Trouwlaan 
 

Wij zijn een gezellige biljartvereniging voor 50+ers.  U kunt bij 
ons recreatief biljarten, maar we nemen ook deel aan diverse 
competities voor senioren. De competities worden in diverse 
spelsoorten gespeeld. Uw moyenne is niet belangrijk. Het gaat 
bij ons vooral om het spelplezier! 
Loop een keer bij ons binnen om de sfeer te proeven. Wij biljarten 
van maandag tot en met vrijdag van 13:00 – 17:00 uur. Kortom: u 
kunt op elke werkdag bij ons komen biljarten! 

Wij doen dat in MFA Zuiderkwartier in Tilburg. (Zodra het 
Zuiderkwartier weer geopend is.) De contributie bedraagt € 50,-- 
per jaar. (Wij zijn deelnemer aan de meedoen regeling van de 
gemeente Tilburg.) 
 
Voor meer informatie: Biljartclub Trouwlaan, Wassenaerlaan 38 , 
5021 VS Tilburg, 013-2113202 / 06-49694104   
toonvdmark@hotmail.com 

Schilderij door Martijn de Boer 
Korvelplein in de mist (30 x 40 cm)    
www.martijndeboer.com
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Uw contactpersonen bij de gemeente

Kitty Marijnissen (kitty.marijnissen@tilburg.nl / 06-53 89 78 44).
Ankie van de Sande (ankie.van.de.sande@tilburg.nl / 06-15 88 18 44).
Algemene klachten of meldingen: via 14 013 of de gratis BuitenBeter app.

GEMEENTENIEUWS
Iedere twee jaar wordt de Wijktoets uitgevoerd. Hiervoor worden gegevens van 
gemeente en politie gebruikt, maar ook informatie uit de Lemon-enquête die door 
veel bewoners is ingevuld. 

Cijfers
Tilburgers geven hun buurt gemiddeld een 7,4. Het onderwerp met het laagste cijfer 
is vervuiling: bewoners geven hiervoor gemiddeld een 5,6. In deze wijk ligt dit cijfer 
helaas nog lager. De gemeente gaat met dit onderwerp aan de slag, maar kan dit niet 
alleen. Het vraagt ook verantwoordelijkheid van bewoners. Gooi uw afval daarom 
niet op straat, zet geen afval naast ondergrondse afvalcontainers of glas- en tex-
tielbakken. Samen houden we Tilburg schoon. Wilt u iets bijdragen aan een schone 
buurt? Kijk op de website van Groen Xtra voor meer informatie: www.groenxtra.nl  

Bent u nieuwsgierig naar de cijfers van de Wijktoets of Lemon voor uw eigen buurt? 
Kijk dan op de website van de gemeente (zoekterm Wijktoets). De resultaten van 
alleen de Lemon-enquête zijn terug te vinden op www.lemontilburg.nl.

Sinds eind februari heeft Tilburg te maken met het coronavirus. Er worden steeds 
meer landelijke, regionale en lokale maatregelen genomen om de gevolgen van dit 
virus te beperken.

Ondertussen gaat de gemeentelijke dienstverlening zo veel mogelijk door. Dat geldt 
bijvoorbeeld ook voor de dienstverlening van Werk en Inkomen. Verder zijn er speciale 
maatregelen voor ondernemers en er zijn verschillende initiatieven in de stad om 
elkaar te helpen. De laatste informatie hierover staat op tilburg.nl 

De landelijke richtlijnen zijn te vinden op de websites RIVM.nl en rijksoverheid.nl. Ie-
dereen in Nederland wordt gevraagd deze op te volgen. Samen zorgen we voor elkaar.

In 2021 wordt de Veestraat (gedeelte tussen de Varkensmarkt en De Ruijterstraat) 
heringericht. Er komt een voorlopig ontwerp dat we in mei of juni met bewoners 
zullen bespreken. De uitvoering van het project zal tussen mei en december 2021 
plaatsvinden. 

Op 5 maart was de eerste bijeenkomst met het reviewpanel. Dit panel denkt mee en 
adviseert over het gebied tussen de Ringbaan Zuid, Broekhoevenseweg, Trouwlaan 
en richting centrum, aansluitend op de gebieden waar al betaald parkeren geldt. De 
bijeenkomst heeft veel bruikbare informatie opgeleverd. Er volgen nog twee avonden 
met het reviewpanel, dan wordt een advies opgesteld, waarna het College van B&W 
beslist. Nadat het College heeft besloten, zal er een informatie avond worden 
georganiseerd voor alle bewoners uit de wijk.

Met het tweede deel van de wijk Trouwlaan - Oerle start de gemeente op korte 
termijn. Dat is het gebied tussen Trouwlaan, Ringbaan Zuid, Oude Goirleseweg/
Laarstraat/Korvelseweg en richting centrum, aansluitend op reeds bestaand betaald 
parkeren gebied). Eerst is er een inloopavond waarbij bewoners uit dat gebied zich 
op kunnen geven voor het reviewpanel en daarna volgen de vergaderingen met het 
reviewpanel zelf. 

Ontmoeting met de Koning
Wijkbewoner Frans Schuurmans had in februari een bijzondere ontmoeting. Frans vertelt: 
"Op dinsdag 11 februari was ik uitgenodigd om in gesprek te gaan met Koning Willem-
Alexander. Deze uitnodiging heb ik gekregen omdat ik samen met mijn buren het project 
'Leefstraat Tilburg' ben gestart. Een Leefstraat is een straat die gedurende 4 weken in de 
zomervakantie wordt afgesloten en wordt ingericht als tweede huiskamer voor de buurt. 
Andere genodigden waren betrokken bij grote initiatieven zoals het Spoorpark en Spin-
derwind. Ik vond het dus nogal wat dat ik mocht vertellen over ons kleine project.

De Koning was echter zeer geïnteresseerd toen ik hem vertelde over de Leefstraat en wat 
dat heeft opgeleverd. Ik ken nu bijna al mijn buurtbewoners. Mensen uit de nabijgelegen 
woongroep 'samen verder' sloten aan voor het avondeten, wat vaak een gezellige avond 
inluidde. Dat is misschien iets kleins, maar ik vond dat erg bijzonder. Van de Koning kregen 
we als buurt complimenten voor onze actieve houding in de organisatie. De mooie 
conclusie was dat eigenaarschap het succes van burgerinitiatieven bepaalt." 

Veranderingen Kromhoutpark
De gemeente gaat werkzaamheden uitvoeren in het Kromhoutpark. Er is een nieuw 
ontwerp, dat in overleg met een aantal bewoners is aangepast. Hierbij is ook Bureau B+B 
betrokken, zij waren verantwoordelijk voor het oorspronkelijke ontwerp en de aanleg 
van het Kromhoutpark begin jaren negentig. De werkzaamheden starten dit najaar. 

Er is groot onderhoud nodig aan de vijver, waar de vijverfolie moet worden vervangen. 
Daarnaast wordt er bamboe vervangen en wordt er gewerkt aan een deel van de paden. 
Ook kijkt de gemeente opnieuw naar de verdeling van de speelplekken in het Kromhoutpark 
en komen er nieuwe speeltoestellen. 

In het ontwerp is ook rekening gehouden met klimaatdoelstellingen. Door het aansluiten van 
het regenwaterriool op de vijver, kan de vijver bij extreme regenval als buffer dienen voor 
overtollig water. De nieuwe beplanting in en rondom de vijver trekt meer insecten en dieren 
aan en vergroot zo de biodiversiteit in het park. 

Wijktoets 2020

Maatregelen vanwege coronavirus

Veestraat

Uitbreiding betaald parkeren 
Trouwlaan - Oerle

Steeds meer bezoekers van MFA Zuiderkwartier komen op de fiets. De gemeente 
plaatst daarom binnenkort extra fietsbeugels tegenover de ingang van de MFA. 
Wij verzoeken u vriendelijk uw fiets goed in de beugels te stallen zodat het 
voorterrein netjes en toegankelijk blijft.

Extra fietsbeugels 
MFA Zuiderkwartier
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Voor u gelezen
Stripboeken

Door Wim & Monique Werker 

In 1952 kwam de eerste Donald Duck in de verkoop 
en ik kreeg een abonnement op het blad. Gevolg, een 
levenslange stripboekverslaving. 

Ik wil graag een lans breken voor een goed stripboek. Nu is dat 
gevaarlijk, dat snap ik, want wat ik mooi of goed vind kan u 
vreselijk vinden. Maar toch ...  In 1957 lag ik in een ziekenhuis en 
kreeg als cadeau “Het geheim van de Eenhoorn” uit de serie Kuifje. 
Ik was helemaal verkocht en ik ging de serie verzamelen. Achteraf 
bleek dit een van de beste series uit de stripwereld, vond ik en vind 
ik nog. Nu heb ik een flink aantal min of meer complete stripboeken 
series. De voornaamste zijn:  
- de serie van Asterix door Goscinny en Uderzo 
- de boeken van Robbedoes en Kwabbernoot en die van Guust door  
   Franquin 
- de serie van Luky Luke door Morris 
- de serie van Tom Poes en Ollie B. Bommel door Marten Toonder 
- de boeken van Buck Danny door Charlier 
- de serie van agent 327 door Martin Lodewijk 
- de serie van Douwe Dabbert door Piet Wijn 
- Donald Duck door Walt Disney 

lid van Register voor belastingadviseurs

Leo Hexspoor
Administratie & Advies

- Boekhouding
- Jaaropgaven
- Belasting aangiften (ook particulier)

tel:  06-51197933
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www: www.leohexspoor.nl

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

Hoera! 
100 jaar Welpen
Het is een smakelijk gezicht: verhitte hoofden voor de oven. Stiekem likkend aan vingers 
met beslag. Met een glimlach stuur ik ze naar de wasbak: ‘Handenwassen! Rauw beslag is 
wel lekker, maar niet goed voor je buik. En de cupcakejes worden echt niet sneller gaar, als 
je bij de oven blijft staan…’

Als de handen gewassen zijn, 
gaan we naar ons eigen lokaal 
toe. Nu de oven zijn werk doet, 
hebben we onze handen vrij om 
het lokaal feestelijk te versieren 
voor als de raadsleden komen. 
De rest van de groep 7 tot 11 
jarigen is al druk in de weer met 
papier, stiften, scharen en niet-
machines. Een slinger hangt al. Ai, 
voor de wandschildering en die 
wil ik graag laten zien. Het thema 
van de Welpen is Junglebook. Het 
verhaal van Mowgli, opgevoed 
door de dieren van de jungle. 

Op de muur staan 8 van locaties 
waar Mowgli en Shanti uit het 
verhaal van Rudyard Kipling 
komen. Dat getal is geen toeval. 
Deze staan namelijk voor de 
activiteitengebieden waaruit 
wij als Welpenleiding kunnen 
putten als we onze Welpen 
willen uitdagen. Vandaag zijn 
twéé activiteitengebieden op 
het programma: De Raadsrots 
(Veilig en gezond) en Haveli (Sa-
menleving). De Welpen hebben 
vandaag met losse ingrediënten 
zelf het beslag voor de cupcakes 
moeten maken. Zélf ingrediën-
ten afwegen, zelf volgens de 
volgorde van het recept mixen, 
maar: ook zelf er voor moeten 
zorgen dat hun werkplek schoon 
moest blijven. Natuurlijk helpt 
de leiding. Maar niet te veel. En 
dan is het mooi om te zien hoe 
zo’n groepje van 5 tot 6 kinderen 
het zelf aanpakt. Als Welpenlei-
ding stellen wij een paar keer per 
jaar de groepjes, ‘boomhutten’,  
opnieuw samen. We kijken daarbij 
niet alleen naar leeftijd, maar ook 
naar de karakters en ontwikkeling 
van de kinderen. En dan is het 
gaaf, als je ziet dat de kinderen 

opbloeien. Zich comfortabel 
genoeg voelen om bijvoorbeeld 
de leiding te nemen…
Zo ook vandaag. Een van de 
jongens is uit zijn comfortzone 
gekomen en zit heel fanatiek 
driehoekjes te knippen en deelt 
deze uit aan de kinderen van 
zijn tafel. Zijn boodschap: Daar 
liggen de stiften, maken jullie 
de vlaggetjes mooi? Vervolgens 
haalt hij de versierde driehoekjes 
op en geeft ze aan een Welp die 
met een nietmachine klaar zit. 
Hop! Daar gaat de vlaggenlijn! 
Samen kijken ze tevreden hoe 
de Welpenleiding de vlaggenlijn 
ophangt. Dat hebben ze maar 
mooi gefixt!

Wat een verschil is dat met hoe 
de Welpen, of Esta’s, vroeger, 
100 jaar geleden in Nederland 
begonnen zijn. Alleen jongens 
mochten zich aanmelden bij de 
Scouting. De meiden werden 
pas later toegelaten. En daarna 
gemengd samen avonturen 
beleven, zoals bij Scouting PVG. 
En: we zijn niet alleen meer bezig 
met buiten kamperen of knopen. 
We doen zulke gaven dingen! 
Welpen spelen bijvoorbeeld 
spannende spellen in de wijk, 
koken een internationale maal-
tijd voor de ouders, maken een 
aflevering van Het Klokhuis, en 
doen andere creatieve program-
ma’s. En dan het jaarlijkse zo-
merkamp. Maanden aan voorbe-
reiding zitten er in. Het is zowel 
voor de leiding als de kinderen 
een week lang buffelen, maar 
als je de verhalen naderhand 
hoort… Wat ze beleefd hebben, 
hoe ze gelachen hebben, de 
leiding voor de gek gehouden, 
laat opgebleven, de spellen die 

ze gewonnen hebben en dan de 
bonte avond! Bij de evaluatie moet 
ik er vaak smakelijk om lachen. 
Maar waar ik mijn kick uit haal? 
Juist: wat ze gegroeid zijn. 
Grenzen die ze op een goede 
manier hebben kunnen verleggen. 

O ja: Het thema Samenleving van 
vandaag. De Welpen hebben de 
uitdaging aangenomen: Tijd voor 
Taart. Iedere Welpengroep is 
uitgedaagd om een foto te maken 
met een gemeentelijke bestuurder 
mét taart. Dus vandaar dat we 
Frans van Aarle van Lokaal Tilburg 
hebben uitgenodigd om een 
heerlijke zelfgemaakte cupcake te 
komen eten in ons mooi versierde 
Welpenlokaal aan de Generaal 
de Wetstraat 68. Laten zien hoe 
belangrijk Scouting PVG is voor 
Tilburg. 

foto; archief PVG

Om te eindigen waarmee ik begonnen ben, Kuifje. Er is een prachtig 
museum in Leuven (België) over Hergé. Vorig jaar heb ik het bezocht 
samen met mijn zoon en schoonzoon. Zeer de moeite waard voor 
de jeugdige en volwassen liefhebber. Koop weer eens een (goed) 
stripboek! 2e hands zijn ze ook zeer leesbaar. 
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Linde in 
Barcelona 
 
Vorig jaar rond deze tijd was ik bijna klaar met mijn 
bachelor. Thuis in Tilburg. Halsoverkop besloot ik me in 
te schrijven voor de double degree, een gecombineerde master, 
waarvan een deel in Barcelona. 

foto; Linde Vromans

En nu zit ik hier, met de zonnestralen op m'n gezicht. In een nisje 
voor het raam in mijn appartement kan ik van bovenaf op een pleintje 
uitkijken. Wat heerlijk mensen kijken betekent. Ik kwam er al snel 
achter dat dit goed kan, aangezien mensen eigenlijk nooit omhoog 
kijken.  
Nu is studeren in Spanje natuurlijk niet altijd alleen maar leuk en fijn 
en zonnig. Alles zelf moeten regelen is wennen, en als dingen moeilijk 
zijn, zijn alle mensen die echt heel dichtbij me staan, toch ver weg. 
Bellen en appen helpt natuurlijk. Ik zou niet weten hoe ik het zou 
stellen 20 jaar geleden, met weinig contact mogelijk naar het thuis-
front.  Soms is het aanpassen aan de Spaanse gewoonten. Studenten 
en docenten die te laat komen bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk is het 
natuurlijk vooral een hele bijzondere en leerzame ervaring. 
Het is genieten van de tapas, vermut en wijn en natuurlijk vooral de 
zon die hier elke dag schijnt… dat ga ik zeker weten missen als ik 
volgend jaar weer in de druilerige herfst zit.  
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De Mozaïekgroep 
bij de Nieuwe Stede 
 
De mozaïekgroep heeft al ruim drie jaar een vast atelier bij de Nieuwe 
Stede. De docent is Ineke Krooswijk een 56-jarige vrolijke vrouw. Ze is 
zeer creatief.  ‘Ik maakt van niets iets’, zoals ze zelf zegt. Ooit volgde zij 
zelf een mozaïekcursus en het liet haar niet meer los. Haar favoriete 
onderwerp is dieren. Met een kleine groep startte ze thuis zelf met het 
geven van een cursus, maar de groep werd te groot en zij vonden een 
plek bij wijkcentrum de Nieuwe Stede.  

Elke vrijdagmiddag werkt een groep van zo’n 12 vrouwen aan 
prachtige, kleurrijke mozaïekstukken. Het is een vaste groep die naast 
deze hobby, ook lief en leed samen deelt.  Natuurlijk zijn nieuwe 
deelnemers van harte welkom!  En…. mannen zijn óók welkom. De 
groep zoekt dringend een handige klusjesman die de -vaak zware- 
werkstukken van ophangmateriaal kan voorzien. Dus als u af en toe 
tijd heeft én handig bent, neem dan contact op met Ineke via: 
eanswoman47@hotmail.com 

Last minute
Column
Door Stijn Stenzel

Gisterenavond vroeg Kim, een van de redacteuren van de Koppel, of ik last minute nog een column 
in me  had. Ik zei bijna meteen ja maar wat schrijf je nou in een tijd als deze. Onze wijk is, net als de 
rest van het land, in de greep van het coronavirus. Ook ik, mijn vrouw en onze pasgeboren zoon 
Senna zitten het grootste gedeelte van de dag thuis. Alles wat wij meemaken, maken we zelf niet 
mee. Het gebeurd nu toch vooral ongeveer 4 km hiervandaan in het ETZ en de andere ziekenhuizen 
van Nederland. Er worden woorden gebruikt als frontlinie en strijd en we zijn met zijn allen 
verantwoordelijk voor de goede uitkomst. 
Ons bestaan is een boek geworden waarvan het einde nog niet geschreven is. Ik ben een positief 
mens en ga er dus nog steeds vanuit dat de soep minder heet gegeten wordt dan hij wordt 
opgediend. Ik geloof in de veerkracht van ons als samenleving en denk dat wij, als we maar willen, 
haast alles aankunnen. Ik hoop dat we leren van wat er hier gebeurd is en dat we die lessen 
meenemen naar de rest van onze beschaving.  

Ik ben geschrokken van de hardheid van sommigen en geraakt door de zachtheid van velen. 
Mensen die geen rekening meer met een ander willen houden en zoveel waarde hechten aan hun 
schone kont domineren helaas het nieuws. De mensen die koken voor hun buren, boodschappen 
doen voor ouderen en ook vooral familie van al die mensen die vitale beroepen uitoefenen zie je 
veel minder. Want achter al die mensen die wij helden noemen zitten partners, kinderen, ouders, 
opa’s en oma’s die hun geliefden elke dag naar de “fronlinie” zien vertrekken. Ik heb het dan relatief 
makkelijk met een vrouw die met bevallingsverlof thuis bij mijn kleintje is.  

Ik vind het jammer dat de media niet meer aandacht besteed aan het goede in de mens, dat is er 
veel meer dan het kwade. Er wordt wel gezegd dat de media ons levert wat wij willen maar ik denk 
dat dat niet klopt. Ik wil niet wegkijken voor wat er gebeurd maar ik zoek balans. Laat meer goed 
nieuws zien, hoe klein het ook is. De kleinste dingen maken vaak het meeste los en goed voorbeeld 
doet goed volgen. Ik wens jullie allemaal gezond verstand en een gezond lichaam toe en let een 
beetje op elkaar.

Schoonmaakacties 
Oud-Zuid uitgesteld 
 
Vanwege het Coronavirus konden de schoonmaakacties in het Fokkerpark, bij de Zuidkaap, op het 
Transvaalplein en Columbusplein op 14 maart niet doorgaan. Hopelijk kunnen we later in het jaar wel 

aan de slag. We hebben 
de schoonmaakacties verplaatst 
naar zaterdag 5 september. 
Hoewel iedereen begreep dat het 
niet door kon gaan vond men 
het wel jammer. Een teleurge-
stelde buurtbewoner heeft op 
eigen initiatief contact gezocht 
met Groen Xtra en daar een afval-
grijper opgehaald. Hij ruimt nu af 
en toe afval op en levert zo een 
bijdrage aan het enigszins netjes 
houden van het ransvaalplein.
 Er is ook iemand in actie geko-
men tegen hondenpoep op het 
Transvaalplein. Bij de poep staan 
bordjes met de tekst  
‘ASO aan het werk’. 

foto; P. Stoop
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Lichtjaren verwijderd 

Hoe zal ‘t nou toch met de wereld wezen
Als dit gedicht nog eens wordt afgedrukt
En voorzover dit vers valt na te lezen
(Wanneer althans de distributie lukt)?

Ik zie veel winkels nu vrijwillig sluiten
Met name dan die in de binnenstad 
Maar volgen ook de zaken net daarbuiten
Als ik dit alles krabbel in het klad?

Zijn mensen nog zo bang, dan wel veel banger
Wanneer dit spinsel wordt gepubliceerd?
En duurt de hele toestand wéér wat langer?
En is wc-papier nog zo begeerd?

Ik weet slechts wat ik weet op dít moment
Waar ú reeds hopelijk voorbij aan bent

Ko de Laat

foto: M. Reinieren
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CORONA
en wat we ermee moeten....

THEMA 
deze uitgave:

Diagnovum opent tijdelijk centrale prikposten voor 
bloedafname
In plaats van de reguliere prikposten in iedere buurt heeft Diagnovum tijdelijk centraal gelegen 
prikposten ingericht voor bloedafname. Dit als maatregel om de kwaliteit en veiligheid van zorg 
tijdens de coronapandemie te borgen. 

Locaties en tijdelijke openingstijden: 
•  Apotheek Groenewoud, Pater vd Elsenplein 86, Tilburg dagelijks van 8.00 tot 11.00 uur
•  MFA Kruispunt, Sabelhof 12, Tilburg dagelijks van 8.00 tot 11.00 uur 
•  Wijkcentrum De Symfonie, Eilenbergstraat 250, Tilburg dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur 

en 14.00 tot 16.00 uur (middag uitsluitend voor mensen met milde klachten zoals hier-
onder beschreven)

•  GC Reeshof, Dubbeldamstraat 6, Tilburg dagelijks van 7.00 tot 11.00 uur en 14.00 tot 
16.00 uur 

•  GC Padua, Hoefstraat 191, Tilburg dagelijks van 7.00 tot 10.00 uur en 15.30 tot 16.30 uur 

Op de website van Diagnovum, www.diagnovum.nl/locaties, staan de actuele locaties en 
openingstijden. Op enkele prikposten kunnen mensen, binnen de aangegeven tijd,  alleen 
terecht met klachten van neusverkoudheid, niezen, hoesten en/of keelpijn. Alle prikposten 
die niet in het overzicht staan, zijn tijdelijk gesloten. Indien de locaties in het overzicht voor 
cliënten niet bereikbaar zijn, kan contact worden opgenomen met de zorgverlener (zoals 
huisarts, trombosedienst specialist).

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Diagnovum geeft aan de richtlijnen van het RIVM te volgen en geen hand te geven. De 
medewerkers dragen, in aanvulling op de richtlijnen, wanneer zij thuis bloed afnemen en 
wanneer zij werken op de prikpost voor mensen met verkoudheidsklachten, een bescher-
mingskap en handschoenen.
Patiënten bij wie (verdenking van) besmetting met het coronavirus is vastgesteld, worden 
door Diagnovum medewerkers thuis geprikt met aanvullend een jasschort. 

Bij vragen of zorgen kan contact opgenomen worden met het Klantcontact Centrum van 
Diagnovum via 013-539 36 36.

Positiviteit
Door Martijn Hessels

We leven op dit moment in een moeilijke en onzekere tijd waarin er veel gebeurt en waarin 
we weinig kunnen doen omdat veel dicht is, ook mag er weinig tot geen sociaal contact 
onderhouden worden. Binnen zitten en afstand houden moet dan in acht genomen worden. 
Wat fijn dat je dan Wijkkrant de Koppel lekker door kunt kijken of lezen. Nu wilde ik graag 
een positief bericht typen om veel mensen in deze tijd een hart onder de riem steken, want...     
...wat is er nu leuker dan ook naast de moeilijke berichten en negativiteit ook eens een fijn 
en positief berichtje te lezen met 1 a 2 foto’ s erbij. Nou, dat zal ik nu eens doen, Ik doe dit 
tot nu toe elke dag op mijn facebook, en wordt erg gewaardeerd door iedereen. Ik praat dan 
over het weer als het mooi is en wat ik zoal doe en hoe ik mezelf positief wil houden. Vooral 
door als je even naar buiten kunt om dan vooral van de kleine dingen te blijven genieten, de 
zang van vogels, de bloemen en het opkomen van de natuur in de lente. Of vooral de mooie 
zonsopkomst of zonsondergang. Want sta dan even stil en kijk!! Wie kan daar nu niet van 
genieten? 
Als iedereen dat nu zou doen, dan voel je jezelf denk ik al een heel stukje beter, mij helpt het 
wel!!!

Nou ik denk dat dit best positief is, geniet van mijn foto en tot de volgende keer...

BELLEN
Bel je buurvrouw, tante, opa, oma 
of vriend met dementie wat vaker. 
Zet een telefooncirkel op met 
familie of vrienden. Zo ontvangt 
iemand met dementie regelmatig 
een belletje.

POST VERSTUREN 
Stuur een vrolijk kaartje (eventu-
eel met foto’s van jezelf of je gezin 
erop) met lieve groet. 
Je kunt na tuurlijk gewoon zelf 
een kaartje op de bus doen maar 
het kan ook bijvoorbeeld via 
www.omapost.nl. 
Op www.greetz.nl kun je ook een 
muzikale kaart laten bezorgen! 

Of misschien willen de kinderen 
een tekening maken die je op 
kunt sturen?
Laat op de kaart ook je telefoon-
nummer achter als je bereikbaar 
bent als er hulp is gewenst. 

BOODSCHAPPEN 
Biedt aan om boodschappen te 
doen. Wees proactief en bedenk 
zelf wat écht nodig is als iemand 
dat zelf niet meer kan bedenken; 
brood, zuivel, groenten. Geef aan 
wanneer je de boodschappen 
langsbrengt en leg in eenvoudige 
taal uit waarom je niet binnen kan 
komen en geen handen schudt. 

VERWENPAKKETJE 
Breng een verwenpakketje bij 
iemand met dementie in je buurt; 
een tijdschrift, enkele zakjes 

Tekst: Alzheimer Nederland 
Veel mensen met dementie zijn kwetsbaar en ontvangen nu geen 
of veel minder bezoek. En dat terwijl ze vaak afhankelijk zijn van het 
contact met anderen. Wat kun jij doen voor je buurvrouw, tante, opa, 
oma of vriend met dementie? Een aantal tips: 

foto: P. Stoop

thee, een voorjaarsbloemetje of 
wat lekkers. Doe er een gezel-
lige kaart, tekening of kleurrijk 
tijdschrift bij. 

DIGITAAL CONTACT 
Kan iemand met dementie nog 
met een mobiele telefoon, tablet 
of computer overweg? Stuur 
een appje met gezellige foto’s of 
gebruik face-time om elkaar te 
kunnen zien. Of stuur gezellige 
muziek, een filmpje of tip voor 
een leuk TV-programma. Wees 
vooral creatief en verplaats je in 
de persoon met dementie. 

EEN klein GEBAAR 
Niet vergeten…. Noteer in je 
eigen telefoon om regelmatig 
iets te doen voor mensen met 
dementie. Een klein gebaar doet 
veel en Corona is voorlopig van 
ons allemaal…

Op www.dementie.nl vind je 
meer tips en informatie over 
dementie en het Coronavirus. Op 
de website van de Rijksoverheid 
is veel informatie te vinden over 
het coronavirus en hoe we er in 
Nederland mee om gaan. Ook de 
website van de RIVM vindt u de 
richtlijnen hoe te handelen. 

Wat voor iemand met Dementie 
geldt, geldt natuurlijk ook voor de 
mantelzorger. In deze tijd is aan-
dacht voor elkaar hebben ontzet-
tend belangrijk.

TIPS goed omgaan met mensen met dementie en 
mantelzorgers tijdens Coronavirus

Af en toe maak ik een praatje met 
wat buurtgenoten, op afstand. 
Het valt me op dat de anderhalve 
meter afstand houden steeds 
meer mensen gemakkelijk afgaat. 
Veel van hen werken nu thuis. Dat 
valt niet altijd mee als je kleine 
kinderen hebt. Mijn buren geven 
online muziekles, saxofoon en 
drums. Regelmatig hoor ik nu 
de saxofoon en dat vrolijkt de 
boel weer een beetje op. Online 
muziekles geven of cliënten met 
problemen begeleiden is niet 
ideaal, maar het is prettig dat het 
kan. 
Een jongen uit groep 8 is teleur-
gesteld dat het schoolkamp niet 
doorgaat en de musical waar-
schijnlijk ook niet. Twee eind-

examenkandidaten hebben nog 
niet gehoord wanneer de laatste 
schoolexamens zijn. En jammer 
genoeg voor hen geen feestelijke 
diploma-uitreiking en eindexa-
menfeesten.
Maar gelukkig klaagt tot nu toe 
niemand, iedereen probeert er 
zich zo opgewekt mogelijk door 
heen te slaan. 

Er zijn allerlei leuke acties en initi-
atieven. Enkele voorbeelden.
Bewoners in Noordhoek en 
Binnenstad-West hebben kaarten 
met een rode en groene kant 
verspreid, die men voor het raam 
kan zetten. De rode kant betekent 
het gaat niet goed, ik heb hulp 
nodig en de groene kant betekent 

het gaat goed. Zo kan men in de 
gaten houden hoe het met zijn 
buren gaat en zo nodig helpen. 
Het is een proef, als het goed be-
valt wordt bekeken of ook andere 
wijken er gebruik van kunnen 
maken. 
Ons soepje (zie elders in deze 
krant).
Bij een jarige kwamen familie en 
vrienden buiten voor haar zingen 
en cadeautjes brengen.
Op vrijdagmiddag houden 
buurtbewoners een ‘thuiswerkers 
vrijdagmiddagborrel’ in de straat. 
Ook al houden we afstand van 
elkaar, het is supergezellig. 

Uiteraard vertellen we elkaar ook 
wat we doen om deze dagen zo 

plezierig en nuttig mogelijk 
door te komen. Soms is het 
voor de hand liggend, soms 
niet.
•  Lezen, films kijken, muziek 

luisteren en gamen.
•  Zolders, kasten, schuurtjes 

en garages opruimen.
•  Terras mos-vrij maken en 

tuinieren.
•  Nestkastjes voor mezen 

maken/kopen en ophan-
gen in eiken in de straat (de 
eikenprocessierups komt er 
aan).

• Insectenhotel maken.
• De zandbak schilderen.
• Taarten, cakes enz. bakken.
•  Nieuwe recepten uitprobe-

ren.
•  Leren fietsen (gaat erg 

goed nu er vrijwel geen 
auto’s meer door de straat 
rijden).

•  Fietsen, steppen, skeeleren, 
hardlopen, wandelen.

•  Zitvolleybal in de huiska-
mer, voetballen met 2 of 3 
personen, badminton, jeu 
de boules, trampolinesprin-
gen.

•  Nederland in beweging, 
yoga, pilates en fitness via 
de app, facebook, YouTube, 
online. 

• Hutten bouwen.
•  Knutselen, tasjes maken, 

kaarsen maken.
•  Legpuzzels leggen en rui-

len, gezelschapsspelletjes 
doen.
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Vorige maand heb ik een column 

geschreven waarin ik het had over 

dat er altijd zo veel negatief nieuws 

tot ons komt. Iets positiefs moet 

je met een kaarsje zoeken op de 

nieuws-sites.

Het wordt me wel moeilijk gemaakt, 

door alles wat er in een relatieve 

korte tijd gebeurd is, om nu, het 

nieuws bekijkende, positieve dingen 

uit de Corona puinhoop te halen. 

Wat op ons afgekomen is is onge-

kend. Om met Macron te spreken: het 

is oorlog!

En ik heb altijd gedacht dat mijn 

generatie de eerste zou zijn die in zijn 

leven geen oorlog zou meemaken. 

Helaas. Het is dan niet een oorlog 

zoals we die altijd gekend hebben 

met bommen, geweren, gas, raketten 

en allerlei ander goor oorlogstuig 

maar het is wel een oorlog tegen een 

gluiperige, onzichtbare vijand. 

Nu het positieve!

We stellen ons teweer in een on-

gekende solidariteit. Zonder echte 

oppositie zijn we bereid om Rutte in 

zijn voorgestelde beleid te volgen. 

We snappen ook dat hetgeen op ons 

afkomt nodig maakt dat we telkens 

weer bij moeten stellen. Logisch want 

er zijn geen ervaringscijfers. Maar de 

bereidheid om de schouders er onder 

te zetten is groot. De mensen in de 

zorg verdienen een grote pluim. Een 

hele grote! Je zult iedere dag maar 

weer dat gevecht aan moeten gaan. 

Hulde!

Er worden allerlei methodes ontwik-

keld om de kinderen toch het onder-

wijs aan te blijven bieden. Gelukkig 

leven we met computers en weten 

we er mee om te gaan. Met mobiele 

telefoons kunnen de kinderen con-

tact houden met hun leraren en met 

I-pads kan het inzichtelijk worden 

gemaakt. Wie weet wat er op deze 

manier voor de toekomst kan wor-

den ontwikkeld zodat er permanent 

gebruik van kan worden gemaakt.

Thuis werken heeft inmiddels handen 

en voeten gekregen. Vermoedelijk 

zullen ook hier allemaal nieuwe 

ontwikkelingen volgen, waarmee 

bijvoorbeeld het file probleem te lijf 

kan worden gegaan.

Restaurants hebben het thuis bren-

gen van maaltijden ook ontdekt. 

Koks blijken amateur racefietsers te 

zijn die de maaltijden gaan rond-

brengen. De saamhorigheid is her-

ontdekt. We kijken weer naar elkaar 

om en proberen zo veel  mogelijk te 

helpen. Allerlei initiatieven om oude-

ren te helpen zijn hartverwarmend.

Gelukkig zijn er legio positieve din-

gen te zeggen in deze barre Corona 

tijden. Ik vermoed dat er nog veel zal 

volgen in de toekomst.

Allemaal sterkte in deze “oorlog”.

Wim Werker

Geen 
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foto: Shutterstock
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CORONA
en wat we ermee moeten....

THEMA 
deze uitgave:

Diagnovum opent tijdelijk centrale prikposten voor 
bloedafname
In plaats van de reguliere prikposten in iedere buurt heeft Diagnovum tijdelijk centraal gelegen 
prikposten ingericht voor bloedafname. Dit als maatregel om de kwaliteit en veiligheid van zorg 
tijdens de coronapandemie te borgen. 

Locaties en tijdelijke openingstijden: 
•  Apotheek Groenewoud, Pater vd Elsenplein 86, Tilburg dagelijks van 8.00 tot 11.00 uur
•  MFA Kruispunt, Sabelhof 12, Tilburg dagelijks van 8.00 tot 11.00 uur 
•  Wijkcentrum De Symfonie, Eilenbergstraat 250, Tilburg dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur 

en 14.00 tot 16.00 uur (middag uitsluitend voor mensen met milde klachten zoals hier-
onder beschreven)

•  GC Reeshof, Dubbeldamstraat 6, Tilburg dagelijks van 7.00 tot 11.00 uur en 14.00 tot 
16.00 uur 

•  GC Padua, Hoefstraat 191, Tilburg dagelijks van 7.00 tot 10.00 uur en 15.30 tot 16.30 uur 

Op de website van Diagnovum, www.diagnovum.nl/locaties, staan de actuele locaties en 
openingstijden. Op enkele prikposten kunnen mensen, binnen de aangegeven tijd,  alleen 
terecht met klachten van neusverkoudheid, niezen, hoesten en/of keelpijn. Alle prikposten 
die niet in het overzicht staan, zijn tijdelijk gesloten. Indien de locaties in het overzicht voor 
cliënten niet bereikbaar zijn, kan contact worden opgenomen met de zorgverlener (zoals 
huisarts, trombosedienst specialist).

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Diagnovum geeft aan de richtlijnen van het RIVM te volgen en geen hand te geven. De 
medewerkers dragen, in aanvulling op de richtlijnen, wanneer zij thuis bloed afnemen en 
wanneer zij werken op de prikpost voor mensen met verkoudheidsklachten, een bescher-
mingskap en handschoenen.
Patiënten bij wie (verdenking van) besmetting met het coronavirus is vastgesteld, worden 
door Diagnovum medewerkers thuis geprikt met aanvullend een jasschort. 

Bij vragen of zorgen kan contact opgenomen worden met het Klantcontact Centrum van 
Diagnovum via 013-539 36 36.

Positiviteit
Door Martijn Hessels

We leven op dit moment in een moeilijke en onzekere tijd waarin er veel gebeurt en waarin 
we weinig kunnen doen omdat veel dicht is, ook mag er weinig tot geen sociaal contact 
onderhouden worden. Binnen zitten en afstand houden moet dan in acht genomen worden. 
Wat fijn dat je dan Wijkkrant de Koppel lekker door kunt kijken of lezen. Nu wilde ik graag 
een positief bericht typen om veel mensen in deze tijd een hart onder de riem steken, want...     
...wat is er nu leuker dan ook naast de moeilijke berichten en negativiteit ook eens een fijn 
en positief berichtje te lezen met 1 a 2 foto’ s erbij. Nou, dat zal ik nu eens doen, Ik doe dit 
tot nu toe elke dag op mijn facebook, en wordt erg gewaardeerd door iedereen. Ik praat dan 
over het weer als het mooi is en wat ik zoal doe en hoe ik mezelf positief wil houden. Vooral 
door als je even naar buiten kunt om dan vooral van de kleine dingen te blijven genieten, de 
zang van vogels, de bloemen en het opkomen van de natuur in de lente. Of vooral de mooie 
zonsopkomst of zonsondergang. Want sta dan even stil en kijk!! Wie kan daar nu niet van 
genieten? 
Als iedereen dat nu zou doen, dan voel je jezelf denk ik al een heel stukje beter, mij helpt het 
wel!!!

Nou ik denk dat dit best positief is, geniet van mijn foto en tot de volgende keer...

BELLEN
Bel je buurvrouw, tante, opa, oma 
of vriend met dementie wat vaker. 
Zet een telefooncirkel op met 
familie of vrienden. Zo ontvangt 
iemand met dementie regelmatig 
een belletje.

POST VERSTUREN 
Stuur een vrolijk kaartje (eventu-
eel met foto’s van jezelf of je gezin 
erop) met lieve groet. 
Je kunt na tuurlijk gewoon zelf 
een kaartje op de bus doen maar 
het kan ook bijvoorbeeld via 
www.omapost.nl. 
Op www.greetz.nl kun je ook een 
muzikale kaart laten bezorgen! 

Of misschien willen de kinderen 
een tekening maken die je op 
kunt sturen?
Laat op de kaart ook je telefoon-
nummer achter als je bereikbaar 
bent als er hulp is gewenst. 

BOODSCHAPPEN 
Biedt aan om boodschappen te 
doen. Wees proactief en bedenk 
zelf wat écht nodig is als iemand 
dat zelf niet meer kan bedenken; 
brood, zuivel, groenten. Geef aan 
wanneer je de boodschappen 
langsbrengt en leg in eenvoudige 
taal uit waarom je niet binnen kan 
komen en geen handen schudt. 

VERWENPAKKETJE 
Breng een verwenpakketje bij 
iemand met dementie in je buurt; 
een tijdschrift, enkele zakjes 

Tekst: Alzheimer Nederland 
Veel mensen met dementie zijn kwetsbaar en ontvangen nu geen 
of veel minder bezoek. En dat terwijl ze vaak afhankelijk zijn van het 
contact met anderen. Wat kun jij doen voor je buurvrouw, tante, opa, 
oma of vriend met dementie? Een aantal tips: 

foto: P. Stoop

thee, een voorjaarsbloemetje of 
wat lekkers. Doe er een gezel-
lige kaart, tekening of kleurrijk 
tijdschrift bij. 

DIGITAAL CONTACT 
Kan iemand met dementie nog 
met een mobiele telefoon, tablet 
of computer overweg? Stuur 
een appje met gezellige foto’s of 
gebruik face-time om elkaar te 
kunnen zien. Of stuur gezellige 
muziek, een filmpje of tip voor 
een leuk TV-programma. Wees 
vooral creatief en verplaats je in 
de persoon met dementie. 

EEN klein GEBAAR 
Niet vergeten…. Noteer in je 
eigen telefoon om regelmatig 
iets te doen voor mensen met 
dementie. Een klein gebaar doet 
veel en Corona is voorlopig van 
ons allemaal…

Op www.dementie.nl vind je 
meer tips en informatie over 
dementie en het Coronavirus. Op 
de website van de Rijksoverheid 
is veel informatie te vinden over 
het coronavirus en hoe we er in 
Nederland mee om gaan. Ook de 
website van de RIVM vindt u de 
richtlijnen hoe te handelen. 

Wat voor iemand met Dementie 
geldt, geldt natuurlijk ook voor de 
mantelzorger. In deze tijd is aan-
dacht voor elkaar hebben ontzet-
tend belangrijk.

TIPS goed omgaan met mensen met dementie en 
mantelzorgers tijdens Coronavirus

Af en toe maak ik een praatje met 
wat buurtgenoten, op afstand. 
Het valt me op dat de anderhalve 
meter afstand houden steeds 
meer mensen gemakkelijk afgaat. 
Veel van hen werken nu thuis. Dat 
valt niet altijd mee als je kleine 
kinderen hebt. Mijn buren geven 
online muziekles, saxofoon en 
drums. Regelmatig hoor ik nu 
de saxofoon en dat vrolijkt de 
boel weer een beetje op. Online 
muziekles geven of cliënten met 
problemen begeleiden is niet 
ideaal, maar het is prettig dat het 
kan. 
Een jongen uit groep 8 is teleur-
gesteld dat het schoolkamp niet 
doorgaat en de musical waar-
schijnlijk ook niet. Twee eind-

examenkandidaten hebben nog 
niet gehoord wanneer de laatste 
schoolexamens zijn. En jammer 
genoeg voor hen geen feestelijke 
diploma-uitreiking en eindexa-
menfeesten.
Maar gelukkig klaagt tot nu toe 
niemand, iedereen probeert er 
zich zo opgewekt mogelijk door 
heen te slaan. 

Er zijn allerlei leuke acties en initi-
atieven. Enkele voorbeelden.
Bewoners in Noordhoek en 
Binnenstad-West hebben kaarten 
met een rode en groene kant 
verspreid, die men voor het raam 
kan zetten. De rode kant betekent 
het gaat niet goed, ik heb hulp 
nodig en de groene kant betekent 

het gaat goed. Zo kan men in de 
gaten houden hoe het met zijn 
buren gaat en zo nodig helpen. 
Het is een proef, als het goed be-
valt wordt bekeken of ook andere 
wijken er gebruik van kunnen 
maken. 
Ons soepje (zie elders in deze 
krant).
Bij een jarige kwamen familie en 
vrienden buiten voor haar zingen 
en cadeautjes brengen.
Op vrijdagmiddag houden 
buurtbewoners een ‘thuiswerkers 
vrijdagmiddagborrel’ in de straat. 
Ook al houden we afstand van 
elkaar, het is supergezellig. 

Uiteraard vertellen we elkaar ook 
wat we doen om deze dagen zo 

plezierig en nuttig mogelijk 
door te komen. Soms is het 
voor de hand liggend, soms 
niet.
•  Lezen, films kijken, muziek 

luisteren en gamen.
•  Zolders, kasten, schuurtjes 

en garages opruimen.
•  Terras mos-vrij maken en 

tuinieren.
•  Nestkastjes voor mezen 

maken/kopen en ophan-
gen in eiken in de straat (de 
eikenprocessierups komt er 
aan).

• Insectenhotel maken.
• De zandbak schilderen.
• Taarten, cakes enz. bakken.
•  Nieuwe recepten uitprobe-

ren.
•  Leren fietsen (gaat erg 

goed nu er vrijwel geen 
auto’s meer door de straat 
rijden).

•  Fietsen, steppen, skeeleren, 
hardlopen, wandelen.

•  Zitvolleybal in de huiska-
mer, voetballen met 2 of 3 
personen, badminton, jeu 
de boules, trampolinesprin-
gen.

•  Nederland in beweging, 
yoga, pilates en fitness via 
de app, facebook, YouTube, 
online. 

• Hutten bouwen.
•  Knutselen, tasjes maken, 

kaarsen maken.
•  Legpuzzels leggen en rui-

len, gezelschapsspelletjes 
doen.

• Toneelspelen.
•  Oude 8 mm filmpjes, dia’s 

en foto’s digitaliseren. 
Daarmee eventueel een 
familiewebsite bouwen.

• Vogels lauwen.

Heeft u zelf nog mooie ideeën 
mail het naar de redactie@
wijkkrantdekoppel.nl

INITIATIEVEN EN TIPS om deze tijd door te komen    

Vorige maand heb ik een column 

geschreven waarin ik het had over 

dat er altijd zo veel negatief nieuws 

tot ons komt. Iets positiefs moet 

je met een kaarsje zoeken op de 

nieuws-sites.

Het wordt me wel moeilijk gemaakt, 

door alles wat er in een relatieve 

korte tijd gebeurd is, om nu, het 

nieuws bekijkende, positieve dingen 

uit de Corona puinhoop te halen. 

Wat op ons afgekomen is is onge-

kend. Om met Macron te spreken: het 

is oorlog!

En ik heb altijd gedacht dat mijn 

generatie de eerste zou zijn die in zijn 

leven geen oorlog zou meemaken. 

Helaas. Het is dan niet een oorlog 

zoals we die altijd gekend hebben 

met bommen, geweren, gas, raketten 

en allerlei ander goor oorlogstuig 

maar het is wel een oorlog tegen een 

gluiperige, onzichtbare vijand. 

Nu het positieve!

We stellen ons teweer in een on-

gekende solidariteit. Zonder echte 

oppositie zijn we bereid om Rutte in 

zijn voorgestelde beleid te volgen. 

We snappen ook dat hetgeen op ons 

afkomt nodig maakt dat we telkens 

weer bij moeten stellen. Logisch want 

er zijn geen ervaringscijfers. Maar de 

bereidheid om de schouders er onder 

te zetten is groot. De mensen in de 

zorg verdienen een grote pluim. Een 

hele grote! Je zult iedere dag maar 

weer dat gevecht aan moeten gaan. 

Hulde!

Er worden allerlei methodes ontwik-

keld om de kinderen toch het onder-

wijs aan te blijven bieden. Gelukkig 

leven we met computers en weten 

we er mee om te gaan. Met mobiele 

telefoons kunnen de kinderen con-

tact houden met hun leraren en met 

I-pads kan het inzichtelijk worden 

gemaakt. Wie weet wat er op deze 

manier voor de toekomst kan wor-

den ontwikkeld zodat er permanent 

gebruik van kan worden gemaakt.

Thuis werken heeft inmiddels handen 

en voeten gekregen. Vermoedelijk 

zullen ook hier allemaal nieuwe 

ontwikkelingen volgen, waarmee 

bijvoorbeeld het file probleem te lijf 

kan worden gegaan.

Restaurants hebben het thuis bren-

gen van maaltijden ook ontdekt. 

Koks blijken amateur racefietsers te 

zijn die de maaltijden gaan rond-

brengen. De saamhorigheid is her-

ontdekt. We kijken weer naar elkaar 

om en proberen zo veel  mogelijk te 

helpen. Allerlei initiatieven om oude-

ren te helpen zijn hartverwarmend.

Gelukkig zijn er legio positieve din-

gen te zeggen in deze barre Corona 

tijden. Ik vermoed dat er nog veel zal 

volgen in de toekomst.

Allemaal sterkte in deze “oorlog”.

Wim Werker

Geen 
Corona

foto: Shutterstock
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Deze pagina is een uitgave van ContourdeTwern.

ContourdeTwern  
adres  Wijkcentrum Nieuwe Stede
 Capucijnenstraat 156
 5025 LK Tilburg
tel 013 543 66 64
 
adres MFA Zuiderkwartier
 Wassenaerlaan 38
 5021 VS Tilburg
tel 013 535 32 55
 
internet www.contourdetwern.nl
Facebook ContourdeTwern Zuid West
Facebook MFA Zuiderkwartier

Wie raad alle plaatjes? 
Tijd voor een spelletje!
Weet jij waar, wanneer en waarom deze foto’s genomen zijn? 
Raad dit bij alle foto’s en kom een half jaar lang gratis koffie drinken in het Zuiderkwartier of de Nieuwe Stede. 
Inzendingen kun je sturen naar jacolinepijl@contourdetwern.nl. 
Per foto moet activiteit, locatie en datum geraden worden.

3

foto 3

foto 4

foto 6

foto 2

foto 9

foto 10

foto 5 foto 1

foto 8 foto 7

Coronavirus

Ook in corona-tijden zijn we er voor je. 
Heb je vragen of even behoefte aan een  
contactmoment?

Neem dan contact op met het  
Adviespunt van ContourdeTwern: 
013 549 86 46
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Ranja met een rietje
Door Peter van Iersel

Tussen al het virus-nieuws struikelde ik over het bericht dat onze Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst van plan is 
om te gaan verhuizen. Vertrekt de GGD zo snel al weer uit het nieuwe gebouw aan de Ringbaan West? Dat valt wel mee. 
Ze zitten er al ruim een halve eeuw. Het gebouw is in werkelijkheid niet nieuw meer, maar in mijn hoofd nog wel.

www.harrietvandervleuten.nl   

Uitvaar tbegele id ing

Harriet van der Vleuten

Henriette Ronnerstraat 19 5038 KH Tilburg

ook als 
u elders 

verzekerd 
bent

T 013 592 00 48

Iedere  
uitvaart 
bijzonder

Eigenlijk ben ik steeds het 
jongetje gebleven dat bij de oude 
GGD, in de Schoolstraat, 
zijn zwemabonnement ging 
afhalen. Ik heb er wat rimpels en 
grijze haren bijgekregen, maar 
ben verder dezelfde. Alleen de 
wereld om me heen verandert, 
alsof je midden in een film staat 
die versneld wordt afgespeeld.

Dat zwemabonnement was
trouwens voor het nieuwe 
openluchtbad aan de Friezenlaan. 
Dat is intussen al tientallen jaren 
gedempt. En zo kan ik nog wel 
even doorgaan. Het nieuwe 
politiebureau aan de Noord-
hoekring? Van de aardbodem 
verdwenen. Het nieuwe post-
kantoor aan de Spoorlaan? Al 
lang geen postkantoor meer. Het 
nieuwe stadskantoor? 

“De gevelplaten zitten 
nog niet vast of de 

Zwarte Doos 
wordt alweer gestript”. 

De tijdelijke huisvesting van het 
stadskantoor op de hoek van de 
Spoorlaan en de Gasthuisring? 
Ook dit nieuwe gebouw schudt 
zijn gevelbekleding af. En dan 
zwijg ik nog over de vele kerken 
die werden gebouwd en weer 
gesloopt. Ik woon op de plek waar 
zo’n modern kerkgebouw heeft 
gestaan.

Voordat de GGD naar de Ringbaan 
West kwam, werd dat terrein ge-
bruikt door rondreizende circus-
sen. Ik kan me het Duitse Zirkus 

Krone nog herinneren. Al had je 
geen geld voor een kaartje, dan 
was er toch volop te bekijken. 
Het opslaan van de grote tent, 
de aankomst van de dieren, het 
oefenen van de artiesten. Na 

schooltijd hing er steeds een 
hele groep kinderen rond het 
circusterrein. Zo ook een buur-
jongen van een paar huizen 
verder. Die was al wat ouder, 
een jaar of zestien, schat ik. Hij 

ging als hulpje meewerken en 
is met het circus verder gereisd. 
Toen hij uiteindelijk weer thuis-

kwam, bruin en gespierd door 
het zware werk in de buitenlucht, 
had hij, ongewoon in die tijd, een
tatoeage op zijn arm. Heel stoer, 
maar zijn moeder was niet blij.

In 1966 streek circus Toni Boltini 
neer op het GGD-terrein. Zoals 
gebruikelijk hield het circus een 
parade door de wijk. Olifanten 
in de Thomas van Kempenstraat, 
gevolgd door clowns met blik 
en veger om de moppen op 
te ruimen. Van ons bij elkaar 
geschraapte spaargeld kochten 
mijn schoolvrienden en ik 
kaartjes voor de middagvoorstel-
ling. Tussen de acrobaten, clowns, 
paarden, olifanten, leeuwen en 
tijgers traden ook Rob de Nijs 
en Johnny Lion op, met een live 
begeleidingsband. 

“In het publiek zaten 
honderden uitzinnig 

gillende meisjes”. 

Johnny Lion had kort daarvoor 
een gouden plaat verdiend met 
“Sophietje”. De band hoefde maar 
de intro te spelen en iedereen 
zong: “Zij dronk ranja met een 
rietje, mijn Sophietje, op een 
Amsterdams terras…”.

Op de foto links ziet u Johnny 
Lion en Sophie van Kleef.

Foto; Nationaal Archief, Wikimedia Commons

Brief van 
ons Wies  
 

Biste meense 

Nou zeg dè ist toch wet mee die corona. Ge moet d`r echt bang van worre. Ik was nog wel naor de 
mert gegaon. Ik kreeg op men flikker van menne meens. Hij zii wil gij ziek worre. Stommerik. Jè 
daor  schrok ik wel ff van. Want dè ben ik hillemaol nie gewend van hum. Hij is aaltaai zò lief. Mar 
ge meut er bang van worre. Ut is naa over de hille wereld. Nundeju. Dè jong van ons doe naa de 
bodschapkes. Ik maag nimmer naor bóóte. Jè alleen op men plaotske.  

Ge bent er mee gedallast. Mar ge mot dè wel doen aanders wordt ut steeds erger. En dè willen 
wij nie. We zen al wet ouwer dus oplette. En ut kan nog lang dure. Als ut un bietje moeilijk wordt.  
Dan gao ik naor bööte un denkbeeldig gras sprietje ööttrekke want ge zit toch mee z`n tweeé op 
ulkaars lip. En ge wilt ut toch goed doen. Dè doen we dan toch.  

Mar witte wè ik erg fée’n, dè ik die klen jong nie kan knuffelen. Die mis ik zò. Jè zwaaie aachter de 
raome. Mar jè ut maag nie. En dè doen we dan mar. We wille allemaol gezond bleefe. Ik hoop als 
de volgende kraant wir öötkomt dè ut leed dan ver over is. Ik weet naa nie veul mir. Want ut is al-
lemaol un hoop ellende. Veul groete van jullie Wies  

Ik zeg mar zo: zeg nie alles wè gè wit,mar wit altaai wà ge zegt. 
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Informatie
van het 
AdvocatenCollectief 
Door Anna van Tol

UITKERING TERUGBETALEN 

We schreven eerder al eens een artikel over het terugbetalen 
van een ten onrechte ontvangen uitkering. Daarmee kunt u 
in veel gevallen geconfronteerd worden, bijvoorbeeld als het 
UWV de op zich tijdig opgegeven inkomsten niet juist heeft 
verwerkt.  

Vroeger gold dan nog wel eens dat het niet uw schuld was, zodat 
u niet hoefde terug te betalen. Tegenwoordig komt u daar meestal 
niet meer mee weg. Ook wanneer de oorzaak bij het UWV ligt, 
bent u toch tot terugbetaling verplicht. Bij de belastingaangifte is
 het van belang van deze terugbetaling melding te maken.  
De terugbetaling wordt beschouwd als zogenaamd negatief 
inkomen. Uw totale inkomen over een bepaald jaar wordt 
daarmee lager en u krijgt een deel belasting terug. 

ADVOCATENCOLLECTIEF 35 JAAR! 

Net als bij onze vorige jubilea in 2010 en 2015, doneert het 
AdvocatenCollectief dit jaar € 7.500 aan goede doelen. 

Het AdvocatenCollectief wil alle inwoners van Tilburg en omgeving 
uitnodigen om lokale projecten en ideeën aan te dragen die een 
eenmalige financiële ondersteuning goed kunnen gebruiken. 

Wat moet je doen om hiervoor in aanmerking te komen: 
 
1. Like onze Facebook-pagina 
2. Deel deze actie op Facebook 
3. Stuur ons een privé bericht van een goed doel dat het ‘niet zo 
    breed heeft’ maar maatschappelijk wel van grote waarde is. 

De aanvraag kan zowel individueel als collectief (bijvoorbeeld door 
een stichting of vereniging) worden gedaan. De aanmelding staat 
open tot 1 mei 2020. In juni maken wij de gekozen goede doelen 
bekend. 

De facebookpagina is te vinden op: 
https://www.facebook.com/AdvocatenCollectief 
Advocatencollectief 
www.AdvocatenCollectieftilburg.nl

Zondag 21 juni 13.00. Heikantwandelling. 
Altijd bijzonder een wandeling door “d’n Haaijkaant” zoals dit stukje Tilburg in de volksmond wordt 
genoemd. We lopen in deze wandeling door de Schans de Noordelijkste herdgang die Tilburg rijk is. 
Veel verhalen, veel bijzonderheden, een wandeling van d’n Witte Hit tot aan het venrieuwde zwembad 
de Drieburcht. Start bij de brug van het Lijnsheike, kosten € 4,00 pp. Mocht u willen inschrijven stuur 
dan een mailtje naar volkering@stadsgidserij.nl
 
Zondag 13 september 13.00 uur. Spoorpark/bokhamer wandeling.
Een geheel nieuwe wandeling van de Stadsgidserij. Een park aangelegd vanuit het Burgerinitatief. Een 
gebied waar elke Tilburger zich thuis kan voelen. Gekoppeld aan het Spoorpark is de Bokhamer, een 
dorpje midden in Tilburg, ook wel de groene long genoemd. Deze wandeling is niet geschikt voor 
wandelaars die slecht te been zijn of gebruik moeten maken van hulpmiddelen. Start wandeling bij de 
ingang van het Spoorpark.  Kosten € 4,00 p.p. Mocht u willen inschrijven stuur dan een mailtje naar 
hal@stadsgidserij.nl

Zondag 26 september 13.00 uur. Spoorzonewandeling. 
Een toppertje in Tilburg. Immens populair. Een plek waar ontwikkelingen zich in een sneltrein vaart 
opvolgen. We bezoeken in deze wandeling de huiskamer van Tilburg “de LocHal”.  We bezoeken ook 
andere gebouwen en werpen een blik op de maquette van dit gebied. Start:  Burgemeester Stekelen-
burgplein, Tilburg Kosten € 4,00 pp. Mocht u willen inschrijven stuur dan een mailtje naar 
Schrijver@stadsgidserij.nl 

Zondag 4 oktober 13.00 uur. Architectuurwandeling. 
Veel Tilburgers kunnen zich niets voorstellen van de Architectuur in Tilburg. In veel straten prachtige 
panden, nagelaten door bekende architecten die ooit in Tilburg hun sporen en geld verdienden. Niet 
voor niets staan Jos Bedaux, Jos Donders, Jos Schijvens, Ide Bloem en Jan van der Valk centraal voor 
deze wandeling door de Stad. Start van deze wandeling is op de Heuvel bij het Standbeeld van 
Koning Willem II Kosten € 4,00 p.p. Mocht u willen inschrijven stuur dan een mailtje naar 
bijsterveldt@stadsgidserij.nl 
Heeft u geen Internet? Dan is er ook de mogelijkheid om telefonisch te reserveren voor een van 
bovenstaande wandelingen: 06 48262711 

Leuke en informatieve 
wandelingen op Inschrijving  

foto; archief stadsgidserij
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Uit de fotoserie 
“Nachtlicht” 
Fotografie en tekst door Jostijn Ligtvoet
 
“Als echte Tilburger ben ik opgegroeid in de stad. Het altijd aanwezige licht is vanzelfsprekend, een veilig baken in de nacht, het is 
moeilijk om te bedenken wat nu echt een donkere nacht is. Wat ik interessant vind is de manier waarop het herkenbare (stads)landschap ‘s 
nachts wordt omgetoverd in een surrealistisch kleurenpalet. Alsof het licht overdag braaf zijn werk doet, of uitstaat, en daarna 
feestviert. In mijn eigen werk zoek ik altijd naar een soort abstractie, het hoeft niet altijd meteen duidelijk te zijn wat je ziet. Soms is  iets wat in 
vorm op elkaar lijkt, of de kleur, of iets met lijnen al heel leuk om te combineren. Iedere keer als ik een nieuwe foto maak past het wel ergens 
bij een foto die ik al gemaakt heb. De beelden vind ik bij toeval, ik zorg wel dat ik altijd een camera bij me heb.  Voor mijn gevoel ben ik nog 
lang niet klaar met deze serie, er is nog zoveel te ontdekken. De hele serie staat op instagram.com/jostijnligtvoet” 

 “De eerste foto is van de 
grote flat aan het eind van 
de Tafelbergstraat, die is 
sinds de verbouwing 
ineens anders verlicht. Die 
flat is niet te missen als ik 
uit mijn slaapkamerraam 
kijk. 
De tweede foto is van de 
het plafond van de LocHal. 
En de laatste foto is van de
parkeergarage aan het 
Zomerpark. Allemaal wel 
in Tilburg, maar ik beperk 
me niet tot de wijk.”  

Open podium op 
het Korvelplein 

Het bewonerscomité organiseert weer een podium op het Korvelplein. Op zondagmiddag 28 juni van 
11:00 -19:00 uur. In 2014, 2015 en 2016 waren er eveneens podia op het Korvelplein, deze waren zeer 
succesvol. Het podium is speciaal bedoeld om amateurartiesten een mooi podium te geven en om de  
sociale cohesie in de omliggen de wijken te vergroten. 

Er zullen allemaal amateur artiesten optreden en we  beginnen met een koffieconcert om 11.00 uur 
waarna het doorloopt tot 19.00 uur. Het sluitstuk zal een knaller worden maar blijft nog even geheim. 
Ondanks alle perikelen door de corona hopen we dat het  een gezellig gebeuren in de wijk kan worden.  

S L U

E T F

O P

Negen fraaie eitjes met letters erin. Wie linksboven begint en de goede 
paardesprongen maakt vindt een woord van 8 letters en dat is dan gelijk 
het onderwerp van het stukje met de titel Rectificatie I. 

Tekst en puzzel: John Segers

PAARDEN (ei :-) SPRONG
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Bericht uit Oman; Qalhat, 
6 augustus 1999  
    

Tekst en fotografie door Marcel Payens

Ik ben Marcel Payens, ingenieur, en reis veel voor mijn werk. Getrouwd, vader van vier kinderen en 
woon al drieëntwintig jaar in de wijk Korvel. Ik ging voor een Nederlands bedrijf naar Oman, om voor 
een groot project een installatie in bedrijf te stellen. De komende tijd zullen meer delen van het 
reisverslag verschijnen in de Koppel.

Ik zit op dit moment in Oman, om 
een gasmeetinstallatie in bedrijf te 
stellen. Oman ligt aan de Perzische 
golf. Het land is bergachtig en 
kaal. Hier en daar loopt een geit 
en soms een kameel. Kamelen 
veroorzaken de meeste dodelijke 
verkeersongelukken hier. Oman is 
een Arabisch land. Je ziet vooral 
mannen, in traditionele witte 
kleding, en soms een zwart 
gesluierde vrouw. Het is hier niet 
zo streng als in Saoedi-Arabië. 
Alcohol is verboden, maar niet in 
de dure hotels en hier in het kamp.

Het project gaat om Liquified 
Natural Gas (LNG), vloeibaar 
gemaakt aardgas. In het binnen-
land wordt gas gewonnen, dat 
wordt met een pijpleiding over 
de bergen hiernaartoe gebracht. 
De kuststrook is hier over ongeveer 
twee kilometer vlak, maar daarach-
ter rijzen de bergen scherp 
omhoog. Vaak waait een warme 
vochtige wind van zee tegen de 
bergen omhoog, de lucht koelt af 
en er ontstaan wolken. Wij moeten 
in die vochtige lucht werken, bij 
ongeveer 40 graden. Je lichaam 
kan zijn warmte slecht kwijt, 
zweten helpt niet. Je bent al door-
weekt als je honderd meter 
gelopen hebt. Door de grote 
afstanden moet je transport 
gebruiken. Dus het gas wordt 
opgeslagen in betonnen tanks, 
en afgevoerd in speciale schepen, 
vooral naar Taiwan. De schepen 
zien eruit als – excuseer me – als 
schepen met drie of vier ‘tieten’ 
bovenop. Het zijn complete bollen, 
maar dat zie je van buitenaf niet.
Het is een miljardenproject van 
Shell. De leiding is in handen van 
Japanners en Engelsen. Arbeiders 
komen uit India, Pakistan, de Filipij-
nen, Italië en een paar uit Neder-
land. Grote bussen vervoeren een 

paar duizend mensen tussen 
kamp en werkplek. Er zijn oude 
open bussen zonder ramen voor 
de eenvoudige arbeiders tot 
kleinere bussen met airco voor 
de leidinggevenden.
In het hoofdkantoor werken zo’n 
honderd mensen, waarvan een 
paar Arabische, zwart gesluierde 
vrouwen als secretaresse. Er zijn 
veel problemen, maar er komt 
altijd een oplossing. Wegens 
veiligheidsvoorschriften moet ik 
elke dag toestemming vragen 
om naar een gebied te kunnen 
gaan waar al gas aanwezig is 
in de leidingen. Werken zonder 
toestemming mag niet, wordt je 
betrapt dan kun je meteen naar 
huis en kun je waarschijnlijk naar 
je salaris fluiten.

De technische installatie is groot 
met veel beton en een wirwar 
van staal. 

“Er zijn zoveel mensen 
aan het werk, dat je 

je afvraagt hoe ze 
allemaal weten wat ze 

moeten doen”.

Ik werk waar het gas de fabriek 
binnenkomt en gemeten moet 
worden, in een betonnen huisje 
van 2.5x8 meter met airco. Die 
slaat vaak af en dan mag hij tien 
minuten niet herstart worden. 
Dan loopt de temperatuur in het 
huisje op naar dertig graden. Er 
komt dan warme heel vochtige 
lucht naar binnen, alles wat 
koeler is beslaat door condens-
vorming. Soms beslaat mijn bril 
zelfs en moet ik stoppen achter 
de computer omdat er te veel 
zweetdruppels in het toetsen-
bord vallen. Werktijden zijn van 
7.00-12.00 en 13.00-18.00, zes 

dagen per week. Vrijdag wordt 
er niet gewerkt, behalve door 
de Japanners. Dat is een soort 
erezaak, betaald krijgen ze er 
niet voor. De Engelsen vinden 
dat stom, en de Japanners 
vinden dat de Engelsen niet hard 
genoeg werken. Er zijn wel meer 
verschillen. De Japanners werken 
het liefst met planningen, lijsten 
en contracten. De Engelsen 
willen gewoon aan de slag: ‘let’s 
get the f..-ing thing to work’. De 
paar Nederlanders zijn nog iets 
erger dan de Engelsen. Mijn aan-
spreekpunt is een kleine, oudere, 
geestige Engelsman, John Mack. 
Zijn chef is een jonge, ambitieu-
ze Japanner, Kumugai-san. Een 
groter contrast is niet denkbaar. 
Ze vermijden elkaar zo veel 
mogelijk, maar ze zijn allebei 
competent.
Deze keer werk ik veel alleen. De 
vorige keer, toen ik meer met 
bedrading te maken had, werkte 
ik soms met Indiërs samen. Een 
zou genoeg zijn, maar er komen 
er drie. Een hanteert de volt-
meter en praat met mij, de 
andere twee voeren zijn 
opdrachten uit, zoals het los- en 
vastschroeven van draadjes. Je 
moet dat niet zelf doen, dat is 
jouw werk niet, dat is hun werk. 
Onderling spreken ze Hindi. Dat 
klinkt erg als het Engels-met-
Indiaas-accent, maar je kunt er 
geen touw aan vastknopen. Aan 
het Engels soms ook niet, en dan 
duurt het even voor je doorhebt 
dat de boodschap niet voor jou 
is.

Naar onze maatstaven verdienen 
de Indiërs slecht. Wat Europe-
anen in een week verdienen, 
krijgen zij niet in een half jaar. 
Maar naar Indiase maatstaven 
verdienen ze goed, thuis houden 

sommigen er een kok en een 
tuinman op na. Maar dat zal niet 
gelden voor de arme mannen 
die hier in de drukkende hitte de 
hele dag met de schop greppels 
staan te graven, voor de aanleg 
van de waterafvoer. Want de ene 
keer in het jaar dat het regent, 
regent het ook echt. Om acht 
uur ‘s ochtends zijn hun blauwe 
overalls al doorweekt, en dan 
moeten ze nog negen uur. Ik 
zou het fysiek nooit kunnen, en 
het is ongeschoold werk dus het 
betaalt slecht.

‘s Avonds ben je in het kamp. 
De verschillende aannemers 
hebben allemaal hun eigen 
kamp, een tijdelijk dorp van twee 
bij twee kilometer. Ik heb mijn 
eigen appartementje met 
badkamer, maar er zijn ook 
appartementen voor tien man 
met centrale wasgelegenheid. 
De Engelsen gaan direct uit het 
werk naar de bar, en drinken, 
een korte maaltijd tussendoor, 
door tot de bar om half elf sluit. 
De Japanners werken door, tot 
half acht, eten dan snel en gaan 
dan nog even wat drinken. Gaat 
de baas weg, gaat de groep ook. 
Ikzelf ga eerst rustig douchen, 
dan eten, en daarna wat op mijn 
kamer doen. Wat muziek op 
papier zetten (ik heb een klein 
elektronisch pianootje bij me) of 
lezen, en pas om half tien ga ik 
naar de bar. Soms ga ik ‘s avonds 
wat zwemmen, in een zwembad 
in het kamp. Aan het ‘gymnasium’ 
(de sportieve martelwerktuigen) 
heb ik me nog niet gewaagd. 
Anderen wel, ze zitten hier al 
twee jaar en zien eruit als body-
builders.
Als je geluk hebt kun je ’s avonds 
meerijden naar Sur, het stadje 
twintig kilometer verderop. Daar 
is weinig te doen, maar je bent 
er even uit. Het is een typisch 
Arabische stad, met in de 
binnenstad witte, blokkige bouw, 
smalle straatjes, lang niet overal 
is de grond bestraat of betegeld. 
Meer naar buiten toe staan de 
huizen wat verder uit elkaar. Er 
is een wijk met prachtige grote 
huizen, met de typische 
Arabische architectuur met veel 
bogen en ornamenten. 

Een echt, groter Arabisch 
huis heeft een ingang voor 

mannelijk bezoek, een 
voor vrouwelijk bezoek, 

en de ‘dagelijkse’ ingang. 

In de stad vind je meer Indiërs 
dan Arabieren. Het meeste werk 
wordt door ‘gastarbeiders’ 
verricht. Bijna alle winkel- en 
restaurantpersoneel is man van 
Indiase afkomst.

Het blijft warm ‘s avonds, dus je 
bent gedwongen heel langzaam 
rond te kuieren. Alle handel gaat 
via kleine winkeltjes, die tot laat 
open zijn. Kant-en-klare kleding 
(‘readymades’) lijkt nog relatief 
nieuw te zijn hier; het barst er 
van de kleermakerijen en stoffen-
winkels. Goudwinkels zie je ook 
veel. Ik heb me laten vertellen dat 
Arabische vrouwen bijzonder van 
gouden sieraden houden, onder 
andere omdat als hun man
van ze af wil, ze alle sieraden 
mogen houden. Het is een soort 
ouderdomsvoorziening. Als je 
een rondje gelopen hebt, ga je 
ergens zitten op witte plastic 
stoelen en drink je mineraalwater 
of cola. Geen vruchtensappen 
want daar gooien ze veel suiker 
bij. Op de terugweg ga je dan 
nog een biertje pakken bij het 
Mercure-hotel, of Sur Beach Ho-
tel. Die hebben levende muziek, 
verzorgd door een of twee 
Filipijn(s)en met een ‘band in the 
box’, een apparaat met de bege-
leiding van allerlei liedjes voor-
geprogrammeerd.  Ik heb liever 
een echte band, maar het is weer 
beter dan een cassettebandje en 
ze zingen behoorlijk goed. Bier-
tjes kosten een tientje per stuk en 
er moet ook nog iemand rijden, 
dus wordt het nooit echt laat.
Gisteravond was het wel later, er 
was een ‘Team building party’ 
in het Mercure hotel, en de 
Instrumentatie- en Electric 
Department ging met de bus op 
stap. Ongeveer veertig man, zes 
Japanners, vier Europeanen, en 
de rest Filipijnen en wat Indiërs. 
Eerst was er een buffet, dat was 
beter dan het kantine-eten. En 
daarna naar de bar, waar de 
zangeres en de gitarist hun best 

LNG fabriek met op de voorgrond de verblijfplekken

Spelende kinderen op de markt in Sur
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deden mensen over te halen een 
liedje te komen zingen. Gelukkig 
was dat niet de hele tijd het geval, 
en de twee Filipijnen die dat wel 
deden hadden meer dan gemid-
deld talent. Ik heb mij gedeisd 
gehouden. Eerst moest ik moed 
verzamelen (en die zit in glazen 
bier) maar toen ik voldoende 
moed verzameld had maakte ik 
me weer meer zorgen over de 
tekstvastheid en het opstapje 
naar het podium. Mijn zangtalent 
blijft nog wat langer onontdekt.
Vandaag was het vrijdag, dus ik 
heb verder niets anders gedaan 
dan wat zwemmen in de middag. 

Vorige week was leuker, toen ben 
ik met twee andere Nederlanders 
gaan snorkelen in de buurt, met 
geleende snorkels, duikbrillen 
en flippers. Dat is toch wel zo’n 
openbaring – overdag zie je op 
zee nauwelijks een teken van 
leven, misschien een scheepje 
in de verte. Maar als je je hoofd 
onder water steekt, wemelt het 
er van de vissen, in alle tropische 
kleurenpracht die je je maar voor 
kunt stellen. Soms zwem je even 
in een school van snelle zebra-
visjes. Ze zwemmen heel dichtbij, 
maar hoe snel je ook beweegt, 
je krijgt er nooit een te pakken. 
Steven meende nog dat hij een 
kleine haai zag, van zo’n dertig 
centimeter, maar ik vond dat 
die zich on-haaiig gedroeg, een 
beetje snuffelen over de bodem. 
Een echte rugvin zat er ook niet 
aan, en hij had vlekken. Het was 
gewoon een zwarte vis. Ik vond 
nog wel een kwalletje, namelijk 
door er doorheen te zwemmen, 
wat wel vervelend was, een uur 
lang een brandend gevoel aan 
voorhoofd, armen en rug, maar 
daarna was het weer helemaal 
over. Geen wonder dat hier veel 
wordt gedoken, er is zoveel te zien 
onder water. Veel mensen hebben 
een duikbrevet, anderen zijn bezig 
om het hier te halen. 

Wat dat betreft is het jammer dat 
ik hier maar een paar weken ben. 
Toch ben ik heel blij dat ik hier niet 
maanden of zelfs een paar jaar zit. 
Het project is absoluut fascine-
rend, maar de drukkende hitte en 
de beperkte gemeenschap waar je 
je in kunt bewegen zijn toch wel 
serieuze minpunten. Maar voor 
de paar weken dat ik hier zit is het 
goed te doen.

Het vervolg van deze reis leest in 
u in de volgende Koppel. Tot dan!

Kunstenaar(s) in de Kast! krijgt 
doorstart bij Peerke! 

OPRUIMING GEBRUIKTE MEUBELS
• EETHOEKEN ....................................... V.A. € 29,-
• KASTEN .............................................. V.A. € 39,-
• BANKSTELLEN ................................... V.A. € 79,-
• Losse 2-zits BANKEN ......................... V.A. € 19,-
• SALONTAFELS ................................... V.A. € 14,-
• TAFELS .............................................. V.A. € 17,-
• Losse STOELEN ..................................... V.A. € 1,-

Hét adres voor spotgoedkope 
meubels, woonaccessoires en 

vintage kleding

Winkel: Korvelseweg 159 - Tilburg 
di t/m za open

Magazijn: Kapelmeesterlaan 114
do t/m za open

T. 013-53 59 858  •  www.peerke.biz

Na een succesvolle maand in de voormalige winkel 
van Antoon de Jong verhuist Kunstenaar(s) in de Kast! 
tijdens de maanden april, mei en juni naar de winkel 
van Peerke op de Korvelseweg 159 in Tilburg. 

Kunstenaar(s) in de Kast! biedt kunstenaars uit Tilburg de mogelijkheid 
om hun werk te exposeren in een voormalige kledingkast. In 
acht kasten vertonen verschillende kunstenaars hun werk. De opzet 
is dat iedere twee weken vier nieuwe kunstenaars een eigen kast 
vullen met betaalbare kunst. Na vier weken haalt de kunstenaar het 
werk uit de kast en krijgt een andere kunstenaar ook de mogelijkheid 
om te exposeren. 
 
Het werk van Kunstenaar(s) in de Kast! is niet duurder dan €1500, 
uniek en enig in zijn soort. De kunstwerken zijn bedoeld voor 
de verkoop. Iedere kunstenaar woonachtig in Tilburg die voldoet 
aan een bepaalde kunstzinnigheid en meedoet met Pakje Kunst kan 
meedoen. We bieden zo de Tilburger de mogelijkheid om kennis te 
maken met het brede aanbod van kunstenaars in de stad en op een 
laagdrempelige manier. 
Voor meer info: 
Ro-Nalt Schrauwen: 
06-49422005 en 
info@pakjekunst.com 

Openingstijden van Peerke Gebruikte Meubels 
Korvelseweg 159, Tilburg
Dinsdag t/m Vrijdag 10.00-18.00. uur.
Zaterdag 09.00 -17.00 uur en
Donderdag koopavond tot 20.00 uur.

Voor wie de vorige puzzel heeft opgelost, en helemaal  voor wie toen 
goed heeft opgelet, is deze puzzel een eitje en de oplossing geen raad-
sel. Er stond namelijk een best wel grote fout in. Hoe kon dat gebeuren? 
Welnu. Meestal ontstaat zo’n puzzel als een idee in mijn hoofd. En vervol-
gens wordt het idee uitgewerkt op papier. Meestal valt het idee in mijn 
hoofd samen met een werkbare puzzel op papier. Maar soms, omdat er 
een verschil is tussen geschreven taal en gesproken taal, kan iets in mijn 
hoofd heel goed, wat op papier helemaal niet kan. 

Wespenorgis bijvoorbeeld. 

En als je op een erg leuke omschrijving voor het woord mangat komt 
waar de puzzelaar dan de letter ‘g’ van moet gebruiken, is het lastig die 
fout nog te zien. Ook bij de nacontrole. De uitkomst van de puzzel in 
deze editie (g is ch) is wel een erg ingewikkelde manier om een fout 
toe te geven. Dat geef ik onmiddellijk toe. Maar het levert wel weer een 
aardige puzzel op (denk ik). En zeg nou zelf de mangat-omschrijving 
‘iedereen moet door zijn poeperd’ is een fout die veel te leuk is om niet 
gemaakt te zijn. 

Tekst en puzzel: John Segers

Rectificatie (1)Verrijk je wijk
in 2020
 
Trouwlaan / Uitvindersbuurt / 
Zeeheldenbuurt en Oerle.  

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 debreedste zin en om de cohesie 
te vergroten, kijk ook op www.verrijkjewijk.nl 
Al deze activiteiten worden door de wijkraad onderteund, we zijn 
in het bijzonder blij met de vrijwilligers die zich bij al deze activiteiten 
inzetten. De aanvragen moeten minimaal zes weken voor de uitvoe-
ring data worden ingediend met een gespecificeerde begroting. Als 
ze niet tijdig binnen zijn worden ze niet in behandeling genomen. 
Stuur een mail naar : info@wijkraadzuiderkwartier.nl en we helpen 
je verder of vul een formulier in op het wijkcentrum aan de 
Wassenaerlaan 38. 

foto; Kim Pattiruhu
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Video vriend 

Door Anneloes van Rijsewijk 

Wat doe je als je fysiek niet meer samen kan komen? Terwijl het contact juist is wat je zou 
willen. Gelukkig leven we in een tijd waar online heel veel mogelijk is en leren we ook 
dat mensen super flexibel zijn. Dat de behoefte aan contact groter is dan de obstakels.  

Buitenspeeldag  
op 10 juni gaat 
niet door
Op 10 juni zou er weer een 
landelijke buitenspeeldag zijn. 
Ook bij ons!  Helaas kan deze 
middag niet doorgaan.  

Op een buitenspeeldag kunnen 
de kinderen lekker buitenspelen. 
Ze kunnen spelletjes doen, 
knutselen, bloemschikken, 
schminken en voor ieder kind is 
er iets lekkers. Bij mooi weer 
hebben we een terras voor de 
ouders. Alle kinderen die op de 
basisschool zitten tot met 13 jaar 
zijn welkom.  

Wanneer er een nieuwe 
datum is, laten we dat natuurlijk 
snel weten. We houden jullie op 
de hoogte.

Meer afstand van elkaar betekent 
helaas ook minder sociaal contact. 
Maar dat hoeft niet zo te zijn vindt 
het refugee team! Zij vinden dat 
dit hét moment is om op een 
andere manier met elkaar in 
contact te komen. Online ontmoet 
je een nieuwe video vriend met 
zeker 1,5 meter afstand! 

Op basis van je leeftijd en 
interesse werd je gematcht aan 
een van de deelnemers van het 
refugee team. Vijf weken lang 
ontvangen jij en je buddy iedere  
maandag via Whatsapp een 
weekopdracht. Hierin staat een 
onderwerp waarover jullie kunnen 
praten met natuurlijk een aantal 
bijbehorende vragen. Daarnaast 
verzamelen alle videovrienden 

elke week alle  ‘thuis-blijf-tips’; 
van de beste Netflix-series tot 
aan heerlijke gerechten om te 
koken. Iedere vrijdag ontvang 
je vervolgens de thuis-blijf-
Top-10! 

Inmiddels hebben we al 118 
koppels kunnen maken die nu 
al drie weken aan het praten 
zijn. Het concept bleek een 
enorme hit te zijn en was niet 
gebonden aan alleen regio 
Tilburg, er waren deelnemers 
van Groningen tot Eindhoven. 
En naast een enorme hoop 
lekkere recepten, thuisblijf tips 
en het uitwisselen van onze 
sport idolen, heeft refugee 
team het concept uitgebreid en 
zijn ze  op 13 april gestart  met 

een tweede ronde. Hierbij 
hebben zij de doelstelling gezet 
om samen met partnerorgani-
saties uiteindelijk 1.000 video 
vrienden te matchen.  
Een volgende stap is wat ons 
betreft om videovrienden nog 
wat dichter bij de ambitie van re-
fugee team te brengen: het bege-
leiden van vluchtelingen naar een 
baan. We bekijken dus of deel-
nemers ook bereid zijn om hun 
netwerk voor hun video vriend 
in te zetten. Maar het meeste 
droomt Refugee team ervan om 
als de crisis straks achter de rug is,  
alle video vrienden fysiek samen 
te brengen!

Lees meer over Video Vrienden, 
op www.refugeeteam.nl

Screenshot van Els en Asif Duha met Anita Yassin met Hannah 
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Refugee team is een 
organisatie die zich in 
Tilburg, Eindhoven en 
Breda inzet om vluchte-
lingen sneller en beter 
te laten inburgeren in 
Nederland. Dit doen zij 
door vluchtelingen in te 
zetten als vrijwilligers 
tijdens (sport) evene-
menten in Tilburg. Denk 
hierbij aan de Tilburg 
Ten Miles, maar ook aan 
Best Kept Secret. 

Het uiteindelijke doel 
van refugee team is om 
deze mensen te helpen 
aan een baan, stage 
of vrijwilligersplek, 
vaak met dank aan het 
netwerk van het eve-
nement. Vrijwilligers-
werk is in onze ogen een 
prachtige manier om 
betrokken te raken bij 
de Nederlandse maat-
schappij en een bijdrage 
te leveren. Daarnaast is 
het een goede gelegen-
heid om de Nederlandse 
taal te oefenen, een net-
werk op te bouwen, en in 
aanraking te komen met 
verschillende werkzaam-
heden.

Foto genomen door Kim Pattiruhu: verkeersafslag in weerspiegeling Capucijnenstraat.


