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Rabo Clubsupport

Ook uw favoriete wijkrant 
doet dit jaar weer mee met 
de Rabo Clubsupport.  
Zij bieden bieden  finan-
ciële ondersteuning aan 
clubs en verenigingen. Om 
ze sterker te maken, voor 
nu en in de toekomst. 
Help jij jouw wijkkrant haar 
doel te behalen? Als lid 
bepaal jij namelijk welke 
club of goed doel een 
financiële onder-steuning 
ontvangt. Kortom: jouw 
stem is geld waard. Vanaf 5 
oktober mag je een aantal 
stemmen uitdelen. Goed 
voor uw favoriete wijkkrant 
& geweldig voor de buurt. 

DOE MEE!

Door Anita Zeeman 

Gérard, Jan en Theo hebben 
het de laatste dagen voor 
de sluiting nog druk met het 
afbellen van leveranciers, het 
opzeggen van contracten en 
het regelen van zaken voor 
de klanten. Volgens Gérard 
zijn er in Tilburg geen winkels 
zoals Computaria. 

‘Wij zijn puur computerwinkel. 
Computers en alles wat daar-
mee te maken heeft. Wij 
hebben een eigen technische 
dienst. Het gaat veel verder 
dan alleen het verkopen van 
computers. Wij helpen onze 
klanten, proberen hun proble-
men op te lossen. Wij leg-
gen van alles uit over allerlei 
programma’s. Wij helpen ze met 
het inrichten van hun nieuwe 
laptop, met het overzetten van 
bestanden en programma’s.’ 
‘Compupower in Kaatsheuvel 
is de dichtstbijzijnde compu-
terwinkel die op ons lijkt. Wij 
hebben onze klanten aan hen 
overgedragen. Zij nemen de 
garantie over.’ 

23 Jaar geleden zijn Jan Laheij 
en Gérard Stoof met hun zaak 
begonnen in de Willem II straat. 
‘Het was een experiment voor 
vijf jaar. Ik had de HTS afgerond 
en Jan de HEAO. Het leek ons 
leuk om een eigen bedrijf te 
beginnen op de manier waarop 
wij dachten dat het zou moeten. 
Maar het werd een soort kindje, 

dus na vijf jaar hadden we nog 
geen zin om te stoppen. Het was 
een goede tijd.’ ‘ In het begin 
werkten we van ’s morgens vroeg 
tot ’s avonds laat. Overdag de 
winkel en ’s avonds reparaties. 
Na vijf jaar hebben we voor de 
reparaties een techneut aangeno-
men. En sinds zeven jaar is Theo 
Timmermans onze techneut.’ 
‘In 2008 mochten de mensen niet 
meer in de Willem II straat par-
keren. Dat is erg lastig als je met 
je computer naar de winkel wilt 
komen. Cees van Tilburg heeft ons 
toen dit pand aan het Onze Lieve 

Vrouweplein aangeboden.’ 
‘De omgang met klanten is voor 
mij erg belangrijk. 

    ‘We komen hier geen 
kwade klant tegen, die 

hebben we nooit gehad. 
Dat vind ik heel prettig“          

Ze gaan hier aan tafel zitten, 
drinken een kop koffie, maken 
een praatje. Je krijgt een band 
met je klanten. Vroeger 
kwamen ze met hun kinderen. 
Die kinderen zijn nu volwassen 
en sommigen zijn ook klant van 
ons geworden. Maar helaas is er 
te weinig aanwas van onderaf, 
onze klanten zijn hoofdzakelijk 
ouderen. Jongeren komen hier 
alleen voor een kabeltje of een 
schroefje en daar kunnen we niet 
van leven. Zij kopen liever via 
internet en bij zaken die goed-
koper zijn. Het zou goed zijn 
als jongeren beseffen dat meer 
lokaal kopen voordelen heeft, 
ook al moeten ze dan iets meer 
betalen. Het zorgt voor meer 
vaste contracten en dergelijke. 
Hoe meer je elders koopt, hoe 
meer bedrijven het hier moeilijk 

krijgen. Het is niet handig als 
alles wat dichtbij is, verdwijnt.’  

‘Een ander probleem is dat 
zoveel onderdelen alleen nog 
maar in het buitenland te 
verkrijgen zijn. In India staan 
de fabrieken die harde schijven 
maken naast dezelfde rivier. Er 
was daar een overstroming en 
zij konden niet meer 
leveren. Jan en ik zijn toen naar 
de Macro gegaan en hebben 
daar externe schijven opge-
kocht. Wij hebben ze toen zelf 
verbouwd tot interne schij-
ven. Als iets maar op één plek 
beschikbaar is, dan is dat erg 
kwetsbaar.’ 

Gérard gaat in loondienst bij 
Compupower. ‘Wat ik nu hier 
doe ga ik daar doen, ik doe dit 
werk graag. Maar het is natuur-
lijk niet meer mijn eigen zaak. 
Ik wil me blijven ontplooien, 
daarom ga ik deeltijd-pabo 
doen. Als dat goed bevalt ga ik 
daarna misschien ook nog na-
tuurkunde studeren bij Fontys.’ 
Jan weet nog niet wat hij gaat 
doen. Theo gaat terug naar de 
Diamantgroep.lid van Register voor belastingadviseurs
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Nieuwe locatie, 
vertrouwde service 
Van Gastel Optiek is zoals de mees-
ten wellicht al wel weten inmiddels 
vertrokken van de Korvelseweg na 
60 jaar en gefuseerd met van Gij-
zen Opticiens. Sinds 7 september 
kun je nu terecht op de Schouw-
burgring 142 in Tilburg. 
Andere locatie maar met dezelfde 
gezichten en dezelfde vertrouwde 
service. 

foto; Kim Pattiruhu
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Redactie
Stijn Oosterling:     redactie
Anita Zeeman:   redactie
Dagmar Ebbeling: redactie
Martine vd Dungen: redigeren
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 12 december,
Kopijsluiting is 

op 16 november.

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 ongeluk zit in 
een klein hoekje
Door Heike Peels & Joanna Servaes

Door de jaren heen hebben wij al verschillende artikelen 
geschreven over wat uw huisdier allemaal kan overkomen. Zo 
kunnen ze bijvoorbeeld vreemde voorwerpen opeten, zoals 
plastic zakjes, draad of sokken. In het verleden is er zelfs een 
hond geweest die een gebaksvorkje heeft opgegeten. Ook k
unnen ze door een verkeerde beweging of ongeluk één van hun 
poten breken of alweer een oorontsteking hebben. Wij komen 
van alles tegen in de praktijk. Gelukkig kunnen wij in de meeste 
gevallen met de juiste ondersteuning uw dier er weer bovenop 
helpen. 

Neem bijvoorbeeld Pixel. Zij werd onlangs bij onze kliniek aan-
geboden, omdat zij met een stok had gespeeld. Hierna was zij 
pijnlijk in de bek en had zij last met eten. Onder narcose zagen 
wij dat er een flinke snede onder haar tong zat, maar dat er 
gelukkig geen diepe schade was ontstaan. We hebben de wond 
goed schoon kunnen maken en kunnen hechten en zij is dezelfde 
dag weer naar huis gegaan. Voor Pixel viel de schade dus mee, 
maar er zijn gevallen waarbij de stok erg diep in de keel komt en 
gecompliceerde schade aan slokdarm, luchtpijp en soms zelfs 
zenuwen of bloedvaten kan aanrichten. Dit vereist dan specialisti-
sche zorg en kan tot blijvende schade leiden. 

U kunt dus makkelijk voor kleine of grote onverwachte kosten 
komen te staan, omdat uw huisdier nu éénmaal graag op 
onderzoek uitgaat en niet stil op een kussentje blijft zitten. 
Tegenwoordig bestaat de mogelijkheid om uw hond of kat te 
verzekeren tegen dit soort onverwachte kosten. U betaalt dan een 
vast bedrag per maand en hoeft u zich geen zorgen te maken over 
medische kosten. Sparen of verzekeren, dat is voor iedereen een 
persoonlijke keuze. Er bestaan verschillende huisdierverzekeringen, 
neem rustig de tijd om te bepalen welke verzekering bij u en uw 
huisdier past. 

Geachte heer Werker, 

Geen idee of dit lukt, maar 
wilde u zeggen dat ik uw 
boek met columns ‘een 
makamba op Curaçao’ aan 
het lezen ben. Ik heb zelf 
van 1991-1994 op Bonaire 
gewoond. En hoewel dat 
net voor het internet tijd-
perk was, schreven mijn 
ouders en ik (net als u, 
maar dan via de post) vele 
brieven naar het thuisfront. 
Uw stukjes doen me erg 
aan die tijd terugdenken: 
de wind, de temperatuur, 
het langzame, het gemoe-
delijke, de muggen, de zee, 
de visite en de constante 
vergelijking met ‘hoe is het 
nou met Nederland’. Ik was 
nog jong in die tijd (ik ben 
van 1978), maar mijn vader 
is, net als u, van 1948 (en 
werkte 3 jaar voor de belas-
tingdienst op Bonaire). 

Enfin, uw boek doet nu bij 
ons dienst als doorgeef 
cadeau om al die mooie 
dingen daar weer een 
beetje te herinneren, waar-
bij uw columns helpen. Ik 
hoop dat deze mail bij u 
aankomt... 

Met vriendelijke groet, 
Willem Lijfering

Ingezonden brieven

Helaas is dit de laatste bijdrage vanuit Dierenkliniek Den Herd. 
De afgelopen jaren hebben wij met veel plezier de artikelen 
geschreven. Wij bedankten alle lezers voor hun interesse en 
wensen jullie nog veel leesplezier met deze mooie wijkkrant. 
Dierenkliniek Den Herd is ook te volgen via Facebook. 

Dag Mariëtte en andere 
betrokkenen, 
 
Ik lees in De Koppel dat 
jullie een bezwaarschrift 
schreven aan de gemeente 
tegen het kappen van 12 
bomen. Ik ben het volko-
men met jullie eens dat 
het schandalig is dat de 
gemeente Tilburg hier 
geen stokje voor steekt, ik 
schaam met al dertig jaar 
voor het bomenbeleid van 
Tilburg en de gemeente 
blijft maar niet begrijpen 
dat we elke bestaande 
boom nodig hebben om de 
effecten van klimaatveran-
dering zo klein mogelijk te 
houden. 

Daarnaast dient zij zoveel 
mogelijk bomen te planten 
op alle plekken waar dat 
ook maar enigszins moge-
lijk is. Ik zou dus meteen 
mee bezwaar maken mocht 
dat nog mogelijk zijn. En 
ik laat hiermee weten dat 
ik jullie hartelijk dank voor 
deze actie. Laten we hopen 
dat ze een keer wijs worden 
bij de gemeente. Er zijn in 
de loop van de jaren al zo 
ongelofelijk veel bomen in 
Tilburg omgehakt. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Berrij de Haas 

Column
Tekst en fotografie: Martijn Hessels

Misschien is het sommige Tilburgers van de wijk Korvel al wel opgevallen? Korte tijd
geleden is dan de eerste stap gezet tot het opknappen van het Kromhoutpark, een park 
waar ik nu zo’n ruim 6,5 jaar heel vlakbij woon op een paar stappen vandaan zelfs. 

Ik ben Anja Kuijpers, 62 jaar oud. Ik woon al bijna 40 jaar in de wijk 
en sinds ik met pre-pensioen ben ik vrijwilligerswerk gaan doen in 
de wijkraad. In het verleden heb ik 10 jaar als vrijwilliger de lay-out 
van wijkkrant De Koppel verzorgd. Ik hou van knutselen, lezen en 
fietsen en ik ben wekelijks actief bezig met het opruimen van 
zwerfafval in de wijk. Ik ben pas net aangesloten en nog aan het 
oriënteren welke taken ik op kan nemen. 

Leden van de wijkraad Korvel, 
West-End en Sint Anna 
stellen zich voor 
Anja Kuijpers is de eerste in de rij

Door Anita Zeeman

foto; Kim Pattiruhu

Een park waar ik al heel veel 
doorheen ben gelopen, het 
aantal keren is al niet meer 
te tellen. Een park die ik de 
afgelopen 1,5 jaar heb zien 
opbloeien in activiteiten, van 
een heel saai en rustig park, 
naar een park waar sportactivi-
teiten worden gehouden, waar 
wordt gevist, waar in het gras 
wordt gelegen, of gepicknickt, 
en gelukkig ook de honden-
eigenaren die er hun rondje 
doen. Het leeft als nooit 
tevoren. Een park die nu zijn 
gebruikerssporen laat zien! 
Een park die nu schreeuwt om 
een renovatie, en dat verdient 
te krijgen, om zo nog een lange 
tijd mooie mensen te mogen 
ontvangen. 
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Het frater Mattheusbos is een klein bos achter de Korvelseweg met een fijne speeltuin. Kinderen van alle 
leeftijden kunnen zich hier prima vermaken. Ondertussen kun je zelf lekker op een van de vele bankjes 
toekijken. De ingang is aan de zijde van de Capucijnenstraat. In de zomerperiode is het bos van 9:00 
tot 21:00 uur geopend voor publiek. In de winter tot ongeveer 17:00 uur.  Acht vrijwilligers zetten zich 
momenteel in voor het tijdig openen en sluiten van het park. Ze zorgen er ook voor dat het park er altijd 
netjes bij ligt. Als je zin hebt om daarbij te helpen ben je van harte welkom!  

Ontwikkeling  van het
frater Mattheusbos

Picknicktafel 
De vrijwilligers hebben de 
gemeente gevraagd of de 
picknicktafel die er altijd stond 
teruggeplaatst kan worden. Bij de 
gemeente ligt de aanvraag voor 
een tweede picknicktafel die ook 
bereikbaar is voor mindervaliden.  

Waterpunt en beplanting
Om het Mattheusbos aantrek-
kelijker te maken hebben de 
vrijwilligers bij de gemeente een 
waterpunt aangevraagd. Met een 
tappunt kunnen bezoekers van 
het Mattheusbos lekker en vers 
drinkwater tappen. Een gezond, 
duurzaam én gastvrij initiatief. Het 
waterpunt komt er en wordt bin-
nenkort geplaatst bij de ingang 
aan de Gardiaanhof. 
De groep vrijwilligers wil graag 
een harmonieus evenwicht in het 

gebruik van het park door dieren 
en mensen, zodat naast mensen 
ook vogels, kleine zoogdieren en 
insecten zich thuis voelen in het 
park. Met de gemeente is om die 
reden besproken een bloemen-
tuin en/of (kruiden-)pluktuin aan 
te leggen. Het idee is om aan de 
twee zijdes naast de doorgang 
naar het Mattheushof twee tuin-
stroken aan te leggen. Een strook 
als bloementuin en de andere 
strook als pluktuin/kindertuin. 

Voor dit “nieuwe” onderdeel in 
het Mattheusbos worden 
vrijwilligers gezocht. Vrijwilligers 
voor eenmalige acties om de tuin 
te realiseren (de klimop verwijde-
ren en plantklimrekken plaatsen). 
En vaste vrijwilligers worden ge-
zocht voor het onderhoud van de 
tuinen. De planning is om voor 

het einde van dit jaar de twee 
tuinen te hebben aangelegd. Om 
kosten te besparen worden wijk-
bewoners te zijner tijd gevraagd 
of zij misschien planten hebben, 
die we kunnen gebruiken voor 
de aanleg van de tuin. 

Insecten in het frater 
Mattheusbos 
Een idee voor meer insecten is 
om een ruigteveld en een insec-

Geen 
Corona 
Column door Wim Werker
 
Het is wel moeilijk in deze tijd 
om niet over Corona te 
schrijven. Het is nou niet zo dat 
je er mee opstaat en weer mee 
naar bed gaat maar het is bijna 
onmogelijk als je graag het 
nieuws volgt, om geen Corona 
tegen te komen. Ik ga het toch
proberen. 

Heeft U ook zo zitten puffen de 
afgelopen weken? Ik was een 
groot deel van mijn tijd kwijt 
om te proberen de temperatuur 
in huis op een aanvaardbaar 
niveau te houden. Als het 
buiten niet zo warm als bin-
nenshuis was: voordeur open, 
achterdeur open, ramen boven 
tegen elkaar openzetten om 
maar een zuchtje wind te kun-
nen pakken. Maar iedere dag 
verloor ik wel weer een 
paar graden. Uiteindelijk was 
het op de begane grond 29 
graden en haalde we op de 
slaapverdieping het vreselijke 
record van 31,5 graad. 
Ventilatoren hielpen wel om 
een windvlaagje te creëren en 
daardoor leek het wel koeler. 
Het bleef puffen. Ik werd ook 
steeds apathischer en lomer 
en kwam niet verder dan wat 
lezen, een puzzeltje en met de 
computer bezig zijn. 

Ook probeerde ik zo zuinig 
mogelijk met het water te doen 
want het watergebruik nam 
op landelijk niveau absurde 
vormen aan. Ik had een emmer-
tje staan waar ik iedere keer de 
restjes water uit de gootsteen 
indeed en daar kon ik dan weer 
de gieter mee vullen voor de 
planten. Nu is het allemaal 
weer wat aanvaardbaarder 
geworden en met een slordige 
25 graden kan ik prima uit de 
voeten. De uitgestorven straten, 
voor een deel te wijten aan de 
vakanties, vullen zich wat meer. 
Ik maak weer een ommetje en 
dat is redelijk te doen. Onder 
de bomen lopen vanwege de 
schaduw of in de schaduw 
van een huis lopen lijkt echter 
wel een tweede natuur gewor-
den. De zomer schiet weer op,
Ik wens U nog veel mooie 
dagen, geen tropische hitte, 
denk aan de 1,5 meter, neem 
voor alle eventualiteiten altijd 
een mondkapje mee en als 
laatste een goede gezondheid! 

PS het is me gelukt het C-woord 
alleen in de aanhef te gebrui-
ken!  

tenhotel aan te leggen. Dit veld 
kan vooraan komen op de plaats 
waar voorheen een bak met 
wipkippen was. Een ruigteveld 
vergroot de biodiversiteit van 
het park. Maar eerst worden de 
tuinen gerealiseerd. 
 
Muurschildering 
Aan de zijde van de frater Mat-
theushof bevindt zich een lange 
monumentale muur. Om de muur 
aantrekkelijker te maken is ooit 
bedacht om hier een muurschil-
dering te maken. Omdat de 
muurschildering niet daadwer-
kelijk op de muur mag plaatsvin-
den, moeten er houten platen 
voor de muur worden geplaatst. 
De vraag is nu of kinderen ideeën 
hebben die een kunstenaar kan 
vertalen in een ontwerp voor 
de muurschildering. Momen-
teel wordt uitgezocht of via 
naschoolse activiteiten kinderen 
betrokken kunnen worden bij dit 
project. Verder moet nog uitge-
zocht worden wat de kosten gaan 
zijn van een muurschildering 
en of een kunstenaar hiervoor 
gevonden kan worden.  

Om een aantrekkelijk
 frater Mattheusbos te 

behouden zijn we op zoek 
naar vrijwilligers. 

Mocht je eenmalig of regelmatig 
een bijdrage willen leveren, stuur 
dan een mail naar mattheusbos@
gmail.com. 
Mochten studentenverenigingen, 
bedrijven (of misschien voor de 
muurschildering kunstenaars uit 
de wijk) onderdelen willen spon-
soren of op een andere manier de 
vrijwilligers helpen bij het realise-
ren van de plannen, meld dit dan 
ook bij de contactpersoon van de 
vrijwilligers Sandra van den Hoek 
via mattheusbos@gmail.com. 

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

Mijske Nina, ijssalon op locatie
Als een van de jongste ondernemers van Tilburg komt ze op locatie 
met haar ijskarretje met daarin heerlijke schepijsjes. In de volgende 
wijkkrant met thema ondernemers plaatsen wij een leuk interview 
met haar.  Nu al nieuwsgierig kijk dan op www.mijske.nl
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Uw contactpersoon bij de gemeente

Het college heeft op 8 september 2020 besloten 
om voor het Korvelplein en omgeving én voor 
het Fokkerpark een genotsmiddelenverbod in te 
stellen. Dit maakt het voor de politie mogelijk 
om effectiever op te treden tegen de overlast. 

Het verbod houdt in dat het voor mensen in de 
genoemde gebieden verboden is alcoholhouden-
de drank te gebruiken, aangebroken verpakkingen 
met alcoholhoudende drank bij zich te hebben en 
softdrugs te gebruiken. De precieze begrenzing 
van de gebieden waarvoor het genotsmiddelen-
verbod geldt, is terug te vinden op de website 
www.tilburg.nl, via ‘besluiten bestuur’. 

Bewoners en ondernemers ondervinden al enige 
tijd overlast van mensen die op of rond het Kor-
velplein rondhangen. Er zijn regelmatig meldin-
gen van openbaar dronkenschap, drugsgebruik en 
daarmee samenhangende (gewelds)incidenten. 

Ook het Fokkerpark kampt al langer met deze 
problemen. Tijdens de aanwezigheid van de Buur-
Tent op de Korvelseweg hebben verschillende 
omwonenden dit probleem nog eens aangekaart 
bij gemeente en politie. Het genotsmiddelenver-
bod is ingesteld om de overlast te beperken. 

GEMEENTENIEUWS
Genotsmiddelenverbod Korvelplein en Fokkerpark

Veestraat
De gemeente gaat de Veestraat opnieuw inrich-
ten. Er komt nieuwe bestrating, nieuwe bomen 
en beplanting en de rijbaan en het parkeren 
worden aangepast. 

Het gaat om het deel van de Veestraat tussen de 
kruising met de Abel Tasmanstraat en de Varkens-
markt en een stukje van de Nieuwstraat (voor de 
nummers 4 t/m 12). Bij het ontwerp is rekening 
gehouden met het veranderende klimaat. 

Steeds vaker hebben we te maken met hevige 
regenbuien, periodes van droogte en/of hoge 
temperaturen. Meer groen zorgt dat water beter 
in de grond kan zakken, waar het bij het grondwa-
ter komt. Daarnaast zorgt meer groen voor lagere 
temperaturen. Bewoners uit het werkgebied 
hebben in een bewonersbrief een link gekregen 
om het voorlopig ontwerp in te kunnen zien. De 
gemeente heeft voor deze manier gekozen om 
bewoners, ondanks de beperkingen die Covid-19 
met zich meebrengt, toch inspraak te geven op 
het keuzes binnen het ontwerp. 

Uitbreiding betaald parkeren
Het betaald parkeren in de wijken Trouwlaan en 
Oerle wordt uitgebreid. De verwachte datum 
hiervoor is maart 2021. 

Twee reviewpanels, bestaande uit bewoners, 
ondernemers en andere belanghebbenden uit 
de wijk, denken hierover mee. De panels zijn via 
loting samengesteld na een oproep in een bewo-
nersbrief.

De overleggen met het reviewpanel voor het 
gedeelte tussen de Broekhovenseweg en de 
Trouwlaan zijn in september weer opgestart 

en zullen in oktober met een advies worden 
afgerond. In oktober zijn ook de overleggen met 
het reviewpanel voor het gedeelte tussen de 
Trouwlaan en de Korvelseweg-Laarstraat-Oude 
Goirleseweg gepland. Naar verwachting worden 
die half november afgerond met een advies.

De adviezen van de reviewpanels worden voor-
gelegd aan het College en meegenomen in de 
besluitvorming. Als u vragen heeft over (betaald) 
parkeren kunt u bellen met het centraal meldpunt 
via 14 013.

100 jaar Korvel Vooruit
Ondernemersvereniging Korvel Vooruit 
bestaat dit jaar 100 jaar. 

Op zaterdag 5 september was de aftrap van 
een feestelijk jaar in de Korvelse Kerk. Bij 
deze gelegenheid is het boek “Korvel Voor-
uit, 100 jaar” aangeboden aan burgemees-
ter Weterings. 

Dit boek, samengesteld door Ronald Pee-
ters, geeft een mooie inkijk in de ontwik-
kelingen op en rond de Korvelseweg in de 
afgelopen decennia. De burgemeester had 

nog een verrassing in petto: de ondernemersvereniging Korvel Vooruit werd voor haar inspanningen 
beloond met een Tilburg Trofee. Voorzitter Peerke Hessels nam de trofee in ontvangst.

Opruimacties in de wijk
Op zaterdag 5 september vonden op verschil-
lende locaties in de wijk opruimacties plaats. 

De omgeving van Transvaalplein/Columbusplein, 
het gebied rond de Zuidkaap en het Fokkerpark/
Korvelsehofjes zijn door vrijwilligers schoonge-
maakt. Deze opruimactie wordt jaarlijks geor-
ganiseerd door de werkgroepen Leefbaarheid 
in samenwerking met Wijkraad Zuiderkwartier. 
Ook dit jaar was er weer een mooie opkomst van 
vrijwilligers. Dank aan iedereen die de handen uit 
de mouwen heeft gestoken!

Afscheid
Met heel veel plezier 
heb ik de afgelopen jaren 
gewerkt voor deze mooie 
wijk. In die jaren heb ik 
met veel bewoners cont-
act gehad, over klacht-
en of meldingen, over 
initiatieven voor de wijk 
of op inloopavonden over 
allerlei onderwerpen. 

Nu is het tijd voor een 
nieuwe uitdaging. Per 
1 oktober vertrek ik 
daarom bij de Gemeente 
Tilburg. Mijn opvolger is op dit moment nog niet bekend. In een 
volgende editie van De Koppel zal hij of zij zich voorstellen. 
Tot ziens, Kitty.

Werkzaamheden Kromhoutpark
Het bouwterrein bij het Kromhoutpark is afgezet met 
bouwhekken. De vijver is gecontroleerd leeggepompt en 
de bamboe is verwijderd uit het beplantingsvak. De aan-
nemer vertelt over de werkzaamheden.

Misschien is het bootje in de vijver u opgevallen. Dit bootje 
is door beroepsvissers gebruikt voor het 'afvissen' van de 
vijver. De vissen uit de vijver zijn overgeplaatst naar het 
Wilhelminakanaal. We willen de vrijwilligers van de visver-
eniging KEHV de Ruischvoorn bedanken voor hun assistentie 
tijdens het afvissen. De volgende stap was het gecontroleerd 
leegpompen van de vijver. Uiteraard volgden we hierin het 
advies van de beroepsvissers en zij bleven dan ook betrok-
ken tijdens deze activiteit. 

Voorafgaand aan het verwijderen van de bamboe vindt 
dagelijks een scan plaats, voor de aanwezigheid van (be-
schermde) flora en fauna. Signaleren wij onverwachts een 
beschermde dier- en/of plantsoort, dan stoppen wij direct 
met onze werkzaamheden en schakelen we een expert in. 
Samen bekijken we de situatie en welke maatregelen we, 
conform de Wet Natuurbescherming mogen treffen. Hierbij 
staat het welzijn van de dier- of plantsoort altijd bovenaan. 

Wat u buiten niet kunt zien, is dat de laatste ontwerpwerk-
zaamheden worden afgerond. Ook de voorbereiding van de 
werkzaamheden is een doorlopend proces. Dagelijks wordt 
vooruitgedacht over de grote technische aspecten maar ook 
over de allerkleinste details. 

Korvelplein

Tilburg Trofee (foto Joris Buijs)

Vrijwilligers in actie

Ankie van de Sande
(ankie.van.de.sande@tilburg.nl of 06-15 88 18 44).

Algemene klachten of meldingen: 
via 14 013 of de gratis BuitenBeter app.
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Brief van
ons Wies 
  
Biste meense 

Ut is echt werm onder menne erm. Dè zou ons moeder zegge. 
Want wè hebbe toch unne zomer gehad. We moeste mee minder 
tevreje ze’n. Want wij ouw meense mochten nie naor de winkel. 
Dè deeèn dan de kender van ons. Gelukkig mar. En als we mee de 
taxi moeste. Dan moeste we un mondkepke op jè en als we ginge 
waandele dè was gezellig, of fietsen mee z’n tweeèn. De was wir 
net als vruuger. Alleen moeste we naa meer rusten. Mar we kunne 
ut nog. Mar waor de jeugd naa mee bezig is. Ut hek is van de dam. 
Ut zèn net ut stelletje koeie die vur de irste keer naor bööte 
meuge. 

Als ge dè zaagd op de T.V. Nou de motte gullie nie doen. Gullie 
wordt d`r nie ziek van. Mar ge kund de ouw meense er wel mee 
besmette. Denkt naa toch uns nao. Wij wille nog wel langer lééve 
als vandaog. In de oorlog zaten we soms wel langer vaast op un 
klutje in de stank. In de schuilkelders. Ut gao vanzelf wel wir over. 
Houw doe éége aon de regels. Doe wè ze zegge Ut zal nog wel 
ff duure. Ut zal wel aanders worre mar daor is mee te lééve. We 
kunne denk wel wir naor ut buurthöös. Al is ut mondjes maat. 
Houw mar vur de zekerheid afstand. 

Onze aarde is van ons allmaol en we motte iederéén ut aller beste 
gunne.  Ik zeg  mar zòò: Ach ware alle meense mar wijs, dan was 
deze aarde een mooi paradijs.

Het Korvelplein 
Door Stijn Stenzel

Er is iets loos op het Korvelplein, het lijkt een aantrekkingskracht te hebben op de 
zelfkant van onze samenleving, met alle gevolgen van dien. Het plein staat ineens in 
het middelpunt van allerlei aandacht. In de afgelopen paar maanden werden er stukjes 
geschreven over inbraken in de buurtmoestuin, daklozen en steekpartijen op en rond 
het Korvelplein. Het Sodom en Gomorra van Tilburg Zuid, zo doen de verhalen je geloven. 

Buiten een roep om meer politie-
controle en repressief optreden 
lijkt er geen oplossing. Het wordt 
gelukkig weer kouder, verzuchten 
sommigen. Blijkbaar is kou een 
succesvolle remedie tegen (dak-
loze) hangdrinkers, al is het mij 
niet geheel duidelijk waar zij dan 
heen moeten.  

Het is een schril contrast met een 
paar jaar geleden toen we nog 
een knuffeldakloze hadden op het 
plein. In oktober 2017 omarmde 
de Korvel een dakloze op het 
plein. Deze dakloze bracht zijn 
dagen blowend door en kreeg van 
de buurt een parasol, warm water, 
koekjes en dekens. Het grote 
verschil met de groep die zich er 
nu ophoudt was dat de buurt van 
deze zwerver geen last had. Dat 
is dus een graadmeter waarlangs 
onze sympathie wordt gelegd, 

rustige blowende dakloze goed, 
lastige blowende dakloze fout. 
Dat is hard, vreemd en wat mij 
betreft niet helemaal terecht.  

“Er wordt te makkelijk 
gezegd dat in Nederland 
niemand op straat hoeft 

te leven”. 

Er zit vast een kern van waarheid 
in die zin maar die kern zit in een 
vuile leugen verpakt. De meeste 
mensen die op straat leven heb-
ben namelijk helemaal niet het 
gevoel dat zij dat niet hoeven. 
Zij zijn in een onomkeerbare 
situatie gegroeid, gewend 
geraakt aan deze omstandig-
heden en ervan overtuigd 
geraakt dat dit leven de weg van 
de minste weerstand is. Repres-
sie, politie en scheve blikken 
nemen die overtuiging niet weg, 

sterker nog het versterkt alleen 
de overtuiging overal buiten te 
staan.  Ik vind niet dat we weg 
moeten lopen van een 
probleem. Tegelijkertijd vind ik 
dat je de oorzaak van een 
probleem moet aanpakken en 
niet de gevolgen die daaraan 
vastzitten. De afgelopen jaren is 
zowel op alcohol- en drugshulp-
verlening en geestelijke gezond-
heidszorg in Tilburg bezuinigd. 
Ik zie daarin de belangrijkste 
oorzaak van problemen die niet 
uniek zijn voor ons Korvelplein 
maar overal in Tilburg de kop op 
steken. Al zijn ze meestal 
verborgen achter een voordeur 
en gordijnen. In die zin is dit 
straatleven een goede barometer 
van de staat van onze stad. Die 
barometer staat op stormach-
tig en dat zal voorlopig wel zo 
blijven.  

POMPEN
ONDERHOUD

De scouting is weer 
begonnen!!
Het afgelopen seizoen had een mooi seizoen moeten zijn. We bestaan 75 jaar en hadden vele 
mooie activiteiten op het programma staan. Onze jubileumfeestavond, gezamenlijk zomerkamp
en het uitdelen van onze nieuwe das! Helaas heeft Covid-19 een paar dingen niet door laten gaan! 

De feestavond werd verplaatst 
naar 19 september, maar is 
ondertussen vanwege de 
huidige richtlijnen tot nader 
order verplaatst. Ook het 
gezamenlijk zomerkamp met de 
gehele groep is verplaatst naar 
volgend jaar. Gelukkig lieten de 
richtlijnen wel toe dat er vanaf 
mei weer op zaterdag gedraaid 
mocht worden. Weliswaar met 
de nodige aanpassingen, maar 
het heeft er wel voor gezorgd 
dat we elkaar weer gezien hebben 
en leuke activiteiten hebben 
kunnen doen op het HK. 

Als afsluiting van het vorige 
seizoen hebben we, coronaproof, 
voor de ouders en kinderen een 
lunch verzorgd. Deze gelegenheid 
hebben we ook aangegrepen om 
de onze nieuwe das te laten zien 
en uit te delen aan alle kinderen! 
Daarna was het tijd voor een 
welverdiende zomervakantie! 
Iedereen kon even bijkomen en 
opladen voor het nieuwe seizoen!
Op zaterdag 22 augustus zijn we 
traditiegetrouw begonnen met de 
grote schoonmaak van het 
gebouw. Alles weer lekker fris 
zodat de kinderen een week later 
in een schoon gebouw kunnen 
beginnen met de opkomsten. 
Gelukkig is er door huidige 
richtlijnen omtrent Covid-19 wat 
meer mogelijk en mogen we met 
meer kinderen tegelijkertijd op 

het HK zijn. De bevers hebben weer volop pret. De scouts en welpen 
zijn ook al druk bezig geweest met pionieren en het behalen van 
insignes. De explorers zijn al gaan skaten. 

Zoals je ziet is er weer volop bedrijvigheid op het HK!! 
De bevers (4-7 jaar) draaien op zaterdagochtend van 10:00-12:00 uur, 
De welpen (7-11 jaar) op zaterdagmiddag van 14:00-17:00 uur. 
De scouts (11-15 jaar) op zaterdagmiddag van 14:00-17:00 uur 
De Explorers (15-18 jaar) op vrijdagavond van 19:30-22:30 uur. 

foto; archief PVG

Lijkt het je leuk om een keer 
te komen kijken? Mail dan 
naar info@scouting-pvg.nl

Vervang van het eerste woord groot een letter door een 
andere letter, hussel de letters en er staat een nieuw woord 
dat voldoet aan de beschrijving links. 
Herhaal dit voor ieder nieuw woord tot je uiteindelijk bij 
klein uitkomt. Maar je kunt ook verder gaan met bijvoor-
beeld plein enz. Dan is het een leuk woordspelletje. 
Nieuwsgierig naar Philemon of de oplossing? Kijk verderop 
in de krant.

Puzzelen met Philemon

eerste woord    groot
Begroeting   . . . . 
Meisjesnaam   . . . . 
Hemelwater   . . . . 
Telwoord   . . . . 
In bruikleen kr� gen 
Delen van de voet 
Met pek zwart maken 
Hoog bouwwerk 
Staren  
Veren verliezen  
Babybroekje  
Mispunt  
Kers   
Stenen Fles  
Kruisvormig voorwerp 
Brandkast  
Niet rechts  
laatste woord    klein

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 
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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 

Wie regelt mijn zaken na  
mijn overlijden? 
Door  Mevr. Mr. Aefke (A.M.G.) van de Garde, 

kandidaat-notaris

Het is belangrijk om op tijd na te denken wie u wilt aanwijzen om uw (financiële) belangen te
behartigen na uw overlijden. Dit is niet alleen voor alleenstaanden een relevante vraag. Ook 
wanneer u een partner heeft is het verstandig om dit goed te regelen. Wanneer u er voor kiest 
iemand aan te wijzen, moet u daarbij rekening houden met verschillende punten waar u 
tegenaan kunt lopen. Een aantal van deze punten zal ik hieronder voor u bespreken. 

Bericht uit Oman; 
Qalhat, 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. Dit is deel 3 

Papieren tijgers

Op het eerste gezicht denk je dat we hier met zijn allen een fabriek 
aan het bouwen zijn. Dat is in zekere zin ook wel zo, maar in wezen is 
de fabriek een bijverschijnsel, een neveneffect van het creëren van een 
berg papier. De belangrijkste activiteit is hier niet het werkend maken 
van je systeem, maar het scoren van handtekeningen op daarvoor 
bestemde acceptatie-formulieren. Letterlijk voor ieder electrisch 
draadje is er een vakje. Maar ook voor iedere pijp, iedere lantarenpaal. 
Met iedere handtekening verhuist een stukje verantwoordelijkheid 
voor het systeem naar de ondertekenaar. Op het moment dat je 
de 100% bereikt (alle vakjes ingevuld) is het systeem zijn probleem, 
niet langer het jouwe. Als hij een beetje goed oplet en verstand van 
zaken heeft, zal hij heus wel kijken of de zaak ook werkelijk werkt. 
Maar het gevaar van de werkwijze is dat je verdrinkt in details – de 
vraag  ‘doet het systeem wat het moet doen’  raakt een beetje op de 
achtergrond.

Buiten de overdracht van het systeem zijn er ook nog allerlei formulie-
ren om andere zaken te regelen: ik heb formulieren voor Daily Report 
(vereist 4 handtekeningen), een Weekly Timesheet (6), een Overtime 
Request (4), een Release Certificate (om weg te mogen, 6 handteke-
ningen en 4 parafen), een demobilisatie-request (om vervoer te rege-
len als je Release Cerificate voor elkaar is, vereist 6 handtekeningen), 
een Fax request, International Call request (voor internationaal bellen), 
Laundry Slip en natuurlijk de work permits. 
Work permits zijn in zichzelf een groot goed. Iedereen die werkt hier 
aan een installatie waar al gas in zit (dat is momenteel ongeveer 10% 
van de fabriek) mag dat alleen doen als hij een work permit heeft. Dat 
is van belang voor de veiligheid. De een zou daar nog iets kunnen 
willen lassen terwijl de ander een transmitter wil vervangen waar 
wat gas bij vrij zou kunnen komen. Het kan allebei, maar liever niet 
tegelijk, en work permits helpen in de coördinatie van dat soort werk. 
Als het goed is dan.
Hier is het redelijk, maar niet heel goed. De nadruk ligt erg op het 
papierwerk en niet op het veilig werken. Ik werk 10 uur op een  dag 
hier, maar daar gaat gemiddeld een uur per dag verloren aan het 
regelen van de work permit. Een op de drie dagen is er iets niet goed 
aan, een handtekening mist, gastest niet gedaan, permit verlopen, 
zoiets. Dat moet je eerst in orde maken. Ga je aan het werk zonder 
permit en word je betrapt, dan kan je meteen naar huis, geen discus-
sie. En ook geen geld. Veel papier dus, maar ik vind niet dat dat ook 
altijd evenveel veiligheid oplevert.

Een paar weken geleden ging om de haverklap het gasalarm af, maar 
er kwam nooit een sein  ‘Alles veilig’. De eerste keer denk je nog “moet 
ik nu ontruimen”, maar de 15de keer hoor je het niet eens meer. Ik ben 
er diverse keren over wezen klagen maar het heeft zeker een week 
geduurd voor het over was. Ik denk  dat nog steeds zeker driekwart 
van de mensen denkt  “het zal wel weer vals alarm zijn”  als het nu 
afgaat.

Lees deze gehele editie verder op onze website 
www.wijkkrantdekoppel.nl Daar zijn ook alle vorige verhalen 
te lezen en plaatsen wij natuurlijk ook de volgende edities. 

Strand en de haven in Sur

Het benoemen van een 
executeur.
Veel mensen twijfelen bij de 
vraag wie ze als executeur 
willen opnemen in hun testa-
ment. De executeur is degene 
die na overlijden uw nalaten-
schap regelt. Moet dat de partner 
of het oudste kind zijn, of juist 
de jongste die wat diplomatieker 
is? Of zou het beter zijn om de 
kinderen samen executeur te 
laten zijn? 

Het benoemen van een 
opvolgend executeur.
Meestal wordt de partner als 
eerste tot executeur benoemd. 
Het is handig om ook alvast na te 
denken over de situatie waarin 
uw partner geen executeur 
meer kan of wil zijn. Een partner 
kan immers al voor u komen te 
overlijden, of te ziek of broos zijn 
om de zware executeurstaak nog 
op zich te nemen. Uw testament 
is langer ‘houdbaar’ als u nu vast 
opneemt dat uw kind, of iemand 
anders, opvolgend of reserve 
executeur wordt. 

Alleen of samen benoemen.
 Heeft u een kind met de kwali-

teiten om zaken te regelen, dan is 
het zinvol dit kind tot executeur 
te benoemen. Veel ouders willen 
andere kinderen niet passeren en 
benoemen dan toch alle kinderen 
tot executeur. Zonder nadere 
verduidelijking in het testament 
betekent dit dat de kinderen dan 
ieder zelfstandig kunnen han-
delen. De dochter die advocaat 
is geworden neemt misschien 
andere beslissingen dan de zoon 
die kunstenaar is, en dat kan 
tot conflicten leiden. Neemt u 
expliciet in uw testament op dat 
uw kinderen alle werkzaamheden 
uitsluitend samen mogen verrich-
ten, dan moeten zij ook echt alle 
handelingen samen verrichten. 
Dat kan aan te raden zijn als het 
uw wens is dat uw kinderen niet 
zonder medeweten van de ande-
re kinderen handelen. Een nadeel 
is dat het arbeidsintensief kan 
zijn om voor alle werkzaamheden 
samen te moeten opdraven. Een 
ander nadeel van het benoemen 
van meerdere executeurs die 
slechts gezamenlijk bevoegd 
zijn, is dat zij dan mogelijk van 
de bank geen toestemming 
krijgen om gebruik te maken van 
het internetbankieren. Mocht 

u nog vragen hebben als u de 
executeursbenoeming in uw 
testament onder de loep neemt, 
schroom dan niet om contact op 
te nemen. 

De bevoegdheden van de 
executeur .
U kunt zelf aangeven welke 
bevoegdheden de executeur 
krijgt. Mag de executeur alleen 
de begrafenis regelen, mag hij 
de nalatenschap alleen voor-
bereiden om deze vervolgens 
door de erfgenamen gezamen-
lijk te laten verdelen of mag de 
executeur ook de verdeling zelf 
tot stand brengen en bijvoor-
beeld ook de woning verkopen? 
Benoem ik een speciale execu-
teur die ook mijn sociale media 
zal afwikkelen? Ook hier kunnen 
we u nader over informeren en 
u begeleiden bij het maken van 
deze keuze. 

Heeft u meer hulp nodig bij het 
benoemen van een executeur 
of heeft u hier nog vragen over, 
dan helpen wij u uiteraard 
graag. U kunt ons bereiken via 
013-532 11 55 of mail naar
info@notaristilburg.nl 
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Verloop
Soms komt er in de buurt ineens nieuw leven
Er komen nieuwe buren naar je toe
Ter kennismaking (zonder handen geven
Want dat is nog wel eventjes taboe)

Bewoners z� n als fases, als momenten
Ze schenken een oud huis een nieuw bestaan
Behoor je eerder tot de permanenten
Dan zal je veel zien komen en zien gaan

Want op den duur herken je de patronen
Van dood en leven na of naast elkaar:
Er komt vanzelf ‘n jong gezin te wonen
In ‘t huis van ‘n bejaarde kluizenaar

Het is aan de historie af te lezen
Totdat je zelf eens aan de beurt zult wezen

Ko de Laat
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  STUDENTEN,
THEMA

deze uitgave:
    het eindexamen, hun studiekeuze 
     en verdere plannen

Lasagne van 
courgettes
Ingrediënten
• 2 courgettes
• 1 ui
• 2 tenen kno� ook
• 1 winterwortel
• 1 (rode)paprika
• 1 blik gezeefde tomaten 
• ± 200 ml water
• 1 ½ eetlepel Italiaanse kruiden
• 1 theelepel suiker
• 1 hand verse basilicum
• Peper
• Zout
• Olijfolie
• Geraspte (oude of pittige) kaas

Bereidingswijze
Schaaf de courgettes in de lengte 
met een kaasschaaf (of mandoline) 
in plakken. Leg op keukenpapier en 
bestrooi met wat zout.

Snipper de ui en de kno� ook, snijd 
de wortel en de paprika klein. Hak 
of knip de basilicum � jn.
Fruit de ui en de kno� ook in de 
olijfolie (in een wok of hapjespan), 
voeg na enige tijd de wortel en 
paprika toe. Voeg wat later de ge-
zeefde tomaten, Italiaanse kruiden, 
water, suiker, zout en peper toe. 
Breng aan de kook. Zet het vuur 
laag en laat de saus 20 minuten 
zachtjes pruttelen.

Verwarm de oven voor op 200°C en 
vet een ovenschaal in.

Dep de courgetteplakken droog en 
bak ze kort aan beide kanten met 
een beetje olie in een koekenpan.
Voeg de � jngesneden basilicum 
toe aan de tomatensaus.

Bedek de bodem van de oven-
schaal met een laagje tomatensaus, 
daarop een laag courgetteplakken 
(van ongeveer drie plakken dik) en 
daarover geraspte kaas. Herhaal. De 
laatste laag moet de tomatensaus 
zijn. Strooi daar geraspte kaas over.
Verwarm 30 minuten in de oven.

Eet smakelijk!!

Door Anita Zeeman

Waarom heb je voor biologie bij de 
Universiteit Utrecht gekozen?
‘Ik wilde eigenlijk geneeskunde 
gaan studeren, maar ik ben 
uitgeloot. Volgend jaar ga ik het 
opnieuw proberen. Ik ben nog 
naar Leuven geweest, maar daar 
waren 154 plaatsen en 9000 
aanmeldingen. Kansloos dus.’
‘Het is jammer dat ik een vak ga 
studeren waar mijn voorkeur niet 
naar uitgaat, maar biologie vind 
ik interessant en ik ben er goed 
in. Het zit in dezelfde hoek als 
geneeskunde. Het eerste jaar is 
breed, later kun je je specialiseren. 
Ik ben meer geïnteresseerd in het 
menselijk lichaam dan in plan-
ten, dus ik zal iets in die richting 
kiezen.’

‘Voor de zekerheid ben ik ook 
naar een open dag van Avans in 
Eindhoven gegaan. Ik ben daar 
gaan kijken bij fysiotherapie, maar 
dat was het echt niet voor mij. Ik 
vind het ook een beetje zonde om 
met een vwo-diploma een hbo-
opleiding te doen.’
‘Ik ben op de open dagen van de 
universiteiten in Leiden, Nijmegen 
en Utrecht geweest. In Utrecht 
voelde het goed, er was een 
soort klik, de sfeer was goed. De 
studenten vertelden uit zichzelf 
heel enthousiast over de studie. 
De studie is daar ook overzichte-
lijk. Je hebt telkens een blok van 
10 weken en dan een afsluitend 
tentamen. Dat is niet overal zo. En 
niet onbelangrijk, ik vind Utrecht 
een leuke stad.’

Hoe is de introductie geregeld? 
‘De introductieweek is de eerste 

week van september, maar het is 
nog niet duidelijk of het doorgaat. 
Er zijn allerlei protocollen en de ge-
meente moet toestemming geven. 
Als het doorgaat worden we over 
kleine groepjes verdeeld.’

Ga je op kamers?
‘Nee, dit jaar in ieder geval niet. Ik 
hoef maar 1 dag per week op de 
universiteit te zijn, de rest van de 
colleges worden online gegeven. 
Ik ga die ene dag met de trein op 
en neer. Het zal wel weer wennen 
zijn, vanaf maart zijn we al thuis, 
geen school, niks. Gelukkig heb ik 
genoeg zelfdiscipline om online 
te studeren, maar echt leuk vind ik 
het niet.’
‘Hoe het er allemaal uit gaat zien 
weet ik nog niet. Ik heb er nog 
geen informatie over gekregen. De 
practica zullen wel op de universi-
teit worden gegeven. We kregen 
een lijst met studiematerialen die 
je nodig hebt, zoals een micro-
scoop en een labjas. Het is lastig 
dat ik niet weet waar ik aan toe 
ben, maar het komt vast goed.
‘Ik kom in een mentorgroep 
met 15 medestudenten. In 
die mentorgroep zit ook een 
tweedejaars student die je 
begeleidt. Verder ben ik lid van de 
Utrechtse Biologen Vereniging, 
de studievereniging voor 
biologiestudenten.’

Heb je nog meer plannen?
‘Ik blijf voorlopig voetballen bij 
Were di. Als ik op kamers ga wil 
ik wel in Utrecht gaan voetballen. 
Verder bekijk ik nog of ik naast 
mijn studie genoeg tijd overhoud 
voor een baantje.’

Door Anita Zeeman

Waarom heb je voor pedagogiek bij 
Fontys in Eindhoven gekozen? 
‘Ik ben eerst bij de universiteiten 
gaan kijken. Ik dacht dat ik 
pedagogische wetenschappen in 
Nijmegen wilde gaan studeren. 
Maar tijdens de meeloopdag 
kwam ik erachter dat het 
programma vooral bestond uit 
theorie en onderzoek. Ik vond het 
niet praktisch genoeg. Onderzoek 
doen is op dit moment niet iets 
wat ik graag doe. Daarom ben ik 
naar de open dag pedagogiek in 
Eindhoven gegaan. Daar vond ik 
het wel leuk, het is niet zo groot als 
in Tilburg en er was een � jne sfeer.’
‘Ik ben nog wel naar de open 
avond in Tilburg geweest, maar ik 
woon al mijn hele leven in Tilburg, 
ik wil ergens anders naar toe. Je 
kunt ook pedagogiek in Sittard of 
Den Bosch gaan studeren, maar ik 
vind dat geen echte studentenste-
den, Eindhoven bevalt me beter. 

Een vriendin van mij gaat ook in 
Eindhoven studeren.’

‘Het is een opleiding met veel 
praktijk. Je loopt meteen vanaf het 
eerste jaar stage. Van de univer-
siteiten is Nijmegen het meest 
praktisch, maar daar krijg je je 
eerste stage pas in het derde jaar. 
In Eindhoven loop je het eerste 
jaar 1 dag in de week stage en 
de volgende jaren meer dagen. 
We kunnen ook allerlei cursussen 
volgen, bijvoorbeeld omgaan met 
agressieve ouders.’
‘Er is een database met stageplek-
ken, maar je moet je stage zelf 
regelen. Ik ga proberen om op 
mijn oude basisschool stage te 
lopen. Er is in het basisonderwijs 
natuurlijk wel concurrentie van de 
pabostudenten.’
‘Op de meeloopdag werd gezegd 
dat in het eerste jaar de focus 
op de gewone ontwikkeling van kinderen van 0 – 18 jaar ligt. De 

volgende jaren is er meer aandacht 
voor problemen in de ontwikke-
ling. Ik wil graag een stage die 
aansluit bij de leerstof van het 
eerste jaar.’

Hoe is de introductie voor studenten 
dit jaar geregeld?
’De introductie vanuit de studiever-
eniging is maar voor 80 studenten 
toegankelijk. Je hoort een week 
van tevoren of je mee mag doen. Ik 
hoop dat ik erbij zit. Met de studie 
zelf is er de eerste twee weken een 
soort bootcamp, dan leer je elkaar 
ook wel kennen.’

Ga je op kamers? 
‘Ik ga dit jaar nog niet op kamers, 
het is goed te doen met de trein. 
Het is nu namelijk nog niet duide-
lijk hoeveel lessen ze online gaan 

geven. Ik heb geen zin om 
veel geld voor een kamer te 
betalen als je vooral veel alleen 
op je kamer achter je laptop 
zit. Volgend jaar wil ik wel op 
kamers, het lijkt me heel leuk, 
het hoort erbij. Zelfstandig 
worden en je eigen dingen 
gaan doen.’ 

Heb je nog meer plannen? 
‘Ik roei nu bij TOR (Tilburgse 
Open Roeivereniging). Ik ga 
proberen om bij de Eindho-
vense Studenten Roeiver-
eniging Thêta toegelaten te 
worden. En ik heb nu twee 
baantjes. Ik hoop dat ik bij alle-
bei 1 dag in het weekend mag 
werken. Als dat niet kan moet 
ik er eentje opzeggen. Zodra ik 
in Eindhoven op kamers ga, ga 
ik daar een baantje zoeken.’

Dè ideale 
b� baan voor 
studenten!

Ben jij die zelfverzekerde en 
zelfstandig werkende student 
met verantwoordelijkheidsge-
voel, dan regelt TipTopStudent 
ook voor jou een goedbetaalde, 
� exibele bijbaan bij mensen 
thuis. Vind je het prettig om 
mensen te helpen, ben je jong, 
gedreven en gemotiveerd dan 
zoeken we jou! De bijbaan die 
we voor jou zoeken past altijd 
binnen jouw colleges zodat je 
naast je studie� nanciering, elke 
maand een extra zakcentje kunt 
bijverdienen. De klussen zijn 
divers: bijles geven, boodschap-
pen doen, PC-hulp, privéchauf-
feur, honden uitlaten, koken, 
oppassen, huishoudelijke hulp, 
tuinonderhoud. Interesse? 
Kijk op www.tiptopstudent.nl, 
whatsapp of bel naar 06 1482 
6000.

Illustratie door Linda van Erve
Zij is eigenaar van De Kennis-
illustrator en bewoner van de 
wijk Sint Anna. In haar vrije tijd 
schildert ze illustraties, die altijd 
een sympathiek verhaal vertel-
len. Over haar illustraties houdt 
Linda een Instagram-account 
bij: www.instagram.com/linda-
vanerve.
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Eindexamen op het Koning Willem II College
Eerstejaarsstudenten Jitske en Bas over de afsluiting van hun schooltijd

Eind maart kregen de leerlingen in het voortgezet onderwijs te horen dat de centrale examens werden afgelast. Zij konden 
hun diploma halen op basis van de resultaten van de schoolexamens. Jitske: ‘De school ging dicht en wij wisten niet wanneer 
wij ons laatste schoolexamen zouden krijgen. Het werd uiteindelijk de eerste week na de meivakantie. We kregen de punten 
vrij snel daarna en dan weet je al of je geslaagd bent of niet. Pas op 4 juni kregen we het o�  ciële bericht, maar er was dus geen 
sprake van spanning en daarna de ontlading.’

Hoe had de school de diploma-uitreiking geregeld? Bas: ‘We mochten telkens met 5 leerlingen plus ouders tegelijk naar bin-
nen. We liepen over een rode loper een route door de school. We kregen een persoonlijk woord van de mentor en de afde-
lingsleider en een speech van de rector. En er was champagne.’ Jitske: ‘We liepen tussen leraren door die stonden te klappen. 
In de lerarenkamer lag een pen met je naam waarmee je je diploma kon ondertekenen. Aan het einde van de route stond een 
groepje leraren dat ons uitzwaaide. Ik vond het nu leuker geregeld dan de jaren ervoor, het was persoonlijker.’
Er was geen examenfeest. Jitske: ‘Alle eindexamenleerlingen hebben een tegoedbon van de school gekregen voor een reünie-
feest volgend jaar. En ik heb wel met de vriendengroep iets leuks gedaan.’

Bas, eerstejaarsstudent biologie aan de Universiteit Utrecht

Jitske, eerstejaars student pedagogiek in Eindhoven

Foto:  Martin Stoop

Foto:  Kim Pattiruhu
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  STUDENTEN,
THEMA

deze uitgave:
    het eindexamen, hun studiekeuze 
     en verdere plannen

Lasagne van 
courgettes
Ingrediënten
• 2 courgettes
• 1 ui
• 2 tenen kno� ook
• 1 winterwortel
• 1 (rode)paprika
• 1 blik gezeefde tomaten 
• ± 200 ml water
• 1 ½ eetlepel Italiaanse kruiden
• 1 theelepel suiker
• 1 hand verse basilicum
• Peper
• Zout
• Olijfolie
• Geraspte (oude of pittige) kaas

Bereidingswijze
Schaaf de courgettes in de lengte 
met een kaasschaaf (of mandoline) 
in plakken. Leg op keukenpapier en 
bestrooi met wat zout.

Snipper de ui en de kno� ook, snijd 
de wortel en de paprika klein. Hak 
of knip de basilicum � jn.
Fruit de ui en de kno� ook in de 
olijfolie (in een wok of hapjespan), 
voeg na enige tijd de wortel en 
paprika toe. Voeg wat later de ge-
zeefde tomaten, Italiaanse kruiden, 
water, suiker, zout en peper toe. 
Breng aan de kook. Zet het vuur 
laag en laat de saus 20 minuten 
zachtjes pruttelen.

Verwarm de oven voor op 200°C en 
vet een ovenschaal in.

Dep de courgetteplakken droog en 
bak ze kort aan beide kanten met 
een beetje olie in een koekenpan.
Voeg de � jngesneden basilicum 
toe aan de tomatensaus.

Bedek de bodem van de oven-
schaal met een laagje tomatensaus, 
daarop een laag courgetteplakken 
(van ongeveer drie plakken dik) en 
daarover geraspte kaas. Herhaal. De 
laatste laag moet de tomatensaus 
zijn. Strooi daar geraspte kaas over.
Verwarm 30 minuten in de oven.

Eet smakelijk!!

Door Anita Zeeman

Waarom heb je voor biologie bij de 
Universiteit Utrecht gekozen?
‘Ik wilde eigenlijk geneeskunde 
gaan studeren, maar ik ben 
uitgeloot. Volgend jaar ga ik het 
opnieuw proberen. Ik ben nog 
naar Leuven geweest, maar daar 
waren 154 plaatsen en 9000 
aanmeldingen. Kansloos dus.’
‘Het is jammer dat ik een vak ga 
studeren waar mijn voorkeur niet 
naar uitgaat, maar biologie vind 
ik interessant en ik ben er goed 
in. Het zit in dezelfde hoek als 
geneeskunde. Het eerste jaar is 
breed, later kun je je specialiseren. 
Ik ben meer geïnteresseerd in het 
menselijk lichaam dan in plan-
ten, dus ik zal iets in die richting 
kiezen.’

‘Voor de zekerheid ben ik ook 
naar een open dag van Avans in 
Eindhoven gegaan. Ik ben daar 
gaan kijken bij fysiotherapie, maar 
dat was het echt niet voor mij. Ik 
vind het ook een beetje zonde om 
met een vwo-diploma een hbo-
opleiding te doen.’
‘Ik ben op de open dagen van de 
universiteiten in Leiden, Nijmegen 
en Utrecht geweest. In Utrecht 
voelde het goed, er was een 
soort klik, de sfeer was goed. De 
studenten vertelden uit zichzelf 
heel enthousiast over de studie. 
De studie is daar ook overzichte-
lijk. Je hebt telkens een blok van 
10 weken en dan een afsluitend 
tentamen. Dat is niet overal zo. En 
niet onbelangrijk, ik vind Utrecht 
een leuke stad.’

Hoe is de introductie geregeld? 
‘De introductieweek is de eerste 

week van september, maar het is 
nog niet duidelijk of het doorgaat. 
Er zijn allerlei protocollen en de ge-
meente moet toestemming geven. 
Als het doorgaat worden we over 
kleine groepjes verdeeld.’

Ga je op kamers?
‘Nee, dit jaar in ieder geval niet. Ik 
hoef maar 1 dag per week op de 
universiteit te zijn, de rest van de 
colleges worden online gegeven. 
Ik ga die ene dag met de trein op 
en neer. Het zal wel weer wennen 
zijn, vanaf maart zijn we al thuis, 
geen school, niks. Gelukkig heb ik 
genoeg zelfdiscipline om online 
te studeren, maar echt leuk vind ik 
het niet.’
‘Hoe het er allemaal uit gaat zien 
weet ik nog niet. Ik heb er nog 
geen informatie over gekregen. De 
practica zullen wel op de universi-
teit worden gegeven. We kregen 
een lijst met studiematerialen die 
je nodig hebt, zoals een micro-
scoop en een labjas. Het is lastig 
dat ik niet weet waar ik aan toe 
ben, maar het komt vast goed.
‘Ik kom in een mentorgroep 
met 15 medestudenten. In 
die mentorgroep zit ook een 
tweedejaars student die je 
begeleidt. Verder ben ik lid van de 
Utrechtse Biologen Vereniging, 
de studievereniging voor 
biologiestudenten.’

Heb je nog meer plannen?
‘Ik blijf voorlopig voetballen bij 
Were di. Als ik op kamers ga wil 
ik wel in Utrecht gaan voetballen. 
Verder bekijk ik nog of ik naast 
mijn studie genoeg tijd overhoud 
voor een baantje.’

Door Anita Zeeman

Waarom heb je voor pedagogiek bij 
Fontys in Eindhoven gekozen? 
‘Ik ben eerst bij de universiteiten 
gaan kijken. Ik dacht dat ik 
pedagogische wetenschappen in 
Nijmegen wilde gaan studeren. 
Maar tijdens de meeloopdag 
kwam ik erachter dat het 
programma vooral bestond uit 
theorie en onderzoek. Ik vond het 
niet praktisch genoeg. Onderzoek 
doen is op dit moment niet iets 
wat ik graag doe. Daarom ben ik 
naar de open dag pedagogiek in 
Eindhoven gegaan. Daar vond ik 
het wel leuk, het is niet zo groot als 
in Tilburg en er was een � jne sfeer.’
‘Ik ben nog wel naar de open 
avond in Tilburg geweest, maar ik 
woon al mijn hele leven in Tilburg, 
ik wil ergens anders naar toe. Je 
kunt ook pedagogiek in Sittard of 
Den Bosch gaan studeren, maar ik 
vind dat geen echte studentenste-
den, Eindhoven bevalt me beter. 

Een vriendin van mij gaat ook in 
Eindhoven studeren.’

‘Het is een opleiding met veel 
praktijk. Je loopt meteen vanaf het 
eerste jaar stage. Van de univer-
siteiten is Nijmegen het meest 
praktisch, maar daar krijg je je 
eerste stage pas in het derde jaar. 
In Eindhoven loop je het eerste 
jaar 1 dag in de week stage en 
de volgende jaren meer dagen. 
We kunnen ook allerlei cursussen 
volgen, bijvoorbeeld omgaan met 
agressieve ouders.’
‘Er is een database met stageplek-
ken, maar je moet je stage zelf 
regelen. Ik ga proberen om op 
mijn oude basisschool stage te 
lopen. Er is in het basisonderwijs 
natuurlijk wel concurrentie van de 
pabostudenten.’
‘Op de meeloopdag werd gezegd 
dat in het eerste jaar de focus 
op de gewone ontwikkeling van kinderen van 0 – 18 jaar ligt. De 

volgende jaren is er meer aandacht 
voor problemen in de ontwikke-
ling. Ik wil graag een stage die 
aansluit bij de leerstof van het 
eerste jaar.’

Hoe is de introductie voor studenten 
dit jaar geregeld?
’De introductie vanuit de studiever-
eniging is maar voor 80 studenten 
toegankelijk. Je hoort een week 
van tevoren of je mee mag doen. Ik 
hoop dat ik erbij zit. Met de studie 
zelf is er de eerste twee weken een 
soort bootcamp, dan leer je elkaar 
ook wel kennen.’

Ga je op kamers? 
‘Ik ga dit jaar nog niet op kamers, 
het is goed te doen met de trein. 
Het is nu namelijk nog niet duide-
lijk hoeveel lessen ze online gaan 

geven. Ik heb geen zin om 
veel geld voor een kamer te 
betalen als je vooral veel alleen 
op je kamer achter je laptop 
zit. Volgend jaar wil ik wel op 
kamers, het lijkt me heel leuk, 
het hoort erbij. Zelfstandig 
worden en je eigen dingen 
gaan doen.’ 

Heb je nog meer plannen? 
‘Ik roei nu bij TOR (Tilburgse 
Open Roeivereniging). Ik ga 
proberen om bij de Eindho-
vense Studenten Roeiver-
eniging Thêta toegelaten te 
worden. En ik heb nu twee 
baantjes. Ik hoop dat ik bij alle-
bei 1 dag in het weekend mag 
werken. Als dat niet kan moet 
ik er eentje opzeggen. Zodra ik 
in Eindhoven op kamers ga, ga 
ik daar een baantje zoeken.’

Dè ideale 
b� baan voor 
studenten!

Ben jij die zelfverzekerde en 
zelfstandig werkende student 
met verantwoordelijkheidsge-
voel, dan regelt TipTopStudent 
ook voor jou een goedbetaalde, 
� exibele bijbaan bij mensen 
thuis. Vind je het prettig om 
mensen te helpen, ben je jong, 
gedreven en gemotiveerd dan 
zoeken we jou! De bijbaan die 
we voor jou zoeken past altijd 
binnen jouw colleges zodat je 
naast je studie� nanciering, elke 
maand een extra zakcentje kunt 
bijverdienen. De klussen zijn 
divers: bijles geven, boodschap-
pen doen, PC-hulp, privéchauf-
feur, honden uitlaten, koken, 
oppassen, huishoudelijke hulp, 
tuinonderhoud. Interesse? 
Kijk op www.tiptopstudent.nl, 
whatsapp of bel naar 06 1482 
6000.

Illustratie door Linda van Erve
Zij is eigenaar van De Kennis-
illustrator en bewoner van de 
wijk Sint Anna. In haar vrije tijd 
schildert ze illustraties, die altijd 
een sympathiek verhaal vertel-
len. Over haar illustraties houdt 
Linda een Instagram-account 
bij: www.instagram.com/linda-
vanerve.
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Eindexamen op het Koning Willem II College
Eerstejaarsstudenten Jitske en Bas over de afsluiting van hun schooltijd

Eind maart kregen de leerlingen in het voortgezet onderwijs te horen dat de centrale examens werden afgelast. Zij konden 
hun diploma halen op basis van de resultaten van de schoolexamens. Jitske: ‘De school ging dicht en wij wisten niet wanneer 
wij ons laatste schoolexamen zouden krijgen. Het werd uiteindelijk de eerste week na de meivakantie. We kregen de punten 
vrij snel daarna en dan weet je al of je geslaagd bent of niet. Pas op 4 juni kregen we het o�  ciële bericht, maar er was dus geen 
sprake van spanning en daarna de ontlading.’

Hoe had de school de diploma-uitreiking geregeld? Bas: ‘We mochten telkens met 5 leerlingen plus ouders tegelijk naar bin-
nen. We liepen over een rode loper een route door de school. We kregen een persoonlijk woord van de mentor en de afde-
lingsleider en een speech van de rector. En er was champagne.’ Jitske: ‘We liepen tussen leraren door die stonden te klappen. 
In de lerarenkamer lag een pen met je naam waarmee je je diploma kon ondertekenen. Aan het einde van de route stond een 
groepje leraren dat ons uitzwaaide. Ik vond het nu leuker geregeld dan de jaren ervoor, het was persoonlijker.’
Er was geen examenfeest. Jitske: ‘Alle eindexamenleerlingen hebben een tegoedbon van de school gekregen voor een reünie-
feest volgend jaar. En ik heb wel met de vriendengroep iets leuks gedaan.’

Bas, eerstejaarsstudent biologie aan de Universiteit Utrecht

Jitske, eerstejaars student pedagogiek in Eindhoven

Foto:  Martin Stoop

Foto:  Kim Pattiruhu
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Maandelijks vindt er in de disco bij  

MFA Zuiderkwartier een open inloop plaats 

voor meiden uit de wijk van 10 tot ongeveer 

16 jaar van 19.00 -21.00 uur. Ontmoeting en 

samen zijn is een belangrijk onderdeel van 

deze meidenavonden.

Tijdens deze maandelijkse activiteit wordt er 

ingezet op allerlei actuele thema’s en gezellige 

activiteiten, waarbij de meiden inspraak 

hebben in het programma en eventueel hun 

talenten kunnen en mogen inzetten. Daarnaast 

is er aandacht voor preventie en weerbaarheid! 

Dus: heb jij meiden tussen 10 en 16 jaar? Stuur 

Deze pagina is een uitgave van ContourdeTwern.

ze dan naar de meideninloop! We vertellen 

ze graag over onze leuke activiteiten en we 

kunnen dan samen met ze bekijken wat ze 

komend jaar allemaal bij ons willen gaan doen.  

De data van de meideninloop zijn: 

5 oktober, 2 november, 7 december 2020.

18 januari, 8 februari, 15 maart, 12 april, 17 mei, 

28 juni 2021.

Social media en ‘sexting’

”Daarnaast zal er de komende tijd ook nog 

aandacht zijn voor bijvoorbeeld Sexting, 

Social media, voor de meiden maar ook voor 

de ouders. Wat speelt er onder de meiden op 

Social media en hoe kun je hier als ouder samen 

met je dochter in optrekken. Wil je hier meer 

over weten neem dan contact met ons op.

Heb je nog vragen? 

Neem dan contact op met: 

Edith, R-Newt Kids, 06 231 41 104

edithherculeijns@contourdetwern.nl

Debbie, R-Newt, 06 227 61 369

debbie@r-newt.nl

Tot binnenkort!

Jongerenavond R-Newt Freezonde

Een combinatie van activiteiten en  

thema-avonden georganiseerd voor en door 

jongeren. Naast een vrije invulling, zoals een 

potje pool, darts, tafeltennis, een spel op de 

Playstation 4 en maandelijks een grotere  

activiteit in de gymzaal, wordt er ook  

aandacht besteed aan alternatieve keuzes 

en suggesties van de jongeren zelf. Na het  

kenbaar maken van hun ideeën wordt er  

besloten wat er, naast de oude vertrouwde 

spelelementen, op de avond zal plaatsvin-

den. 

Ook kunnen er thema- en voorlichtings-

avonden georganiseerd worden. Bij dit 

soort activiteiten wordt het Zuiderkwartier  

mogelijkerwijs vervangen door een omge-

ving die beter aansluit bij het thema of de 

vraag van de jongeren. Denk hierbij aan een  

bezoek aan een theater, sportvereniging of een  

inspirerende werkinstelling.

Niet alleen is er ruimte voor allerlei activitei-

ten, ook kunnen jongeren en hun verzorgers 

terecht bij de aanwezige jongerenwerkers 

met hun vragen of problemen die zij on-

dervinden in het dagelijkse leven. Er kan 

een luisterend oor geboden worden en er 

kan, op een respectvolle en discrete manier,  

samen gekeken worden naar een eventuele 

oplossing.

R-Newt is het jongerenwerk van 

ContourdeTwern. Een professioneel en breed 

netwerk dat voortdurend in beweging is.

Wat wil jij doen? 

Kom langs en laat het ons weten!

Voeg ons toe op Facebook en Instagram en 

blijf op de hoogte.

Vragen? Neem contact op met:

sander@r-newt.nl of debbie@r-newt.nl 

R-Newt FreeZone is voor jongeren vanaf  

10 jaar

Vanaf 15 september op dinsdag van: kids 

tot  12 jaar van 18.30 uur tot 20.00 uur. 

Kids 12+ tot 21.00 uur.

MFA Zuiderkwartier

Wassenaerlaan 38

5021 VS Tilburg

Meideninloop In Disco Zuiderkwartier 2020

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
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De vraag naar lp’s bleef stijgen 
en de marktkraam stond alleen 
in het weekend. Tijd om een 
winkel te beginnen en de hele 
week open te gaan. De eerste 
winkel zat in de Nieuwlandstraat, 
maar daar werd het na een tijdje 
te klein. Inmiddels is Diggers al 
ruim 5 jaar te vinden op Korvel. 
Eerst in het voormalige pand 
van Melis caravans en sinds 1 juli 
in het pand waar jarenlang een 
modezaak zat, aan de Korvelse-
weg 245. “Dit is een fijn formaat 
winkel, lekker overzichtelijk.” 

De Korvelseweg is een prettige 
omgeving, Jaap is direct lid 
geworden van de ondernemers-
vereniging Korvel Vooruit en is 
actief bij verschillende activitei-
ten die georganiseerd worden. 
“Dat hoort er ook bij, samen 
leuke dingen organiseren.” 
De dagelijkse aanwas van platen 

In de winkel van Diggers 
is het altijd fijn binnenkomen 
Er staat muziek op, er zit iemand een plaatje te luisteren en mensen zoeken tussen 
de lp’s en singles om het juiste exemplaar te vinden.  Jaap verkoopt al vijftien jaar 
tweedehands lp’s. Hij is begonnen op de markt.  24 jaar lang verkocht hij elk weekend 
tweedehands boeken. Toen de cd zijn intrede deed, werden de tweedehands cd’s toe-
gevoegd. Maar deze markt was niet een heel lang leven beschoren, de overstap naar 
lp’s was het begin van Diggers.  

foto; Kim Pattiruhu

diggersrecordstore.nl

SPOTLIGHT

Diggers Recordstore plaatst 
elke week op Facebook een 
album in de spotlight. Albums 
die eens in de toplijsten 
stonden en nu vergeten zijn. 
Zonde en dus geven zij ze de 
aandacht die ze nodig hebben. 
Kent u deze al? 

Voor de jongelui die de band 
Earth and Fire nog niet ken-
nen… Nee het is niet de soul 
and disco band Earth, Wind 
and Fire. In tegendeel, Earth 
and Fire maken juist progres-
sieve rock- en popmuziek. 
Daarbij komt Earth and Fire 
gewoon uit Nederland! De 
band werd internationaal 
bekend door hun single  
Weekend. Alleen al in Neder-
land werden er 100.000 stuks 
verkocht.  

Dit nummer is dan ook te 
vinden op het album dat 
wij deze week in de spot-
light zetten: Reality Fills 
Fantasy (1979). Het album 
kenmerkt zich door kor-
tere nummers dan die op de 
voorgaande albums te vinden 
waren. Deze kortere num-
mers zijn te danken aan de 
invloed van de punkmuziek.  
Het album zelf haalde ook 
de hitnoteringen. In januari 
1979 behaalde het album de 
tweede plek in de Nederland-
se album top 100. 

Voor u 
gelezen
Het Zoutpad - Raynor Winn

Door Wim Werker & 
Monique de Wit 

Een speculatie schandaal maakt 
dat de schrijfster Raynor Winn 
en haar man Moth van de ene 
op de andere dag alles kwijt 
zijn. Ze moeten hun huis verla-
ten, wat verkocht wordt, terwijl 
bovendien blijkt dat Moth 
een ernstige ziekte heeft. Hun 
kinderen studeren zodat ze daar 
geen rekening mee hoeven te 
houden. Hun rest 30 pond in 
de week om rond te komen. 
Ze vatten een plan op om met 
een klein tentje het South West 
Coast Path te gaan lopen. Dit 
pad is totaal ruim 1000 km 
lang en loopt langs de kust van 
Cornwall. Deze landtong wordt 
in het westen begrensd door 
de Atlantische Oceaan en in het 
zuiden door het Kanaal. Wat 
volgt is een adembenemend 
verhaal over overleven en ieder 
dubbeltje omdraaien. Ze leiden 
honger en worden als paria’s 
behandeld als mensen horen 
dat ze thuisloos zijn. De tocht 
begint in de zomer, maar al snel 
worden de nachten erg koud en 
het is dus afzien. Goed lopend 
boek, mooi taalgebruik en eens 
iets heel anders. 

Het boek is uitgegeven door 
uitgeverij balans, 
isbn nr 9789463821056 
Het vervolg op Het Zoutpad is 
ook verschenen: De Wilde Stilte 
door Raynor Winn, eveneens uit-
gegeven door Uitgeverij Balans, 
isbn nr9789463821049. 

is heel divers en komt uit ver-
schillende hoeken. De platen 
worden stuk voor stuk nageke-
ken, schoongemaakt en voorzien 
van een nieuwe hoes. De klanten 
zijn net zo goed divers en komen 
overal vandaan. Vanuit de Achter-
hoek is bijvoorbeeld veel vraag 
naar Nederlandstalige singles, die 
worden dan op piratenzenders 
gedraaid. Er zijn ook veel vaste 
klanten, die wekelijks toch even 
komen kijken wat er bijgekomen 
is. En zijn ze echt op zoek naar 
iets speciaals, dan kan er ook een 
bestelling worden geplaatst.  
Jaap, zelf groot liefhebber van 
muziek en verzamelaar, kocht zijn 
eerste lp toen hij 12 jaar oud was. 
“Led Zeppelin II, vertelt hij me, 
vanachter de toonbank, “dat was 
nog eens andere muziek dan je 
toen op de radio kon beluisteren.” 
Ook tegenwoordig wordt Jaap 
af en toe weer positief verrast op 

een van de festivals die hij graag 
bezoekt. In zijn eigen collectie zijn 
dan ook veel platen van nieuwe 
bandjes te vinden. En natuurlijk 
blijft hij zoeken naar die paar ont-
brekende platen in zijn collectie. 
Maar die vind je niet zomaar op 
een zolder, helaas.” 

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
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Informatie van het 
AdvocatenCollectief 

Door  mr. Anna van 

Tol-Macharoblishvili 

Boetes en strafbeschikkingen

Door de Corona-maatregelen en de bijbehorende boetes is de 
discussie over de boetes en strafbeschikkingen weer opgelaaid. 
Niet alleen is er de vraag of deze boetes altijd terecht zijn, ook is de 
discussie of deze boetes een strafblad opleveren. Het komt nogal 
eens voor dat een boete wordt betaald om maar van de zaak af te 
zijn. Waar veel mensen niet bij stil staan, is dat een boete of straf-be-
schikking vaak een strafblad tot gevolg heeft. En dat kan soms 
een probleem zijn als je ergens wilt gaan werken. 
Als een boete of strafbeschikking dus onterecht is, vecht deze dan 
altijd aan. Ook als iemand anders – bijvoorbeeld diegene die met 
jouw auto in de fout ging – aanbiedt om de boete voor je te betalen. 
Zeker als je nog geen aantekeningen hebt op je strafblad, heb je daar 
belang bij. Neem voor meer vragen of boetes, strafblad en strafzaken 
contact op met een van onze advocaten. 

Kamerhuur

Duizenden nieuwe studenten komen in deze tijd naar Tilburg. Veel 
spoorstudenten, maar ook velen die zich hier definitief vestigen. De 
kamermarkt staat dus onder druk. Dat weten niet alleen die studen-
ten, maar ook de verhuurders van studentenkamers. En uiteraard zijn 
er ook verhuurders die het niet zo nauw nemen met de regels. 
Te hoge huurprijzen, slecht onderhoud en teveel servicekosten zijn 
vaak gehoorde klachten. Daarnaast zijn er nog steeds verhuurders 
die ten onrechte denken dat ze zomaar een kamer kunnen binnen-
lopen of zomaar een huurcontract kunnen beëindigen. 
Een verhuurder mag vrijwel nooit zonder aankondiging – laat staan 
in je afwezigheid – je kamer bezoeken. Dat kan alleen in noodgeval-
len. Het opzeggen van de huur is ook gebonden aan allerlei regels.  
Als je te maken hebt met een verhuurder die de regels overtreedt of 
als je vragen hebt over je huurcontract, neem dan contact op.  

AdvocatenCollectief 
www.advocatencollectieftilburg.nl 

De Nieuwe wijkagenten uit 
Korvel en St-Anna stellen 
zich even voor!

baar”, als we u kunnen helpen 
staan we voor u klaar. En als we 
lucht krijgen van strafbare feiten 
die in de wijk gepleegd worden 
zullen we er alles aan doen om 
deze te stoppen.   

Wij kunnen het niet alleen! 
Wij zijn afhankelijk van i
nformatie en meldingen 

van wijkbewoners. 

Zeker in deze tijd van Corona 
kunnen we nu niet zoveel in de 
wijk zijn als we zouden willen. 
We vragen u daarom om op 
andere manieren contact met 
ons te zoeken. Via de website
www.politie.nl  kunt u een 

contactverzoek naar ons sturen. 
Maar u kunt ook bellen met 
0900-8844 om een afspraak te 
maken. Uiteraard kunt u ons ook 
een bericht sturen via Instagram. 
Volg ons op wijkagenten_Kor-
vel_St_Anna en blijf op de hoogte 
van waar wij als wijkagenten mee 
bezig zijn in de wijk. Wij proberen 
contactverzoeken altijd zo snel 
mogelijk te beantwoorden. Dit 
kan soms een aantal dagen duren 
omdat wij ook weleens vrij zijn of 
nachtdiensten hebben. Wanneer 
de situatie het weer toelaat gaan 
we zeker op zoek naar manieren 
om jullie weer in de wijk te 
ontmoeten! 
Tot ziens in de wijk! 

Wij zijn Teun Roovers 
en Harm de Cort. Enkele 
maanden geleden zijn wij 
begonnen als wijkagenten 
van Korvel en St-Anna. 
Inmiddels doen we ons 
best om deze mooie wijk 
en haar bewoners te 
leren kennen. 

Voor u, de bewoners, 
onze partners zoals 
Gemeente Tilburg en
bijvoorbeeld zorg-
instanties zijn wij het 
eerste aanspreekpunt
 als het gaat om 
criminaliteit en de
openbare orde in de 
wijk. Maar dit is natuurlijk
niet het enige wat we doen. 

Wij zijn de  “oren en ogen“  van 
de wijk, dus ook wanneer wij 
andere problemen signaleren 
in de wijk schakelen we met 
onze partners en pakken we 
dit probleem samen met hen 
aan. Zo zijn wij op dit moment 
druk  doende met de aanpak 
van overlast op het Korvelplein 
en de Korvelseweg. Samen met 
Gemeente Tilburg zoeken we 
naar structurele oplossingen 
om het Korvelplein en de Kor-
velseweg op lange termijn leef-
baar te maken en te houden. 
Het zou dus goed kunnen dat u 
ons in de wijk tegenkomt met 
onze collega’s van Handhaving 
van de Gemeente Tilburg.  
Wij zijn “Waakzaam en Dienst-

foto; archief politie
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Thuiszorg van Het Laar 
Langer zelfstandig wonen, het is 
mogelijk met Thuiszorg van Het Laar. 
Het Laar biedt mensen al  45 jaar de 
mogelijkheid te leven zoals ze dat zelf 
willen. Ook als u wat ouder wordt en 
het misschien wat minder makkelijk is 
om  vast  te  houden  aan  uw 
zelfstandigheid en leefstijl.  
Samen met Het Laar blijft u langer 
zelfstandig. Kijk op www.hetlaar.nl 
of bel met 013 465 77 00 om u aan 
te melden. 

 
 

Sinds maart hebben we te 
maken met een ‘intelligente 
lockdown’. Al zijn de maatre-
gelen inmiddels versoepeld, 
blijven we meer thuis en zijn we 
vaker op onszelf aangewezen. 
Waarom worden we het op den 
duur zo zat? 

‘Regelmatig bewegen is 
zeker een gemis’, zegt 
Rivka Bergshoeff van 

Dansbeleving.

‘Maar nog erger is het gemis 
aan persoonlijk contact.’  Toen 
binnensporten, dansen en yoga 
niet mogelijk waren, misten veel 
mensen hun vaste wekelijkse 
uren van beweging. Fysieke 
inspanning betekent namelijk 
vaak ook mentale ontspan-
ning. Daarnaast ontdekten we 
allemaal dat bellen, beeld-
bellen, het (fysiek) samen zijn 
niet kunnen vervangen. 

Een mens heeft namelijk écht 
contact nodig dat uitsluitend 
door fysieke nabijheid bereikt 
kan worden: een omhelzing, 
elkaar in de ogen kijken, een 
hand op je schouder, samen zijn. 
Onderzoeken geven aan dat 
contact zorgt voor de aanmaak 
van de hormonen dopamine, 
serotonine en oxytocine, die 
voor onze fysieke en mentale 
gezondheid van cruciaal belang 
zijn.

Het belang van beweging én 
contact met de medemens werd 
al in de jaren zestig van de vori-
ge eeuw geconstateerd door de 
Chileense hoogleraar Rolando 
Toro, pedagoog en psycholoog. 
Voor de bevordering van fysieke 
en mentale welzijn heeft hij de 
Biodanza-methode ontwikkeld. 
Hierbij wordt muziek ingezet als 

Beweging en contact: 
nu weer mogelijk!

DANSBELEVING

Woensdagavond: MFA De Poorten (Hasseltstraat) 
Donderdagavond: Esplanadegebouw, Tilburg University 
(tijdelijke locatie) € 25,- voor 3 introductielessen
Vrijdagavond: Esplanadegebouw, Tilburg University een nieu-
we groep voor de leeftijden 18 -28 jaar. Laag studententarief.
Aanmelden via de website of e-mail naar info@dansbeleving.nl
Bel gerust 06-24747030, Rivka beantwoordt graag je vragen

www.dansbeleving.nl   

katalysator voor beweging en 
contact. Een Biodanza-avond 
duurt circa 1,5 uur en heeft een 
vaste opbouw met een goede 
balans tussen inspanning en 
ontspanning. De muziek is zeer 
gevarieerd: pop, rock, klassiek, 
jazz, modern, Zuid-Amerikaans, 
Afrikaans en meer. Voor iedere 
dans krijg je een korte uitleg en 
een bepaalde opdracht mee, 
maar hoe je die uitvoert (de dans 
zelf ) is je eigen keuze en inter-
pretatie.

Moet je kunnen dansen om 
mee te doen?
Nee, iedereen kan namelijk op 
muziek bewegen. Pasjes leren is 
niet nodig, het gaat om het 
plezier in de muziek, in de 
beweging en in het contact met 
anderen op de dansvloer. Als je 
schroom hebt om jezelf te laten 
zien, dan is het juist heel goed 
om het eens te ervaren in een 
ontspannen sfeer bij een vaste 
groep die wekelijks bij elkaar 
komt. Vaak ontdek je een kant 
van jezelf die je nog niet kende. 
Op den duur voel je je steeds 
vrijer in je beweging en durf je 
steeds meer jezelf te laten zien. 
Dat werkt ook buiten de dans-
vloer door!

Beeldend kunstproject 24x24
in Kunstpodium T 
Door Eef Schoolmeesters en Liza Voetman

Van 30 oktober t/m 22 november 2020 wordt in Kunstpodium T 24x24 gepresenteerd, een beeldend 
kunstproject van Eef Schoolmeesters en Liza Voetman. Vierentwintig achtereenvolgende uren hebben 
vierentwintig kunstenaars in het centrum van Tilburg ieder één plek toegeëigend. Zij voerden een 
beeldende interventie uit. 

Foto: Jostijn Ligtvoet Fotografie

Vanuit een gedeelde overtuiging 
dat kunstenaars in de publieke 
ruimte door middel van inter-
venties onze verhouding tot de 
omgeving en elkaar kunnen 
centraliseren, in een ander 
perspectief kunnen plaatsen, 
suggesties kunnen wekken en 
locaties kunnen uitdagen, is 24x24 
ontstaan. Met dit project wordt 
onze omgang met het publieke 
domein en de ruimte voor artis-
tiek spel hierin onderzocht. Hoe 
bewegen we ons in deze ruimte, 
hoe verhouden we ons tot elkaar 
en wat kan de waarde van kunst 

hierin zijn?
Waar tijdens de estafette vieren-
twintig ‘acties’ onaangekondigd 
publiek vonden, bestaande uit de 
toevallige passant, krijgt 24x24 
nu haar aangekondigde publieke 
aandacht in Noordstraat 105 
middels de launch van een digi-
tale publicatie en expositie. 

Deelnemende kunstenaars 
zijn: OGColtrane (Dakota Havard 
en Ian Skirvin), Vince Donders, 
Roy van Wezenbeek, Hein van 
Duppen, Eva Hoonhout, Lisa van 
Sorge, Johanna Mitomi, Bas van 

den Hurk i.s.m. Jochem van 
Laarhoven en Bo Stokkermans, 
Robert Lombarts, Renée van 
Trier, Jeroen Schampers, Zsa-Zsa 
Hessels, Bas Kaufmann, Sigrid 
Calon, Lenny van Gent, Jasper 
van Aarle, Marinke Marcelis, 
Slow Movies, Rob Moonen, 
Myriam Gras, Jesse Fischer en 
Thomas Koevoets.  
24x24 Is vanaf 30 oktober t/m 
22 november 2020 te zien in 
Kunstpodium T. Toegang is 
gratis. Kunstpodium T is 
geopend op vrijdag, zaterdag 
en zondag van 13.00 tot 17.00 
uur. U bent van harte welkom. 
Deze expositie is tot stand 
gekomen met ondersteuning 
van CuPuDo, gemeente Tilburg, 
Antoon de Jong en Kunst-
podium T.

Philémon
Als kleine jongen, had 
ik een abonnement op 
stripblad PEP. Zo maakte 
ik kennis met de won-
dere wereld(en) van 
Philemon, die steeds 
ongewild verzeild raakte 
op zogenaamde letter-ei-
landen waar alles altijd 
helemaal anders was dan 
normaal. Tekenaar Fred 
kreeg dat idee omdat hij 
als jongetje dacht dat in 
de A T L A N T I S C H E - 
O C E A A N die letters 
ook echt op dezelfde plek lagen als op de kaart. Maar 
dan heel groot zoals eilanden. 

Deze kinderfantasie, zijn tekentalent en voorliefde 
voor het ongewone, maakte van Fred een Groot, groet, 
greet, regen, negen, lenen, wenen, tenen, toren, turen, 
ruien, luier, klier, kriek, kruik, kruis, kluis, links, Klein-
kunstenaar die een stripreeks maakte met net zoveel 
albums als letters in ‘Atlantische Oceaan’. Nieuwsgierig 
geworden? Ga dan naar www.uitgeverijhum.nl

Puzzel: Fred    Tekst: John Segers
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Paaldansstudio & 
Dance Centre
Paaldansstudio & Dance Centre 
is the place to be als het gaat om 
paaldansen, workshops, danslessen, 
entertainment en nog veel meer 
verschillende lessen. Ons team van 
ervaren sportinstructeurs verzorgt 
lessen op hoog niveau. Samen met 
onze voedingsdeskundige halen wij 
het beste in je naar boven. Meer info 
op paaldansstudio.nl

Grillhuis Aras
Ben je opzoek naar de allerlekkerste 
Turkse maaltijden? Die vind je op 
de menukaart van Grillhuis Aras. 
Geniet iedere dag van een verse 
soep, of profiteer van Dinsdag Piz-
zadag. Proef zelf de passie waarmee 
onze koks uw heerlijke gerechten 
bereiden.

ChiQwonen
Maak van je huis een thuis. Richt het 
volledig in naar jouw smaak. Kies uit 
het ruime assortiment van prachtige 
meubels en fantastische woonac-
cessoires bij ChiQwonen, en alles 
ziet er weer tiptop uit. Kom langs bij 
ChiQwonen en ontdek de mogelijk-
heden.

Powerbuddies
Wil je echt besparen op energie? 
Laat je dan adviseren door de 
experts van Powerbuddies. Met 
zonnepanelen en andere duurzame 
oplossingen houd jij flink wat geld 
over. Ontdek hoe overstappen loont 
bij Powerbuddies.

ACTION
De Action wie kent hem nu niet? 
De beste prijzen voor de leukste 
en handigste producten. Hier wil je 
niet met lege handen naar buiten 
stappen. Voor al die hebbedingetjes 
of voor praktische producten die je 
niet kunt missen.

Korvel blijft groeien
Op Korvel is altijd iets leuks te beleven. Zo openen er weer veel nieuwe winkels in de wijk. Bij welke winkels ga jij zeker langs? Kom je rondsnuffelen bij ons in de Action? Die is 18 september 
geopend. Of blaas jij jouw interieur een nieuw leven in met ChiQwonen? Is het misschien een ideetje om jezelf te trakteren op een heerlijke turkse maaltijd bij Grillhuis Aras? Ondertussen wil je 
natuurlijk wel sportief blijven: dat kan bij Paaldansstudio & Dance Centre. En wanneer laat jij je adviseren bij Power buddies?

EINDELIJK...                     OP KORVEL!!
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De Kolenboer
Door Peter van Iersel

Langzaamaan gaan we weer afscheid nemen van ons aardgas. Maar hoe deden we het daarvoor? 
In 1959 werd het eerste aardgas aangeboord in Groningen. Het duurde zes jaar voordat er een 
pijpleiding lag die helemaal van Slochteren tot aan Korvel reikte. Voordien hadden we stadsgas dat
in de Tilburgse gasfabriek, aan de Lange Nieuwstraat, uit steenkolen werd gehaald en daar werd 
opgeslagen in reusachtige ronde gashouders.

Foto; privéverzameling P. van Iersel

Thuis werd op dit gas gekookt en 
zorgde het voor warm water uit 
de geiser. De branders moesten 
meerdere keren per jaar worden 
schoongemaakt, want het stads-
gas was veel viezer dan aardgas. 
Ook de straatverlichting ging 
soms nog op gas. Als je ’s avonds 
onder de douche stond wanneer 
de gaslantaarns aangingen, dan 
voelde je het water een beetje 
kouder worden. Vóór de komst 
van het aardgas werd het ietwat 
groengele schijnsel van de gloei-
kousjes overal vervangen door 
elektrisch licht.

Stadsgas werd amper gebruikt 
voor woningverwarming. Wij 
hadden thuis een kolenhaard. 
Als aan het einde van september 
de kinderbijslag binnen was, 
dan werd kolenboer Van Ierland 
ontboden. Dat ging met de post-
kaart die hij daartoe bij zijn vorige 
bezoek had achtergelaten. Heel 
praktisch, want bijna niemand 
had toen telefoon en de post 
werd twee maal daags bezorgd. 
Mijn moeder bestelde dan 12 
mud “antraciet nootjes 4”, want 
steenkool bestond in soorten en 
maten. Door mijn opa was, in een 
hoek van ons schuurtje, een 
keurig kolenhok getimmerd, met 
aan de voorkant planken die je 
één voor één kon wegnemen 
naarmate in de winter de berg 
steenkool slonk. 
De kolenboer kwam voorrijden 
in zijn Bedford en droeg de kolen 
op zijn schouder naar het schuur-
tje. in jute zakken van een half 
mud die werden leeggeschud 
in het kolenhok. Op het laatst 
werden de lege zakken geteld en 
dan werd er, ter plekke, contant 
afgerekend. In datzelfde schuur-
tje stonden onze fietsen. Als de 
kolenboer was geweest moest je 
niet vergeten om het kolenstof 
van je fietszadel te poetsen.
Als oudste was het mijn taak om 

’s avonds te zorgen dat er een 
volle kolenkit bij de haard stond. 
Voordat mijn vader naar bed ging 
temperde hij de haard en vulde 
hij de kolen bij. De volgende 
ochtend leegde ik dan de asla 
en met een beetje geluk was de 
haard blijven branden en hoefde 
ik niet aan de slag met een oude 
krant en aanmaakhoutjes. 

Als de mica ruitjes vies waren 
kwam er een poetsdoekje 
gedrenkt in oude thee aan te pas. 
De inhoud van de asla ging in 
een kolenzeef. De as die door de 
zeef viel stortte ik in het gangetje 
achter het schuurtje. Die pas-
sages tussen de huizen werden 
toen nog zelden verhard, het 
waren vaak modderige zand-
paadjes. De kolenas hielp tegen 
de modder en tegen het onkruid, 
dat laatste natuurlijk door de 
chemische verontreinigingen 

waar we destijds nog weinig weet 
van hadden. De brokjes die in de 
zeef bleven liggen gingen, samen 
met verse kooltjes, 
opnieuw de haard in.

Ons huis aan het Rooseveltplein 
had stalen ramen met enkel glas. 
Als het buiten koud was stond er 
binnen meteen condens op de 
ruiten. Bij vorst groeide dat aan 
tot een millimeters dikke ijslaag. 
Alleen rond de kolenhaard was 
het behaaglijk. In de strenge 
winter van 1963 moest ’s nachts 
steeds de waterleiding worden 
afgetapt om stukvriezen te 
oorkomen. Dan ging er een 
handvol zout in de gootsteen, 
het doucheputje en de wc. 
Desondanks moest de loodgieter 
komen voor een bevroren afvoer.

Isoleren raakte pas in zwang na 
de oliecrisis van 1973.

Zes weken vertier rond 
het Zuiderkwartier 
 
Het was mei toen John Clemminck van Wijkraad Zuiderkwar-
tier en Annelies van Zeben van Samen Sterk het idee kregen 
om iets voor kinderen in de wijk te doen die al zoveel hebben 
moeten inleveren  in de tijd van Corona. Dit in samenwerking 
met Accent op ieders talent. Er werd een plan gemaakt met 
verschillende mogelijkheden. En gelukkig, in juni kon men 
volgens richtlijnen van het RIVM alles organiseren wat ze 
hadden bedacht.  Zes weken lang leuke kinder-activiteiten in 
de wijk.

Er werd begonnen bij de buurtmoestuin met een speurtocht en 
het doen van spelletjes bij het parkje aan de Generaal de Wetstraat. 
Ondanks dat het eerste week regende, hadden de kinderen veel 
plezier. Gelukkig was het de tweede week wel droog. De Oran-
jespeeltuin en Stadspark Oude Dijk werden dan ook goed bezocht. 
Sommige kinderen waren verrast met de komst van de vrijwilligers, 
weer anderen zijn vriendjes en vriendinnetjes erbij gaan halen.  

In de derde week viel de klapper. Een grote kids-kermis voor de 
deuren bij MFA Zuiderkwartier. Alles was gratis. Ongeveer 100 
kinderen hebben we blij gemaakt met kermisattracties, snoep, 
suikerspin, popcorn, een ijsje en ook nog friet met een snack. Op 
donderdag werd het op het Willie Wortelplein nog eens dunne-
tjes overgedaan. In de vierde week was er een puzzeltocht vanaf 
Witgoedwinkel Gert van Hezik. Op donderdag waren er activitei-
ten in het Fokkerpark en dat was dan ook goed te merken. Het 
luchtkasteel deed het goed in het park. Week vijf was zinderend 
warm, daarom zijn er uit alle macht badjes en parasols gezocht. 
Het werd in de Jan Evertsenstraat een heus waterfestijn. Zo ook op 
donderdag bij de Paerl, het voormalige Havep-terrein. Daar zijn ze 
gewend in het hofje leuke activiteiten te organiseren. Om in deze 
Coronatijd eens anders te kijken naar onze eigen winkelstraat, 
werd er in week 6 een lettertocht over de Korvelseweg georgani-
seerd. Dankzij Eetsalon van Iersel kwamen de kinderen allemaal 
met een lekker waterijsje naar de eindstreep. Elk groepje kinderen 
kreeg ook prijs. De allerlaatste dag: Picknicken in Stadspark Oude 
Dijk. Natuurlijk met ijsje van Polleke, snacks van de Lidl en vele 
andere leuke dingetjes in de rugzak geschonken door de andere 
sponsoren. Deze dag werd dan ook een geweldige afsluiting. 

We zijn erg trots op alle vrijwilligers die zich op welke manier dan 
ook hebben ingezet. Jazeker, we hebben veel talent in de wijk en 
dat in allerlei vormen en op verschillende manieren. Dat maakt 
het juist gemoedelijk in de wijk. Wij danken alle sponsors zoals; 
Lidl, Albert Heijn, Gert van Hezik, Kolektivo, Eetsalon van Iersel, 
de Fietsgarage, Piet Kennis, Firma van Beurden en nog zoveel 
meer. Zonder  jullie zou  het echt een heel stuk minder feestelijk 
zijn geweest. Tot slot danken wij de instanties die ons financieel 
steunden: Gemeente Tilburg, Joepiefonds, Tiwos, TBV Wonen en 
Winkeliersverenging Korvelseweg. 

Word jij onze
nieuwe chef

AFWAS?

KORVELSEWEG 169
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Mosselavond  
Vanaf donderdag 15 oktober 
kunt u zich weer inschrijven bij 
MFA Zuiderkwartier voor de 
mosselavond. Het adres is 
Wassenaerlaan 38. De eigen 
bijdrage is 5 euro per persoon, 
bij aanmelding dient u direct te 
betalen. U mag maximaal twee 
kaartjes per persoon reserveren 
en maximaal aan één avond 
deelnemen. De mosselavonden 
vinden plaats op: 

Vrijdag 30 oktober 
Vrijdag 6 november 

Vrijdag 20 november 

Aanvang voor de mosselavond is 
18.00 uur. U kunt zich tot uiterlijk 
vijf dagen voor de mosselavond 
aanmelden bij MFA Zuiderkwar-
tier. Per avond kunnen maximaal 
veertig personen deelnemen. 

Bij voldoende interesse zal er op 
vrijdag 27 november ook nog 
een mosselavond georganiseerd 
worden.  

We houden ons aan de richtlijnen 
van het RIVM. Houd altijd 1,5 
meter afstand. Als u ziek bent, 
blijf dan thuis.   

Geslaagde schoonmaakacties
in Oud-Zuid 

Zaterdag 5 september vonden er schoonmaakacties plaats in en bij 
het Fokkerpark, in de omgeving van de Zuidkaap en op en rond het 
Transvaal- en Columbusplein. Vrijwilligers van 8 tot 80 jaar staken 
de handen uit de mouwen. Met grijper en vuilniszak ruimden ze de 
rotzooi op. De zon scheen, de temperatuur was prima en de sfeer 
was goed. In anderhalf-uur tijd 
is er veel afval verzameld. Dat 
laat de foto van de ‘oogst’ van 
bijvoorbeeld het Tranvaal-  en 
Columbusplein zien. Na afloop 
werd tevreden nagepraat bij een 
hapje en een drankje.

Foto; Petra Schreuder

Jeugdkoor Trouwlaan
Door Harry L.M. Hendriks
 

Onlangs is een kleine groep jeugdzangers gestart met de 
repetities met het doel om te komen tot de oprichting van een 
jeugdkoor. Elke maandagavond van 18.30 uur wordt er in de kerk 
van de Trouwlaan gerepeteerd onder de bezielende leiding van 
de dirigent Nick van Kuipers. De pianobegeleiding is in handen 
Jop Gennip. Beide heren hebben hun sporen verdient in de muziek-
wereld, dus kwaliteit verzekerd. Het doel is om elke twee maanden 
een kinderdienst te houden waarbij het jeugdkoor de muzikale 
omlijsting verzorgd. 
Op 22 september bij de viering van de Eerste Heilige Communie 
wordt de eerste uitvoering verwacht. Voor Kerstmis wordt gewerkt 
aan een speciale uitvoering van het jeugdkoor. Het repertoire 
bestaat uit traditionele (kerk)liederen alsmede hedendaagse muziek. 

Ook zin in zingen? 
Sluit je dan aan bij het jeugdkoor van de Trouwlaan. Iedereen is 
welkom. Kom eens langs tijdens de repetities, of meld je aan bij 
Michel Kocken: 06 –22775466 of via: m.kocken@hccnet.nl 

 
dmp administratie 
Dorith Looijkens Bierings RBc 
Eikstraat 14, 5038 MP Tilburg 
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