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Wonen in het 
Rooi Hartenpark

ouders. Heel luxe.’ 

Saamhorigheid 
‘Tot corona hadden we hier 
twee keer per jaar  ‘Rooi Harten 
aan de kook’. In kleine, wille-
keurig samengestelde groepjes 
aten we een voorgerecht bij 
de een, een hoofdgerecht bij 
de ander en een nagerecht 
bij weer iemand anders. Het 
leuke is dat je mensen waar je 
weinig contact mee hebt op 
deze manier beter leert ken-
nen. Met mooi weer drinken 
we af en toe gezamenlijk een 
biertje. We lenen ook spullen 
van elkaar. Het neigt naar een 

dorpsgevoel. Maar we zijn 
geen afgesloten community 
ook al zitten we achter een 
muur. Er zijn bedrijven en een 
restaurant. Van de studenten 
die in het kloostergebouw 
wonen wordt verwacht dat zij 
regelmatig scholieren helpen 
met hun huiswerk in het daar 
gevestigde huiswerkinstituut. 
Wonen, werken en leven ko-
men hier bij elkaar.’ 

Mandeligheid 
Bram is twee jaar voorzit-
ter van de Stichting Beheer 
Mandeligheid Rooi Harten 
geweest. ‘Mandeligheid gaat 

over het beheer van het ter-
rein. Wij zijn verantwoordelijk 
voor het groen, de bestrating, 
de riolering, laadpalen, ver-
keers-remmende maatregelen 
enzovoort. Er zijn verschillen-
de werkgroepjes, bijvoorbeeld 
voor het opruimen van afval of 
het onderhoud van het groen. 
Wonen en het gezamenlijke 
beheer maken het hier bijzon-
der. We zijn met elkaar verbon-
den.’ 

Omgeving 
Toen we nog in de Thomas 
van Kempenstraat woonden 
kwamen we regelmatig in 

het Kromhoutpark. Nu we 
hier wonen wat minder, 
mijn dochters gaan er vaker 
naar toe. Het is pasgeleden 
opgeknapt. Het is een fijn 
park waarin mensen wande-
len, sporten, een boek lezen 
en kinderen spelen. We gaan 
ook graag naar de Korvelse-
weg. Het heeft een goede 
sfeer, het winkelaanbod is 
divers, er is een leuk café. Je 
kunt daar alles vinden wat 
je nodig hebt. Mijn dochters 
komen graag in de Su-
perstore. Ze vinden het leuk 
om dingen uit te proberen.’  

Door Anita Zeeman 

Aan de Bredaseweg staat 
een klooster dat ooit aan de 
Missionarissen van het Heilig 
Hart toebehoorde. De mis-
sionarissen hadden een rood 
hart op hun habijt, vandaar de 
naam ‘rooi harten’. Het klooster 
en het bijbehorende terrein 
werden rond 2010 verkocht. 
Het klooster werd verbouwd. 
Het huisvest nu bedrijven, het 
restaurant Monarh en studen-
ten. Op het kloosterterrein zijn 
eengezinswoningen 
gebouwd. De kloostermuren, 
de begraafplaats voor de 
paters, de werkplaatsen en 
enkele oude monumentale 
bomen zijn behouden. De 
bewoners van de verbouwde 
werkplaatsen hebben zelf be-
paald hoe hun woningen eruit 
moesten komen te zien.’ 

Ik praat met Bram die hier 
samen met zijn vrouw en 
twee dochters vanaf het begin 
woont. ‘Het Rooi Hartenpark is 
een rustige, groene plek aan 
de rand van het centrum. Als 
je wakker wordt hoor je de 
vogels fluiten. Het is hier stil, 
als je buiten zit hoor je nau-
welijks verkeer. Het groene, 
de rust, de nabijheid van het 
centrum maakt het wonen 
hier bijzonder. Het is mooi dat 
het karakter van het klooster 
is behouden. Wij hebben nog 
steeds contact met de paters. 
Ze wonen hier niet meer, maar 
ze worden hier nog wel begra-
ven. Een pater heeft het Rooi 
Hartenpark ingezegend en iets 
over de historie verteld. 

Er wonen hier veel jonge ge-
zinnen, maar ook senioren en 
veertigers en vijftigers met pu-
bers. Die mix bevalt me goed. 
Kinderen hebben altijd vriend-
jes bij de hand en ze kunnen 
hier veilig buiten spelen. Ze 
hebben nauwelijks te maken 
met verkeer of overbezorgde 

Foto; Kim Pattiruhu
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Redactie
Stijn Oosterling: redactie
Anita Zeeman: redactie
Dagmar Ebbeling: redactie
Kim Pattiruhu: fotografie
Marjolein vd Akker: redigeren
Marc Reinieren: website, opmaak, financiën
Odette Payens:  opmaak, advertenties

Voor vragen, opmerkingen of eventuele klachten kunt u 
naar de redactie mailen: redactie@wijkkrantdekoppel.nl
Alle aanleverspecificaties kunt u vinden op onze website. 
Ook zijn daar de reeds verschenen kranten digitaal te lezen.

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 9.500 exemplaren.

Eerstvolgende Koppel 
komt uit op 26 juni,

Kopijsluiting is 
op 31 mei 2021.

Belangrijke meldpunten

De gemeente, politie, Tiwos, TBV Wonen Breburg, Contourde-
Twern en R-Newt werken nauw samen om de veiligheid en 
leefbaarheid in uw buurt te verbeteren. Maar ook uw hulp is 
hard nodig om zaken op te kunnen lossen en een beter beeld 
te krijgen van wat er speelt in de buurt. Meld daarom zaken die 
om handhaving vragen of waar u overlast van ervaart. Heeft u 
het gevoel dat er ‘iets niet klopt ‘ in uw buurt? Ook dat horen 
we graag! U kunt ook melden als u zich zorgen maakt om 
iemand in uw straat/buurt.

Politie
Verdachte situatie? Spoed? Bel 112
Geen spoed, wel politie: Bel 0900-8844 of
www.politie.nl/melden
U kunt ook rechtstreeks mailen met de wijkagenten Teun 
Roovers en Harm de Cort
Wilt u anoniem een melding doen?
Meld Misdaad Anoniem,bel 0800-7000(melders blijven altijd 
anoniem) of ga naar www.meldmisdaadanoniem.nl

Tip of melding over uw buurt

Straatverlichting kapot? Ophalen(grof ) huisvuil? Losliggende 
tegels of verstopte, heeft u overlast van iets?
Ga naar www.tilburg.nl/melden of bel 14013 (maandag t/m 
vrijdag tussen 8 en 18 uur).

Contactpersonen
Tiwos: Hilde Bauwens: hildebauwens@tiwos.nl  013-5490764
Rick Hendeiks: rickhendeiks@tiwos.nl

TBV wonen
Stefan Wiljouw: swiljouw@tbwwonwn.nl en
Paul de Nijs: pdenijs@tbvwonen.nl
Murat Denirtas: medemirtas@tbvwonen.nl

Wonen Breburg
Alexandra Mravunac: a. mravunac@wonenbreburg.nl
Frank Sjaardema: f.sjaardema@wonenbreburg.nl
013-5399803

Contour de Twern
Jacoline Pijl, buurtondersteuner: 06-12936859
jacolinepijl@contourdetwern.nl   
  
R-Newt
R-newt kids Sander: sander@r-newt.nl  06-23544700
R-newt jongeren Debbie: debbie@r-newt.nl  06-22761369

Politie
www.politie.nl-mijn buurt-wijkagenten-korvel Tilburg.

Gemeente Tilburg
Wilt u graag met de gemeente praten over uw buurt?
Neem contact op met uw wijkregisseur van de gemeente of 
omgevingsmanager Ankie van de Sande: 
ankie.van.de.sande@tilburg.nl  013-5429084

Schoonmaakacties Fokkerpark 
en Korvel - Westend - Sint Anna.  
 

Zaterdag 29 mei vinden twee opruimacties van zwerfafval plaats: 

Spelen rondom  
zuiderkwartier 

In de schoolvakantie week 
31 t/m 34 op dinsdag is er 
op een viertal plaatsen 
spelen in de wijk. 

De locaties zijn nog niet he-
lemaal bekend, één locatie 
wel en dat is bij  MFA Zuider-
kwartier, Wassenaerlaan 
38, dit  in het teken van de 
kermis. Dit was vorig jaar een 
groot succes. We zijn nog in 
onderhandeling maar een 
tipje van de sluier lichten we 
al op, we willen een kinder-
draaimolen, kinderzweef en 
een kinder-octobus. Met nog 
twee leuke luchtkussens en 
natuurlijk ook lekker eet-
kraampjes zoals suikerspin, 
popcorn en likstokken. Dit 
alles in echte kermissfeer. 

Ook is het mogelijk dat 
wijkbewoners in de school-
vakantie een luchtkussen 
gebruiken, wat je dan bij de 
wijkraad kan aanvragen mail 
naar info@wijkraadzuider-
kwartier.nl  

In en rond het Fokkerpark 
van 11.00 tot 12.30 uur. 
Hiervoor hoeft u zich niet 
aan te melden; in Korvel - 
Westend - Sint Anna van 
10.30 tot 12.00 uur. Daar 
worden de Diepenstraat, 
Capucijnenstraat, Koren-
bloemstraat, Berkdijk-
sestraat  en hun zijstraten 
van zwerfafval ontdaan.  
Wilt u zich hiervoor s.v.p. 
aanmelden bel dan 
013-5436664 of u kunt 
een mail sturen naar:
beheernieuwestede@con-
tourdetwern.nl? 
Deze schoonmaakacties 
vinden plaats in het kader 
van de grote landelijke 
vrijwilligersactie NLdoet. 
Wijkwethouder Rolph Dols 
heeft beloofd om op beide 
locaties mee te komen 
helpen.  

Wilt u ook meehelpen? 
Jong en oud zijn van harte 
welkom!  Afvalgrijpers, 
handschoenen e.d. zijn 

   

Zo’n puzzel hebben we vaker gezien. Begin b
  een letter en spring via de schaak 
paardensprong naar de volgende letter tot je een woord hebt. Het uitroepteken 
kr
 g je cadeau. Maak dan dezelfde sprongen in het c
 fervlak en je kr
 gt een 
b
 zonder groot getal. FF Tsjekku? Lees het stukje verderop in de krant.

aanwezig en Groen Xtra zal 
de zakken met zwerfafval 
afvoeren.  Als u in of rond het 
Fokkerpark wilt opruimen, 
kom dan op 29 mei 
om 11.00 uur naar de tafel-
tennistafel tegenover de 
Sacharias Jansenstraat 19. 
Daar wordt gezorgd voor 
koffie, thee, fris, ranja, ei-
erkoeken en boterham-
men. Verzamelen voor de 
schoonmaakactie in Korvel 
- Westend - Sint Anna is om 
10.15 uur bij wijkcentrum de 
Nieuwe Stede, Capucijnen-
straat 156. Na het opruimen is 
hier een gezamenlijke lunch 
met koffie, thee, fris, melk  en 
broodjes. 

Werkgroep
Werkgroep Leefbaarheid 
Uitvindersbuurt & Korvelse 
Hofjes organiseert de schoon-
maakactie in het Fokkerpark 
en is bereikbaar via korvel-
sehofjes.uitvindersbuurt@
gmail.com en via Facebook. 
De contactgegevens voor de 

actie in Korvel - Westend - 
Sint Anna zijn 013-5436664 
en  beheernieuwestede@
contourdetwern.nl. Deze 
schoonmaakacties zijn 
mogelijk gemaakt door 
ContourdeTwern, Gemeente 
Tilburg, Groen Xtra, KWA 
wijkbestuur, het Oranjefonds 
en Wonen Breburg. 
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COLUMN
Cabaret
Door Wim Werker

Ik loop veel. Meestal bui-
tenom om maar zo weinig 
mensen tegen te komen. Ik 
ben geen kluizenaar of een 
mensenhater maar corona 
dwingt tot ontwijken. Soms 
loop ik ook door het cen-
trum, zoals vandaag. Ik liep 
in een flinke storm over de 
Schouwburgring daarbij de 
Kattenrug passerend. Met 
flinke wind is dat een opga-
ve op zich. Zo ook vandaag. 
Fietsers kwamen daar tot 
stilstand en konden niet an-
ders dan wandelend onder 
de Kattenrug voorbijgaan.   

Even verder kwam ik langs 
de schouwburg en zag dat 
die 60 jaar bestond. Ik kwam 
voor het eerst in de schouw-
burg in 1971 toen ik net in 
Tilburg woonde. Het was 
een voorstelling van Toon 
Hermans one man show. Ik 
weet er niet veel meer van 
maar ik herinner me dat hij 
maar net begonnen was en 
dat de zijdeur openging en 
een stel op rij twee plaatsen 
zocht. Ze schuifelden naar 
het midden en de Meester 
stopte met zijn voorstelling. 
Hij vroeg of de verlichtings-
man er even een volgspot 
op wilde zetten zodat de 
laatkomers hun plaatsen 
konden vinden. Ondertus-
sen maakte hij opmerkingen 
in de trant van “Haast u niet 
hoor, ik ben hier nog wel 
even” en “Zo, zit u goed? 
Mag ik nu doorgaan?” Ik 
denk dat het voor iemand 
op het toneel verschrikke-
lijk vervelend moet zijn om 
zo gestoord te worden. Ik 
ben nooit te laat gekomen 
in het theater, daarvoor 
niet maar daarna ook niet. 
Het lijkt me heel erg om zo 
te kakken te worden ge-
zet, maar wel heel terecht.                                                                                 
We hebben nog een aantal 
tegoedbonnen liggen voor 
voorstellingen die in 2020 
niet doorgegaan zijn en 
hopelijk dit of volgend jaar 
gebruikt kunnen worden. 
Veel mensen kijken uit om 
weer uit eten te kunnen 
gaan of op het terras plaats 
te nemen of de kroeg in 
te gaan. Ik kijk uit naar het 
openen van de schouwburg 
en de filmhuizen. Heerlijk!                                                                                                  
Wat jammer dat Jeroen van 
Merwijk ons ontvallen is!  
Blijf gezond! 

Loonstrook
Door Peter van Iersel

In 1962, het jaar waarin deze foto werd gemaakt, kreeg
iedereen het loon wekelijks betaald, in contanten. Mijn 
vader is hier, samen met assistente, bezig om het geld 
klaar te leggen voor het vullen van de loonzakjes. 
Achter hun rug zie je het deurtje van het loket waar de 
medewerkers, na het zetten van hun handtekening,
het geld in ontvangst zullen nemen.

Maar eerst werd voor ieder-
een het loon berekend. Daar 
waren nog geen computers 
voor, dus alles ging met de 
hand. Op grote vellen papier 
werden de berekeningen 
uitgeschreven, voor elke 
werknemer één regel. Zo’n 
regel begon aan de linker-
kant van het blad met het 
personeelsnummer, de naam 
en het brutoloon. Vervol-
gens kolommetjes voor alle 
bijtellingen en inhoudin-
gen. Helemaal rechts werd, 
nadat alles was opgeteld en 
afgetrokken, het nettoloon 
genoteerd. Onder dat grote 
vel papier lagen nog een 
paar van diezelfde bladen, 
met 

carbonpapier ertussen, 
zodat je al doordrukkend 
meteen kopieën had. Een 
van de exemplaren was 
voorzien van perforatielijnen 
tussen de regels. Dat blad 
werd langs die perforaties 
aan reepjes gescheurd: voor 
elke werknemer een aparte 
loonstrook. Die loonstrook 
ging samen met het geld 
in het loonzakje. Vandaag 
heet een salarisberekening 
nog steeds “loonstrook”, 
maar het is zowat een halve 
eeuw geleden dat ik nog een 
échte, met kartelrandjes, ben 
tegengekomen.

“Zoals in zoveel 
gezinnen was het 
mijn moeder die 

thuis over de 
financiën ging” 

Als mijn vader aan het einde 
van de week met zijn eigen 
loonzakje thuiskwam dan 
leverde hij dat meteen in bij 
mijn moeder. Na een hele 
week beroepsmatig ploete-
ren met geld liet hij dat thuis 
graag over aan een ander. 
Voor onvoorziene omstan-
digheden had mijn vader al-
tijd een papieren rijksdaalder 
(een briefje van twee en een 
halve gulden) in zijn porte-
monnee. Dat noemde hij zijn 
“benenbreekgeld”. Als dat 
biljet na een paar jaar begon 
te verslijten dan wisselde hij 

het bij mijn moeder om voor 
een vers exemplaar. Mijn moe-
der deed de uitgaven.

Gewone mensen hadden 
geen bankrekening, hooguit 
een spaarbankboekje. En al 
die huismoeders hadden ook 
niets met een bankrekening 
kunnen beginnen. Tot 1957 
waren getrouwde vrouwen 
voor de wet handelingsonbe-
kwaam. Zonder hun echtge-
noot konden ze niet bij hun 
geld. Toen deze regel werd 
afgeschaft reageerde mijn 
moeder zó fel op dat nieuws-
bericht dat ik haar vroeg 
om uitleg. Als kleine jongen 
begreep ik natuurlijk niet alles, 
maar ik zag wel dat de oude 
wet helemaal niet klopte met 
de de praktijk thuis.

Iedereen was ingesteld op de 
wekelijkse loonbetaling. Vaste 
klanten kregen bij de melk-
handel van Toon Baak een 

Loonadministratie bij Van Dooren & Dams aan 
het Korvelplein

Foto; privéverzameling Peter van Iersel

En ze kan niet wachten aan haar seizoen te beginnen. Eind maart stond ze in het park 
aan het Fokkerpad (zie foto). Daar zal ze bij mooi weer regelmatig te vinden zijn.  Ook
 is ze bezig met het laten opknappen van een snoepkraampje. 

Nina’s karretje is 
weer uit de stalling

speciaal opschrijfboekje dat 
je meenam naar de winkel als 
je boodschappen ging doen. 
De aankopen werden de hele 
week in dat boekje genoteerd 
en hoefden pas op zaterdag, 
na de loonbetaling, te worden 
afgerekend.
In de loop van de jaren zestig 
schakelden veel bedrijven over 
op maandlonen. Vaak ging dat 
samen met een overgang van 
kas- naar bankbetalingen. Dat 
scheelde de bedrijven admi-
nistratieve rompslomp, maar 

was voor veel mensen moeilijk 
wennen. Voorafgaand aan de 
eerste einde-maand-betaling 
vielen in die maand de weke-
lijkse betalingen weg. Bedrij-
ven kwamen hun werknemers 
nog wel tegemoet door hal-
verwege de eerste maand een 
voorschot uit te keren. Men-
sen die niet vertrouwd waren 
met een bankrekening namen 
het betaalde loon meteen op, 
om hun geld vanuit de porte-
monnee te blijven beheren.
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NK tegelwippen
Tilburg doet mee aan het Nederlands 
Kampioenschap Tegelwippen en gaat 
de strijd aan met Breda. In welke stad 
worden door de inwoners de meeste 
tegels uit voor- en achtertuinen gewipt 
en vervangen door groen? Die strijd gaan 
we natuurlijk aan! Met het NK Tegelwip-
pen maken we Tilburg én Nederland 
samen een stukje groener. Dit doen we 
door tegels te vervangen door planten. 
Zoveel mogelijk stenen vervangen door 
groen is vooral goed voor het klimaat. 
Uiteraard willen we ook gewoon winnen 
van Breda. Doet u mee? Wip dan zoveel 
mogelijk tegels uit uw tuin en zet er een 
mooie plant voor terug. Vergeet niet op 
www.nk-tegelwippen.nl door te geven 
hoeveel tegels u heeft gewipt. Dit kan tot 
30 september 2021.  

Wat doet gemeente Tilburg
Klimaatadaptie is inmiddels een vast 
onderdeel van elke herinrichting. We 
kijken of en hoe we meer groen kunnen 
terugbrengen. Daarbij is ook de biodiver-
siteit belangrijk: minder eentonig en veel 
meer soorten groen. Bij grote herinrich-
tingen legt de gemeente bijvoorbeeld 
ondergronds kratten aan. Dat helpt om 
bij piekbuien het water op te vangen en 
in het gebied vast te houden. Het Sint 
Annaplein is jaren geleden vanuit dat 
principe opnieuw ingericht, met speciale 
bestrating die water vasthoudt en lang-
zaam doorlaat. Ook bij de herinrichting 
van de Generaal Smutslaan hofjes was er 
veel aandacht voor diversiteit in groen 
en het vasthouden van water. Met de 
plannen voor het Stadspark is daar ook 
aandacht voor.

Lentekriebels
De temperaturen nemen toe, net als pe-
riodes van droogte en flinke regenbuien. 
Hulp om de hittestress en de waterover-
last in de stad aan te pakken is welkom. 
De gemeente zorgt voor extra voordeel. 

De gemeente legt geveltuintjes aan bij 
huizen zonder voortuin. Meer groen in 
de straat maakt het gezelliger en gezon-
der. Zo loopt de temperatuur op hete 
dagen minder hoog op dan in een stenen 
straat. Bovendien zakt er bij regenbuien 
meer water in de grond. Dat is goed voor 
planten en er is minder kans op water-
overlast.

De gemeente stimuleert de aanleg van 
groene daken en gevels met subsidie. 
Groen zorgt voor verkoeling en regen-
water wordt langer vastgehouden. Dat 
voorkomt droogte in de tuin. 

Het aansluiten van een regenton op de 
regenpijp, gaat ook overbelasting van 
het riool tegen bij hevige buien. Het 
opgevangen water is later te gebruiken 
voor de planten. Een waterton is nu met 
extra voordeel aan te vragen.

Meer info over wat u kunt bijdragen, is 
te vinden op www.duurzamertilburg.nl

GEMEENTENIEUWS

Wil je weten wat de 
 gemeente besluit 

over je buurt? 

Volg het met de 
Over uw buurt-app

ANDERE VRAGEN AAN DE GEMEENTE? 
KIJK OP WWW.TILBURG.NL OF BEL 14 013.

Wil je iets melden 
over je buurt? 

Meld het met de 
Fixi-app

Uw contactpersonen bij de gemeente
Younes Nahnahi: younes.nahnahi@tilburg.nl | 06-15 47 95 21.
Ankie van de Sande: ankie.van.de.sande@tilburg.nl | 06-15 88 18 44.

Algmeen nummer gemeente Tilburg: 14 013 of gebruik de Fixi app.

- Ruim 300 verkeers- en 
parkeerboetes

- Uitbreiding cameratoe-
zicht Korvel

- Graffitireiniging

- Genotsmiddelenverbod 
Korvelplein

- Verschillende pandcon-
troles en handhavings-
acties

- Intensievere schoon-
maak van de straat

- Actieve handhaving op 
uitstallingen Korvel

Je huis verduurzamen hoef je niet alleen te 
doen. De gemeente helpt je graag. 
Bijvoorbeeld met de financiering, aanleg en onder-
houd van zonnepanelen. Met dit alles-in-1-pakket 
profiteer je zorgeloos van zon op je dak! Dat scheelt 
geld en energie. Kijk voor het aanbod op 
www.aandeslagmetjehuis.nl

Samen werken aan fijne Korvel
De Korvel en de Besterd als een veilige, levendige en fijne omgeving. Een plek 
waar mensen graag wonen, werken en verblijven. Om daar voor te zorgen, werkt 
de gemeente samen met ondernemers, bewoners en verschillende partners in de 
stad. Dat gebeurt niet alleen op basis van onderzoek en analyses. Ook de kennis en 
ervaring van alle betrokkenen spelen hierin een belangrijke rol. Ankie van de Sande, 
omgevingsmanager van de wijk Korvel / St. Anna, is hier nauw bij betrokken. “We 
werken intensief samen met politie en ondernemers om van de Korvel een veilige 
en prettige omgeving te maken. Soms vragen zaken behoorlijk wat voorbereidings-
tijd. Er wordt dan hard gewerkt achter de schermen, maar dat is niet echt zichtbaar. 
Gelukkig hebben we de afgelopen periode ook verschillende activiteiten kunnen uit-
voeren, die de bewoners en ondernemers wel merken. Een aantal daarvan staan in 
bijgaand kader genoemd. En dat is fijn, want uiteindelijk doen we het samen voor hen.”

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

 
MKB | ZZP | particulier 
Ondersteuning bij uw belastingaangifte of administratie. 
Informeer vrijblijvend naar een kostenopgaaf op maat. 

 
Belastingaangiften | Toeslagen | Fiscale dienstverlening 

Boekhouding | Jaarrekening | Loonadministratie 

Terug naar het 
oude normaal
Dooor Yvette Calje 

We zitten alweer een heel jaar 
te kijken met het coronavirus. 
Alleen uitzicht op een vaccin 
zou uitkomst bieden, het 
bekende licht aan het einde 
van de tunnel. Helaas begin ik 
de tunnel wel heel erg lang te 
vinden. Kunnen we er niet wat 
sneller doorheen rijden, vraag 
ik me steeds af. 
Ik merk dat de rek er zo’n 
beetje uit is. Het lock-down-
middel is bijna erger dan de 
kwaal is.  

Als ik weer eens loop te klagen 
en te mopperen krijg ik van de 
optimisten in mijn omgeving 
te horen dat we nu toch weer 
wat meer kunnen, zoals op 
afspraak winkelen.  Om mezelf 
op te beuren bedenk ik me 
dat ik dan wel eens een af-
spraakje met Ikea zou 
kunnen maken. Het restaurant 
is natuurlijk niet open dus 
Zweedse balletjes eten kan nu 
natuurlijk niet maar toch, ik ga 
het proberen. 

Allereerst krijg ik een overbe-
zette telefoonlijn te pakken en 
wordt prompt door Ikea zelf 
de verbinding verbroken. Oké 
dan, geen winkelbezoek. Maar 
ik heb wel een keukenkastje 
nodig dus ga ik voor Click 

& Collect. Gelukkig kan ik 
binnen 24 uur, nee ik MOET 
binnen 24 uur, mijn bestelde 
keukenkastje ophalen. Ik 
heb een tijdslot van één uur 
gekregen. Nou, dat moet te 
doen zijn. 
Samen met mijn man rijd 
ik naar het adres op de 
factuur. Helaas is er een weg- 
omleiding dus dat wordt al 
stressen, helemaal als blijkt 
dat we het bijna niet gaan 
halen om op tijd te zijn. 
Vervolgens zijn we niet op 
het juiste adres. Er is nóg 
een ophaallocatie. Gelukkig 
mogen we daar nog naar 
toe maar vervolgens loop ik 
per ongeluk naar binnen wat 
niet had gemogen. Ik heb in 
de stress het papiertje op de 
deur niet gezien waar dat op 
stond geschreven. Prompt 
wordt ik door de Ikea me-
dewerker terecht gewezen 
alsof ik een klein kind ben 
dat niet kan lezen. Geërgerd 
en gefrustreerd rijden we 
naar huis. 

Voor mij geen Click & Collect 
meer voorlopig. Ik hoop zo 
dat we snel weer terug kun-
nen naar het oude normaal. 
Het nieuwe normaal hoeft 
voor mij niet. 

Verrijk je wijk voor 
het zuiderkwartier 
Voor de deelwijken Trouwlaan, uitvinderbuurt,
zeehelden buurt en Oerle. 
 

- Bredaseweg naast Joods kerkhof - (Aquarel, 28x38 cm)  
www.martijndeboer.com  

BRIEF VAN ONS WIES 
 

Biste meense 

Paose is wir vurbij. Dè hebbe we al wir gehad. Ik weet nog goed van vruuger. Ons moeder 
hai gin kolen mir, dus gin kachel. En wel mee paose nuuwe kleeren aon. We verekte van 
de kouw. Mar mee un vest erover, dan waare we toch wir netjes. Echte paoskiepe. Want dè 
was zoo. Nou dè was un goei pak sneuw. nondeju ut leek wel wenter. Ocherm de blomkes 
aon men peereboom. Ik ben naa wel benuwd of er noch peerkes aon zulle komen. Mar wè 
krege de kender nog mee vaan ut paosverhaol. Dè is ok niemer van deze teed. Wij hebbe ut 
nog mee gekreege. Of ik daor gelukkiger van ben geworre.Ik weet ut nie. Slechter in ieder 
geval nie 
Mar wè denkte naa in den Haag wè daor allemaol gebeurd. Dun in liegt al harder dan dun 
aander. Dè moeste wij uns broberen. Dan hadde we veul te biechte . Mar wij slikke ut al-
lemaol. We loope er wir aachteraon. Achter hil de meute.  

En naa mar hoope dè we unne goeie zomer kreege. Mar nie te werm. Daor kunne wij ouw 
meense niemer teege. Mar dan wel zonder corona. Dè we auwverets wir kunne knuffelen. 
Terrasje kunne pikke. En iets lekkers kunne eten saome me elkaar. 
Ik zeg mar zoo; Gebrek  aon liefde verdwijnt, als je liefde begint weg te geven 

Houwdoe veul groete van jullie Wies

Edwin&MarinaBestellen? Bel Edwin en Marina Smits.
Tel.: 013-82 00 954  

etenmetgemak.nl
smits@etenmetgemak.nl

De Wouwerd 39, Udenhout

Eten met gemak is anders dan gewone 
bezorgdiensten. Onze maaltijden zijn vers 
bereid, veilig en gezond. U proeft dat er 
met zorg voor u is gekookt en we bezorgen 
de gerechten altijd met een glimlach bij u 
thuis. Probeer het nu zelf!

Bestel de
   Proefbox!

€ 15,00
Bestel nu 
3 maaltĳ den
voor maar

Kipsaté

Boerenkool

Erwtensoep

Tongschar & zalm

Erwtensoep

Mogelijkheden

Door de corona  hebben het 
afgelopen jaar veel activitei-
ten geen doorgang kunnen 
vinden, maar de wijkraad 
hoopt dat er vanaf juli toch 
weer mogelijkheden zijn om 
activiteiten te organiseren. Dat 
kunnen activiteiten zijn in het 
wijkcentrum of in uw straat of 
buurt of voor de kinderen.  

Spelregels

De Wijkraad heeft alle spel-
regels van Verrijk Je Wijk 
goed op een rijtje gezet en 
nieuwe formulieren ge-
maakt. Van aanvraagformu-
lier tot een afrekeningsfor-
mulier. Op de achterkant 
van die formulieren staan 
de spelregels van Verrijk 
Je Wijk afgedrukt. 

Deze formulieren kunnen digi-
taal of met de hand worden 
ingevuld. (ook te verkrijgen bij 
het wijkcentrum).  Natuurlijk 
kunt u het ook downloaden 
vanaf de website van de 
wijkraad.
www.wijkraadzuiderkwartier.nl 

Martijn de Boer
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Boekjes voor groepen 4 en 5 
basisschool De Zuidwester 
De directeur van BS De Zuidwester, Andy de Graaf, heeft (gratis) 
boekjes uit mogen delen in de groepen 4, 4/5 en 5. De boekjes 
zijn cadeau gedaan door de Johan Stekelenburg Stichting in 
ssamenwerking met de uitgeverij Zwijsen. 

De kinderen waren er erg blij mee en de kinderen hebben ongetwijfeld het boekje ’s avonds 
uit hun schooltas getoverd! Onze hartelijke dank gaat uit naar uitgeverij Zwijsen en de Johan 
Stekelenburg Stichting! Een mooi voorbeeld van leesbevordering bij de kinderen van De 
Zuidwester. 
 
Kom kennismaken met basisschool De Zuidwester 
Is uw zoon of dochter al bijna toe aan de basisschool? Wij willen u graag kennis laten maken 
met onze prachtige buurtschool: De Zuidwester… Graag maken we met u een afspraak voor 
een gesprek en/of een (digitale*) rondleiding om u meer te vertellen over onze school. 
(*=zolang de voorzorgsmaatregelen omtrent het coronavirus gelden) Neem gerust contact 
op via de mail bs.de.zuidwester@xpectprimair.nl of bel: 013-4683504. Neem intussen alvast 
een kijkje op onze website: https://dezuidwestertilburg.nl  

Eind mei 2020 werd het speelfort in de Oranjespeeltuin 
verwijderd. Het was niet meer veilig om erop te spelen. 
De gemeente heeft de omwonenden betrokken bij de keuze 
voor een nieuw fort. Inmiddels kan er weer volop gespeeld 
worden in de Oranjespeeltuin. 

Ook de speeltuin op het Willie Wortelplein is vernieuwd. 
De buurtbewoners konden kiezen uit drie ontwerpen 
voor een nieuwe speeltuin. Er zijn al verschillende nieuwe 
speeltoestellen geplaatst. Binnenkort is de speeltuin klaar.
Komen jullie de toestellen uitproberen?

POMPEN
ONDERHOUD

Herinrichting 
speeltuinen

foto; Lotte Pijnenburg
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Informatie van het 
AdvocatenCollectief 

Door  mr. Merel Brouwers
mr. Anna van Tol-Macharoblishvili 

BUITENGEBRUIK STELLING 
ANDERSMANS VOERTUIG? 
 

Als de verkeersboetes niet worden betaald, lopen de 
kosten eerst flink op. Daarna wordt een deurwaarder 
ingeschakeld en kunnen allerlei dwangmiddelen 
worden toegepast, tot aan hechtenis toe. 

Een veel voorkomend dwangmiddel is ‘buitengebruik-
stelling motorvoertuig’:  van diegene die de boete 
niet heeft betaald, kan de auto in beslag worden 
genomen. Het gaat daarbij dan om de auto waarin die 
persoon op dat moment rijdt. Het hoeft dan dus niet 
om zijn eigen auto te gaan! Zelfs als het de auto is van 
een kennis, werkgever of familielid, kan deze in beslag 
worden genomen, ongedacht op welke naam de auto 
staat. De auto wordt dan normaal gesproken voor 
vier weken in beslag worden genomen. De werkelijke 
eigenaar heeft dan het nakijken in die tijd. Dit beslag 
is alleen op te heffen door de boete te betalen. Er is 
uiteraard veel kritiek op deze gang van zaken, helaas 
is er tot op heden weinig aan te doen. In de meest 
extreme gevallen kan worden gedacht aan een kort 
geding. De politie kan dit steeds opnieuw doen totdat 
de boete is betaald. Laat de verkeersboetes dus niet te 
lang liggen. Als de verkeersboete onterecht is, maak 
dan tijdig bezwaar. 

BKR-REGISTRATIES 

BKR-registraties leveren nog steeds veel problemen 
op voor mensen die een hypotheek of een krediet 
willen aanvragen. Een BKR-registratie vanwege een 
kleine betalingsachterstand kan als gevolg hebben 
dat de bank een aanvraag voor een hypotheek of kre-
diet afwijst. Om deze reden worden veel verzoeken 
ingediend bij de rechtbank voor het verwijderen van 
een BKR-registratie.  Van de gevoerde procedures, 
worden ruim drie kwart van de verzoekers in het gelijk 
gesteld en wordt de BKR-registratie verwijderd. De 
rechtbank maakt dan namelijk een belangenafweging 
tussen de hoogte van de betalingsachterstand of 
schuld en de gevolgen voor de consument hierdoor. 
Kortom: het is verstandig om een dergelijke proce-
dure op te starten!  

Voor meer informatie hierover, of voor het opstarten 
van een (spoed)procedure tegen een BKR-registratie, 
neem dan contact op met ons kantoor via 013-
4636395 of stuur een e-mail naar 
info@advocatencollectieftilburg.nl 

mr. Theo ten Velde, 
AdvocatenCollectief 
Korenbloemstraat 86, 5025 PT Tilburg
www.AdvocatenCollectieftilburg.nl

Thriller freak 
Hélène Wagener 
woont in Tilburg 
De Brabantse thriller freak Hélène Wagener komt uit Tilburg. Zij schrijft  voor 
een breed lezerspubliek. Zij hanteert een vlotte, toegankelijke schrijfstijl. In 
deze bizarre coronatijd schreef zij haar 4e thriller. Morbide is een fictief boek, 
dus niet naar waarheid geschreven. Maar pas op! Dit boek is niet voor softies.   

Multitalent, muzikant en allround entertainer Frans van der Meer (Ferry van de Zaande) is 
momenteel het rapnummer Morbide aan het ontwikkelen.  Saskia Bodelier van Verrassend 
Tilburg & meer en Marieken Smeets Bielars maken een thrillerspeurtocht met augmented 
reality . Maar laat je vooral niet tijdens deze puzzeltocht op een dwaalspoor brengen! As we 
un èndje wijer zèèn!  Dan gaan Frans, Saskia en Hélène hun creaties presenteren op twee 
wel heel bijzondere plekken in Tilburg!  

Korte omschrijving: In Tilburg West wordt in appartementencomplex de Rozemarijn een 
tweede lijk gevonden. Het is wederom een ijzingwekkende vondst. Niemand voelt zich 
meer veilig! Rechercheur Fons Jansen en zijn partner rechercheur Rob Geerts gaan 
samenwerken met misdaadjournalist Gaby Geels. Algauw komen zij erachter dat er wel 
degelijk een verband is. Het wordt tijd om de speurneuzen de andere kant uit te steken. 

Morbide is vanaf mei verkrijgbaar in de boekhandel en online.  
Uitgeverij Keytree ISBN nummer: 9789492719355 
Kijk ook eens op:   
www.helenewagener.nl 
www.verrassendtilburgenmeer.nl   
www.fransvandermeer.nl   

Ja!
Wijkkrant 
De Koppel
graag!

JA JA we hebben een sticker gemaakt die u op uw brieven-
bus kunt plakken naast uw NEE NEE sticker. Speciaal voor de 
mensen die geen reclame willen maar wel op de hoogte willen 
blijven van wat er zich in hun buurt allemaal afspeelt. 

Stuur een mailtje naar redactie@wijkkrantdekoppel.nl en wij 
zorgen ervoor dat u een sticker krijgt!

Eerstvolgende 
Koppel 

komt uit op 
26 juni.

Kopijsluiting is 
op 31 mei 2021.
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Een modern 
buurtsprookje 
Door Piet-Jan Dusee

Zij: Jèh, ge wittet nie, hè? 
‘t Gebeurt zoals ut gebeurt, 
zeg mar. 
Hij  Hee er nie zo mee ge-
zeten, d’n Eddy. Lopt zo over 
zunne rug weg. Maar ik,… Ik 
heb ligge luistere. Ik heb echt 
ligge luistere snaachts. Als 
mar: As ze godverdomme mar 
nie terug komen. Heur ik iets? 
Ze zèn zo binnen as ze wille. 
Heur ik nou echt niks? Zo heb 
ik dan echt ligge luistere, witte 
nie. Liggen luistere tot ut licht. 
En dè hee  zeker un half jaor 
geduurd, Da de schrik erin 
zaat, zeg mar. Jèh. 

Hij: Ik heb er ok wel meej 
gezeten, hor, Mar nie zo lang. 
Veul korter. Ze kan soms zo 
overdrèven.  

Zij: Ik zie alles. Ik let op 
alles. Det er niks achter mèn 
aankomt. Dè zitter nog wel in, 
hè, Diejen schrik. (grinnikt) 

Hij: Irst. Zo bang as unne 
hond van ‘ne knuppel. Laoter 
laach de derom. Ik heb er nie 
zo lang mee gezeten. Een paor 
maonden misschien. Tis alle-
maol nog goed afgelopen. Dè 
had ok heul anders gekund. 

Zij: Jè, da klopt. As ik nie 
weg had kunne kome. Of ik 
was nie thuis geweest, Voor 
hetzelfde geld. Als het ware. 

Hij: Jèh, D’r hee toen me-
nig engeltje op mèn schou-
wers gepiest. In ’t begin als ik 
d’n bouvier uit ging laoten, 
nam ik altijd een pen of iets 
mee. Dat ik ‘m in zijne nek kon 
steken, ak ‘m zou zien. Gin mes 
of wapen of zo,  een pen of 
iets. Mar langzaam mar zeker 
ebt dè weg. 

Zij: Het was op klaarlichte 
dag. In januari, un uur of een, 
zeg mar. Ik zit hier  gewoon 
op de bank televisie te kèke 
en dan gao de bel. Ik weet nie  
wa Eddy had, ineens. Normaol 
loopt ie naar boven, Naar het 
raam  om te zeggen: Hé, wie 

zèdde gullie en wè moeten 
gullie hier? Mar hij lopt zo naor 
de deur. En zij waren mee z’n 
tweeën. 

Hij: Ik denk die ene, die ken 
ik ergens van. Dè kunde zo ‘ns 
hebben da ge iemand herkent 
en ge wit nie waarvan. 

Zij: En het was natuurlijk 
ook midden op de dag. En Eddy 
dacht: ach, het zal  zo’n vaart 
niet lopen, denk ik. In ieder 
geval, hij doet open. Tis even 
stil. Dan heur ik un stem die ik 
nie kan verstaon. Dan weer niks, 
dan Eddy, Kwaod! Zo kwaod as 
unne kalkoen. 

Hij: Wè overval?  Wè denk-
te? Ik stomp oe buiten, man, 
jè dikke neus ermee. Ik slao oe 
kapot, man. Ik slao oe op oe 
bakkes. Kom hier, man, galliepa-
opert. 
 
Zij: Dan stormt, ik denk 
diejen andere, de kaomer bin-
nen: “Dit is een overval. Rustig 
meewerken, dan gebeurt er 
niks.” Ik ren naar buiten, maar 
bij het bad,  zak mar zeggen, 
pakt ie me. “Naar binnen gij! D’r 
is niks aan de hand.” En ik terug 
naor binne. Eddly is door diejen 
ene, die is un kop en schotel 
groter dan hij, tegen de trap 
aangedouwd. 
 
Hij: Den ene heej un pistool 
d’n andere zonne stroomtaser, 
mar dè doet mèn helemaol niks 
nie. Ik ben wel zo kwaod. Ik gao 
d’r nie aan meewerken, ik zè 
sterk as ik mar kwaod genoeg 
zè. Ik vuul dat ie mèn nie aan-
kan, bij lange nie. Meej ginnen 
taser en gin pistool. Mar ik hum 
ok nie, dus dè gao hard tegen 
hard. Dus die riep om hulp, de 
jankerd. 

Hij:        Dus diejen andere komt.

Zij:        Zo’n grote bouvier in 
huis en die doet niks.
  
Hij: Ik ben ondertussen met 
twee heren in gevecht en...

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

Zij: Die ligt daar gewoon 
in z’n mand te slapen en die 
doet niks. 

Hij: Ik ben met die twee 
heren in gevecht en...

Zij: Ik zweer het verdom-
me zo’n grote bouvier en die 
doet niks. Hummel nie. Eddy 
is intussen met beide man-
nen in gevecht… 

Hij: Dat zeg ik. 

Zij: En hard tegen hard, 
ok. 

Hij: Hard tegen hard en 
raak! 

Zij: Eddy kan heul sterk 
zijn as ie mar kwaod genoeg 
is. 

Hij: Jè. Dat zeg ik. Ze 
hebbe wel op munne kop 
geslagen en dè bloeit. Ge 
hèd ginne tijd om na te den-
ken. Tis meer van doen. Van 
slaon en stompen. Als ut gao 
over gullie of ikke dan weet 
ik ut wel. Tis zonne gloed 
voor oewe kop, ze hadde 
kunne steken of ik weet nie 
wa. Beter nie aon denke. 
Toen zei die lange: “Dè wèf 
is weg. Kut! Dè wèf is er van 
tussen.” 

Zij: Daor over diejen 
stoel hang ik altij menne jas 
meej de sleutels erin. Diejen 
ene had misschien wel ge-
zien da’k den eerste keer iets 
uit menne jas gehaold ha. 
Mar nie da da mijn sleutels 
waren. Dus rende ik naor 
buiten en deej de deur op 
slot, dès ze me nie achterna 
konde kome. 
Hummel in paniek want, 
jè (lacht) Jè.(lacht) Dè was 
wel heftig, jè. Bij meensen 
aongebeld. Pliezie gebeld en 
alles. Ge wit nie wèt er ge-
beurd is. Zèn ze nog binnen? 
Veur hetzelfde geld hebben 
ze hem… Ge wittet nie, hè. 
Ge wit nie  wat er verders…. 
Kan van alles zèn. Ge wittet 
nie. Zonne schrik vur den 
duvel nie. Ik zie da de buur-
man gewoon thuis is. Hij stao 
te schilderen in z’n halleke. 
Hée niks geheurd. Das unne 
reus van ne vent. Ha’k dè ge-
wete, Waar ik sneller gewist, 
Mar ge weet nie alles van te 
vurre. De pliezie was er in 

goed twee minuten. 

Hij:: Stonden ze met 
getrokken wapen aan de 
deur. Hallo, hallo, ik woon 
hier. (lacht) Ze hebbe ze nooit 
gepakt. In het begin als ik 
Bruno uitliet dacht ik die ene 
soms te herkennen, die ene 
van ik weet niet waarvan. Maar 
dat wordt steeds minder. ’t Is 
nu eenmaol zo Dat ze ze nie 
gepakt hebben. Nog nie, hoop 
ik. 

Zij: As ik eerlijk ben. Ik 
ligger nog steeds wakker van. 
Dan gao ik ligge luistere. Ge 
wittet nie hè. Mar ik zei lest 
nog tegen Eddy, Het lèkt wel 
alsof diejen overval een bietje 

tussen ons in is kome staon. 
Alsof ons vertrouwe wa schaoj 
heej. Eddy schrèft het een 
bietje van zich weg, Mee 
zunne muziek en zo. Mar ik 
weet niet zo goed waar ik het 
moet laten. 

Hij: Het is dan gewoon ja-
nuari. Een gewoon unne door-
deweekse dag. Het is un uur of 
een in de middag en ons Dymf 
zit hier op de bank un bietje 
televisie te kèke. Dan gao de 
bel en ik vergeet om even naar 
het bovenraam te lopen om 
te vraogen wa ze kome doen. 
Gewoon nie bij nagedacht. 

Meer nie. 

GUUSJE
Mijn huisdier

Naam: Guusje
Soort: Engelse Basset 
Geboren: 1 december 2009 

De bassethound is een oud Frans-Engels ras, een intelligente 
hond met een sterk eigen karakter, en een mooie diepe 
melodieuze stem. Met zijn lange oren, lange lijf en korte 
sterke poten is de basset een bijzondere verschijning. Ze zijn 
trouw lief sociaal en zacht van karakter, maar ook oost-Indisch 
doof, vooral als ze iets doen wat niet mag. De Basset vraagt 
een vriendelijke consequente benadering anders maken ze 
de kachel met je aan. Vroeger gebruikt voor de jacht op klein 
wild, i.v.m. zijn uitstekende neus, lage bouw, en grote uithou-
dingsvermogen. 

Bijzonderheden, 
Guusje mijn welriekende prinses, houdt van snuffelen en 
knuffelen. ‘Even wandelen’ is er voor ons niet bij, ze is zo 
koppig als ze lang is en snuffelen is een serieuze zaak. Het 
allerliefste wil ze erbij zijn, in de tuin, bij de borrel, op de bank, 
als ze maar dichtbij je is. Bassets kunnen flink kletsen en dat 
doen we dan ook, als t fijn is, als t stom is, ze schroomt zelden 
haar mooie stem te gebruiken. Japie de parkiet vindt lawaai 
maken ook erg gezellig en kwettert lekker mee. Guusje is met 
stip de meest eigenzinnige en bepalende hond in mijn leven, 
een volwaardig familielid, een heerlijk beest! 
  
Jouw huisdier ook in de wijkkrant? Stuur een (of meer) foto’s 
met informatie en waarom jouw huisdier zo bijzonder is naar 
redactie@wijkkrantdekoppel.nl o.v.v. Mijn Huisdier. 

foto gemaakt door eigenaresse Eveline
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• Bewoners aan het woord
• Park in bloei

Kim Pattiruhu Fotografi e
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Een ‘vrijstaand’ huis aan het Kromhoutpark

Een appartement aan het Kromhoutpark

Rommel, de hond van Lobke en 
William, ontvangt mij enthousiast. 
Ze wonen in een hoekhuis aan het 
Kromhoutpark. Lobke: ‘Officieel is 
het een hoekhuis, maar we zitten 
alleen met onze schuur aan het huis 
van de buren vast. Voor ons voelt dat 
als een vrijstaand huis.’
William: ‘We wonen aan de rand van 
twee werelden. De wijk hierachter is 
anders dan het park. Bij mooi weer 
zitten de bewoners daar voor de deur. 
Heel gezellig, we kennen de buurtge-
noten. Altijd groeten of een praatje.’
Lobke: ‘We hebben aardige, harte-
lijke naaste buren. Het zijn fijne men-
sen, we lenen dingen van elkaar. Toen 
de dochter van de buurvrouw schuin 
tegenover trouwde kregen we gebak. 
Ik heb haar tomaten uit mijn moes-
tuin gegeven. Ik heb een moestuin 
achter het Rooi Hartenpark. Daar is 
het lekker rustig.’
William: ‘Het park is kortgeleden 
gerenoveerd. Als het regent is het 
hier nog een modderpoel. De nieuwe 
speeltoestellen zien er mooi uit. Ze 
staan aan onze kant van het park. Er 
wordt hier veel gespeeld en gesport. 

Na 48 jaar in de Abel Tasmanstraat 
te hebben gewoond zijn Mimi en 
Piet naar een appartement aan het 
Kromhoutpark verhuisd. Van een 
huis met een tuin naar een apparte-

ment. Hoe bevalt dat?
Mimi: ‘Het bevalt goed. We hebben 
een mooi uitzicht. We hebben mooie 
zomers gehad en veel buiten op het 
balkon gezeten. We wonen tussen 
de boomtoppen. Ze houden veel van 
de hitte tegen. Er zijn hier ook mooie 
bloesembomen.’
Piet: ‘Ik vind het wel jammer dat ik 
niet meer zomaar naar buiten kan 
lopen. Maar ik mis het tuinieren 
niet. Ik maak hier net als in de Abel 
Tasmanstraat mijn ochtendwande-
ling. Ik loop door de buurt rondom de 
Korenbloemstraat en rond het park. 
Ik heb zo mensen in het park leren 
kennen.’

Toen er ijs lag op de vijver was het 
hier heel gezellig.’ 
Lobke: ‘Er komen hier veel jonge 
gezinnen. Ze houden hier kinder-
feestjes. Mensen komen hier zonnen, 
lezen, picknicken, sporten. Het is hier 
levendig, er gebeurt genoeg.’
‘Als straks alles in bloei staat wordt 
het hier echt mooi. Je kunt beter zien 
hoe de beplanting eruit komt te zien 
als de bomen en de struiken blad 
krijgen. Ik ben blij dat de vogels terug 
zijn gekomen. Toen hier gerenoveerd 
werd, bleef er een witte eend zitten. 
Hij liet zich niet wegjagen. Hij is 
uiteindelijk weggegaan, maar hij is 
gelukkig weer terug, met nog een 

‘Het is hier kleinschalig, 20 eenhe-
den per blok. Er wonen hier aardige 
mensen, we hebben leuke contacten. 
Bij sommigen gaan we ook wel eens 
op de koffie of thee. Met kerst heb ik 

met enkele bewoners een kerstboom 
opgezet in de hal.’
Mimi: ‘Contacten leggen is hier moei-
lijker dan in de Abel Tasmanstraat. 
Als je kinderen hebt gaat dat gemak-
kelijker, de contacten zijn nu anders. 
We zitten in een andere levensfase. 
Maar we gaan ook nog steeds op 
bezoek bij bekenden uit onze oude 
buurt.’
Piet: ‘Door corona loopt het op 
bezoek gaan toch terug. Je kunt niet 
zoveel meer.’
Mimi: ‘Het park is pasgeleden opge-
knapt. Er zijn veel planten bijgeko-
men. De speeltoestellen zijn bij elkaar 
gezet en zien er goed uit. Het is hier 

mannetje en een vrouwtje.’
William: ‘We zien geen lach-
gasampullen meer, misschien 
vanwege corona. Voor corona 
zaten hier groepjes jongeren. Ze 
zorgden niet voor overlast. Dat 
zou ook niet slim zijn, want dan 
worden ze weggestuurd. Er is hier 
ook een tijdje een dakloze geweest 
die niemand tot last was. Buurtge-
noten gaven hem af en toe koffie 
en eten. Maar we hebben hem al 
een tijdje niet meer gezien.’ 
 Lobke: ‘En we missen Dirk, het 
varken. Vroeger wandelde hij in 
het park, maar zijn eigenaren zijn 
verhuisd.’

levendig. Er komen mensen pick-
nicken, sporten en wandelen.’
Piet: ‘Het is erop vooruitgegaan. 
Een paar dames uit de buurt 
komen regelmatig het afval op-

ruimen, meestal in het weekend. 
’s Avonds blijft het licht in het park 
aan, dat voelt veilig. We hebben 
hier weinig overlast.’
‘Er zijn hier veel vogels, vooral veel 
duiven. ’s Morgens komen hier 
zwanen. Prachtig zoals ze komen 
aanvliegen en landen op het wa-
ter. De eenden zijn weer terug. Als 
het goed is komt er straks weer vis 
in de vijver. De reiger zal dan ook 
wel weer terugkomen.’
Mimi: ‘We wonen hier mooi. Mid-
den in de stad en het is hier groen, 
ruim en stil.’

De straat oversteken en het park in.
Hilde, Tom, Oscar en Otto wonen 
vlakbij het Kromhoutpark in de 
Thomas van Kempenstraat. Ze 
wonen in een oud huis met een 
grote tuin.
Hilde: ‘Ik kende deze buurt goed. 
Tijdens mijn studie heb ik hiernaast 
met 40 meiden in een studentenhuis 
gewoond. Met 7 daarvan ben ik nog 
bevriend. Ik wilde hier graag weer 
wonen. We hebben vijf jaar geleden 
dit opknaphuis gekocht.’
Tom: ‘Het huis zag er niet aantrekke-
lijk uit op de foto’s, ik wilde niet gaan 
kijken. Uiteindelijk hebben we dat 
gelukkig wel gedaan. Ik viel voor de 
buurt. Hij is divers en gezellig.’
Hilde: ‘Het is hier levendig. Er lopen 
veel mensen langs om naar het park 
te gaan. Je leert ze kennen, maakt 
een praatje met ze. Onze buren zijn 
heel hartelijk. Toen Otto geboren was 
kwamen ze met cadeaus voor ons en 
Oscar.’
Tom: ‘We wonen dichtbij het park. De 
straat oversteken en dan lekker het 

park in. Het is fijn om aan het water 
te zitten.’
Hilde: ‘In het speeltuintje staat nu 
alles mooi bij elkaar. Er wordt veel 
in gespeeld. Ik ga ook regelmatig 

naar het speeltuintje achter het Rooi 
Hartenpark en de moestuintjes. Daar 
speelt Oscar graag.’
‘Met de sneeuw en het ijs was het hier 
ook erg leuk. Ik ben ’s morgens om 7 

uur gaan schaatsen. Er schaatste ook 
een man, we waren daar alleen op de 
vijver. Dat was heel fijn en bijzonder. 
Op de allereerste schooldag van 
Oscar lag er sneeuw. Ik heb hem toen 

met de slee naar school gebracht, dat 
vond hij heel erg leuk.’
Tom: ‘We wonen hier gunstig, vlakbij 
het centrum, Ringbaan West, het 
park en de Korvelseweg. De Kor-
velseweg heeft een leuke mix van 
winkeltjes.’
Hilde: ‘En café Berlijn, daar was onze 
eerste date.’
Tom: ‘Er wordt om ons heen veel ver-
bouwd, maar we hebben er eigenlijk 
geen last van.’
Hilde: ‘Het gebouw hierachter, de 
voormalige muziekschool van Gros-
veld, wordt verbouwd tot studio’s met 
een eigen badkamer en een gedeelde 
keuken. De eigenaar heeft ons de 
tekeningen laten zien. De buurt krijgt 
een rondleiding zodra het klaar is.’

Oscar heeft tijdens het interview 
rustig met zijn lego gespeeld en 
laat mij zijn zelfgebouwde robot 
zien. 

Edwurs: tweedehands winkel

Edwurs is een tweedehandswinkel 
in meubelen, kleding, huishoudelij-
ke artikelen, decoratie, speelgoed, 
cadeauartikelen enz. in de Poirters-
straat. Ze verkopen geen boeken. Ik 
praat met de eigenaren Ursula en 
Edwin.
Ursula: ‘Drie jaar geleden hebben wij 
op het Pater van den Elsenplein onze 
winkel geopend. Daarvoor stonden 
we alleen op markten. Wij hadden 
in de loop der jaren zoveel spullen 
verzameld dat we besloten om een 
winkel te openen. Het is een hobby, 
daarom zijn we niet alle dagen open. 
Maar we konden dat pand maar 

tijdelijk huren, we moesten eruit, er 
kwam een bakker in. We zitten nu 
twee jaar in dit pand. Vroeger zat hier 
Muziekschool Grosveld in.
Zodra corona voorbij is gaan we 
weer op markten staan. We staan 
op rommelmarkten en de MeiMarkt. 
Hopelijk gaat de MeiMarkt op 22 en 
23 augustus door. Markten vind ik 
echt gezellig, je bent er altijd onder 
de mensen. Ook al kopen ze niets, 
je hebt toch altijd even contact, een 
praatje.’
Edwin: ‘Ik ben meer van het halen en 
brengen. Wij kopen niets op, de spul-
len worden aangeboden. Ik bekijk ze 

voordat ik ze aanneem. 
Ze mogen niet kapot of vervuild zijn. 
Kleine reparaties kunnen nog wel, 
maar als iets echt kapot is neem ik 
het niet mee. Vuile meubels neem ik 
ook niet mee, reinigen kost te veel 
geld. En tegen een kleine vergoeding 
lever ik spullen bij klanten thuis af.’
Ursula: ‘We richten ons op mensen 
met een kleine beurs. We hebben 
kleine prijzen, we willen dat mensen 
hier blij weggaan. Als je niets koopt is 
het ook goed, ik vind het praatje be-
langrijker. We hebben vaste klanten, 
ook mensen uit onze oude buurt ko-
men hier naartoe. We kunnen ook op 

deze locatie niet blijven. De klanten 
vragen of we willen doorgeven waar 
we dan naartoe gaan.’
Edwin: ‘We hebben gehoord dat de 
bakker weggaat uit ons vorige pand. 
Wij zouden graag weer terug willen. 
We moeten afwachten wat de plan-
nen van de gemeente zijn.’
Ursula: ‘Dit is een ontdekwinkel. Je 
moet wat rondlopen, voor een kast 
gaan staan en ontdekken wat er 
allemaal is. Ik probeer om dingen 
bij elkaar te zetten, maar dat lukt 
niet altijd. Als er bijvoorbeeld een 
koffiezetapparaat wordt verkocht 
heb ik niet zomaar een andere om 

erbij te zetten. Sinds ik op facebook 
heb gezet dat wij op afspraak open 
zijn, loopt het hier goed. We mogen 
niet klagen. Op dit moment loopt de 
verkoop van kleding als een trein.’

Edwurs, Poirtersstraat 4. 
T: 0624336224

Openingstijden (voorlopig op 
afspraak): 
dinsdag van 11:30 – 14:30u
woensdag en vrijdag van 13:00 – 
17:00u

Op deze pagina:

Teksten: Anita Zeeman  |  Fotografie: Kim Pattiruhu  
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Een ‘vrijstaand’ huis aan het Kromhoutpark

Een appartement aan het Kromhoutpark

Rommel, de hond van Lobke en 
William, ontvangt mij enthousiast. 
Ze wonen in een hoekhuis aan het 
Kromhoutpark. Lobke: ‘Officieel is 
het een hoekhuis, maar we zitten 
alleen met onze schuur aan het huis 
van de buren vast. Voor ons voelt dat 
als een vrijstaand huis.’
William: ‘We wonen aan de rand van 
twee werelden. De wijk hierachter is 
anders dan het park. Bij mooi weer 
zitten de bewoners daar voor de deur. 
Heel gezellig, we kennen de buurtge-
noten. Altijd groeten of een praatje.’
Lobke: ‘We hebben aardige, harte-
lijke naaste buren. Het zijn fijne men-
sen, we lenen dingen van elkaar. Toen 
de dochter van de buurvrouw schuin 
tegenover trouwde kregen we gebak. 
Ik heb haar tomaten uit mijn moes-
tuin gegeven. Ik heb een moestuin 
achter het Rooi Hartenpark. Daar is 
het lekker rustig.’
William: ‘Het park is kortgeleden 
gerenoveerd. Als het regent is het 
hier nog een modderpoel. De nieuwe 
speeltoestellen zien er mooi uit. Ze 
staan aan onze kant van het park. Er 
wordt hier veel gespeeld en gesport. 

Na 48 jaar in de Abel Tasmanstraat 
te hebben gewoond zijn Mimi en 
Piet naar een appartement aan het 
Kromhoutpark verhuisd. Van een 
huis met een tuin naar een apparte-

ment. Hoe bevalt dat?
Mimi: ‘Het bevalt goed. We hebben 
een mooi uitzicht. We hebben mooie 
zomers gehad en veel buiten op het 
balkon gezeten. We wonen tussen 
de boomtoppen. Ze houden veel van 
de hitte tegen. Er zijn hier ook mooie 
bloesembomen.’
Piet: ‘Ik vind het wel jammer dat ik 
niet meer zomaar naar buiten kan 
lopen. Maar ik mis het tuinieren 
niet. Ik maak hier net als in de Abel 
Tasmanstraat mijn ochtendwande-
ling. Ik loop door de buurt rondom de 
Korenbloemstraat en rond het park. 
Ik heb zo mensen in het park leren 
kennen.’

Toen er ijs lag op de vijver was het 
hier heel gezellig.’ 
Lobke: ‘Er komen hier veel jonge 
gezinnen. Ze houden hier kinder-
feestjes. Mensen komen hier zonnen, 
lezen, picknicken, sporten. Het is hier 
levendig, er gebeurt genoeg.’
‘Als straks alles in bloei staat wordt 
het hier echt mooi. Je kunt beter zien 
hoe de beplanting eruit komt te zien 
als de bomen en de struiken blad 
krijgen. Ik ben blij dat de vogels terug 
zijn gekomen. Toen hier gerenoveerd 
werd, bleef er een witte eend zitten. 
Hij liet zich niet wegjagen. Hij is 
uiteindelijk weggegaan, maar hij is 
gelukkig weer terug, met nog een 

‘Het is hier kleinschalig, 20 eenhe-
den per blok. Er wonen hier aardige 
mensen, we hebben leuke contacten. 
Bij sommigen gaan we ook wel eens 
op de koffie of thee. Met kerst heb ik 

met enkele bewoners een kerstboom 
opgezet in de hal.’
Mimi: ‘Contacten leggen is hier moei-
lijker dan in de Abel Tasmanstraat. 
Als je kinderen hebt gaat dat gemak-
kelijker, de contacten zijn nu anders. 
We zitten in een andere levensfase. 
Maar we gaan ook nog steeds op 
bezoek bij bekenden uit onze oude 
buurt.’
Piet: ‘Door corona loopt het op 
bezoek gaan toch terug. Je kunt niet 
zoveel meer.’
Mimi: ‘Het park is pasgeleden opge-
knapt. Er zijn veel planten bijgeko-
men. De speeltoestellen zijn bij elkaar 
gezet en zien er goed uit. Het is hier 

mannetje en een vrouwtje.’
William: ‘We zien geen lach-
gasampullen meer, misschien 
vanwege corona. Voor corona 
zaten hier groepjes jongeren. Ze 
zorgden niet voor overlast. Dat 
zou ook niet slim zijn, want dan 
worden ze weggestuurd. Er is hier 
ook een tijdje een dakloze geweest 
die niemand tot last was. Buurtge-
noten gaven hem af en toe koffie 
en eten. Maar we hebben hem al 
een tijdje niet meer gezien.’ 
 Lobke: ‘En we missen Dirk, het 
varken. Vroeger wandelde hij in 
het park, maar zijn eigenaren zijn 
verhuisd.’

levendig. Er komen mensen pick-
nicken, sporten en wandelen.’
Piet: ‘Het is erop vooruitgegaan. 
Een paar dames uit de buurt 
komen regelmatig het afval op-

ruimen, meestal in het weekend. 
’s Avonds blijft het licht in het park 
aan, dat voelt veilig. We hebben 
hier weinig overlast.’
‘Er zijn hier veel vogels, vooral veel 
duiven. ’s Morgens komen hier 
zwanen. Prachtig zoals ze komen 
aanvliegen en landen op het wa-
ter. De eenden zijn weer terug. Als 
het goed is komt er straks weer vis 
in de vijver. De reiger zal dan ook 
wel weer terugkomen.’
Mimi: ‘We wonen hier mooi. Mid-
den in de stad en het is hier groen, 
ruim en stil.’

De straat oversteken en het park in.
Hilde, Tom, Oscar en Otto wonen 
vlakbij het Kromhoutpark in de 
Thomas van Kempenstraat. Ze 
wonen in een oud huis met een 
grote tuin.
Hilde: ‘Ik kende deze buurt goed. 
Tijdens mijn studie heb ik hiernaast 
met 40 meiden in een studentenhuis 
gewoond. Met 7 daarvan ben ik nog 
bevriend. Ik wilde hier graag weer 
wonen. We hebben vijf jaar geleden 
dit opknaphuis gekocht.’
Tom: ‘Het huis zag er niet aantrekke-
lijk uit op de foto’s, ik wilde niet gaan 
kijken. Uiteindelijk hebben we dat 
gelukkig wel gedaan. Ik viel voor de 
buurt. Hij is divers en gezellig.’
Hilde: ‘Het is hier levendig. Er lopen 
veel mensen langs om naar het park 
te gaan. Je leert ze kennen, maakt 
een praatje met ze. Onze buren zijn 
heel hartelijk. Toen Otto geboren was 
kwamen ze met cadeaus voor ons en 
Oscar.’
Tom: ‘We wonen dichtbij het park. De 
straat oversteken en dan lekker het 

park in. Het is fijn om aan het water 
te zitten.’
Hilde: ‘In het speeltuintje staat nu 
alles mooi bij elkaar. Er wordt veel 
in gespeeld. Ik ga ook regelmatig 

naar het speeltuintje achter het Rooi 
Hartenpark en de moestuintjes. Daar 
speelt Oscar graag.’
‘Met de sneeuw en het ijs was het hier 
ook erg leuk. Ik ben ’s morgens om 7 

uur gaan schaatsen. Er schaatste ook 
een man, we waren daar alleen op de 
vijver. Dat was heel fijn en bijzonder. 
Op de allereerste schooldag van 
Oscar lag er sneeuw. Ik heb hem toen 

met de slee naar school gebracht, dat 
vond hij heel erg leuk.’
Tom: ‘We wonen hier gunstig, vlakbij 
het centrum, Ringbaan West, het 
park en de Korvelseweg. De Kor-
velseweg heeft een leuke mix van 
winkeltjes.’
Hilde: ‘En café Berlijn, daar was onze 
eerste date.’
Tom: ‘Er wordt om ons heen veel ver-
bouwd, maar we hebben er eigenlijk 
geen last van.’
Hilde: ‘Het gebouw hierachter, de 
voormalige muziekschool van Gros-
veld, wordt verbouwd tot studio’s met 
een eigen badkamer en een gedeelde 
keuken. De eigenaar heeft ons de 
tekeningen laten zien. De buurt krijgt 
een rondleiding zodra het klaar is.’

Oscar heeft tijdens het interview 
rustig met zijn lego gespeeld en 
laat mij zijn zelfgebouwde robot 
zien. 

Edwurs: tweedehands winkel

Edwurs is een tweedehandswinkel 
in meubelen, kleding, huishoudelij-
ke artikelen, decoratie, speelgoed, 
cadeauartikelen enz. in de Poirters-
straat. Ze verkopen geen boeken. Ik 
praat met de eigenaren Ursula en 
Edwin.
Ursula: ‘Drie jaar geleden hebben wij 
op het Pater van den Elsenplein onze 
winkel geopend. Daarvoor stonden 
we alleen op markten. Wij hadden 
in de loop der jaren zoveel spullen 
verzameld dat we besloten om een 
winkel te openen. Het is een hobby, 
daarom zijn we niet alle dagen open. 
Maar we konden dat pand maar 

tijdelijk huren, we moesten eruit, er 
kwam een bakker in. We zitten nu 
twee jaar in dit pand. Vroeger zat hier 
Muziekschool Grosveld in.
Zodra corona voorbij is gaan we 
weer op markten staan. We staan 
op rommelmarkten en de MeiMarkt. 
Hopelijk gaat de MeiMarkt op 22 en 
23 augustus door. Markten vind ik 
echt gezellig, je bent er altijd onder 
de mensen. Ook al kopen ze niets, 
je hebt toch altijd even contact, een 
praatje.’
Edwin: ‘Ik ben meer van het halen en 
brengen. Wij kopen niets op, de spul-
len worden aangeboden. Ik bekijk ze 

voordat ik ze aanneem. 
Ze mogen niet kapot of vervuild zijn. 
Kleine reparaties kunnen nog wel, 
maar als iets echt kapot is neem ik 
het niet mee. Vuile meubels neem ik 
ook niet mee, reinigen kost te veel 
geld. En tegen een kleine vergoeding 
lever ik spullen bij klanten thuis af.’
Ursula: ‘We richten ons op mensen 
met een kleine beurs. We hebben 
kleine prijzen, we willen dat mensen 
hier blij weggaan. Als je niets koopt is 
het ook goed, ik vind het praatje be-
langrijker. We hebben vaste klanten, 
ook mensen uit onze oude buurt ko-
men hier naartoe. We kunnen ook op 

deze locatie niet blijven. De klanten 
vragen of we willen doorgeven waar 
we dan naartoe gaan.’
Edwin: ‘We hebben gehoord dat de 
bakker weggaat uit ons vorige pand. 
Wij zouden graag weer terug willen. 
We moeten afwachten wat de plan-
nen van de gemeente zijn.’
Ursula: ‘Dit is een ontdekwinkel. Je 
moet wat rondlopen, voor een kast 
gaan staan en ontdekken wat er 
allemaal is. Ik probeer om dingen 
bij elkaar te zetten, maar dat lukt 
niet altijd. Als er bijvoorbeeld een 
koffiezetapparaat wordt verkocht 
heb ik niet zomaar een andere om 

erbij te zetten. Sinds ik op facebook 
heb gezet dat wij op afspraak open 
zijn, loopt het hier goed. We mogen 
niet klagen. Op dit moment loopt de 
verkoop van kleding als een trein.’

Edwurs, Poirtersstraat 4. 
T: 0624336224

Openingstijden (voorlopig op 
afspraak): 
dinsdag van 11:30 – 14:30u
woensdag en vrijdag van 13:00 – 
17:00u

Op deze pagina:

Teksten: Anita Zeeman  |  Fotografie: Kim Pattiruhu  
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Park in bloei
Dit is een bijzondere plek in de 
wijk. Vroeger lag hier, buiten 
de stad, de Kromhoutkazerne. 
Vrijwel alle dienstgebouwen 
van de kazerne zijn in de jaren 
negentig afgebroken. Alleen 
het stafgebouw, met de toren 
en de klok, is blijven staan, 

samen met de dienstwonin-
gen op de hoek van het park 
en de officierswoningen aan 
de Bredaseweg. De open plek, 
waar nu het park is, was in het 
begin de plek om de paarden 
te trainen. Op de kazerne 
was de cavalerie gevestigd. 
Later, toen de paarden minder 
nodig waren, werd het terrein 
gebruikt als sportveld. 

Ik sprak met Ton van der 
Hagen over de bouw van de 
woningen op dit terrein in 
de jaren negentig. Ton was 
destijds, samen met Theo van 
Esch en hun bureau De Archi-
tecten Werkgroep de architect 
van het plan en woont inmid-
dels al bijna dertig jaar in het 
verbouwde stafgebouw. De 
Architecten Werkgroep zit al 
bijna net zolang ook in het 
gebouw. Het is mooi dat dit 
gebouw behouden is geble-

ven, met de vele bijzondere 
elementen vormt het een 
prachtig onderdeel van het 
park.
Het was de wens om meer wo-
ningen in het gebied te bren-
gen, maar juist de ruimte die 
het sportveld gaf vond men 

belangrijk om te behouden. 
Het gebied was altijd omheind 
en niet toegankelijk. Door de 
hekken weg te halen en er een 
openbaar park van te maken 
is het echt een onderdeel van 
de wijk geworden. Het plan 
kreeg in 1995 de Rijkprijs De 
Bronzen Bever voor Bouwen 
en Wonen. 

Woningen
De appartemen-
tengebouwen 
zijn zo ont-
worpen dat ze 
rondom een 
voorgevel heb-
ben, nergens is er echt een 

achterkant. Ook is er 
vanuit de woningen 
zicht naar meerdere 
kanten van het park, 
dit zorgt voor een 
prettig contact met 
de omgeving en 
voor meer sociale 
veiligheid. De appar-
tementengebouwen 
zijn uitgevoerd in een 
lichte steen, waardoor 
het groen mooi tot 
zijn recht komt. 

Ook de eengezinswo-
ningen aan de rand 
van het park, tegen 
de Bredaseweg aan, 
maken onderdeel uit 
van het plan. Hier is 
gekozen voor meer 

aansluiting bij de bestaande 
bebouwing door te kiezen 
voor een rode baksteen op de 
verdieping. Mooi is de manier 
waarop ze geschakeld zijn, 
met de bocht mee, allemaal 
iets naar voren. Zo ervaar je 
de individuele woningen als 
je vanuit de Diepenstraat de 
straat inloopt. Kom je van 

de andere kant dan ervaar je 
het meer als één geheel, een 
wand die meeloopt met de 
straat. 

Park
Voor het park is destijds door 
het bureau B+B stedebouw 
en landschapsarchitectuur het 
plan gemaakt dat bestond uit 
verschillende lagen en ver-
schillende routes in het park. 
Deze zijn nog altijd aanwezig: 
meer rust rondom het water 
en de verschillende routes die 
naar het eiland leiden. Ook 
is er gebruik gemaakt van 
bomen die al op het terrein 
aanwezig waren.

Bij de laatste renovatie is dit 
bureau ook betrokken ge-
weest. Het bamboe is vervan-
gen door een lage beplanting, 

waardoor er meer zicht op het 
water is vanuit het park. Bij het 
maken van de plannen voor 
de renovatie zijn de bewo-
ners ook betrokken geweest 
(oproep in de Koppel), om 
samen tot een goed resultaat 
te komen. 

Toen en nu
Nu, na bijna dertig jaar, is het 
park een plek in de wijk en 
zelfs in de stad geworden. 
Meer dan ooit wordt het park 
gebruikt om te sporten, elkaar 
te ontmoeten en een korte 
route te vinden naar een an-
dere bestemming. De bloes-
embomen aan de Henriette 
Ronnerstraat zijn een lust voor 
het oog en worden elk jaar 
door velen bewonderd. Half 
april staan ze in bloei, zeker 
een bezoekje waard!

Het Kromhoutpark is een prachtig groene open plek in de wijk, waar we met velen, 
zeker in het afgelopen jaar, gebruik van maken. Zo hebben we zelfs kunnen schaatsen 
afgelopen winter. Niet zo lang geleden heeft het park een renovatiebeurt gehad. 

Door Dagmar Ebbeling

Meer te weten komen over het park? Kijk dan eens op 
deze websites:

https://archistad.nl/portfolio/kromhoutpark-tilburg/

https://datarchitecten.nl/nl/search/?q=kromhoutpark

Gerdien Wolthaus Paauw - Paauw Fotografie
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De Scouts mogen 
weer fysiek draaien! 

De Scouts van scouting PVG zijn blij dat ze elke 
week weer naar het scoutinggebouw mogen 
komen. We hebben een tijd online bijeenkom-
sten gehouden vanwege de corona maatregelen, 
maar toch ook erg leuke programma’s kunnen 
doen met de jeugdleden. 

Frater Mattheusbos wordt 
steeds aantrekkelijker
Het Frater Mattheusbos is een klein bos achter de Korvelseweg, waar ook een
fijne speeltuin bij zit. De toegangspoort bevindt zich 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 sluit het bos al rond 17.00 uur. In de vorige Koppels
 informeerde wij u al over onze plannen om het bos verder te ontwikkelen voor 
de wijk. In 2020 wisten we het plan voor het waterpunt in het Mattheusbos te realiseren 
(zie Koppel nummer 5 van december 2020). In 2021 willen we de aanleg van de tuinen 
proberen te realiseren. Met de gemeente is het idee besproken aan de twee zijdes naast 
de doorgang naar het Mattheushof (zuidzijde) twee tuinstroken aan te leggen. En hoewel 
corona de ontwikkelingen 
wat vertraagt, gaan de 
vrijwilligers door om alles 
voor te bereiden om straks 
direct aan de slag te kun-
nen (zie ook onze oproep 
voor vrijwilligers in Koppel 
nummer 
1 van februari 2021). 

Hulp van de wijkbewoners 
gevraagd 
Om een aantrekkelijk frater 
Mattheusbos te behouden 
zijn we eigenlijk altijd op 
zoek naar vrijwilligers. Maar 
mocht je dingen vinden die 
ontbreken in het bos, laat 
het de vrijwilligers dan ook 
weten, zodat zij ermee aan 
de slag kunnen. Het doel 
van de vrijwilligers is name-
lijk om van het frater Mat-
theusbos een voor iedereen 
zo aantrekkelijk moge-
lijke plek te maken. Mail je 
ideeën dan ook naar mat-
theusbos@gmail.com. Hier 
kun je je ook melden als je 
als vrijwilliger een bijdrage 
(eenmalig of periodiek) wil 
leveren. 

Street-Art fietsroute

Zo hebben we via een online 
programma een Street Art 
fietsroute gedaan. De jeugdle-
den zijn op zoek gegaan naar 
allerlei kunst in Tilburg. Ze 
konden hier per foto punten 
mee verdienen. Er was een 
post met tijdslot en wanneer 
de jeugdleden daar voor de 
afgesproken tijd waren, 
konden ze ook punten verdie-
nen! Op de post hebben ze 
een groot kunstwerk gemaakt 
met zijn allen. De jeugdleden 
vonden dit erg leuk om te 
doen. 

Wat hebben we nog veel 
meer tijdens de online 
programma’s gedaan? 

Zoveel mogelijk moeilijke en 
rare opdrachten uitvoeren, een 
grappige carnavalsquiz en het 
zelf bakken van heerlijke koek-
jes. Ondanks dat het allemaal 
online was, hebben we er 
toch wat leuks van kunnen 

maken. De jeugdleden heb-
ben steeds in tweetallen 
gewerkt, waardoor ze elkaar 
ook beter hebben leren 
kennen. 

Gelukkig mogen we nu 
weer met heel de groep 
draaien op het scouting-
gebouw! Dat blijft toch echt 
het allerleukste om te doen! 
Het is nog steeds aanpas-
sen door de huidige maat-
regelen, maar er zijn nog 
genoeg leuke dingen die 
de scouting wel kan doen! 

Mocht je het leuk vinden 
om een keer te komen 
kijken en ben je tussen de 
11-15 jaar oud? 
Kom eens kijken?
Op zaterdagmiddag van 
13-16 uur zijn wij aanwezig 
op het scoutinggebouw. 

Ons adres is: Generaal de 
Wetstraat 68 in Tilburg.  

groetjes de Scouts!  

Foto; archief scouting

   

Logisch
2224446661 is er een.  900010009 is er ook een. Priemgetal! Want enkel 
deelbaar door 1 of zichzelf. En wie me niet gelooft, rekent het zelf maar na. 
Door eindeloos te delen. Eerst door 2, dan door 3 en ga zo maar door. Gelukkig 
zijn er een heleboel op wiskunde gebaseerde truukjes waardoor je sneller kunt 
checken of een getal geen priemgetal is. Delen door 6 bijvoorbeeld, en het getal 
voor de komma vermenigvuldigd met 6 van het testgetal af te trekken. Is het 
restant dan niet 1 of 5? Dan is het geen priemgetal. Voorbeeld: 461 / 6 is 76,83 
dus: 461 - (76 * 6) en dat levert 5 op en 461 is inderdaad een priemgetal. En 
76 * 6 + 1 (457) is ook een priemgetal. Of 6 * 6  + 1 = 37, en 6 * 6 + 5 = 
41, die zijn beide priemgetal. Aha denk ik dan. Als ik dus een willekeurig getal 
vermenigvuldig met 6 en daar 1 of 5 bij op tel, dan heb ik een priemgetal. Dat 
betekent dat bijvoorbeeld 200 * 6 + 5 een priemgetal is. Maar wie een beetje 
kan hoofdrekenen heeft nu allang 1205 in zijn of haar hoofd en weet dat een 
getal eindigend op 5 altijd deelbaar is door 5 en dus nooit een priemgetal kan 
zijn. En zo blijkt maar weer; Alle koeien zijn dieren, maar dat betekent niet dat 
alle dieren koeien zijn. En dat beste lezer, is logisch. Maar zijn het geen prachti-
ge priemgetallen? Ik bedoel maar.

https://www.numberempire.com/primenumbers.php

Puzzel en tekst: John Segers
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Een groepje kinderen gaat zes weken 

lang, de wijk in om klusjes te verrichten 

rondom het Rooseveltplein voor wat 

zakgeld. Dit doen ze samen met sociaal 

werkers van ContourdeTwern en jonge-

renwerkers van R-Newt. Elke dinsdag 

wordt er zwerfafval opgeruimd of iets 

schoongemaakt. Zoals in april de elek-

triciteitskastjes en prullenbakken voor 

een kunstproject van Joep van Gassel. 

Meerwaarde voor iedereen

In dit project leren kinderen verantwoor-

delijkheid te dragen en doorzettingsver-

mogen te tonen. Het geeft ze een gevoel 

van eigenwaarde door zelfstandig geld te 

verdienen. Ze ontdekken op kleine schaal 

wat werken inhoudt, wat erbij komt kijken 

en hoe leuk het kan zijn om in een team 

een gezamenlijk doel te behalen. 

Doordat de kinderen in de wijk werken, 

wordt er een connectie aangegaan met 

de buurt. Zo komen kinderen op een 

positieve manier met nieuwe buurtbewo-

ners in contact en worden zij aangemoe-

digd hun sociale vaardigheden verder te 

ontwikkelen.

Het zakgeld en materialen worden 

beschikbaar gesteld door de Tilburgse 

wooncorporaties Tiwos en TBV Wonen. 

Wil jij ook wat doen voor een ander?

Neem dan eens een kijkje bij onze vrijwilligersbank: 

contourdetwern.nl/vrijwilligers

Wil je meedoen?
Kinderen uit groep 7 en 8 kunnen zich 

nog opgeven!  Er zijn nog een paar 

plaatsen beschikbaar. 

Mail voor meer informatie naar 

sander@r-newt.nl

In Nederland zijn er ruim 7 miljoen mensen die vrijwilligers-

werk doen. Vrijwilligerswerk is er in vele soorten en maten. 

Je kunt het bijvoorbeeld voor één dag per week doen of zo 

af en toe. Eén korte klus oppakken of een maatje worden 

voor bijvoorbeeld een jaar. Alleen of samen met vrienden 

en collega’s.

Honderden grote en kleine taken en klussen vallen onder 

vrijwilligerswerk

Voor iedereen is er passend en interessant vrijwilligerswerk. 

Jong of oud, man of vrouw, iedereen kan ongeacht zijn werk 

en opleiding als vrijwilliger aan de slag. Wat je ook doet of wilt 

gaan doen, impact maak je met vrijwilligerswerk sowieso.

2021 het jaar van de vrijwilliger

2021 is uitgeroepen tot het jaar van de vrijwilliger. Omdat juist 

vrijwilligers bij ons het verschil maken, omdat zij zorgen dat 

wij als ContourdeTwern steeds weer en meer impact kunnen 

maken besteden wij aan hen dit jaar graag extra aandacht! 

We willen dit mooie en waardevolle werk vieren, het aan an-

deren laten zien en waarderen. Houd onze socials in de gaten 

zodat je hier niets van mist! 

En uiteraard willen we zeker dit jaar ook zo veel mogelijk nieu-

we mensen inspireren om ook bij te dragen! Want nieuwe ge-

dreven en enthousiaste vrijwilligers zijn zeker welkom!

Wijkcentrum de Nieuwe Stede • Capucijnenstraat 156 • 5025 LK Tilburg • 013  543 66 64 

MFA Zuiderkwartier • Wasseaerlaan 38 • 5021 VS Tilburg • 013 535 32 55

internet www.contourdetwern.nl

Facebook • ContourdeTwern Zuid West

Facebook • MFA Zuiderkwartier

Hoi, mijn naam is Edith Herculeijns 

en ben sociaal werker bij R-Newt Kids 

(ContourdeTwern).

Mijn passie ligt in het werken met kinde-

ren en ouders. Hopelijk gaan we elkaar 

vaak tegenkomen, bij en rondom het 

Rooseveltplein. Ik heb er zin in en zal 

vaak present zijn. Heb je vragen en/of 

behoefte aan een luisterend oor?  Kan 

ik je ergens mee ondersteunen? Spreek 

me gerust aan of bel me. 

Mijn werkdagen zijn di. middag en do. de 

hele dag. 

ContourdeTwern

Klusjes doen in de wijk voor zakgeld

Edith Herculeijns, 

edithherculeijns@contourdetwern.nl

06 231 41 104

R-Play-bus: voor jong en oud   

Rooseveltplein | elke do. | 15.00 - 17.00 

uur

De R-Play bus is een bus vol speelgoed, 

dus gegarandeerd speelplezier! De bus 

staat er al een paar jaar met sociaal 

werkers Sander en Carolien. Vanaf april 

worden ze regelmatig ondersteunt door 

sociaal werker Edith Herculeijns en daar 

komen ook stagiaires Fleur, Femke en 

Teuntje bij.

Voorleeshoek

Er komt een speciaal hoekje voor jonge 

kinderen en ouders. De Annemaria 

Kletshoek bevindt zich op het plein vlak 

bij de bus. Elke week wordt er voorgele-

zen door Femke of een buurtbewoner. In 

dit hoekje kunnen ouders, wanneer de 

richtlijnen het toelaten, gezellig samen 

kletsen. Ook kunnen ze terecht voor 

opvoedingsvragen. 

Als kinderen jonger zijn dan 4 jaar is er 

minimaal 1 ouder bij. 

2021: Nationaal Jaar 
Vrijwillige Inzet

De Koppel

Nieuw gezicht in de buurt
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Voettocht van Tilburg 
naar Rome in 333 dagen
Deel 3

Tekst en foto’s door Stijn Oosterling

Meegereden naar Zuid Duitsland. Ben erg eenzaam, tot ik weer loop. Ik zal 
het niet redden in de resterende tijd. Ik moet een stuk met de bus. Gevoel 
van falen. In een hotel mijn usb-kabel achtergelaten voor een volgende 
gast. Hier heeft een ander er een voor mij klaargelegd. We helpen elkaar 
onbedoeld. 

Zwijgende ontmoeting.

In de bergen voel ik troost. 
Wat een verschil met gisteren. 
Veel wisselende stemmin-
gen. Ik loop op mijn gevoel 
van Reutte naar Ehrwald. Na 
een paar uur terug in Reutte. 
Rondje gelopen. Wat een 
richtingsgevoel! Ook troost 
door de grafstenen van lang 
geleden. Niemand weet meer 
wie ze waren. Het geeft me 
een goed gevoel. Alles gaat 
voorbij.

Na Nauders ga ik zitten op 
een bank, naast een andere 
man. Ik kijk hem aan, knik, 
zeg niks. Hij kijkt mij ook aan, 
knikt, zegt niks. Zo zitten we 
een hele tijd voor ons uit te 
staren. Dan ga ik maar. Hem 
niet meer aangekeken. Zwij-
gende ontmoeting.

Van Reschen loop ik naar 
Burgusio, Italië. Duik in het 
koude Reschenmeer. Meer-
dere Italianen vragen mij de 
weg. Ik zie er blijkbaar uit als 
iemand die het weet. In 
Merano is geen kamer te 
krijgen. Ik ga liggen in een 
boomgaard. Ik grijp in het 
donker in iets glibberigs, vier 
naaktslakken.

Ik denk terug aan mijn 
tegenslag onderweg. Leren 
aanvaarden dat dingen anders 
gaan, mijn doelen aanpassen. 
Wat weet ik nou helemaal, wat 
kan ik. Weinig en toch ben ik 

belangrijk. Ik voel diep in 
mij woede, schaamte, onze-
kerheid. Ik houd een beeld 
hoog. Mijn waarheid niet 
zeggen. Niet genoeg opko-
men voor mezelf. Boos op 
een God en anderen die niet 
aan mijn verwachtingen 
voldoen. Lopend kom ik 
mezelf echt tegen.

Het trage dorpsleven.

In Florence ontmoet ik Gigi, 
een straatverkoper uit Kenia. 
Hij geeft me een armband, 
want zijn vrouw krijgt mor-
gen een baby. Ik denk, die 
gaat me naaien, maar hij 
brengt het zo leuk dat ik het 
laat gebeuren. Ik dank hem, 
wil verder lopen, maar dan 
vraagt hij 'a contribution for 
the baby'. Ik schiet in de lach 
en geef hem vijf euro. Vast 
een vette winst.

Een klein winkeltje, in een 
piepklein dorpje. Een oude 
man wordt geholpen door 
een oude vrouw. Zij haalt een 
dik notitieboek te voorschijn. 
Ze hebben alle tijd. Na een 
kwartier gaat hij weg en kan 
ik afrekenen. Het Italiaanse 
dorpsleven. Vertragend 
traag.

Na Sienna flik ik het 
weer! Een halve dag 

in een rondje gelopen. 
Hoe doe ik dat toch? 

Morgen maar weer opnieuw. 
Na enkele dagen vertrek uit 
een hotel. Komt de hotelei-
genaar na een uur achter 
me aan rijden, met mijn 
paspoort.

Nu nog maar een paar 
honderd kilometer. En 
ondertussen passeer ik 
andere wandelaars. Ze 
zwaaien enthousiast. Een 
beetje herkenning, een 
soort wij-gevoel. Alleen en 
toch net als anderen naar 
hetzelfde doel onderweg. 
Samen koffie drinken. 
Verder in Italië weinig 
ontmoetingen.

Grotte di Castro. 

Ik heb besloten dat het de 
laatste keer is en toch denk 
ik weer aan een volgende 
tocht. Onverbeterlijk. Dat 
ge-heen-en-weer in mezelf 
zie ik verbeeld in een hond 
onderweg, met letterlijk een 
scheiding midden op zijn 
kop.

Ik vraag me af of ik me vrij 
voel om mezelf te zijn, te 
zeggen wat me diep van 
binnen bezighoudt. Ook als 
dat confrontatie betekent 
als ik het ergens niet mee 
eens ben. Het lijkt zo weinig. 
Maar voor mij is het is een 
grote uitdaging, gezien mijn 
neiging veel te slikken voor 
de lieve vrede.

Onderweg nog een kort onder-
houd met een fietser, ook pel-
grim maar vanaf Vetralla, totaal 
90 kilometer zegt hij. Doet hij in 
één dag. Verbazing als hij hoort 
dat ik uit Nederland kom. Ik zeg, 
ja maar zeker een kilometer of 
vierhonderd met de bus en trein 
gedaan wegens het overlijden 
van mijn moeder. Niet te gelo-
ven, zegt hij.

Aankomst in Rome. Anticlimax. 
Sint Pietersplein, ik voel me een 
beetje verloren. Het is te groot, 
te bombastisch, teveel klater-
goud. Voor thuis app ik een 
videoboodschap: ‘Het doet me 
echt helemaal niets om hier te 

staan.’  Vorige wandelreizen 
was hetzelfde. Aankomen 
is een koude douche. Het is 
voorbij. Het ging om het on-
derweg zijn. Ik was zelf mijn 
reisdoel. Leren wie ik ben, 
mijn beperkingen, 
aanvaarden dat het minder 
gaat door het ouder worden, 
mijn goede eigenschappen 
en daden. Mijn doelen niet 
meer zo hoog stellen. 

“Het is goed zo. Ben 
ben gelukkig. En ik 

droom van een 
volgende tocht.”

Mee-eter in Florence Hond met scheidingRomeinse wegen

Pittoreske dorpjes

Met Gigi in Florence Rome Sint Pietersplein
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korvel-besterd.nlBinnenkort mag het weer...

Werelds Winkelen op Korvel

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

Saturday Night Fever, The 
Original Movie Sound Track 

Dit album bevat de sound-
track van de gelijknamige 
film uit 1977 met John 
Travolta. Het is een van de 
best-verkochte soundtracks 
ooit. Er werden maar liefst 45 
miljoen stuks verkocht! Ook 
niet zo gek, want het album 
werd grotendeels geschreven 
en uitgevoerd door de welbe-
kende Bee Gees. Dit album en 
de film waren een keerpunt 
voor hun carrière. Bovendien 
zorgde deze film ervoor dat 
disco echt mainstream werd. 
Bekende nummers van het 
album zijn o.a. Stayin’ Alive en 
Night Fever van de Bee Gees 
en Disco Inferno van The 
Trammps. 

Effe loskoppelen 
Door Esther Bruls 
 
Een paar weken geleden zag ik bij EenVandaag een item over lessen levenskunde
op de basisschool. In een herstelplan voor kinderen die angst of stress ervaren of 
een leerachterstand hebben door corona, leren de kinderen hoe ze kunnen omgaan 
met tegenslagen. Dat deed de school door yoga of mindfulness te geven, en de 
kinderen te stimuleren hun gevoelens te delen. De kinderen vonden het heel fijn, 
en werden er rustiger van. En dat had weer effect op hun zelfvertrouwen, 

Concentratievermogen 
en ontspanning. 

Klinkt best goed. En best 
logisch ook. Zeker het leren 
uiten van wat je voelt. Want 
iets wat je onderdrukt, 
bijvoorbeeld een lastige 
emotie als verdriet of 
frustratie, zoekt toch een 
uitweg. Denk maar eens 
aan een balspelletje in het 
zwembad. Hoe fanatiek je 
ook probeert de bal onder 
water te duwen, hij komt 
altijd wel ergens omhoog 
gefloept. Dat hou je niet 
tegen, tenzij je heel veel 
moeite doet, al je armen en 
benen gebruikt en je volle-
dig op deze ene taak con-
centreert. 

“En zodra je aandacht
 een moment verslapt, 

schiet die bal toch 
weer omhoog”.  

Zo is het vaak ook met 
emoties.  

Sommige mensen kunnen 
zich heel makkelijk uiten, 
als ze boos of verdrietig zijn. 
Maar niet iedereen kan dat, 
bijvoorbeeld omdat het niet 
in je karakter ligt of omdat 
je vroeger geleerd hebt dat 
je niet moet janken, dat je 
niet zo’n schijterd moet zijn, 
vul zelf maar in. Maar als je 
die gevoelens van verdriet 
of angst wegstopt, negeert, 
ontkent, dan kan het zomaar 
gebeuren dat je plotsklaps 
uit je slof schiet, of opeens 
superemotioneel wordt bij 
iets onnozels. Omdat die 
onderdrukte emoties dus als 
een bal omhoog ploppen. 
Je partner schrikt van je 
boosheid, je collega’s 
snappen niet wat er aan de 
hand is, en jij baalt van je 
uitbarsting. Vaak geeft ons 
lijf ons al wel signalen, 
bijvoorbeeld een zeurend 
gevoel bij de maag, span-
ning in de rug, of een 
beklemd gevoel in de keel. 
Ook dat kun je weer nege-
ren, wegstoppen, als lastig 
bestempelen. Of je gaat 
ermee naar de dokter, maar 
die kan niets vinden. En zo 
modderen we soms veel te 
lang door, tot het niet meer 
gaat. Uiteindelijk kan het 
leiden tot nog meer stress, 
burn-out, sombere gevoe-
lens of depressiviteit. Het is 

dus helemaal geen gek idee 
als we kinderen ook op school 
leren om angst of stress te 
erkennen, te onderzoeken 
in hun lijf en hoofd, en te 
proberen het te uiten. Delen
is helen, zegt men wel eens. 

Had jij die levenslessen ook 
wel willen hebben op de 
basisschool? 

Het is niet te laat hé, je kunt 
altijd bijleren. Niet voor niets 
doen veel mensen yoga, en 
wordt mindfulnesstraining 
ook door artsen aanbevolen 
bij bijvoorbeeld burn-out. 
Opmerken en voelen wat er 
op dat moment aanwezig is, 
zonder mening of oordeel. 
Het is niet zweverig, het is 
gewoon kijken naar je 
gedachten, gevoelens en 
lichamelijke sensaties, zonder 
daar meteen op te reageren 
door iets te gaan doen of te 
willen veranderen. In onze 
hectische maatschappij 
zitten we vaak verstrikt in 
ons hoofd, in onze gedachten 
die maar doormalen, dat we 
helemaal niet meer gewend 
zijn om eens stil te zitten en 
naar ons binnenste te kijken. 
Die steen op onze maag of 
die brok in onze keel eens 
recht aan te kijken. “Hoi steen, 
hoi brok, hoe gaat het met je? 
“Of tijdens het wandelen of
’s avonds op de bank gewoon 
eens te vertellen over wat je 
bezighoudt, hoe onrust je 

wakker houdt, dat je je mis-
schien zorgen maakt, of dat je 
je eenzaam voelt. Niet dat die 
ander het kan oplossen, maar 
die kan wel luisteren. En an-
dersom kun jij naar de ander 
luisteren.  

Enfin, ik was dus enthousiast 
over het tv-item. Levens-
kunde, was het maar een 
verplicht vak op school. 

Is er een onderwerp dat jij 
graag in deze rubriek ziet, 
of heb je een vraag, laat het 
me weten (kan uiteraard ook 
anoniem). 
www.estherbruls.nu

 Aangenaam leven 
 met Het Laar

Het Laar zet zich in om u het leven te 
laten leiden zoals u dat wenst. 
Of het nu gaat om wonen, zorg, eten 
en drinken of bijvoorbeeld kunst en 
cultuur, samen met Het Laar blijft u 
langer zelfstandig. 
Wist u bijvoorbeeld dat Het Laar ook 
thuiszorg en dagbesteding biedt?

 Kijk op de nieuwe website   

 www.hetlaar.nl

Voor meer informatie, kijk op de nieuwe website 
www.hetlaar.nl of bel met 013-4657700

Illustratie: Linda van Erve.  
 
Linda is werkzaam als illustrator en woont in de wijk Sint Anna.  
Wil je meer van haar illustraties zien? Neem eens een bezoek 
aan www.instagram.com/lindavanerve  

diggersrecordstore.nl

Hallo ikben Esther Bruls.

In 1987 ben ik in Tilburg 
komen studeren, voor het 
eerst woonde ik in een brui-
sende grote stad en ik had 
er een keigoede studietijd. 
In die jaren heb ik meerdere 
studentenkamers in alle uit-
hoeken binnen de Ringba-
nen versleten dus ik heb de 
stad behoorlijk goed leren 
kennen. Na mijn afstuderen 
ben ik hier blijven hangen. 
Samen met mijn man woon 
ik nu al meer dan twintig 
jaar in de wijk, eerst in St. 
Anna, nu onder de Berkdijk 
vlak bij Het Laar.  

foto; archief Ester Bruls
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T 013 592 00 48

Uitvaar tbegele id ing

Harriet van der Vleuten

T 013 592 00 48

Uitvaar tbegele id ing

Harriet van der Vleuten

www.harrietvandervleuten.nl   www.harrietvandervleuten.nl   www.harrietvandervleuten.nl   www.harrietvandervleuten.nl   
Iedere uitvaart bijzonder

Henriette Ronnerstraat 19, 5038 KH Tilburg

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 

Samenwonend zonder huwelijk of 
geregistreerd partnerschap: hoe laat ik 
mijn partner goed verzorgd achter?  

Door  Mevr. Mr. Aefke (A.M.G.) van de Garde, 
kandidaat-notaris

Voor ongehuwd samenwonenden bestaat er geen wettelijke regeling. Om elkaar goed verzorgd 
achter te laten bij overlijden kun je een samenlevingscontract en testamenten op laten stellen. 
Graag leg ik uit waarom het verstandig is om iets te regelen en op welke manier je dit zou kunnen 
doen. 

Wie zijn mijn erfgenamen als ik niets regel? 

Wanneer je ongehuwd samenwoont en niets hebt geregeld, erven je wettelijke erfgenamen 
je privévermogen (o.a.: saldo op privérekening, eventuele erfenissen en schenkingen) en jouw 
aandeel in het gemeenschappelijk vermogen (o.a.: saldo op gezamenlijke rekening, woning, 
hypotheek, inboedel). De wettelijke erfgenamen zijn, als er geen kinderen zijn: ouders, broers en 
zussen. Heb je wel kinderen (die erkend zijn), dan zijn je kinderen de wettelijke erfgenamen. Let 
op: ben je samenwonend dan heeft de vader niet automatisch het gezag over de kinderen. Dit 
dient apart aangevraagd te worden. Dit kan na de geboorte van het kind via het gezagsregister 
op www.rechtspraak.nl.  

Wat kan ik regelen in mijn samenlevingscontract? 

Wil je je partner goed verzorgd achterlaten, dan begint dit al in het samenlevingscontract. Het 
is mogelijk om een verblijvingsbeding op te nemen. Dit is een regeling die er voor zorgt dat na 
overlijden jouw aandeel in het gemeenschappelijk vermogen bij je partner terecht komt. Zo 
blijven de gemeenschappelijke bezittingen in bezit van de langstlevende partner en kan hij of 
zij bijvoorbeeld gewoon in het huis blijven wonen waarin jullie samenwoonden. 

Indien er kinderen komen, is het belangrijk naast het samenlevingscontract ook testamenten 
op te maken, aangezien het verblijvensbeding (geldend bij overlijden) in dat geval vervalt.  

In het samenlevingscontract kun je ook regelen dat je het ouderdomspensioen en/of partner-
pensioen met elkaar deelt. Vaak moet je hiervoor een notariëel samenlevingscontract hebben 
en een bepaalde periode op hetzelfde adres wonen.  

Door het aangaan van het samenlevingscontract heb je, 6 maanden na ondertekening en met 
aanvullende eis een inschrijving op hetzelfde adres, als voordeel voor de erfbelasting dat je 
aanspraak kunt maken op de vrijstelling zoals deze voor gehuwden geldt. Deze is fors hoger 
dan de vrijstelling voor samenwoners. 

Waarom aanvullend nog een testament? 

Voor partners die samenwonen maar niet getrouwd zijn, is het altijd aan te raden naast de sa-
menlevingscontract ook testamenten te maken. Daarin kun je bijvoorbeeld op laten nemen dat 
naast het gemeenschappelijk vermogen ook het privévermogen aan de langstlevende partner 
nagelaten dienen te worden. Zonder testament gaan bezittingen, zoals gezegd, immers altijd 
naar directe familie, zoals kinderen, ouders, broers en/of zussen.  

Wanneer je kinderen hebt kun je in het testament eveneens de voogdij regelen en/of een be-
windregeling opnemen. In tegenstelling tot een samenlevingscontract, dat alleen samen gewij-
zigd kan worden, wordt een testament afzonderlijk van elkaar gemaakt. 

 Wil jij je partner ook verzorgd achterlaten, neem dan contact met ons op. We kunnen dan samen 
bekijken wat voor jullie situatie de beste regeling zou zijn. We zijn bereikbaar voor het maken van 
een afspraak via 013- 532 11 55 of via info@notaristilburg.nl 

Eerstvolgende Koppel 
komt uit op 26 juni,

Kopijsluiting is 
op 31 mei 2021.

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

Kromhoutpark  
 

De Kromhoutkazerne staat mij nog vaag bij  
De vrachtwagens reden daar steeds af en aan  
Maar ja, heel dat leger was toch niks voor mij 
 
Dus dat was geen kwestie om stil bij te staan  
Wanneer die kazerne exact is gesloopt  
Is mij nu ontschoten of toen al ontgaan 
 
De dienstplicht-ontduiking verliep als gehoopt  
Daarmee had het leger voor mij afgedaan  
Geen spoor van ‘n oud exercitieterrein  

Nee, enkel de naam nog herinnert eraan  
Maar ‘t park bleek al spoedig heel handig te zijn: 
Naar meerdere buurten leidt hier wel ‘n laan  

‘n Park als ‘n doorsteek, gebouwd in de jaren  
Dat hier nog geen Spoorpark en Spoorzone waren  
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Xantijne’s Jungle Fever 
 

Door Xantijne Plantijne

Planten vermeerderen 
Tegenwoordig helemaal hip and happening: planten vermeerderen. 
Er zijn verschillende vormen van vermeerdering bij planten. 

Zaaien

De meest bekende is het 
vermeerderen vanuit zaad. 
Aan het einde van de bloei-
tijd maakt een plant zaden 
aan om te vermenigvuldigen. 
De zaden kan je opkweken 
in aarde zodat er een nieuw 
plantje ontstaat.  

Scheuren

Bij het scheuren van planten 
trek je een plant met genoeg 
wortels uit elkaar. Hiervoor 
kan je een scherp mes 
gebruiken. Ook planten met 
knollen / wortelstokken in 
de grond, kunnen gescheurd 
worden. Zorg er dan ook weer 
voor dat de knol / wortelstok 
die je af wilt scheuren, genoeg 
wortels heeft om zichzelf 
van water en voeding te 
voorzien als hij los wordt 
gehaald van de moederplant. 
De nieuw gescheurde plant 
kan je dan in de aarde 
zetten en geef hem een 
flinke scheut water om bij 
te komen van deze 'operatie'. 

“Een bekende plant 
die je kunt scheuren,

is natuurlijk de 
Pannekoekplant”. 

Deze maakt nieuwe scheuten 
aan rondom de moederplant 
die je kunt uitgraven en in hun 
eigen potje kan zetten.  

Stekken

Het stekken van planten wordt 
tegenwoordig veel gedaan 
en de stekjesboxen die je kan 
kopen, vliegen je soms om de 
oren. Maar wist je dat je stek-
ken ook makkelijk zelf kunt?  
Bij het stekken van een plant 
knip je een stukje van de plant 
af, bij voorkeur een kopstek 
(deel van het uiteinde van 
een tak of stengel van de 
moederplant). Gebruik hier-
voor altijd een scherpe en 
schone / gedesinfecteerde 
schaar.  

Sommige planten (zoals o.a. 
de Monstera, Philodendron 
of Syngonium) hebben lucht-
wortels van waaruit de plant 
kan wortelen. Deze zijn te 
herkennen aan de bruine 
knobbeltjes of grotere stelen 
die op de stengel onder een 
uitlopend blad zitten. De stek 
knip je onder de luchtwortel 
af. De afgeknipte stek zet je 
daarna op water. Zorg ervoor 
dat er geen bladeren in het 
water zitten om rotting te 
voorkomen. Ververs het water 

regelmatig en zet de stek 
op een lichte en warme 
plaats. De nieuwe stek gaat 
dan wortels aanmaken om 
zichzelf zo snel mogelijk 
weer van water en voeding 
te kunnen voorzien. Dit is 
een erg leuk proces om te 
zien gebeuren. Bij sommige 
planten kan het wat langer 
duren (zolang de stek niet 
dood is, is hij nog bezig om 
de wortel aanmaak op gang 
te krijgen) en deze manier 
van stekken is ook niet voor 
elke plant geschikt dus kijk 
van tevoren even na of de 
plant die je wilt vermeerde-
ren, gestekt kan worden op 
water.  

Een andere manier van 
stekken is bladstekken. 
Daarbij knip je een blaadje 
met een stukje bladsteel 
van maximaal 5 cm af. De 
bladsteel kan je wederom 
ook op water laten worte-
len maar je kunt hem ook 
schuin in de aarde zetten. 
Zorg ervoor dat de aarde 
niet uitdroogt. De stek gaat 
eerst wortels aanmaken (in 
de aarde is dit proces niet 
te zien maar op water wel) 
en daarna nieuwe scheuten 
ontwikkelen.  

Bij vetplanten is deze 
vermeerderingstechniek 
een succes: pak een blaadje 
van je vetplant en leg heb 
op de aarde. Duw het deel 
van het wondje een beetje 

in de aarde en laat de stekken 
even met rust. De aarde niet 
uit laten drogen. Na een tijdje 
kan je zachtjes voelen of de 
bladstek al wat vaster in de 
aarde zit doordat hij wortels 
heeft aangemaakt. Dan kan 
je meer water gaan geven en 
zal je zien dat hij kort daarna 
ook nieuwe scheuten aan-
maakt.  

Soms zijn er planten die 
complete stekjes aanmaken 
aan hun stengels of bladeren.  
Een voorbeeld hiervan is 
bijvoorbeeld de Graslelie. 
Voor de bloei maakt hij een 
speciale stengel aan waar de 
bloemen aankomen. De 
uitgebloeide bloemen 
ontwikkelen zich later in 
kleine mini plantjes. Deze 
kan je afknippen en op 
water laten wortelen. Een 
ander voorbeeld is Kindje op 
Moedersschoot. Deze plant 
maakt nieuwe scheutjes aan 
in het midden van bestaande 
bladeren. De bladeren met 
uitlopers kun je afknippen en 
op water laten wortelen.  
 
Planten vermeerderen is een 
kwestie van uitproberen en 
gewoon doen wat het meest 
geschikt is voor de plant naar 
keuze en wat voor jou het 
makkelijkste werkt en uitein-
delijk zal je merken dat ook
jij planten kan vermeerde-
ren!!  

Voor u gelezen
A town like Alice - 
Nevil Shute

Door Wim Werker & 
Monique de Wit 

Een paar weken geleden ben 
ik begonnen met het herlezen 
van de boeken van de Engelse 
schrijver Nevil Shute (1899-
1960). Ik heb de boeken, het 
zijn er 23, nu ongeveer ruim 
veertig jaar en mag ze van 
mijzelf eens in de zoveel tijd 
herlezen. En dat doe ik graag.             
    
Het zijn er zoveel dat ik die 
moeilijk allemaal kan be-hande-
len. Ik zal er enkele noemen die 
mijn uitgesproken favorieten 
zijn. Ik heb de hele serie in het 
Engels zodat ik nu de Engelse 
titels geef: 

   * Pastoral 
   * Pied piper 
   * An old captivity 
   * On the beach 
   * The far country 
   * A town like Alice 
   * In the wet 
   * Trustee from the toolroom 

Om er één in het kort te 
beschrijven neem ik A town 
like Alice. 
Een vrouw woont en werkt in 
Maleisië als de Japanners er 
in 1940 binnenvallen. Samen 
met een groep vrouwen en 
kinderen worden ze edwon-
gen om te voet van stad naar 
stad te lopen omdat geen 
enkele Japanse commandant 
verantwoordelijkheid 
voor hen neemt. Het is een 
uitputtende tocht over 
honderden mijlen in de hitte 
en de omstandigheden zijn 
rbarmelijk. Onderweg tracht 
een Australische krijgsge-
vangene hen aan voedsel 
te helpen die daar op een 
afschuwelijke wijze voor 
gestraft wordt. 

De boeken zijn nog steeds te 
bestellen, de meeste wel in 
het Engels. 
Veel leesplezier! 

foto’s; Kim Pattiruhu

Heb je stekjes of 
planten over?  

Neem dan eens een kijkje 
op de Facebookpagina 
van Stekjesroute voor alle 
adressen van plantenruil-
kasten zodat je stekjes en 
plantjes kan gratis ruilen 
en uitwisselen. 
Scan dan deze QR-Code.
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Avans-studenten en R-Newt 
vragen aandacht voor wapenbezit 
onder jongeren 
 

Steeds meer jongeren zijn met messen en andere wapens op straat te vinden. Ze 
bewapenen zichzelf uit bescherming, waarbij de wapens steeds vaker daadwerkelijk 
gebruikt worden. Onder invloed van zogenoemde drillraps hebben jongeren het 
gevoel niet ongewapend naar school te kunnen. Vier studenten van de opleiding 
Social Work aan Avans vragen samen met R-Newt aandacht voor dit steeds groter 
wordende probleem. Middels speciaal ontworpen stickers hopen ze jongeren bewust 
te maken van de risico’s van wapenbezit.  

Guns Down 

In november 2020 lanceerde 
R-Newt een videoclip met een 
duidelijke boodschap: pull the 
shanks down. Deze videoclip 
inspireerde de vier Avans-
studenten om meer aandacht 
te vragen voor het onderwerp 
wapenbezit onder jongeren. 
Ze legden contact met jonge-
renwerker Chiara Riboch en 
kwamen zo samen op het idee 
om deze boodschap kracht 
bij te zetten door in Tilburg 
anti-wapenbezit stickers te 
gaan plakken. De stickers 
moeten awareness creëren 
bij jongeren en bevatten een 
QR-code die naar de videoclip 
Guns Down linkt. “We hopen 
op een trigger warning bij 
jongeren. Zo van: ‘Pas op: 
jongeren kunnen overlijden 
aan dit probleem!’ aldus de 
studenten.  

Milieuvriendelijke 
stickers 

De stickers die de boodschap 
tégen wapenbezit uitdra-
gen, zijn ontworpen door de 
Tilburgse kunstenaar Atilla. 
Hij was net als de studenten 
enthousiast over het idee om 
de anti-wapenbezitcampagne 
visueel kracht bij te zetten en 
ontwierp drie verschillende 
stickers die jongeren oproe-
pen geen messen en andere 
wapens te dragen. 

De stickers zijn milieuvriende-
lijk en goedgekeurd door 
gemeente Tilburg en de 
politie. Vanaf 5 april zijn de 
stickers op verschillende 
hotspots in Tilburg te zien, 
waaronder op de stoep en 
straten. De stickers worden 
geplakt door de vier 

studenten, samen met 
jongerenwerkers en 
jongeren. “Het doel is een 
zo groot mogelijke groep 
jongeren te bereiken. 
Wapenbezit en -gebruik 
is een groot probleem 
dat aandacht verdient. 
Met deze actie hopen wij 
bewustheid te creëren om 
jongeren uit de problemen 
te houden. Zo kunnen 
ze zich focussen op hun 
toekomst”, vertellen de 
studenten. 

Zuiderbazaar 2021 is
op zondag 12 september 

De werkgroep Zuiderbazaar heeft het voornemen om op 
zondag 12 september 2021 weer de jaarlijkse bazaar te 
houden bij de MFA Zuiderkwartier. 

De vergunning is aangevraagd bij de gemeente alleen in wat 
voor vorm het kan door gaan is op dit moment nog niet 
bekend. Wij gaan er wel van uit dat we de kramen mogen 
plaatsen en activiteiten voor de kinderen mogen uitvoeren.  
Wanneer de voor inschrijving begint is op dit moment nog niet 
bekend. Houd de website  en facebook in de gaten. 

Foto; archief MFA Zuiderkwartier


