
15 september - Drakenboot Festival in de Piushaven
Op zondag 15 september 
organiseren Stugood.org en 
de Junior Kamer Hart van 
Brabant voor de tweede 
keer het grootste water-
spektakel van Tilburg: 
Het Drakenboot Festival. 

Verschillende teams starten in 
drakenboten en maken over 200 
meter uit wie er met de prijs van-
door gaat. Bedrijven, vrienden-
groepen, wijken, families; ieder-
een kan een team samenstellen! 

Info en aanmelden:
www.drakenbootfestivaltilburg.nl
www.piushaven.nl

(fotografie: Beeldveld)

KinderBouwSpeelplaats in de herfstvakantie
KinderBouwSpeelPlaats 
Piushaven is een jaarlijks 
terugkerende activiteit voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar 
uit de wijken in de Piusha-
ven. Hier worden kinderen 
op een actieve en crea-
tieve manier betrokken bij 
de veranderingen in het 
gebied.

 
Muziekstad
Het thema van KinderBouwSpeel-
Plaats 2013 is Muziekstad. 
Samen gaan de kinderen aan de 
slag met dit thema dat aansluit bij 
de bruisende ontwikkelingen in het 
Piushavengebied. 

Naast het bouwen van hutten 
zijn er elke dag workshops, zoals 

muziekinstrumenten maken, 
een podium bouwen en natuurlijk 
wordt er ook gezongen!

Vrijwilligers gezocht! 
Er worden nog vrijwilligers uit de 
wijken gezocht om mee te helpen 
en mee te denken. 

Interesse?
Bel of mail Rina van Ierland:
rinavanierland@contourdetwern.nl 
Telefoon: 06- 303 84 203.

Wanneer?
14 t/m 18 oktober 
van 11:00 tot 16:00uur

Locatie
Waarschijnlijk wordt de derde 
KinderBouwspeelPlaats gehouden 
bij het braakliggend stuk aan de 
Twentestraat, daar waar Nieuw 
Jeruzalem gebouwd gaat worden. 

Website
Bij het ter perse gaan van deze 
krant is de locatie nog niet 
definitief, dus houd de website 
www.piushaven.nl in de gaten.
 
Via alle basisscholen krijgen de 
kinderen eind september een flyer 
met alle informatie.
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Tekst: José de Jonge 

Piet in actie

Een passant op weg naar d’n Ophef
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Portret van Piet Maas: brugwachter, muzikant, levensgenieter
We kunnen elkaar zo lekker zieken. Dan zeg ik als ik mensen doorlaat: ‘Als 
je morgen weer weggaat, ben ik er niet. Dan is er zo’n klein mannetje dat 
bekakt praat. En langzaam dat-ie is! Je moet hem echt aansporen als-ie 
aan het slingeren is. Dan moet je roepen: ‘Hup Beewee hup! Dan werkt-ie 
wat harder.’ En dat doen mensen dan. ”Uiteraard pest Beewee net zo goed 
terug, ook via de schippers. “Als Beewee het over mij heeft, heeft-ie het over 
die grote dikke. Laatst riepen er een paar: ‘Hup Pietertje hup!’ toen ik ze 
doorliet.  Er wordt door schippers onderling ook gepraat over de brugwach-
ters in de verschillende havens. Dan komen er mensen die nog nooit eerder 
geweest zijn en dan zeggen ze: ‘Jij bent zeker Lange Piet? Beewee is toch 
die kleine die bekakt praat?’ Leuk, die running gags.”

Tenen kwijt
Anekdotes over zijn werk. Ja, die heeft Piet wel. Anekdote 2. Die oude man 
die voor de draaibrug stond te wachten toen Piet aan het slingeren was. Hij 
wees in het water en riep naar Piet: “Daar liggen een paar tenen van mij!” 
Wat bleek: in de oorlog had hij op blote voeten bij de brug staan wachten. 
Met zijn tenen te ver over de rand ( het ‘landhoofd’) heen, bleek toen de 
brug dichtging. Was hij dus een paar tenen armer. Piet had hem nog nageke-
ken toen hij even later doorliep. “ Hij liep inderdaad mank!”

De enige echte havenmeester
Piet houdt van zijn werk. Een praatje hier, praatje daar. “Havenmeester, je 
wilt toch wel een bakkie?” zeggen de mensen als ze afgemeerd zijn en Piet 
langskomt. Maar daar heeft Piet geen tijd voor. Een uur is zo voorbij. Twee 
bruggen openen en sluiten, mensen wegwijs maken, inschrijven, uitschrij-
ven, geld innen. Havenmeester? “Ja, ik ben havenmeester. Haha. Hebben ze 
nou zo’n complex zo genoemd. Vond ik wel maf toen ik dat zag. Ik ben hier 
de enige echte havenmeester. Samen met Beewee natuurlijk.”

Vrijheid
Veel mensen die de Piushaven aandoen kent Piet al jaren. “Dat vind ik ook 
het leuke van het werk. En dan ’s avonds als het werk klaar is, doe ik nog 
mijn rondje. Dan doe ik wel een biertje bij mensen op de boot. En zo’n 
avond eindigt dan ook vaak hier. Haha. Die vrijheid, heerlijk vind ik dat.” Wat 
zijn vrouw daarvan vindt? “Die vindt het prima. Die verwacht echt niet dat 
ik ’s avonds thuis op de bank kom zitten. Doet ze zelf ook niet. Ze heeft een 
aantal jaren geleden trouwens ook een tijdje meegedraaid als brugwachter.” 
Nee, Piet is duidelijk geen mens voor een reguliere negen tot vijf-baan. 
“Ik moet er niet aan denken. Heb heel veel baantjes gehad. Ook een tijd 
voor Mundial gewerkt. En in de horeca. Wel altijd zelf mijn kostje bij elkaar 
gescharreld. Maar in doe alleen maar dingen die ik leuk vind.“

Plantenbakken
De plantenbakken die hoog in de lantarenpalen hangen worden ook ver-
zorgd door Piet en Beewee. “We hebben zelf een mobiele sproei-installatie 
gemaakt, achterop de fiets. We pompen het water vanuit twee jerrycans in 
de bloembakken. Hebben we ooit de televisie mee gehaald.”

 “Ik verklaar de brug…”
Anekdote 3. De opening van de nieuwe brug, d’n Ophef.  “Zaterdagavond, 
het terras was opgeruimd, de festiviteiten waren voorbij. Ik fiets laat die 
avond mijn rondje, samen met Mazzel, mijn hond. Brug klaar, brug leeg. Ik 
zie de afgeplakte verkeerslichten, de roodwitte linten, de hekken. Ik stap 
van mijn fiets en haal de vuilniszakken van de verkeerslichten, trek de linten 
los en zet de hekken aan de kant. Ik ga midden op de brug staan en ik zeg: 
“Ik verklaar de brug voor geopend.” En ik loop de brug af en ga met Mazzel 
langs het water staan kijken wat er gebeurt. En ja hoor, even later komt de 
eerste auto, de chauffeur kijkt wat aarzelend maar rijdt er dan toch over-
heen. Even later komt er nog een. En nog een. Ik lach me rot. Heb ik toch 
eigenlijk die brug geopend. Helemaal in mijn eentje!”
Het is half twaalf in de avond als we afscheid nemen. Piet gaat naar een 
feestje. Van iemand op een woonboot, die wordt zestig. “Kom maar een keer 
een bakkie doen in het kleine café aan de haven!” roept hij ten afscheid. 
Daarmee bedoelt hij het brugwachtershuisje bij de draaibrug. 
Dat ga ik zeker doen. 

We spreken af bij, hoe kan het ook anders, Burgemeester 
Jansen, het havencafé. Het is een prima zomeravond, we zit-
ten aan het water. Tijdens ons gesprek (dat bij elkaar vier 
uur zal gaan duren- ik kan niet wegkomen, zo gezellig is het) 
wordt Piet constant aangesproken en gegroet door mensen. 
Iedereen kent hem, hij kent iedereen. 

Piet Maas (58) is een geboren Rotterdammer. “Ik zeg altijd dat dit de Maas-
haven is”, zegt hij lachend, terwijl hij naar het water wijst. 
Al bijna dertien jaar is hij brugwachter van de draaibrug op de Piushaven. En 
sinds twee maanden ook van de nieuwe brug, ’d’n Ophef.’ 

Goddelijk lichaam
“Van het voorjaar tot het najaar draai ik ieder heel  uur de brug open voor 
boten die erin en eruit willen. En dan weer dicht natuurlijk. Sinds kort open 
ik daarna meteen ‘ d’n Ophef’ . Nee, dat hoeft niet met kracht, dat gaat alle-
maal computergestuurd.” Piet begint te lachen. Anekdote 1. “Bij de opening 
van de brug ging het meteen fout. Al die hotemetoten langs de kant, een 
paar honderd schoolkinderen die aan beide kanten van de brug stonden en 
naar elkaar toe zouden lopen over de brug…  ik zit in m’n huisje, er stonden 
mensen klaar met camera’s om het moment te filmen, ik druk op de muis 
op de computer… en toen gebeurde er niets. Iedereen lachen natuurlijk. ‘De 
brugwachter zit te slapen!’ werd er gezongen door de kinderen.  Hij deed het 
gewoon niet! Stress natuurlijk. M’n telefoons begonnen te rinkelen. Technici 
erbij. Ach, het kwam goed. Maar lachen was het wel. Een goed begin. Nee, 
geef mij maar die ouderwetse draaibrug. Gewoon brute kracht, slingeren 
maar en hij gaat open. Ze hebben wel eens gevraagd van de gemeente of 
we niet wilden dat de draaibrug ook computergestuurd werd. Dat hoeft voor 
mij niet. Uit respect hoor, ik wil gewoon die ouwe brug in z’n waarde laten. 
Vind die nieuwe brug prachtig, niks op tegen. Maar ben toch blij dat ik echt 
moet werken voor die draaibrug. En ook… als ik niet elk uur zo hard moest 
slingeren om die brug open en dicht te krijgen, had ik dit goddelijk lichaam 
niet gehad.” 

Elvis
Er zijn intussen mensen aangeschoven aan onze tafel, booteigenaren. ´Pas-
santen´ heten die in vaktermen. Het gaat over een tragische gebeurtenis 
van twee dagen geleden. Sjaan is overleden. “Daar, dat bootje”, wijst Piet. 
Het bootje ligt er verlaten bij, gordijnen dicht, de scootmobiel van Sjaan 
staat nog op de kade. Frank en Sjaan, een stel uit Amsterdam dat al jaren 
iedere zomer een paar weken Tilburg aandeed. Kermisliefhebbers. Frank had 
hem gebeld, die bewuste avond: “Piet, kun je komen, het gaat niet goed 
met Sjaan.“  Piet er meteen naartoe, mee naar het ziekenhuis. Het ging dus 
mis. Piet is er goed ziek van. “Zulke leuke mensen, heerlijk eenvoudig. Heb 
er vaak een biertje gedronken. Stukkie kaas, plakje worst. Geen moeilijk 
gedoe. Van die lui. Echt erg. Frank is nu in Amsterdam. Ik ga hem voorstel-
len met de band te spelen tijdens de uitvaartdienst. Ze waren Elvis-fans. Als 
Frank dat wil, dan regel ik dat!“
Naast brugwachter is Piet muzikant. Beewee, de andere brugwachter, ook. 
Daar kennen ze elkaar ook van, van de band. Tijdens de opening van de 
brug hebben ze ook gespeeld. Beewee op drums, Piet bas. Iedere regelma-
tige cafébezoeker van Tilburg kent ze wel. “Al vijfentwintig jaar beroemd in 
Tilburg en omstreken!”

Beewee
Beewee?  “Ja, die naam. Hij heet eigenlijk Engelbert, Maar vroeger wilde 
hij striptekenaar worden en Beewee leek hem wel een goed pseudoniem. 
Vandaar die naam. Ik weet nog toen ik trouwde… Beewee was getuige, toen 
werd zijn volledige naam genoemd. Iedereen in de zaal gniffelen, mensen 
kenden die naam helemaal niet. En Beewee zat helemaal gebogen over het 
schriftje. Haha. Schrijf maar op: Hij is een goeie vriend, maar ik zal het 
nooit toegeven.  We doen het samen, de brug. Met nog wat invalkrachten. 
Gaat altijd goed. We regelen het onderling. Geen moeilijk gedoe met wer-
kroosters, gewoon kruisje zetten wanneer je kunt. 
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De nieuwe Wijkkrant!

Ingrid vóór de make-over

Zeer tevreden met het resultaat

Fotografie: Koos van Boxtel

Jouw (gratis) make-over in de volgende Wijkkrant?
Geef je op met je gegevens incl. foto bij: info@dekokkappers.nl 
of stuur een brief met pasfoto naar: 
DEKOKKAPPERS - Heikestraat 64 - 5021 GV Tilburg
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De make-over van Ingrid

Om deze krant te kunnen blij-
ven maken hebben we uiteraard 
inkomsten nodig. Daarom zie je 
links en rechts in de krant ook 
advertenties staan van bedrijven 
uit de wijk die ons een warm hart 
toedragen.

We zoeken uiteraard nóg meer 
bedrijven die in onze krant willen 
adverteren.......

Waar er voorheen in de Wijkkrant 
vaak sprake was van ‘oud nieuws’,
proberen we nu steeds vaker ‘echt 
nieuws’ uit en over de wijk te 
brengen. 

Omdat we maar met een kleine 
club mensen zijn, kunnen we 

Een nieuwe huisstijl met 
frissere kleuren, witter 
papier, steeds leukere arti-
kelen, meer portretten over 
mensen uit de wijk en vaste 
items zoals de make-over....

Wij van de redactie zijn in 
ieder geval erg tevreden 
over de ‘nieuwe Wijkkrant’!

Zoals je misschien weet wordt 
deze Wijkkrant volledig door een 
kleine groep vrijwilligers gemaakt.
In het verleden werd dit vanuit De 
Twern gedaan, maar sinds begin 
van dit jaar heeft deze Wijkkrant 
een volledig zelfstandige redactie 
en zijn we een onderdeel van de 
Wijkraad geworden.
 

voor een aantal zaken wel wat hulp 
gebruiken: 
 
 • Ken je leuke of bijzondere ver-

halen uit of over de wijk of ken 
je iemand die vol met dit soort 
verhalen zit?

 • Ken je mensen uit de wijk waar-
over zeker eens een leuk portret 
gemaakt kan worden? (óf ben je 
zelf zo iemand?)

 • Zijn er evenementen of gebeurte-
nissen waarover de krant volgens 
jou echt eens moet berichten?

• Wil je een evenement aankondi-
gen? (Kerst of Sinterklaas in de 
volgende editie...)

 • Ben je toevallig iemand met 
  ervaring in het verkopen van 

advertenties?

 • Heb je nog mooie foto’s van nu 
of vroeger van de wijk?

• Kun je een leuke cartoon voor in 
de Wijkkrant tekenen?

• Heb je zin om eens een column 
te schrijven?

Neem dan eens contact op 
met de redactie:

wijkkrant@wijkraadkoningshaven.nl

Tijdens de Zomerperiode 
hebben de haren flink te 
lijden onder invloed van 
zon, zee en chloorwater. 

Daarom hebben we de  
haren van Ingrid opgefrist 
met een mahonieblonde 
spoeling en in de lok een 
feller rode kleur om deze 
te accentueren. 

De coupe hebben we van een 
bob-line naar een pittig kapsel 
gebracht met vele lagen erin. 
Zodat ze de haren speels kan 
stylen.

Voor de make-up is gekozen voor 
een olijfgroene kleur zodat haar  
bruine ogen extra goed uitkomen.



Een gebaar van boven

Rommelmarkt

Het ontbijt in De Spil

Het scorebord met de uitslag

Op zondag 10 november 
van 11:00 tot 16:00 uur 
wordt een rommelmarkt 
georganiseerd in buurthuis 
Jeruzalem.

Leuk voor jong en oud! Er is gele-
genheid om een kopje soep en/of 
een broodje te kopen. 
Het buurthuis is gevestigd op de 
Caspar Houbenstraat 109. 

De entree voor bezoekers is €1.00 

Meedoen?
Wilt u zelf wat van uw oude spulle-
tjes verkopen? U kunt een kleine, 
normale of grote tafel huren voor 
de rommelmarkt. 

Kleine tafel € 5.00
Normale tafel € 10.00 
Grote tafel € 15.00

De borg is €10.00 per tafel

Inschrijven
Er zijn twee inschrijfmomenten in 
het buurthuis: 

• donderdagochtend 5 september 
van 9:00 tot 11:00 uur 

• dinsdagmiddag 17 september 
van 13:30 tot 15:30 uur. 

De rommelmarkt is een initia-
tief van een buurtbewoner en de 
activiteit wordt ondersteund door 
ContourdeTwern. 

De opbrengst komt ten goede aan 
een nog nader te bepalen kinder-
activiteit. 

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Petra 
Schreuder: 013 542 47 98 
of per e-mail: petraschreuder@
contourdetwern.nl 
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fysiotherapie

bekkenfysiotherapie

oedeemtherapie

dry needling

013 - 536 49 44 www.fysiotilburg.nlBarkstraat 29 

Een groep van ruim 100 
kinderen van de basisschool 
ging ook dit jaar weer, een 
week voordat de school 
begint, mee met het kin-
dervakantiewerk. Iedere 
dag worden er dan allerlei 
leuke bezigheden voor hen 
georganiseerd. Dat was ook 
al zo toen wijzelf, zo’n 50 
jaar geleden, van die leuke 
activiteiten genoten heb-
ben. Wij zijn op de laatste 
dag van deze week in wijk-
centrum De Spil eens gaan 
kijken hoe dat er nu aan 
toegaat. 

Petje af!
Een groep vrijwilligers vermaakt 
de kinderen de hele dag. De groep 
kinderen is verdeeld in kleinere 
groepjes, begeleid door oudere 
kinderen, en elke groep heeft een 
eigen kleur T-shirt aan. Op die 
manier verlopen die dagen op rol-
letjes. Maar dat is voor de volwas-
senen én voor de oudere kinderen 
ook een hele klus!
Toen we binnenkwamen lag een 
kamer vol tassen en de grote zaal 
was vol met ontbijtende kinderen. 
Ze hadden de afgelopen nacht 
in De Spil mogen ’kamperen’. En 
zoals dat dan gaat was het voor 
heel veel kinderen behoorlijk laat 
geworden voordat ze echt sliepen. 
“Ik sliep pas om 4 uur”, beweerde 
een van de wat oudere kinderen 
trots, maar wat witjes om z’n 
neus.

Bowlen
In kleine groepjes, één hulpje 
voorop en ééntje achterop, ver-
trokken ze naar de bowlingzaal. 
Daar konden ze voor hun groepje 
weer wat punten verdienen. 
De hele week al hadden ze met 
allerlei spelletjes steeds weer 

Kindervakantiewerk: springlevend!

punten kunnen verzamelen en aan 
het eind van deze dag zou bekend 
gemaakt worden welke groep 
de winnaar zou zijn. Op het eind 
van de dag was op het scorebord 
te zien dat de lichtgele groep de 
medaille verdiend had.

Favoriete activiteiten
Tijdens het bowlen hebben we 
aan de kinderen en hun hulp-
jes gevraagd hoe ze deze week 
gevonden hebben en wat ze het 
leukste gevonden hebben. Naast 
het ‘kamperen’ was dat de dag 
naar Calcar in Duitsland, waar 
ze allerlei bijzondere spelletjes 
konden doen. Een van de kinderen 
vond het daar geweldig omdat je 
er zoveel snoep, ijs en drinken 
kreeg als je wilde: een soort 
luilekkerland. En een kleintje zei: 
“Ik vind alles het leukste.” 
Iedereen was zo tevreden dat 
kinderen, leiding én hulpjes vol-
gend jaar weer mee willen doen
met het kindervakantiewerk.  

Kosten
Om iedereen mee te kunnen laten 
doen aan deze vakantieweken zijn 
de kosten laag gehouden: 
maar €15 voor een week met een 
paar heel bijzondere activiteiten. 
Dat is te danken aan de vele spon-
sors en alle vrijwilligers en hulpjes 
die dit werk kosteloos doen. 

Tekst: Gerrie Peters Fotografie: Cobie van den Berg) 

In de vorige wijkkrant 
stond een interview met 
straatkrantverkoopster 
Vandana. Een mevrouw die 
anoniem wilde blijven trok 
zich het lot van Vandana 
erg aan en schreef ons het 
volgende: 

Vanmorgen kreeg ik de wijkkrant 
aangeboden. Het artikel over Van-
dana heeft mijn aandacht en daar 
wil ik iets mee doen. Schrijven is 
een hobby van mij. De volgende 
spreuk schreef ik ook:
Een goed voornemen te hebben 
is een geluk. Het te volbrengen is 
een rijkdom.

Aardse rijkdom is prettig te 
hebben, maar ik prefereer deze 
rijkdom en daar doe ik veel voor. 
Daarom mijn vraag aan u. Ik ben 
een ‘jonge’ bejaarde vrouw en 
kom niet vaak meer buiten. Ik 
heb mijzelf op een zakgeld van 10 
euro per week gezet en dat gaat 
deze week naar Vandana met mijn 
warme gedachten. 

Het is vreemd dat de wijkkrant 
nooit eerder in mijn handen is 
gekomen. En nu, de eerste keer, 
tref ik dit artikel. Ik zie het als 
een gebaar van Boven. Heel pret-
tig vind ik die gedachte. In de 
hoop dat u mij zou willen helpen 
door de envelop aan Vandana te 
overhandigen, ben ik erg gelukkig 
en voel mij met mijn handelswijze 
weer een stuk rijker. 

Deze spreuk is ook van mijn hand. 
Daar trek ik mij elke morgen aan 
op, vooral na zware nachten.
Ontwaken met een lach is de ver-
siering van elke nieuwe dag!

Ik (redactie) ben naar mevrouw 
toegegaan om het geld voor Van-
dana op te halen en heb een fijn 
gesprek met haar gehad. Mevrouw 
vond het leuk dat ik een stukje 
in de wijkkrant over haar wilde 
schrijven. 

Toen ik het geld aan Vandana gaf, 
sloeg ze haar handen ten hemel : 
“God zij met deze lieve vrouw!” 

Een paar weken later kreeg ik een 
telefoontje van de dochter van 
deze lieve mevrouw. Ze vertelde 
dat haar moeder was overleden.  
Mevrouw had haar dochter verteld 
over onze ontmoeting en over het 
geld voor Vandana. De dochter 
van mevrouw vroeg of we het 
stukje toch gewoon wilden plaat-
sen. Want: “Het was mijn moeders 
laatste goede daad!”  

Toen Vandana hoorde dat de lieve 
mevrouw was overleden, sloeg ze 
weer haar handen ten hemel: 
“Ze is bij God in de hemel!” 
Dat was een mooi gebaar.

Tekst: José de Jonge

Vandana
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OPENINGNOVEMBER 2013

Binnenkort op het mooiste plekje van Tilburg

Terras aan het water ~ mooi ommuurde tuin ~ 4 slaapkamers ~ gezellig eten in de huiskamer ~ borrelen in de salon ~ lunch onder de veranda
Hoevenseweg 2 (Bij de draaibrug) Tilburg ~ www.villapastorie.nl



Breiers gezocht

Kunstzinnige therapie in de wijk Tekst: José de Jonge 

Handwerkgroep Het wollige 
schaap zoekt zowel ervaren 
als on ervaren breiers.

Iedere woensdagochtend 
van 9:30 tot 11:30 uur
Hier brei je wat je zelf wilt. 
Deelname kost €1,- per week, 
eventueel oppas aanwezig.
Locatie: Moedercentrum de Parel, 
Beemsterstraat 2 

Iedere donderdagmiddag 
van 13:00 tot 15:30 uur
Thea geeft dan les. Hier mag je 
ook breien wat je zelf wilt, 

of je kan gezellig meedoen met 
de workshops. 

Elke laatste donderdag van de 
maand begint er een nieuwe work-
shop. Het thema van dit seizoen 
is: ‘kleurtjes’. 

Deelname is gratis!
Locatie: in een gezellige ruimte in 
buurthuis Jeruzalem

Meer informatie?  
Thea Bosboom 
Tel:013 5714762 / 06 22642389

Paauw fotografie
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o.a. voor 
Kinderen 
Burn-out 
Trainingen 
Cursussen 
Workshops 

Marie-Jose Zegers 
www.beeldenontwikkeling.nl 
info@beeldenontwikkeling.nl 
06 - 430 27 111 

Marie-José Zegers is kunst-
zinnig therapeut. Ze woont 
en werkt in de Clercxstraat. 

Wat doet een kunstzinnig 
therapeut? 
Marie-José: “Wij zetten beeldende 
middelen in om kinderen en vol-
wassenen met een hulpvraag te 
begeleiden en verder te helpen. 
Je kunt dan denken aan tekenen, 
schilderen, boetseren, werken met 
wol, vilt of speksteen.” 

Over wat voor hulpvragen 
hebben we het dan? 
Marie-José: “Bij volwassenen kun 
je onder andere denken aan een 
burn-out, overwerktheid, proble-
men na een scheiding, depressivi-
teit of eetstoornissen. Bij kinderen 
gaat het vaak om ontwikkelings-
problematiek, faalangst, rouwver-
werking of ADHD.”

Hoofd, hart en handen
De filosofie achter kunstzinnige 
therapie is dat lichaam en ziel 
onlosmakelijk met elkaar zijn 
verbonden. Vaak is de balans 
tussen denken, voelen en hande-
len, ofwel hoofd, hart en handen, 
zodanig verstoord dat iemand er 
last van krijgt. Kunstzinnig thera-
peuten helpen je op zoek te gaan 
naar een nieuwe balans. Voor een 
goede werking van de therapie is 
geen kunstzinnige ervaring nodig.

Kleien en tekenen
Een voorbeeld van hoe Marie-José 
werkt: “Een kind met faalangst 
vertel ik bijvoorbeeld eerst een 
verhaal over iemand die eropuit 
gaat, die dingen gaat ontdekken 
en overwinnen. Daarna geef ik 
hem een kunstzinnige oefening, 
bijvoorbeeld met klei of pastelkrijt, 
waarbij ik hem een beeld uit het 
verhaal laat uitbeelden. Door de 
oefening kan het kind zich verdie-
pen en verbinden met het gekozen 
beeld.”

Burn-out
Nog een voorbeeld. Marie-José: 
“Een volwassene die een burn-out 
heeft, zit vaak heel erg ‘in zijn 
hoofd’. De balans tussen hoofd, 
hart en handen is dan zoek. Door 
met zijn handen aan de gang te 
gaan, kan hij die balans weer 
terugkrijgen. Dan gaan we bij-
voorbeeld samen vormtekenen 
(tekenen van een doorlopende, 
stromende vorm).

Gewoon door de bewegingen van 
je hand op het papier te volgen, 
bouw je al energie op. Het klinkt 
misschien vreemd, maar het 
werkt! En mensen worden er ook 
gewoon blij van. Ik hoor vaak 
genoeg: ’Wat is dit eigenlijk leuk!’ 
En de resultaten zijn verrassend.”

De duur van een therapietraject is 
ongeveer 12 weken van een uur 
per week. Er is altijd eerst een 
intake. Bij kinderen is er eerst een 
intakegesprek met de ouders of 
een van de ouders. 

Vergoed door aanvullende 
verzekering
Marie-José is gediplomeerd kunst-
zinnig therapeut en aangesloten 
bij de beroepsvereniging NVKToag 
(Nederlandse Vereniging voor 
Kunstzinnige Therapie op antropo-
sofische grondslag). 

Voor de cliënt betekent dit dat de 
therapie in veel gevallen vergoed 
wordt vanuit de aanvullende 
verzekering. Vanuit de regelingen 
voor Persoonsgebonden budget en 
Rugzakjes zijn er ook mogelijkhe-
den voor vergoeding van kunstzin-
nige begeleiding.

Naast een op een-therapie geeft 
Marie-José ook workshops, cursus-
sen en trainingen. O.a. een sociale 
vaardigheidstraining voor kinde-
ren. 

Wil je meer weten over 
kunstzinnige therapie, 
dan kun je terecht op de 
site van Marie-José: 

www.beeldenontwikkeling.nl

Sinterklaas
Woensdag 27 november komt Sinterklaas naar buurtcentrum 
de Spil en buurthuis Jeruzalem!

Wil je deze middag mee organiseren, dan horen wij dat graag! 

Je bent van harte uitgenodigd voor de eerste bijeenkomst op woensdag 11 
september om 9:15 uur in buurthuis Jeruzalem. 

Voor aanmelding of meer informatie kun je contact opnemen met:

Miranda Winter Wil Aarts 
tel: 06 44538947  tel: 06 46712203 
winterbij@gmail.com  fatimaantje@ziggo.nl

Met aandacht aan het werk

Het labyrinth



Arnoud

Arnoud van Roestel, mede-
werker van La Poubelle
Arnoud  werkt op een steenworp 
afstand van de boerderij in de 
Sint Josephstraat, waar hij 62 jaar 
geleden werd geboren. “Mijn broer 
Chris woont nog op de boerderij. 
Ik niet meer, ik heb een huis aan 
de Ringbaan-Oost.”

Hij kan mooi vertellen over de 
historie van de boerderij, maar dat 
is voor een andere keer. We gaan 
het nu hebben over La Poubelle.

Kantine
“Ja, je kunt wel zeggen dat La 
Poubelle mijn leven is. Ik heb 
eerst wat banen in de horeca 
gehad. Ook heb ik nog bij de 
kunstacademie gewerkt en bij de 
bibliotheek van de universiteit. Via 
een banenpool kwam ik uiteinde-
lijk terecht bij La Poubelle. Ik ben 
begonnen in de winkel. Dat vond 
ik geweldig leuk. Tot ik op een dag 
bedreigd werd door een klant. Die 
vond dat ik te veel rekende voor 
iets. Hij zei: ‘Ik weet je te vinden.’  
Mijn ouders woonden toen bij me 
in en ik dacht: dat ga ik ze niet 
aandoen. Ik ben toen weggegaan. 
Heb vijf jaar bij de Wereldwinkel 
gewerkt. Dat was een gesubsidi-
eerde baan. Toen dat stopte, kon 
ik terugkomen bij La Poubelle. 
Eerst bij ‘De Pollepel’ en nu dus 
hier, in de kantine.”

244 man
Arnoud is assistent leidinggevende 
van de personeelskantine. Hij doet 
de inkopen, maakt het werkroos-
ter en zorgt voor de nodige koffie 
en thee tijdens de pauzes. 

Ook is hij verantwoordelijk voor de 
broodmaaltijd voor het personeel 
tussen de middag 

“En één keer in de week is er tus-
sen de middag soep. Die maak 
ik. Beroemd hoor, mijn soep. Dan 
gaat het van: ‘Arnoud, maak je 
morgen weer die heerlijke cham-
pignonsoep?’ 
Dat is een werk, hoor. Voor zoveel 
man. Maar leuk om te doen.”
Er werken veel mensen bij La Pou-
belle. Gemiddeld op een dag zo’n 
90. Dus om die allemaal van hun 
natje en droogje te voorzien is 
geen sinecure. In 2012 werkten in 
totaal 244 mensen bij La Poubelle.
244 man personeel. Wat doen die 
allemaal? 

Afdelingen
Arnoud vertelt over de verschil-
lende afdelingen. Inname goede-
ren. De afdeling elektro: waar de 
apparaten worden nagekeken. 
De textielafdeling: daar wordt 
alles gesorteerd; kleding die niet 
goed meer is gaat naar 
textielboeren die het weer verwer-
ken voor grondstoffen. De houtaf-
deling: een klant kan bijvoorbeeld 
een tafel bestellen, die wordt dan 
op maat gemaakt. De fietsenafde-
ling: daar worden de fietsen opge-
knapt. De boekenafdeling: daar 
worden de boeken uitgezocht. De 
winkel natuurlijk. En dus de logis-
tiek: die halen de spullen op. Het 
is een groot, dynamisch bedrijf.

‘Ouwe zooi’
Terwijl we zitten te kletsen, loopt 
het buitenterras bij de kantine vol. 
Het is pauze. Er wordt een stuk 
slagroomtaart voor me neerge-
zet. Er is iemand jarig. De sfeer 
is goed. Iedereen maakt grapjes 
met elkaar. Toon schuift bij ons 
aan tafel. Hij werkt in de logis-
tiek, haalt spullen op bij mensen. 
Ik vraag hem of hij wel eens iets 
weigert mee te nemen. “Jazeker”, 
zegt Toon. “Mensen zeggen vaak: 
‘Bel La Poubelle, die halen je ouwe 
zooi gratis op.’ Maar zo werkt het 
niet. Als iets kapot is of er niet 
meer uitziet, dan nemen we het 
echt niet mee. Dan kunnen wij het 
ook niet verkopen. 

Even voorstellen...

Dan zeggen we: ‘Bel het BAT 
maar.’ En dan zeggen de mensen: 
‘Ja, maar dan moet ik vijfentwintig 
euro betalen!’ Dan zeg ik: ‘O, dat 
wist je dus al!’ Maar ze proberen 
het toch.”

Spijt
Twee jaar geleden is La Poubelle 
overgenomen door de Diamant-
groep. “Dat is een geschenk uit 
de hemel geweest”, vertelt Arn-
oud. “Anders hadden we het niet 
gered. De subsidies vielen weg en 
we konden onze eigen broek niet 
ophouden. Nu gaat het prima. De 
winkel loopt echt goed.”

Ik vraag of mensen wel eens 
terugkomen omdat ze spullen wil-
len terughalen die ze hebben weg-
gebracht. “Dat gebeurt inderdaad”, 
beaamt Arnoud. “Dan hebben ze 
spijt dat ze iets hebben wegge-
daan. We helpen ze dan om hun 
spullen terug te krijgen. “
Het personeel mag ook spullen 
kopen. Heeft de eerste keus, zeg 
maar. “Maar wel gewoon beta-
len. En er moeten dan altijd twee 
mensen bij zijn die de prijs bepa-
len. Dat is regel bij ons”, vertelt 
Arnoud.

Eén grote familie
Er zijn betaalde banen, zoals die 
van Arnoud, er zijn vrijwilligers en 
er zijn mensen die een arbeidstra-
ject volgen. Die laatste groep is de 
grootste en bestaat uit mensen die 
begeleid worden om terug in de 
maatschappij te komen. 

Arnoud vertelt dat mensen het 
vaak jammer vinden als ze na La 
Poubelle doorschuiven naar een 
andere baan. “Het is hier gewoon 
heel gezellig, de sfeer is altijd 
goed. We zijn één grote familie, 
zo voelt dat echt. Mensen willen 
hier gewoon niet weg. Ik ook niet, 
hoor. Als ik over een paar jaar met 
pensioen ga, blijf ik hier vrijwilli-
gerswerk doen.”
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Werk voor mens en milieu | www.lapoubelle.nl

Kringloopwinkel La Poubelle
Hoevenseweg 3, Tilburg

maandag 13.00 – 17.00 uur

dinsdag – zaterdag 10.00 – 17.00 uur

Inname herbruikbare goederen 
Havendijk 20, Tilburg

maandag – vrijdag 08.45 – 17.00 uur

zaterdag 10.00 – 17.00 uur

Sociaal eethuis De Pollepel
Stedekestraat 7, Tilburg

maandag – vrijdag 16.30 – 19.45 uur

zaterdag en zondag 17.00 – 19.00 uur

Nationale Kringloopdag 
zaterdag 5 oktober

Open dag bij La Poubelle

Tekst: José de Jonge 



Samen koken, samen eten

Het was lekkere soep! Ja, zo trek 
je wel belangstellenden. En het 
idee samen te eten trok mensen 
óók wel. Dus kookgroep ‘Jeruza-
lem Kookt’ kon starten. Samen 
koken en samen eten bleek erg 
gezellig te zijn. 

Jeruzalem Kookt is een van de 
projecten uitgevoerd door studen-
ten in ruil voor gratis wonen in een 
van de leegstaande huizen in de 
Beemsterstraat. Daarbij worden 
ze ondersteund door medewerkers 
van ContourdeTwern. Het leek ons 
een leuk project, dus we zijn er 
eens een kijkje gaan nemen. 

Eten, drinken, buurten
En van kijken kwam lekker eten 
en drinken en gezellig buurten. 
Harry verwelkomde ons hartelijk 
en legde meteen uit hoe het er in 
deze kookgroep aan toe gaat. Om 
beurten koken mensen die aan 
de groep deelnemen en het is de 
bedoeling dat de andere deel-
nemers ook een handje helpen: 
groente snijden, tafel dekken, 
afwassen of af en toe een glaasje 
inschenken.

Bbq
“Jullie treffen het” vertelde hij, 
“want dit keer is het een bijzonde-
re maaltijd. Tjolina, mijn compag-
non, neemt afscheid en heeft een 
barbecue klaargemaakt”. Samen 
met een van haar medestudenten 
stond ze aan een grote tafel mid-
den in de huiskamer geroutineerd 
groente te snijden. Een van de 
deelnemers sneed manden vol 
stokbrood klein.

Drankje erbij
Het was een mooie zomeravond 
en in de tuin kwam de barbecue-
geur ons al tegemoet. Een paar 
anderen maakten daar heerlijke 
spiesjes met tomaatjes en zalm-
pakketjes in aluminiumfolie. 
Aan de grote tafel zat een groep 
druk in gesprek en aan een paar 
hangtafels stonden mensen samen 
wat te drinken. In totaal kwamen 
er die avond zo’n 20 deelnemers 
die af en toe voor zichzelf en voor 
elkaar wat te drinken haalden. 

Het begon op de buurtdag vorig jaar in Jeruzalem.  Met een 
enorme pan soep stond Harry, een van de initiatiefnemers van 
de kookgroep, op die markt om buurtbewoners daar warm 
voor te maken. Hij vertelde dat deze groep onder andere 
bedoeld was voor alleenstaanden omdat die er vaak niet toe 
komen om voor zichzelf te koken. 

Als je iets drinkt moet je dat  aan-
tekenen op een lijst. De drank is 
niet duur bij deze kookgroep en de 
maaltijd kost maar €3,50! 

Toetje
Het was een overvloedige feest-
maaltijd met ijs met aardbeien 
toe en de contacten onderling 
verliepen heel soepel. Samen 
eten is een prima manier om een 
ongedwongen praatje te maken 
met buurtgenoten en om nieuwe 
mensen te leren kennen, blijkt dan 
maar weer.  
   
Tjolina hield halverwege het feest-
maal, staande op een verhoging, 
haar afscheidsspeech. Ze vertelde 
zichtbaar aangedaan hoe goed het 
haar bevallen was dit project te 
draaien samen met Harry. Maar 
ze gaf aan het einde van haar 
speech ook blijk van haar prakti-
sche instelling. Vriendelijk herin-
nerde ze de deelnemers eraan dat 
er straks ook nog afgewassen en 
opgeruimd moest worden en ook 
dat ging van een leien dakje.

Meedoen!
Harry zet gelukkig deze goed 
draaiende kookgroep 1 keer per 
maand op een zondag voort 
(22 sept / 20 okt / 17 nov / 
15 dec). Opgeven daarvoor kan in 
buurthuis Jeruzalem. Er worden 
door de deelnemers heel verschil-
lende maaltijden gekookt: 
Indonesisch, Marokkaans, Ita-
liaans, maar af en toe ook een 
lekkere hutspot. Voor de volgende 
keer meldde zich alweer een van 
de deelnemers aan om te koken. 

Tekst: Gerrie Peters 

(fotografie: Cobie van den Berg)

(fotografie: Cobie van den Berg)
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Gezondheidscentrum Piushaven

Sociaal werkers van ContourdeTwern 
houden spreekuur in het Gezondheids-
centrum Piushaven op dinsdag en 
donderdag van 8.30 tot 10.30 uur. 

U kunt tijdens deze spreekuren altijd 
vrijblijvend binnenlopen voor informa-
tie en advies, bijvoorbeeld over zorg, 
welzijn en ontspanning (voor ouderen), 
mantelzorgondersteuning en hulp bij 
problemen in het dagelijks leven.

ContourdeTwern in 
Gezondheidscentrum Piushaven

Adres: 
E-mail: 
Telefoon:  
Website: 

Prinsenhoeven 24, 5017 GC Tilburg
GHCpiushaven@contourdetwern.nl
013 544 65 44
www.contourdetwern.nl 

Crea Fatima

Talent in de wijk
Jeanne Hagenaar, manager zorg 
en welzijn van Jozefzorg: “Er zijn 
veel mensen met talent in de wijk. 
Die gaan zich presenteren. Op die 
manier leer je je eigen wijkbewo-
ners kennen. Misschien kom je er 
zelfs wel achter wat voor talent je 
buurman of buurvrouw heeft.”

De horeca zal worden verzorgd 
door seniorencafé De Patroon. 
Hagenaar: ”Er komen kraampjes 
waarin mensen hun hobby’s laten 
zien, denk bijvoorbeeld aan hout 
bewerken en model tekenen. Maar 
ook mensen die beroepsmatig cre-
atief bezig zijn. Een fotograaf gaat 
fotoshoots maken voor mensen 
die in vintagekleding in een old-
timer willen zitten. Bewoners van 
Jozefzorg gaan verhalen vertellen: 
‘Luisteren in je leunstoel’ en ‘U 
mag aanschuiven. 
(zie het item op pagina 11)

Kinderprogramma
Uiteraard is er ook aan de kinde-
ren gedacht. Er komt een spring-
kussen, maar ook een werktafel 
waaraan jonge wijkbewoners zich 
creatief mogen uitleven.”

Nieuwe bewoners
Het is de hoop dat de creatieve 
markt, die als titel ‘Parade 013’ 
heeft gekregen, ieder jaar gaat 
plaatsvinden.

Op zondag 8 september is er van 12:00 uur tot 16:00 uur voor 
de bewoners van de wijk Fatima een creatieve talentenmarkt 
aan de Wethouderslaan. Deze markt is een initiatief van 
ContourdeTwern in samenwerking met Jozefzorg/Satijnhof. 
Het doel van deze markt is het samenbrengen van mensen uit 
de wijk.

Hagenaar: “Het idee ontstond 
eigenlijk doordat er de afgelopen 
maanden zoveel nieuwe bewoners 
in de wijk zijn bijgekomen door de 
nieuwe locaties Brokaat en Satijn-
hof en het gebied rond de Pius-
haven. Deze mensen kennen de 
wijk nog niet en wij kennen hen 
nog niet. Het leek ons leuk iets te 
organiseren waarbij je wijkbewo-
ners samenbrengt. Hoe kun je dat 
in een wijk als Fatima waar zoveel 
creatief talent is nu beter doen 
dan door een creatieve markt te 
organiseren?”

Laat u verrassen op de eerste 
‘Parade 013’. Er belooft een hoop 
te zien en te doen te zijn!
En mocht u niet in Fatima wonen 
en toch nieuwsgierig zijn naar de 
creatieve markt, dan bent u ook 
welkom.

Tekst: José de Jonge 



12 jaar kindereiland Tekst: Gerrie Peters 

(fotografie: Cobie van den Berg)

Kokindjes
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Kindereiland is heel belangrijk 
omdat er nog maar weinig plekken 
zijn waar kinderen veilig buiten 
kunnen spelen en de opzet is sim-
pel maar geniaal. Laad een bus vol 
speelgoed waar kinderen dol op 
zijn en zet daar een paar volwas-
senen bij die er slag van hebben 
om met kinderen om te gaan.  
We zijn een middag gaan kijken 
hoe het komt dat Kindereiland na 
12 jaar nog steeds zo succesvol is. 
Onlangs is er zelfs een tweede bus 
bij gekomen voor Het Zand en De 
Reeshof. 

De vrolijk versierde bus van Kindereiland die inmiddels al 12 
jaar op verschillende plekken in Koningshaven staat is een 
vertrouwd beeld in de wijk. Die bus zorgt ervoor dat kleine 
en grotere kinderen een paar uur per week veilig en met veel 
plezier kunnen spelen.

“Het is niet druk vanmiddag”, zegt 
Erik, die nu al 12 jaar met de bus 
rijdt. “De meeste kinderen zullen 
met dit mooie weer wel naar het 
strandje in Jeruzalem zijn. ”Maar 
toch zijn er die middag nog wel 
zo’n 20 kinderen.

Kokindjes
Als ze speelgoed willen lenen moe-
ten ze altijd hun pasje laten zien. 
Daarmee kunnen ze speelgoed 
lenen. De skelters zijn favoriet, 
maar die zijn dan ook het “duur-
ste”. Daar moet je 50 kokindjes 
voor betalen. Kokindjes, dat is 
het geld van Kindereiland dat je 
nodig hebt als je speelgoed wilt 
lenen. De twee skelters zijn bijna 
altijd bezet en daarom mogen de 
kinderen daar maar 10 minuten 
op rijden als er veel vraag naar is. 
Maar er is keus genoeg uit heel 
veel ander aantrekkelijk speel-
goed, zoals skateboards en mooie 
fietsen. Als je het geleende speel-
goed netjes en héél terugbrengt, 
krijg je de helft van de kokindjes 
weer terug. Zo leren de kinderen 
zuinig zijn op hun spullen. 

Belonen
Goed gedrag wordt bij Kinderei-
land beloond en dat werkt goed. 
Als de kinderen naar huis gaan, 
krijgen ze 50 kokindjes als ze 
aardig zijn geweest tegen elkaar 
en de leiding. Daarvoor kunnen 
ze volgende keer weer ander of 
duurder speelgoed lenen. 
Aardig zijn is de belangrijkste 
regel van het Kindereiland en dat 
houdt in: 
beleefd zijn, geen ruzie maken, 
niet schelden, niet discrimineren 
en geen geweld gebruiken.

Wat ons opvalt is vooral de vrien-
delijke sfeer, de duidelijke regels 
en ook dat ieder kind aandacht 
krijgt. En gezellig is ook dat we 
allemaal limonade krijgen. Natuur-
lijk gaat niet alles van een leien 

dakje. Kinderen zijn kinderen en 
die maken af en toe  ruzie. Maar 
de leiding zegt er direct iets van 
als een kind onaardig is en Erik en 
Caroline leggen ook uit waaróm 
dat niet aardig is: op een rustige 
manier, maar ze nemen de kinde-
ren wel serieus. 

Roeping
Sommige kinderen komen steeds 
even buurten bij de leiding. Eric, 
Caroline en Jorri geven ze die aan-
dacht dan ook en van hun gezich-
ten is af te lezen dat ze alledrie 
zelf ook lol hebben. “Het is  niet 
alleen werk maar ook mijn roe-
ping”, zegt Erik. “Ik ben helemaal 
tevreden als ik die kinderen twee 
fijne uurtjes heb bezorgd. Dat is 
toch waarvoor je het doet.” 



“Waterpret op een warme zomerdag op en rond het Tilburgse Stadsstrand”.

Saborea Espana - Proef Spanje

Van Andalusië, de streek van het 
stierenvechten en gazpacho tot 
Catalunya, de streek van de cava 
en Barcelona en van de Balearen, 
de kleine eilandjes voor de kust 
tot Baskenland, de streek met de 
hoogste dichtheid van sterrenres-
taurants ter wereld! 

Hapjes en weetjes
Er zullen diverse typische kleine 
hapjes uit die streek de revue pas-
seren met uiteraard de uitleg erbij 
die je van de vriendelijke mensen 
van Doncurado gewend bent. Er 
zullen leuke weetjes gepost wor-
den over de betreffende streek.  
Daarnaast worden typische drank-
jes geserveerd en richten ze zich 
waar mogelijk op net zo typische 
activiteiten of gebruiken uit die 
streek. 

Facebook
Via de FB –pagina (te bereiken 
via de website www.doncurado.
nl) blijf je op de hoogte en wordt 
je geïnformeerd welke streek in de 
komende maand aan bod komt. 

De komende 17 maanden 
neemt Doncurado haar 
gasten mee op een ware 
ontdekkingsreis door het 
mooie Spanje. Deze maan-
den staan in het teken van 
de 17 verschillende streken 
die Spanje kent.

Denk mee!
Doncurado daagt jullie uit om 
ook met ideeën en suggesties te 
komen! Er wordt iedere maand 
een fles Cava verloot voor het 
beste idee wat uiteindelijk ook 
goed uitvoerbaar is binnen het 
concept! 

Dus ga met Doncurado meer 
op reis door Spanje en Saborea 
Espana! Een ware aanrader voor 
de echte Spanje liefhebbers!!

Groente & fruit
ohja en wisten jullie ook al dat er 
sinds kort verse Spaanse groente 

en fruit verkrijgbaar zijn in de 
Mercado van Doncurado? Heerlijk 
frisse meloenen, Spaanse uien, 
echte knoflook. Straks ook nog 
heerlijke sinaasappels en tomaten. 

Reden te meer voor een stop voor 
de wekelijkse boodschappen!

(fotografie: Cobie van den Berg)
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“ Een maande l i jkse ontdekkingstocht 
door de 17 prachtige provinc ies 
d ie Spanje te bieden heeft ”

: PIUSHAVEN  5, 5017 AN TILBURG

WEB : WWW.DONCURADO.NL @ : INFO@DONCURADO.NL

TEL : +31(0)13-7370100

 



Maatschappelijk werk

Samen Geeft Energie

Gewijzigde tijden spreekuur maatschappelijk werk in de buurt
Inge Smits is de nieuwe maatschappelijk werker  in de buurt. 

Zij heeft spreekuur op:
• Maandag van 9:00 tot 10:30 uur in buurtcentrum de Spil
• Dinsdag  en woensdag van 9:00 tot 10:30 uur in buurthuis Jeruzalem 

U kunt bij het maatschappelijk werk terecht voor vragen en ondersteuning 
op het gebied van bijvoorbeeld opvoedingsproblemen, financiën, relatiepro-
blemen en hulp bij het invullen van formulieren. 
Het maatschappelijk werk in de buurt is gratis. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Inge Smits of loop eens 
binnen bij het spreekuur.

Buurthuis Jeruzalem, Caspar Houbenstraat 109
Telefoon: 013 542 47 98

Buurtcentrum de Spil, Heikestraat 54 
Telefoon: 013 542 57 29

Misschien heeft u de twee informatieborden over “Samen Geeft Energie in 
Fatima” al in de wijk zien staan? Zoals in de vorige Wijkkrant al te lezen 
was, werken een groot aantal buurtbewoners sinds begin dit jaar met elkaar 
samen rond het thema energiebesparing in de eigen woning. Dit naar aanlei-
ding van een nieuwe gemeentelijke subsidieregeling ‘Samen geeft Energie’. 
(zie voor meer informatie www.samengeeftenergie.nl) 

Aanmelden kan nog! Eind augustus of begin september wordt voor geïn-
teresseerden nog eenmaal een algemene informatiebijeenkomst georgani-
seerd. Aansluiten bij het buurtcollectief blijft tot die tijd mogelijk. 
U kunt contact opnemen met Nicolaas Veltman, Stuivesantplein 53, 
email: n_veltman@tele2.nl.

‘Luisteren in je leunstoel’
Op 7 oktober vindt de eerste ‘Luisteren in je leunstoel’ plaats. 
En waar luistert u dan naar? Verhalen! Grote en kleine, geluk-
kige en verdrietige verhalen brengen vaak een hele wereld tot 
leven. Zeker als je ouder bent. Bij ‘Luisteren in je leunstoel’ 
gaat het daarom vooral over verhalen van vroeger en wat die 
nu nog in uw leven betekenen. 

Veel ouderen vinden het leuk om hun verhaal te vertellen en te luisteren 
naar de verhalen van anderen. Zo ontdekt u wat u deelt, waarin u verschilt 
en hoe ieder het heeft gered in het leven. Door verhalen uit te wisselen, ont-
staat een gesprek. Er is contact en herkenning. U wordt gezien en gehoord. 
De groep wordt begeleid door speciaal opgeleide vrijwilligers. Zij lezen korte 
verhalen of gedichten voor en brengen het gesprek op gang. Het delen van 
verhalen, in een sfeer van vertrouwen, geeft mensen energie en kracht. 

Doe mee!
‘Luisteren in je leunstoel’ is bedoeld voor mensen van 60 jaar en ouder. 
U komt om de week op maandag bij elkaar in een kleine groep. We starten 
met een eerste bijeenkomst in de Broekhoevensekerk, 
Broekhovenseweg 2, van 14.00 tot 15.30 uur. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor 1 oktober in de Broekhovensekerk of bij Annie 
van Heerebeek, 013-5433047. Ook voor vragen kunt u bij haar terecht! 
Deelname is gratis, inclusief koffie of thee. 
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Sinds de eerste helft van 2013 zijn de woningen aan De Werf 
in De Armhoef bewoond en het openbaar gebied is nagenoeg 
gereed. Tijd om invulling te geven aan De Werf 97, een fraaie 
plek met 100 m2 ruimte voor ondernemen en een prachtig 
uitzicht over het Wilhelminakanaal en de Piushaven.
 
Voor deze locatie zijn wij op zoek naar initiatiefnemers die 
ideeën tot leven willen brengen. Wij staan open voor creatieve,
vernieuwende, verfrissende en ambitieuze initiatieven die in 
deze omgeving passen. Dat kan zijn van kantoorruimte tot 
theehuis, van ontwerpstudio tot chocolaterie, van pottenbakker
tot fysiotherapie, van schoonheidssalon tot bloemschikken 
of van stoffeerder tot misschien wel een pop-up store. Er zijn 

een legio aan mogelijkheden te bedenken en zelfs combinatie 
gebruik behoort hiertoe. Het is wel van belang dat het een 
toegevoegde waarde biedt voor de wijk.
 
Ben jij die ondernemer met een goed initiatief, neem dan 
contact met ons op om jouw idee te bespreken en te bekijken 
of wij samen met jou je droom kunnen waarmaken.

T 013 580 18 67
E info@debontmakelaardij.nl

T 013 577 25 40
E info@triborgh.nl

GEZOCHT: 100 M2 ONDERNEMERSCHAP!



Krant 4 - 2013
Sluitingsdatum kopij voor 
krant 4 is 7 november.

Mail naar : wijkkrant@
wijkraadkoningshaven.nl

De verschijningsdatum is 
vrijdag 29 november.

De redactie stelt uw 
inzending zeer op prijs.

Adverteren?
De krant wordt volledig 
door vrijwilligers gemaakt.

Adverteerders zijn dus 
noodzakelijk om de krant 
te kunnen blijven maken.

Interesse?

Mail naar wijkkrant@
wijkraadkoningshaven.nl

De energieprijzen zijn hoog en dat wordt de komende jaren 
zeker niet beter. Als burger heb je nauwelijks invloed op de 
prijs van energie of op de manier waarop energie wordt opge-
wekt. Het opwekken van duurzame energie blijft nog steeds 
beperkt. Wij, een aantal Tilburgers, denken dat het anders 
kan en we hebben daarom Energiefabriek013 opgericht, een 
energiecoöperatie met leden uit de wijken Binnenstad, Arm-
hoef en nu ook Koningshaven in Tilburg. 

Energiefabriek013 is een initiatief van burgers voor burgers die op een 
andere manier in hun energievoorziening willen voorzien.
Wij denken dat het anders kan. Het kan anders door woningen en gebouwen 
van de leden veel energiezuiniger te maken. 

Er zijn verschillende mogelijkheden lokaal energie op te wekken; zonnecellen 
(wekken elektriciteit op) zijn de afgelopen jaren veel goedkoper geworden, 
dat geldt ook voor zonneboilers (produceren warm water). En als een dak 
niet geschikt is zijn er daken van de buren die kunnen worden gebruikt of 
kun je aansluiten bij windmolenparken.

Informatiebijeenkomst en energiemarkt 
Energiefabriek013 en Buurtraad Fatima nodigen u uit voor een informa-
tiebijeenkomst voor alle bewoners van Koningshaven. Op de bijeenkomst 
presenteren wij de plannen voor energiebesparing in woningen en bedrijven 
en voor het opwekken van duurzame, schone en betaalbare energie. 

Op deze avond wordt op de Energiefabriek013 Energiemarkt informatie 
gegeven over allerlei duurzame energietechnieken. U kunt duurzame tech-
nieken zoals zonnepanelen, zonneboiler, LED verlichting en een energiehuis 
van dichtbij bekijken.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 25 september 2013 
van 19:30 uur tot 21:30 uur in zaal De Patroon in St. Jozefzorg, 
Wethouderslaan 9, Tilburg. 

Voor meer informatie zie www.energiefabriek013.nl.
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Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:

rustdag
15:00 - 24:00 uur
15:00 - 24:00 uur
15:00 - 24:00 uur

Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

15:00 - 02:00 uur
15:00 - 02:00 uur
14:00 - 24:00 uur

Openings- en sluitingstijden

Piushaven 22 www.burgemeesterjansen.nl

Kopij gevraagd!
Heb je een leuk verhaal uit 
de wijk of over de wijk?

Een mooie foto die je 
graag wil delen?

Wil je een buurtbewoner in 
het zonnetje zetten?

Mail dan naar de Wijk-
krant!

Website
Meer informatie over de 
wijkkrant kunt u vinden op 
de website:

http://wijkkrant.
wijkraadkoningshaven.nl 

Agenda buurthuizen Energiefabriek013 nu ook in 
Koningshaven

de Spil Jeruzalem

Maandag

Logopedie
Open inloop
Praatles allochtone 
vrouwen
Modeltekenen
Modeltekenen
Kaartmiddag
Kindereiland 
Fatimaschool
Hobbyclub (Lutina)

Dinsdag

Logopedie
Knutselgroep (50+)
Open inloop
Naailes allochtone 
vrouwen
Spreekuur 
ouderenadviseur
Bingo (KBO)
Koken en eten 
(Autistische 
jongeren)
Modeltekenen  
(1 keer per 2 wk)

Woensdag

Logopedie
Tekenen en 
schilderen
Modeltekenen
Open inloop
Hobbymorgen voor 
ouderen (KBO)
Kidzclub
(1x per maand)
Line dance
Hersenkrakers 
(spelletjes)
Percussiegroep 
Bandidos
Al Anon praatgroep 
(verslaving)

Donderdag

Logopedie
Open inloop
Vrouweninloop
Koersbal (50+)
Huiskamer (55+)
Kindereiland 
(Wattstraat)
Djembee 
percussiegroep

Vrijdag

Open inloop
Kaartmiddag
Praatles allochtone
vrouwen

Maandag

Koffie-inloop
Ouderenbiljart
Spreekuur 
wijkagent
Praatles (gevord.)
(1 keer per 2 wk)
Country Line 
Dancegroep
Darten
Damclub 
Jeruzalem

Dinsdag

Koffie-inloop
Spreekuur
maatsch. werk
Ouderenbiljart

Woendag

Koffie-inloop
Spreekuur
maatsch. werk
Sportief wandelen 
Spreekuur 
ouderenadviseur
Jongerenwerk

Donderdag

Koffie-inloop
Praatles allochtone 
vrouwen
Handwerkclub 
Jeruzalem
Ouderenbiljart
Darten
Donderdagavond-
soos Jeruzalem

Vrijdag

Koffie-inloop
Kindereiland 
(Betuwestraat, bij 
slecht weer in het 
buurthuis)
Cola Disco 
(1 x per maand)

08:30 - 18:00 uur
09:00 - 17:00 uur
10:00 - 11:30 uur

12:30 - 14:30 uur
15:00 - 17:00 uur
13:30 - 17:00 uur
15:00 - 17:00 uur

19:30 - 21:30 uur

08:30 - 18:00 uur
09:00 - 11:00 uur
09:00 - 17:00 uur
10:00 - 12:00 uur

12:00 - 13:00 uur

13:30 - 15:30 uur
17:00 - 20:00 uur

19:30 - 22:00 uur

08:30 - 18:00 uur
09:00 - 12:00 uur

09:00 - 12:00 uur
09:00 - 17:00 uur
10:00 - 12:00 uur

14:00 - 15:30 uur

14:00 - 16:00 uur
14:00 - 16:30 uur

18:45 - 21:00 uur

20:00 - 21:00 uur

08:30 - 18:00 uur
09:00 - 17:00 uur
13:00 - 15:00 uur
13:30 - 16:00 uur
14:00 - 16:30 uur
15:00 - 17:00 uur

20:15 - 22:15 uur

12:00 - 17:00 uur
13:30 - 17:00 uur
13:00 - 15:00 uur

08:30 - 10:30 uur
13:00 - 17:00 uur
14:30 - 16:30 uur

19:00 - 20:00 uur

19:00 - 21:00 uur

19:00 - 22:00 uur
19:30 - 22:00 uur

08:30 - 10:30 uur
09:00 - 10:30 uur

13:00 - 17:00 uur

08:30 - 10:30 uur
09:00 - 10:30 uur

10:00 - 12:00 uur
11:30 - 12:30 uur

19:00 - 21:00 uur

08:30 - 10:30 uur
10:30 - 12:00 uur

13:00 - 15:30 uur

13:00 - 17:00 uur
19:00 - 21:30 uur
19:30 - 21:30 uur

08:30 - 10:30 uur
13:30 - 17:00 uur

19:30 - 22:00 uur


