
Dubbel lichtfeest in de Piushaven op vrijdag 13 december!

19:30 uur  Traditioneel Lichtjesfeest op de middenpier
21:00 uur  Lancering Lichtplan met bijzondere lichtkunstprojecten

Achttiende jaargang nummer 4 dec 2013 oplage 6000

Tekst: José de Jonge 

shop-in-shop

HEIKESTRAAT 64  

 pasfoto
tilburg.nl

Tweedehands dames- en herenrijwielen

Tot ziens bij J. Swaans

van de Coulsterstraat 49 Tilburg
telefoon: 013 - 5363553
mobiel: 06 - 25418723

inruil mogelijk

ook reparatie

In deze editie:

Deze wijkkrant verschijnt 4 x 
per jaar en wordt verspreid in 
de buurten Broekhoven, Fatima, 
Hoogvenne en Jeruzalem. 

Redactie-adres: 
Buurtcentrum Jeruzalem, 
t.a.v. de Wijkkrant, 
Caspar Houbenstraat 109, 
5018 BP Tilburg
  
E-mail: wijkkrant@
wijkraadkoningshaven.nl  

De redactie bestaat uit: 
Agnes Cools, Jack Janssens, 
José de Jonge, Gerrie Peters en 
Niels van der Burgt

2 Waterman John la Haye

5 Hardy’s make over

7 Gratis af te halen

9 De gein ligt op straat

11 11 vragen aan...

12  Ome Jan van de speeltuin

15 Brede School pagina

16 Nieuw leven in de 
 AaBe fabriek

18 De Parel van Jeruzalem

Vrijdag 13 december is het 
dubbel feest in de Piushaven. 
De Stichting Thuishaven 
Tiburg organiseert voor de 
11e keer het traditionele 
Lichtjesfeest. Aansluitend 
wordt om 21.00 uur het 
eerste deel van het moderne 
‘Lichtplan Piushaven’ feeste-
lijk geopend. 

Dickenssfeer en moderne 
lichtkunst
Het traditionele lichtjesfeest begint 
om 19:30 uur op de middenpier met 
muziek, straattheater, vuur en warme 
dranken. Ook dit jaar weer zorgen 
theaterstudenten van het ROC voor 
een warme Dickens kerstsfeer.
Het Lichtplan dat om 21:00 uur 
officieel wordt gelanceerd is de naam 
voor de bijzondere verlichting die er 
gaat komen in de Piushaven. Niet 
zomaar wat lampen, maar lichtkunst 
op vijf verschillende plekken in en 
rond het water.

Permanente verlichting
Onder de oude draaibrug komt 
ledverlichting die weerspiegelt in 
het water als je eroverheen loopt of 
fietst, de mooie suikeresdoorn wordt 
uitgelicht met speciale lampen, de 
speeltuin bij De Werf wordt benadrukt 
met ledverlichting, bomen worden 
verlicht en bij de nieuwbouw komen 
lichtkunstprojecties op de grond. 
Deze verlichting is permanent.  

Lichtkunstroute 
Naast de permanente verlichting 
zijn er tijdens de lancering van 
het Lichtplan op deze avond op 
verschillende plekken tijdelijke 
lichtkunstobjecten te zien op en 
rondom het water. Zo komt er 
bijvoorbeeld bijzondere lichtkunst 
onder het viaduct over de Ring-
baan Oost. Het belooft een spec-
taculair lichtspektakel  te worden. 
Op de middenpier worden flyers 
uitgedeeld met daarop een ´Licht-
kunstroute´ die je kunt lopen of 
fietsen zodat je langs alle licht-
kunstobjecten komt. 

Kijk voor actuele info over 
programma en tijden op 
www.piushaven.nl of 
www.tilburgtewater.nl



2  Achttiende jaargang nummer 4 dec 2013

Tekst: José de Jonge 

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
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Piushaven 22 www.burgemeesterjansen.nl

Waterman John La Haye
‘Geweldig toch dat de 
Piushaven er nog is!’
Hij woont op een steenworp 
afstand van het huis in de wijk 
Jeruzalem waar hij 61 jaar gele-
den is geboren en opgegroeid. “Ja, 
geboren en getogen bij de Piusha-
ven”, vertelt John La Haye. “Niet 
vreemd toch dat ik zo van het 
water hou?”

Gek van het water 
Als vierjarige kleuter speelde hij in 
de Caspar Houbenstraat met boot-
jes, die gratis waren bij de OMO 
waspoeder. “Als het had geregend 
stond het veldje aan het eind van 
de straat blank, dat was feest voor 
mij.” 
Zijn vader en opa waren ook gek 
van het water. Toen John twaalf 
was kocht zijn vader een hou-
ten sloep. Die lag ’s zomers in 
Drimmelen. John ging naar de 
lts, waar hij leerde voor gereed-
schapsmaker. Daar zou hij in zijn 
latere leven veel aan hebben. Na 
die opleiding ging John naar de 
avondmavo en vervolgens naar 
het conservatorium in Tilburg, 
waar hij klassiek gitaar 
studeerde en kon lopend naar 
school. In 1978 studeerde hij af. 

Eigen schip
Op vrijdag 13 juni 1980 - hij zal 
de datum nooit vergeten - ging 
Johns vurige wens in vervulling: 
hij ging op het water wonen. Twee 
jaar daarvoor had hij een scheepje 
gekocht dat hij samen met vrien-
den helemaal had opgeknapt. 

“Ik had een verzoek ingediend bij 
de gemeente om in de Piushaven 
te liggen, maar dat werd afge-
wezen. Reden was dat ze van de 
Piushaven een jachthaven wilden 
maken. Gelukkig kon ik terecht bij 
de Bosscheweg, langs het terrein 
van houthandel Key.“ Na zeven 
jaar kocht John een scheepje van 
twintig meter. Hij had een vrouw 
en kind en dus was er meer ruimte 
nodig. 

In 1988 was John in Parijs met 
zijn schip en daar kwam een - 
rijke! - Amerikaan naar hem toe. 
“Hij wilde mijn schip kopen en 
bood mij een baan aan als privé-
schipper. Dat heb ik veertien jaar 
gedaan.” John bleef gewoon op 
het schip wonen en als zijn ‘baas’ 
ergens naartoe wilde, voer John 
erheen en pikte zijn baas dan op. 
“Een geweldige tijd, ik heb veel 
van de wereld gezien.” 

‘Kom maar binnen’
Inmiddels was John verhuisd 
naar de Piushaven (het werd nu 
gedoogd), naar de plek waar hij 
nog steeds woont, op de hoogte 
van de Hogendriesstraat. Zijn rela-
tie was gestrand en in 1991 kwam 
Caroline voorbijgelopen en vroeg 
aan John: “Hoe is het leven aan 
boord?” John zei: “Kom maar bin-
nen.” Een week later voer Caroline 
met John mee naar Turkije, voor 
een vakantie van zijn baas.

Stichting Thuishaven 
Tilburg
Caroline kocht het schip dat ze 
inmiddels bijna twintig jaar bewo-
nen. “We hebben drie jaar rond-
gereisd om een geschikt schip te 
zoeken.” Om doelen op recreatief 
gebied in en rond de Piushaven 
te realiseren richtten John, Dick 
Janssen en Caroline, in 1998, 
samen met - inmiddels 200! - vrij-
willigers de ‘Stichting Thuishaven 
Tilburg’ op. “Voor mijn werk des-
tijds als gitaardocent was ik vaak 
in Dordrecht. De Wolwevershaven 
daar is een museumhaven. Al die 
oude schepen, dat ziet er geweldig 
uit. Ik dacht: dat moet in Tilburg 
toch ook kunnen? Daar hebben we 
ons met de stichting voor ingezet. 
Uiteindelijk is dat doel in 2002 
bereikt.”
 
Dooie boel
De Stichting Thuishaven Tilburg 
heeft in haar vijftienjarig bestaan 
al vaak van zich laten horen. In 
1998 heeft de stichting het Mari-
Vin havenfeest georganiseerd. Ter 
ere van het 75-jarig bestaan van 
de Piushaven. Daar zijn 45.000 
bezoekers op afgekomen. Ook 
heeft de stichting een Havenplan 
laten maken met als doel meer 
aandacht voor de Piushaven te 
krijgen. ”Het was lange tijd maar 
een dooie boel in en langs de 
haven”, aldus John. In 2000 orga-
niseerde de stichting een haven-
feest met maar liefst 80 Belgische 
en 80 Nederlandse jachten. Ook 
zijn toen de sanitaire voorzienin-
gen voor passanten verbeterd. 

In 2009 organiseerden ze weer 
een groots Havenfeest met als 
thema ‘De Ontmoeting’, ontmoe-
ting met rijdend en varend erfgoed 
en andere reizende beroepen. ” 
Herinner je je nog wel toch? Met 
dat gypsyfestival? En het lichtjes-
feest dat elk jaar op de midden-
pier wordt gehouden? Noteer maar 
vast, 13 december.” 

Leven en werken
Er is veel verbeterd en veranderd 
in en rond de Piushaven. John is 
daar alleen maar blij mee en trots 
op. “Weet je nog van het plan om 
de Havendijkroute aan te leggen? 
Dat was in 1997. Wat goed dat 
we dat met vereende krachten 
tegen hebben kunnen houden. 
Stel je voor, dan was er helemaal 
geen Piushaven meer geweest. 
En kijk nu eens om je heen! ” 
Ja, dat de Piushaven behouden 
is gebleven, dat ziet John toch 
wel als de grootste verdienste 
van de stichting. John is trots op 
zijn haven en op wat de stichting 
bereikt heeft. En dat mag hij ook 
zijn. Tof ook dat je van je grote 
hobby je beroep kunt maken. 
John en Caroline leiden schippers 
op die het Klein Vaarbewijs willen 
halen en Caroline geeft aan boord 
aquarelleerlessen. Met dat en de 
Stichting Thuishaven Tilburg die 
verantwoordelijk is voor veel eve-
nementen en de Stichting Tilburg 
te Water die boten verhuurt, rond-
vaarten verzorgt en themavaar-
ten organiseert hebben John en 
Caroline al met al een behoorlijke 
dagtaak aan het leven en werken 
in en rond het water. 
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Meedoen aan een workshop?
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Biku aan de Piushaven is 
eindelijk weer terug bereik-
baar!

Na bijna 1,5 jaar bouwactiviteiten 
vlak voor de deur weet je even niet 
wat je overkomt wanneer je bin-
nenstapt in deze “huiskamer”. Biku 
is een belevenis met als ondertitel: 
‘Puur voor jezelf!’ Naast een groot 
aantal, zorgvuldig uitgezochte 
kwaliteitswijnen, excellente thee-
soorten (geserveerd in een prachtig 
potje) en diverse unieke koffi esoorten, 
vind je er de mooiste boeddha’s (van 

steen en brons, zelf geïmporteerd 
uit Bali), haute parfums, de eigen 
unieke lijn geurkaarsen en andere 
hebbedingetjes.

Ook de bijzondere Piushavenwijnen 
zijn exclusief bij Biku te verkrijgen. 
Een echt Tilburgs initiatief van 
eigenaar Geert van Hoof en Dyon 
Beerens van Vos & Partners Wijn-
kopers. Een volle, zwoele rode wijn, 
een zachte, droge witte en een frui-
tige roséwijn elk met een Tilburgs 
kantje.

De etiketten zijn namelijk allemaal 
ontworpen door bekende Tilbur-
gers. John Körmeling, ontwerper 
en kunstenaar van onder meer 
hefbrug “Den Ophef” in de Pius-
haven, heeft het etiket van de 
roséwijn ontworpen. Kunstenares 
Grace van den Dobbelsteen heeft 
een speciaal kunstwerk gemaakt, 
geïnspireerd op de Piushaven, wat 
gebruikt is voor het etiket van de 
witte wijn. Owen van Trier, architect 
en medeverantwoordelijke voor de 
nieuwe entree van het TweeSteden 
ziekenhuis, maakte een prachtig 

ontwerp voor het etiket van de rode 
wijn.
De flessen zijn bij Biku te koop à 
€ 5,95 per fl es of als mooie cadeau-
verpakking in een stevig houten 
kistje van 3 wijnen voor € 24,95.

Sinds kort is Biku ook actief als 
heerlijk restaurant. Een dagelijks 
wisselende kaart met dagverse pro-
ducten is daarbij het uitgangspunt. 
Eigenaar Geert van Hoof heeft 
5 jaar bij De Swaen in Oisterwijk 
naast Cas Spijkers in de keuken 
gestaan en dat is duidelijk te mer-
ken aan de gerechten, die hij vol 
passie in zijn open keuken staat te 
bereiden. Alleen de beste kwaliteit, 
maar dan voor eenieders beurs. 
Om je een idee te geven: de voor-
gerechten kosten tussen € 9,50 en 
€ 12,50 en hoofdgerechten tussen  
€ 17,50 en € 23,50. Geef Geert van 
Hoof de vrijheid en zeg maar wat je 
lekker vindt, dan zet hij de tafel vol 
overheerlijke gerechten. Altijd goed 
en lekker, maar nooit hetzelfde! 
Ook voor de lunch of gewoon een 
borrel of een heerlijke koffi e ben je 
Biku meer dan welkom.

De verrassende wereld van Biku aan de Piushaven
Vanaf komende zomer kan je op 
het schitterende nieuwe terras aan 
het water van de Piushaven van 
de zon genieten en bij andere tem-
peraturen geniet je van de warmte 
en gastvrijheid in de huiskamer die 
Biku heet….

Voor lekker tafelen, mooie parfums 
en de prachtigste boeddha’s, gele-
gen aan het mooiste stukje Tilburg,
moet je bij Biku zijn!

Biku | Taste, Drinks, Happiness |
Havendijk 75, Tilburg | www.biku.nl

Waarom?
‘Genietende mensen tellen voor 
twee’ is het motto van de Geniet-
groep. Als je mensen vraagt waar 
zij van genieten, dan vertellen 
ze daar met veel enthousiasme 
en trots over. Wat zou het mooi 
zijn als je deze genietkracht kunt 
inzetten in de stad Tilburg. 

Genietenis
Waarom ver reizen, terwijl er in 
Tilburg zo veel te genieten valt. 
De Genietgroep heeft daarom het 
initiatief GenietenisTilburg opgezet 
om Tilburg nog beter op de kaart 
te zetten.

Wat? 
Meer genieten begint bij bewust-
wording en inspiratie. De kern van 
het initiatief is om mét Tilburgers 
‘het genieten in Tilburg’ in kaart 
te brengen en dit weer op allerlei 
manieren met Tilburgers te delen. 
De vraag die hierbij centraal staat 
is: Waar geniet jij van in Tilburg?

Hoe? 
Het idee van Rolph van de Geniet-
groep is om met zoveel mogelijk 

(groepen) Tilburgers de geniete-
nissen in Tilburg te verzamelen. 
Dit door onder andere het organi-
seren van workshops Genietenis-
Tilburg.

Workshop
In deze leuke, actieve en positieve 
workshop wordt in 1,5 uur met de 
deelnemers aan de hand van het 
Genietprofiel© hun genieten in 
Tilburg in kaart gebracht. 

Dit resulteert in een gezamenlijke 
Top 013 en door het uitwisselen 
van elkaars genietspots doen 
de deelnemers ook weer nieuwe 
ideeën op.

In samenwerking met ContourdeTwern en de Wijkkrant 
organiseert de Genietgroep twee workshops voor totaal 
30 deelnemers uit de wijk. 

Lijkt het je leuk om hieraan deel te nemen? 
Stuur een e-mail naar info@genietgroep.nl ovv Wijkkrant Koningshaven of 
meld je aan bij de beheerders van Wijkcentrum Jeruzalem of De Spil.
(op deze locaties zullen de workshops ook gehouden gaan worden) 
Meer info: www.genietgroep.nl of www.facebook.com/genietenistilburg



Fraterhuis wordt medisch centrum

Kerstdiner 
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Waar is die leunstoel dan?
Een paar maanden geleden  is het project ‘Luisteren in je 
leunstoel’ gestart in Tilburg. Op negen verschillende locaties 
in de stad komt er een groep zestigplussers een middag in de 
twee weken bijeen om met elkaar te praten en naar elkaar te 
luisteren. 

“Oudere mensen vinden het leuk om hun verhaal te vertellen en ook om 
naar dat van anderen te luisteren. Wat wij doen is de mensen samenbrengen 
op een plek, de rest gaat vanzelf”, vertelt Tanja Raams, sociaal werker van 
ContourdeTwern, die de gesprekken leidt.

Veel alleen
Deze maandagmiddag ga ik een kijkje nemen bij de groep die vandaag voor 
het eerst bijeenkomt in een ruimte in de Broekhovense kerk. Ik tel negen 
mensen met Tanja en mij erbij, twee mannen en zeven vrouwen.  Er is kof-
fie met gevulde speculaas en er wordt meteen druk gekletst. “Waar zijn 
die leunstoelen nou?” grapt een vrouw. Want we zitten op gewone houten 
stoelen aan een tafel. We doen eerst een voorstelrondje. Wat ik dacht, dat 
de mensen elkaar allemaal al zouden kennen en/of bij elkaar in hetzelfde 
bejaardenhuis zouden wonen, blijkt niet waar te zijn. Niemand kent elkaar. 
Iedereen is hier in zijn eentje naartoe gekomen. Als ik vraag waarom krijg ik 
van iedereen zo’n beetje hetzelfde te horen, en dus precies dat wat Tanja al 
aangaf: “Ik vind het leuk om over vroeger te praten en ik ben er een mid-
dagje uit, ik zit best veel alleen thuis.”

Herkenbaar
Tanja leest een verhaal voor van Annie MG Schmidt, het gaat over de herfst, 
het thema van deze middag. Tijdens het verhaaltje wordt door iedereen 
druk geknikt. Herkenbaarheid alom. Dan doen we een rondje: wat deden 
we vroeger in de herfst? En dan komen de verhalen. Ik luister en geniet. 
Oudere mensen zijn net kinderen, iedereen buitelt om en over elkaar heen 
om zijn verhaal te kunnen doen en Tanja moet echt mensen toespreken: “Nu 
even luisteren naar meneer die en die en dan bent u aan de beurt.” Het gaat 
over appels rapen, over spinnenwebben, over een varken dat geslacht wordt 
(“Ik hoor dat gekrijs nog!”) en een lekker stuk zwoerd. Na een tijdje gaat 
het al niet meer over de herfst maar over de textielindustrie, de ‘Blauwe 
Sloot’, over de oorlog, over hoe de Heuvel vroeger was en over de licha-
melijke ongemakken van het ouder worden. Maakt allemaal niet uit. Tanja 
zorgt dat iedereen aan het woord komt en brengt het gesprek langzaamaan 
weer terug op de herfst. Nog een gedichtje over de herfst. Weer herkenbaar 
geknik. “Prachtig gedicht, mooi verwoord”, is het commentaar, waarna we 
weer terug zijn bij het thema. Tja, waar vroeger nog wel genoten werd van 
het onstuimige herfstweer en de prachtige kleuren in het bos, blijkt de herfst 
vooral voor ongemak te zorgen. “Ben altijd bang uit te glijden over die natte 
bladeren.” Maar dat de herfst ook mooi is, daar is iedereen het wel over 
eens. 

Dolenthousiast
De middag is zo snel voorbij. Ik dacht eigenlijk alleen maar even te gaan 
kijken en een foto te maken voor een stukje in deze krant, maar ik ben 
twee uur gebleven en heb een superleuke middag gehad. Wat een verha-
len! Wat leuk al die mensen bij elkaar. Het thema voor de bijeenkomst over 
twee weken wordt bedacht. Het wordt Tilburg. Logische keuze. Iedereen is 
dolenthousiast en zegt het hartstikke leuk te hebben gevonden en er de vol-
gende keer zeker weer bij te zullen zijn. 

Voor informatie over deze bijeenkomsten (waar en wanneer 
bij jou in de wijk) kun je bellen en mailen met Tanja Raams, 
tanjaraams@contourdetwern.nl, 013-5436664.

Het leegstaande Frater-
huis Saint Denis aan de 
Kruisvaardersstraat in 
Tilburg krijgt een nieuwe 
bestemming. Er komt een 
gezondheidscentrum in 
het grote pand, met daarin 
huisartsen-, fysiotherapie-, 
psychologen- en logopedie-
praktijken. Ook Contour-
deTwern wordt één van de 
gebruikers. 

Daarnaast worden er 24 kleine 
starterswoningen (45 tot 65 m²) 
in het voormalige klooster gere-
aliseerd. Dat worden vermoe-
delijk koopappartementen, die 
zo’n 100.000 euro per stuk gaan 
kosten. De definitieve beslissing is 
daarover echter nog niet gevallen; 
het kunnen ook huurappartemen-
ten worden, al naar gelang  de  
belangstelling. 

Meedenken
Heb je interesse om in het 
Fraterhuis te wonen? GroepsCare, 
de ontwikkelaar van het 

Fraterhuis, nodigt iedereen uit om 
mee te denken. 
Maak je wensen en ideeën ken-
baar via info@groepscare.nl

Tuin voor iedereen
Het grootste deel van de kloos-
tertuin wordt opengesteld voor 
de buurt. Decennia lang is het 
een verstopte parel in de buurt 
geweest, alleen toegankelijk voor 
de fraters. Er worden toegangen 
gecreërd vanuit diverse omlig-
gende straten, zodat iedereen van 
de tuin kan genieten.” 

Planning
Het Fraterhuis is ongeveer 3.000 
tot 3.500 m² groot, het hele 
perceel zo’n 5.000 m². Als alles 
meezit, dan kan de verbouwing 
volgend jaar beginnen en kan het 
gezondheidscentrum zijn deuren 
later dat jaar openen. De apparte-
menten zullen op z’n vroegst eind 
2014 of begin 2015 opgeleverd 
worden.

Maandag 23 december vanaf 19:00 uur, wordt in buurthuis 
Jeruzalem een kerstdiner gehouden.

Er zal een Chinees-Indische rijsttafel worden geserveerd.
Wilt u hieraan ook deelnemen?
 
Dan kunt u zich inschrijven tot woensdag 13 december bij het 
beheer van buurthuis 
Jeruzalem.

De kosten voor dit kerst-
diner bedragen €7,50 per 
persoon, te voldoen bij 
inschrijving.

Let op: 
vol is vol!

Tot dan!
Wil en Phillie Aarts
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hardyshairshop.com

Na een goed adviesgesprek samen met 
Yvette (styliste team Hardy’s), en een 
HairSkinCareSessie, waar het haar en de 
mogelijkheden besproken zijn is er door 
Nicky de vrije hand gegeven. Door jaren 
het haar op een staart te dragen zie je al-
leen nog maar de lengte, maar na gebruik 
maken van de juiste kniptechnieken zie je 
het haar van Nicky opleven.

Om de coupe nog meer kracht bij te 
zetten is er gekozen voor mooie warme 
chocolade tint, gemengd met ijsthee en 
daarna als extra high-lights in de punten 
om haar slag een nog mooiere textuur te 
geven.

Hier zie je de natuurlijke krul verschijnen!
Juiste product in het haar, bv. Oléo Curl 
Creme van Kérastase

Een Touche-up, lichte egalisatie, mooie 
lippen en duidelijke ogen.

Nicky (37) 
Woont en werkt in Tilburg, 

sinds tien jaar woonachtig in 
de buurt van de Piushaven. 

Draagt al jaren haar haar op 
een staart

Fotografie Bas Haans

make over.

Advies.

Resultaat.
Heeft u ook interesse in een Meta by 
Hardy’s. Geef u zelf op door een mail te 
sturen naar astrid@hardys.nl

Hardy’s Hairshop, Havendijk 28
5017 AM  Tilburg, T. 013-536 5200



Carnaval
Met carnaval 2014 willen 
we een carnavalsactiviteit 
voor de kinderen opzetten, 
maar kunnen dat natuurlijk 
niet alleen.

Heeft u zin om er samen met ons 
twee leuke carnavalsmiddagen van 
te maken?
Meldt u dan aan als vrijwilliger!
Het betreft maandag- en dins-
dagmiddag met carnaval 2014 in 
buurthuis Jeruzalem
We maken  er als u ons helpt  een 
mooi feest van!
 
Wil en Phillie Aarts 
wil_aarts@hotmail.com
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Praten en breien
Het idee dat dit maar een 
suffe, saaie boel is ben je 
snel kwijt als je eens even 
een kijkje gaat nemen bij 
de handwerkgroep ‘Het 
Wollige Schaap’ in Buurt-
huis Jeruzalem. De handen 
staan geen ogenblik stil, 
maar ondertussen wordt er 
ook druk gepraat en gela-
chen in de gezellige kleine 
achterruimte van dit buurt-
huis.

En als je denkt dat ze daar alleen 
maar truien en shawls maken, 
heb je het ook goed mis. Want 
wat je daar ziet zijn truien, maar 
dan met aparte steken of een heel 
bijzonder model. Shawls, maar 
dan van heerlijke zachte witte wol 
en met een speciale opening erin, 
zodat hij niet van je hals af kan 
glijden. Ik ben geen breister, maar 
ik heb daar zoveel prachtige truien 
en shawls gezien dat ik heel even 
de neiging kreeg om ook lid van 
die club te worden.  

Tekst: Gerrie Peters
Fotografie: Cobie van den Berg

Eindeloos creatief
Het barst ook van allerlei andere 
ideetjes. Want Thea, de onvemoei-
bare leidster van Het Wollige 
Schaap, komt iedere maand weer 
met een nieuw project op de prop-
pen. 
Nee, saai is het daar dus nooit. 

Aan het begin van het jaar schrijft 
ze al die ideeën op kleine papier-
tjes en stopt ze in een grabbelton. 
Dan mag iedereen er een papiertje 
uithalen en die ideeën worden dan  
maand voor maand uitgevoerd. 
Voor november is het haar voor-
stel om poncho’s te gaan maken. 
Tijdens ‘de Buurtdag’ had ik een 
lekker warme poncho aan: heer-
lijk warm voor in het najaar. Ze 
vond het model daarvan zo mooi 
dat ze meteen besloot zoiets ook 
met haar handwerkclub te gaan 
maken. En zo komt ze iedere 
maand weer met een ander apart 
idee.

De Koninklijke Familie
Toen Alexander en Maxima op 
bezoek kwamen in Tilburg had 
Thea voor die gelegenheid alle 
leden van de Koninklijke familie 
met haar handwerkclub gebreid. 
Een kunstwerkje, zo bijzonder, dat 
het ook nog in de etalage gestaan 
heeft bij boekhandel Polare. 
Verder maakt ze met haar club 

ook kerststallen, gehaakte hon-
den, tassen, kerstengeltjes, een 
Sinterklaassok of een gebreid 
vogelnestje. 

Gemoedelijk en sociaal
Deze club van zo’n 10/12 vrou-
wen kent elkaar inmiddels door 
en door. Ze helpen mekaar bij het 
breien en haken en ze hebben ook 
een open oor en hart als iemand 
in de puree zit. Er wordt gepraat 
over van alles en nog wat: dage-
lijkse praatjes, gezellige praatjes, 
lachen, discussiëren en soms valt 
er ook wel eens een traan. 
En af en toe gaan ze er ook met 
z’n allen op uit: naar de Kerst-
markt of naar de wolfabriek om 
garen in te slaan.

Is dat ook wel iets voor jou? Infor-
meer dan eens bij het Buurthuis. 
Want wie van praten en  breien 
houdt is bij ‘Het Wollige Schaap’ 
aan het goede adres.

Heikestraat 64
5021 GV Tilburg

www.dekokkappers.nl
(013) 536 00 23

shop-in-shop

pasfototilburg.nl



Tekst: José de Jonge Gratis af te halen.....
Op 2 juli is hij de groep 
gestart op Facebook. Jeroen 
Mars: “We hadden een pak-
je babyvoeding over, zonde 
om weg te gooien. Dus zei 
ik tegen mijn vriendin: ‘Ik 
zet het wel op Facebook, 
kan ik vast wel iemand 
blij mee maken.’ Nou, dat 
bleek!”
Jeroen kreeg heel veel reacties op 
zijn oproep en dat bracht hem op 
een idee. “Ik zag dat je een groep 
kon aanmaken op Facebook. Ik 
dacht: Dat doe ik. Ik maakte een 
groep aan, zette er wat op en nu 
(eind oktober, red.) heeft de groep 
al meer dan 2500 leden.”
Jeroen was enigszins overweldigd 
door de grote populariteit van zijn 
spontaan begonnen groep. 
Binnen de kortste keren stroomde 
de groep vol met reacties van 
leden die allemaal spullen hadden 
om weg te geven en leden die het 
konden gebruiken. 

En zo werd Jeroen oprichter en 
hoofdbeheerder van de groep die 
voluit heet: “GRATIS af te halen 
in de Gemeente Tilburg!”

Loting of TITO
“Ja, opstartproblemen heb ik 
zeker gehad”, vertelt Jeroen. 
“Leden zetten er spullen op die 
niet gratis waren, bijvoorbeeld. 
Die moest ik tot de orde roepen. 
Daar zijn andere groepen voor. Ik 
wilde dat alles gratis was. Ook-
kwam er kritiek, zoals: ‘Ik kan 
niet de hele dag de groep in de 
gaten houden en dus als ik iets 
zie wat ik goed kan gebruiken, is 
het al weg. Waarom is het altijd 
voor de eerste die reageert?’ Dus 
bedacht ik het volgende: Leden 
die iets op de groep zetten kun-
nen hun voorkeur aangeven: 
Loting of TITO, en dat laatste 
staat voor ‘Today In, Today Out’.“ 

De werkwijze
Loting gaat als volgt: Je zet iets 
op de groep, met foto, zet erbij 
waar het af te halen is (bijvoor-
beeld Tilburg omgeving grote AH) 
en zet erbij ‘Loting’. Leden heb-
ben dan 24 uur de tijd om aan te 
geven dat ze mee willen loten. 
Na die tijd doe je de loting 
(via een link, staat ook aange-
geven in de groep) en de uitslag 
plaats je onder je bericht. De 
gelukkige stuurt dan een privé-

bericht (PB) naar de aanbieder en 
samen spreken ze af wanneer het 
opgehaald kan worden. Bij TITO is 
het ‘Wie het eerst komt, wie het 
eerst maalt’. 

Zet het in de groep
Dus ben je op zoek naar iets (je 
kunt ook gewoon een bericht in 
de groep plaatsen waarin je zegt 
dat je een televisie zoekt), meld 
je aan voor de groep en plaats 
je bericht. Heb je je zolder opge-
ruimd en wil je je spullen geven 
aan iemand die het kan gebrui-
ken: Zet het in de groep!
Jeroen is nog steeds erg enthousi-
ast over zijn groep. “Ik zeg vaak: 
‘Eén berichtje zorgt voor een blijer 
gezichtje.’ En ik hoor ook dat er 
vriendschappen ontstaan door de 
groep. Mensen die bij elkaar op 
de koffie gaan, zelfs op elkaars 
kinderen passen. Supergaaf toch? 
Laatst was er een vraag van een 
bijstandsmoeder met haar zoontje 

die bijna jarig was. Ze vroeg om 
slingers en dergelijke. Nou, binnen 
een uur had ze over de honderd 
reacties. Je wilt niet weten wat die 
allemaal gekregen heeft! Iemand 
heeft zelfs een taart voor haar 
gebakken.”

Veel werk
Hij heeft het er druk mee. Jeroen 
controleert elk nieuw geplaatst 
bericht, houdt in de gaten of alles 
volgens de regels gaat en als de 
aanbieder zijn bericht niet verwij-
dert, stuurt Jeroen een privébe-
richt met de vraag of het bericht 
verwijderd kan worden. “Mensen 
moeten dat zelf doen, maar de 
meesten doen dat niet. Gelukkig 
heb ik hulp gekregen van iemand. 
Want er gaat erg veel tijd in zitten. 
Maar ik vind het nog steeds de 
moeite waard, hoor. Want ik krijg 
zoveel reacties van mensen die blij 
zijn met hun spullen. En daar doe 
ik het voor.”
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Specialist in progresgebak en worstenbrood

Kijk op onze website voor de
bestellijsten voor Sinterklaas, 

Kerst en Oud & nieuw
(óf loop gewoon even binnen)

Hoevenseweg 55 Tilburg 013-5424177

www.bakkerijkouwenberg.nl

‘GRATIS af te halen in de gemeente Tilburg’

Gratis uit eten bij Shinzo!
Robbie  wordt vandaag tien jaar. Maar voor hem is het geen 
feest. Er is geen kado. ‘Ik heb er geen geld voor’, zegt zijn 
moeder.  Woedend trapt Robbie een deuk in een keukenkast. 
Hij hoort zijn moeder schreeuwen in de kamer. ‘Rotjong!’. 
‘Rotwijf’, denkt Robbie. ‘Ik krijg nooit iets, ik ben altijd de 
klos. Op school heb ik het ook altijd gedaan.’
 
Nu is het een jaar later en nu zit Robbie thuis met Dennis op de bank. ‘Den-
nis is mijn maatje’, zegt Robbie. De MEE-consulent kwam met het idee Rob-
bie en een klasgenootje bij elkaar te brengen. Ook ging hij met zijn ouders 
mee naar school. Daar worden de problemen van Robbie voor het eerst 
goed besproken. Robbie heeft een licht verstandelijke beperking en reageert 
daarom vaak heel impulsief. De school gaat zijn taken beter regelen en uit-
leggen. Zo krijgt hij meer rust. Thuis is een vrijwilliger ingeschakeld die helpt 
om de financiën in orde te brengen. ‘Ik heb weer overzicht,’ zegt moeder. ‘ 
Als Robbie weer moeilijk doet, heb ik nu meer geduld omdat ik nu weet wat 
ik moet doen.
De MEE-consulent:
• Helpt om een beter  contact  te krijgen tussen school en de ouders. 
• Adviseert de school over manieren om beter te communiceren met de 

ouders. 
• Leert de ouders hoe zij beter kunnen reageren op het gedrag van Robbie 

(positief opvoeden met Triple P). 
• Geeft Robbie een training. Daarmee leert hij beter om te gaan met emo-

ties en oefent hij zijn sociale vaardigheden. 
• Vindt een vrijwilliger die de ouders helpt hun financiën op orde te bren-

gen en hen leert deze zelf goed bij te houden.
 
Zonder verwijzing & gratis
MEE ondersteunt mensen die een beperking hebben om mee te doen in de 
samenleving. Dat doen ze zonder verwijzing en gratis. Iedereen met een 
beperking kan bij MEE terecht. Dat kan een verstandelijke, lichamelijke of 
zintuiglijke beperking zijn, een chronische ziekte, Niet Aangeboren Hersen-
letsel of vorm van autisme. MEE is er ook voor hun naasten. MEE onder-
steunt jong en oud op het gebied van opvoeding & ontwikkeling, leren & 
werken, wonen & samenleven, wetgeving & geldzaken. 

Eindelijk een vriend in de klas....
Heb je ook een vraag? 
Bel dan naar MEE regio Tilburg, 
Telefoon: 013 542 41 00 

Je kunt ook een mail sturen naar info@meeregiotilburg.nl of langskomen op 
het kantoor, Kloosterstraat 32 in Tilburg. 
Kijk voor meer informatie op www.meeregiotilburg.nl
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Bel 073-684 84 80 voor meer informatie info@groepscare.nl

gezondheidscentrum (starters)appartementen zelf af te bouwen lofts

www.groepscare.nl

Herontwikkeling Fraterhuis St. Denis

Psychosociale ondersteuning

Fred Verhagen is psychosociaal ondersteuner. 
Hij woont en werkt in de Clercxstraat.

Wat doet een psychosociaal ondersteuner?
Fred: “Ik help mensen die in een bepaalde fase van hun leven vastlopen. 
Dat doe ik door middel van counselling en/of EMDR.” 

Counselling?  EMDR?
Fred: “Counselling is een kortdurende vorm van individuele psychosociale 
begeleiding, waarbij de counsellor de cliënt ondersteunt bij ongewens-
te, pijnlijke of moeilijke situaties in zijn werk of leven. Door middel van 
ge sprekken help ik de cliënt om de balans in zichzelf of zijn bestaan terug 
te vinden en weer de regie over zijn leven te krijgen.” 

EMDR is een therapie die mensen helpt die een heftig trauma hebben. 
Bij EMDR probeer je de cliënt door een afleidende ‘stimulus’ (door met een 
koptelefoon op te luisteren naar piepjes) zijn traumatische herinnering te 
laten verwerken. 

Vertrouwen
De naam van de praktijk van Fred is Consiamo. Dat betekent: Samen met 
mij. Counselling valt onder het beroepsgeheim. Vanuit de wijk hebben al 
verschillende cliënten de praktijk gevonden. Uiteraard is privacy volledig 
gegarandeerd. 

Tekst: José de Jonge 

Fred: “Ik vind het belangrijk dat de 
cliënt zich op zijn gemak voelt bij 
mij. Daarom probeer ik een ver-
trouwelijke sfeer te creëren in mijn 
praktijk. Tijdens de intake vraag 
ik wat de cliënt wil tijdens onze 
ontmoetingen. Wil hij binnen zitten 
praten bij de open haard of liever 
samen een boswandeling maken? 
Alles kan.”

Vergoed door aanvullende 
verzekering
Elk cousellingtraject start met een 
kennismaking. De eerste stap is 
een intakegesprek. Het totale 
traject bestaat uit vier tot twaalf 
ontmoetingen van een uur. De 
praktijk is ingeschreven bij de 
Nederlandse Federatie Gezond-
heidszorg (NFG). De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden daarom, 
zeker voor een deel, de begeleiding door Consiamo.

Tevreden klant
Tevreden klanten, dat is wat Fred met zijn praktijk wil. En die heeft hij, zo 
blijkt uit een briefje dat een vrouw ons, anoniem, schreef toen ze hoorde dat 
er een stukje over Fred in de wijkkrant kwam. 
‘Door de gesprekken heb ik een completer beeld van mezelf gekregen. Het 
is net alsof je verborgen kwaliteiten met een lamp worden beschenen. Ze 
worden eens in het zonnetje gezet en dat is wat ik hard nodig had. Ik voel 
me beter en functioneer beter.‘

Wil je meer weten over psychosociale ondersteuning? 
Dan kun je terecht op de site van Fred Verhagen: 
www.consiamo.nl



‘De gein ligt op straat!’ Tekst: José de Jonge 
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Harrie van den Berg

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

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

fysiotherapie

bekkenfysiotherapie

oedeemtherapie

dry needling

013 - 536 49 44 www.fysiotilburg.nlBarkstraat 29 

Op onze oproep om kopij 
reageerde Christa. “Mijn 
vader Harrie zit al 50 jaar in 
het carnavalsgebeuren, hij 
heeft een privéverzameling 
die op afspraak te bekijken 
is. Hij vertelt er graag over. 
Misschien iets voor de wijk-
krant?” 

Dat leek ons wel iets. Op naar de 
Hoogvensestraat, waar Harrie van 
den Berg (71) al zijn hele leven 
woont. “Ja, mensen uit de buurt 
kunnen er echt niet omheen, die 
weten het wel van onze carnavals-
gekte. Wij versieren de hele gevel 
altijd”, vertelt Harrie. 

Jeruzalem
Hoe het begon. Nou, vijftig jaar 
geleden dus. “Eerst Bij café Jeru-
zalem waar nu het wijkgebouw 
zit. Fons Abeelen was daar toen 
kastelein. Weet je trouwens dat 
in 1960 de kinderen in de wijk 
Jeruzalem de aanzet hebben gege-
ven tot openbaar carnaval? Zij 
zijn ermee begonnen om de straat 
op te gaan. Daarvoor werd alleen 
binnen, in besloten clubs, carnaval 
gevierd.  Ik denk dat veel ouderen 
in Jeruzalem dat nog wel weten. 
Ik heb bij heel wat café’s in 
Tilburg carnaval gevierd. Je had 
een vereniging op het Smidspad  
‘De Görkese Turken’ en in de J.P. 
Coenstraat ‘De Bierpompen’.  En ik 
ging ook naar ‘Echo de Montagne’ 
op de Korvelseweg. Maar uitein-
delijk kwam ik terecht bij café Bet 
Kolen en daar kom ik nu al meer 
dan dertig jaar. ‘De Biermeters’ zo 
heet onze carnavalsvereniging”, 
vertelt Harrie. 

Bet Kolen
Harrie was en is nog steeds actief 
bij ‘De Biermeters’. Jaren was hij 
adjudant  van de prins. En zelf is 
hij maar liefst zeven jaar prins van 
de vereniging geweest. 

Vorig jaar was hij 50 jaar actief 
in het carnavalsleven. Dat was 
goed voor een bijzondere onder-
scheiding, de briljanten nar van de 
F.E.R.(Federatie Europese Narren).  
Die kreeg hij uit handen van het 
bestuur. Ze kwamen er speciaal 
voor naar Bet Kolen. Harrie wist 
van niks, moest ineens naar voren 
komen. Maar trots is hij er op. En 
op al die andere onderscheidingen 
die hij in de loop der jaren heeft 
mogen ontvangen voor bewezen 
diensten. 

Ideeën 
Van de 11e van de 11e tot na 
carnaval is Harrie continu met 
carnaval bezig. Speldjes en onder-
scheidingen maken, evenementen 
en concoursen bijwonen, dingen 
regelen. Ook bedenkt Harrie graag 
ludieke slogans en heeft hij ideeën 
voor mensen die mee willen lopen 
in de optocht. “De gein ligt op 
straat, zeg ik altijd”, lacht Harrie. 
Vaak wordt hij ’s nachts wakker 
en dan ineens heeft hij weer een 
idee. Een paar voorbeelden. Een 
kar met een ouwe uitlaat eraan, 
een hondenriem en een poepschep 
erbij: Uitlaatservice! Een kist vol 
met lege schrobbelaerkruiken en 
op de de dopjes huisjes, boompjes 
en kerkjes: Kruikenstad! Lopen op 
een afgebroken letter T: T-stuk! 

Kamer ingepikt
En zijn verzameling? Harrie ver-
telt. “Toen mijn dochter het huis 
uitging, heb ik meteen haar kamer 
ingepikt. Bij Hamers heb ik toen 
van die hardboard platen gekocht 
met gaten erin en die tegen de 
muur gespijkerd. Daar kon ik mooi 
mijn speldjes en medailles aan-
hangen.”  Een paar jaar geleden 
vroeg Harrie aan zijn vrouw: 
“Annie, mag ik de overloop ook 
hebben?” En dat mocht van Annie, 
die zelf trouwens ook gek is van 
carnaval. 

Bomvol
Nou wil ik die verzameling wel 
eens zien.  “Kom maar mee naar 
boven. Annie, ik ga even naar 
boven met deze mevrouw, is dat 
goed?” grapt Harrie naar zijn 
vrouw. 

Ik kijk mijn ogen uit. Het begint 
al op de trap naar boven, de 
hele wand erlangs hangt vol met 
ingelijste shirts, shawls, onder-
scheidingen, mutsen en wat al niet 
meer. Dan de overloop: vitrine-
kasten vol met speldjes, medailles 
en prijzen. Tenslotte het kamertje, 
bomvol met spullen. En wat ik ook 
aanwijs, Harrie weet precies wat 
het is, van wanneer, ter gelegen-
heid van wat en hoe hij eraan 
gekomen is. In een hoekje staat 
het logeerbed, voor als de klein-
dochter komt. Die ligt echt tussen 
de carnavalsspullen. 

Markten
“Ik ben al meer dan 30 jaar aan 
het verzamelen. En iedereen weet 
het inmiddels, dus ik krijg vaak 
spullen van mensen die gaan ver-
huizen of mensen die het huis van 
een overledene leeghalen. 

Ook kom ik vaak iets tegen 
op markten en beurzen. Bij La 
Poubelle heb ik ook al vaak iets 
gescoord en op de Meimarkt. Op 
een keer was ik in Zeeland, liep 
ik over zo’n braderie, staat daar 
een meisje dat allemaal spullen 
verkoopt op een kleedje. Ligt daar 
een stadsembleem van Tilburg, 
juist die ene die ik miste! Heb ik 
die gekocht voor twee kwartjes. 
Van de week belde iemand me en 
die zei dat-ie voor mij een ambts-
keten van de Bukenoters heeft, 
dat is een carnavalsvereniging 
uit Loon op Zand. Ben ik heel blij 
mee!”

Welkom
Bij het uitkomen van deze krant 
zal Harrie alweer volop met het 
carnaval bezig zijn. Maar tijd voor 
een bezichtiging van zijn bijzon-
dere verzameling maakt hij graag. 
Iedereen is welkom bij hem in de 
Hoogvensestraat. En als je nog 
een leuk hebbedingetje van het 
carnaval hebt, je weet nu wie je 
er blij mee kunt maken. Want de 
verzameling is groot, maar er kan 
altijd nog iets bij! 
Hoogvensestraat 50 | 0135426107

Gratis uit eten bij Shinzo!

In samenwerking met de Wijkkrant 
trakteert Shinzo een bewoner uit 
onze wijk op een etentje voor twee 
personen.

Ken je iemand die écht eens een etentje 
verdiend heeft?

Stuur dan snel een e-mail naar 
wijkkrant@wijkraadkoningshaven.nl

Vertel in je bericht over wie het gaat en 
waarom diegene echt eens een heerlijk 
avondje uit verdient.

Gratis uit eten bij Shinzo!



Samen winterklaar!
In het gladheidbestrijding plan 
staat wat u precies van de 
gemeente kunt verwachten. 
De gemeente verwacht 
daarentegen een stuk 
verantwoordelijkheid van de 
burger. Weggebruikers moeten 
hun rijgedrag aanpassen aan de 
weersomstandigheden. Ook zijn 
burgers en bedrijven verplicht 
om de stoep voor hun woning 
of bedrijf schoon en ijsvrij te 

houden. Burgers kunnen vanaf 1 
november 2013 gratis strooizout 
ophalen om te strooien bij het BAT 
(KGA Depot) aan de Ceramstraat 6. 
Ook kunt u strooizout halen bij de 
inzamelwagen voor klein chemisch 
en elektrisch afval (KGA) op de 
weekmarkten en op de milieustraat. 
www.tilburg.nl/gladheid 

 

Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeente en 
politie om de veiligheid in de woonomgeving te vergroten. Wie zich 
aanmeldt bij Burgernet, krijgt na melding van een inbraak, tasjesroof 
of vermist kind, direct een bericht met het verzoek uit te kijken naar de 
gezochte persoon of het voertuig. 
Getuigen kunnen meldingen doorgeven via het gratis telefoonnummer 
0800 0011. 
Betrokkenen helpen echt mee aan de veiligheid van de buurt. Ruim 
35.900 inwoners uit Tilburg hebben zich al aangesloten.

Doe mee en maak Tilburg veiliger! 
Hoe meer mensen meedoen, hoe beter. De landelijke campagne ‘meld 
je aan voor Burgernet’ is gestart. Burgemeester Noordanus roept alle 
inwoners van Tilburg op zich aan te melden via www.burgernet.nl. 

WIJKNIEUWS  Berichten van de gemeente

Werk in uitvoering in de Piushaven  

Ondersteuningsfonds  

Meld overlast

Werken aan de weg

• Piushaven:  aanleg rijbaan ter hoogte van de Admiraal
• Havendijk:  aanleg trottoir ter hoogte van Havenmeester
• Galjoenstraat:  aanleg trottoir ter hoogte van Havenmeester
• Gondelstraat:  aanleg trottoir ter hoogte van Havenmeester

Bovenstaande projecten moeten eind dit jaar zijn afgerond.

In Tilburg is een Ondersteunings-
fonds opgericht voor Tilburgers 
die dit jaar onverwacht te maken 
krijgen met een flinke terugval 
in hun inkomen of een forse toe-
name van uitgaven. Verlaging van 
toeslagen (kindgebonden budget, 
zorg- en huurtoeslag), baanverlies, 
verhoogd eigen risico voor zorg-
verzekering… allemaal mogelijke 
oorzaken. 

Het Ondersteuningsfonds is een 
tijdelijk fonds voor burgers, kleine 
zelfstandigen en ZZP’ers. Bij een 
plotselinge daling van inkomsten, 
kan het ondersteuningsfonds 

voorkomen dat financiële proble-
men onnodig oplopen. Afhankelijk 
van de situatie variëren bedragen 
van honderden tot maximaal 7500 
euro. 

Aanvragen tot eind dit jaar
Aanvragen kan tot einde van dit 
jaar. Tilburgers die in aanmerking 
willen komen, kunnen contact 
opnemen met een maatschappelijk 
werker van ContourdeTwern of van 
het Instituut voor Maatschappelijk 
werk. Meer informatie op www.
contourdetwern.nl of bel (013) 583 
99 99. 

De gemeente Tilburg stelt een bedrag beschikbaar om leuke dingen te on-
dernemen en nieuwe mensen te leren kennen. Bewegen, sporten, muziek, 
cultuur, cursussen, lidmaatschap en activiteiten KBO, uitstapjes… Meer dan 
150 aanbieders zorgen voor een gevarieerd aanbod. Voor ieder wat wils, 
ongeacht leeftijd of beperking. 

Voor wie
Iedereen met een inkomensgrens van maximaal 130% van het sociaal mi-
nimum. De aanvrager van de meedoenregeling en gezinsleden krijgen een 
budget om te besteden aan een (of meerdere) activiteiten op de website 
www.tilburg.nl/meedoenregeling. In de tabel ziet u direct of u in aanmer-
king komt. 

Aanvragen
Tot 1 januari 2014 ontvangen deelnemers een bedrag van 35 euro. Vanaf 
1 januari 2014 is dat 100 euro per kalenderjaar. Ga naar www.tilburg.nl en 
zoek op ‘meedoenregeling’. Een  aanvraagformulier is af te halen bij Loket Z 
of te bestellen via telefoonnummer 14 013. 

Nieuwe openingstijden 
stadswinkel Centrum 
per 1 januari 2012:

Voorkom wachttijden en maak een 
afspraak op www.tilburg.nl of bel 14 013

Zonder afspraak

8  -  11 uur
8  -  11 uur
8  -  11 uur
8  -  11 uur
8  -  11 uur

Met afspraak

11  -  18 uur
11  -  20 uur
11  -  18 uur
11  -  20 uur
11  -  18 uur

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

In de Piushaven wordt niet alleen volop gebouwd aan de nieuwe woningen. De open-
bare ruimte ondergaat ook een metamorfose. Zo zijn er werkzaamheden aan het 
trottoir, de weg en de groenstrook aan de Havendijk noord (tussen de Ringbaan Oost 
en de Prinsenhoeven). Bovendien is de inrichting van het openbaar gebied bij nieuw-
bouwproject De Werf in volle gang. Kijk voor meer informatie over wat er allemaal 
gebeurt en nog te verwachten is in de Piushaven op www.piushaven.nl.  
Op de homepage staat een plattegrond van het gebied, waarop alle bouw- en weg-
werkzaamheden te zien zijn.

Tips of meldingen over overlast 
in de buurt zoals zwerfvuil, een 
kapotte stoeptegel of speeltoe-
stel, kunnen gemeld worden bij 
het Centraal Meldpunt van de 
gemeente.  
Melden kan via de website (www.
tilburg.nl) en via het algemene te-
lefoonnummer 14 013.  Meldingen 
voor de politie zoals verkeersover-
tredingen, kunnen doorgegeven 
worden via het algemene nummer 
van de politie: 0900 - 8844.

Meldingen doorgeven kan ook via 
de Buiten Beter App. 

Tot slot
  
Kijk voor meer informatie op 
www.wijkraadkoningshaven.nl.   
Vragen, ideeën of tips? Neem 
contact op met Bea van Beers of 
Anthonie Quispel van de gemeen-
te. Bea: 06 1588 18 46 en 
bea.van.beers@tilburg.nl.
Anthonie: 06 2219 78 76 en 
anthonie.quispel@tilburg.nl. 

Meedoenregeling  

Burgernet werkt  



11 vragen aan........... Jan-Piet
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Hoevenseweg 2 . Tilburg . 06 54358939 . www.villapastorie.nl . info@villapastorie.nl

bijzondere logeerkamers

borrelen aan het water
of in de tuin

lunch onder de veranda

koffie in de salon

 dit kan allemaal vanaf 22 november !

CMYK: 90 M + 86 Y

PANTONE: WARM RED

Clercxstraat 16 Tilburg
Niels van der Burgt

www.beruchtontwerp.nl
niels@beruchtontwerp.nl

Wie ben je en wat doe je?
Mijn naam is Jan-Piet Kruijs en 
ik ben sinds vorig schooljaar de 
locatiedirecteur van basisschool 
Pendula aan de Hoogvensestraat.

Verliefd, verloofd of 
getrouwd?
Ik ben verloofd met Floor en 3 mei 
2014 is de trouwdatum.

Wat is je favoriete boek?
Alle kookboeken.

Wat is je favoriete muziek?
Jazz.

Waarvoor mag je 
‘s nachts wakker worden 
gemaakt?
Voor een goede kop koffi e.

Wat vind je de mooiste 
plek in je omgeving?
IKC (Integraal Kind Centrum) 
Pendula natuurlijk.

Wie zou je wel eens 
willen ontmoeten en 
waarom?
Stephen Covey. Helaas overle-
den, maar met hem had ik wel 
eens willen praten over hoe hij 
tot bepaalde inzichten is geko-
men op het gebied van leider-
schap.

Wat zou je veranderen 
als jij de burgemeester 
van Tilburg zou zijn?
Ik zou het beschikbare geld op 
een andere manier investeren 
in jeugd- en onderwijszaken.

Waaraan zou je je laatste 
tientje uitgeven?
Aan een goed boek.

Wil je verder nog iets kwijt?
Leuk nieuw item voor de Wijk-
krant! Zullen we deze vragen ook 
aan de andere directeuren van de 
scholen in onze wijk voorleggen?

Aan wie zullen we deze 
vragen de volgende keer 
stellen?
Aan Wies van Berkel, directeur 
van Basisschool Panta Rhei.

IKC Pendula



Restyling buurthuis Jeruzalem
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Tijdens een van de dagelijkse koffie-uurtjes kwam ter sprake 
dat het buurthuis nogal kleurloos en saai was. Zo ontstond 
het idee om Buurthuis Jeruzalem eens grondig te restylen. 

De studenten, die de afgelopen jaren in deze buurt al heel wat projecten 
uitgevoerd hebben, namen ook nu weer het voortouw.

Buurtvergadering
Op 22 augustus belegden ze een buurtvergadering. Fantasierijke bewoners 
kwamen daar met veel ideeën om het buurthuis gezelliger te maken. De 
leukste plannen werden uitgekozen en tegelijkertijd werd bekeken hoe die 
het beste uitgevoerd konden worden. De daad werd meteen bij het woord 
gevoegd. Een week later werden die plannen ook al uitgevoerd door bewo-
ners en studenten samen. 

Grote  opknapbeurt
In het laatste weekend van augustus 
gonsde het buurthuis drie dagen lang 
van al die  activiteiten. De kantine, 
de grote zaal en de handwerkruimte 
werden grondig onder handen geno-
men en zelfs het achterplaatsje kreeg 
een opknapbeurt. Maar het viel nog 
niet mee om in zo’n korte tijd alles 
voor elkaar te krijgen. 

In de kantineruimte was de bijzondere wandversiering, die de darthoek 
zou gaan versieren, het meest bewerkelijk. Hoe hard daar ook aan gewerkt 
werd, helemaal af maken lukte niet. 

Boven het biljart kwam een kleurrijk bord en achter de koffietafel werd met 
kleurrijke meubels een gezellige zithoek gecreëerd.

Het is nog de enige beheerde 
speeltuin van Tilburg, vertelt Jan 
van Laak (62). En de toekomst is 
onzeker, want bezuinigingen. We 
hebben het over de speeltuin op 
het Stuivesantplein. En Jan is de 
beheerder. Hij is er een tijdje tus-
senuit geweest. “Geopereerd aan 
de rikketik, ik heb een hele rits-
sluiting”, vertelt Jan. Nu is hij op 
therapeutische basis weer voor-
zichtig aan het opstarten. Maar 
wat-ie vroeger allemaal deed, het 
hele plein bijhouden, dat gaat niet 
meer. Gelukkig heeft hij hulp van 
toezichthouders Hennie en Guusje, 
ook van de Diamant. 

Diamant
Al 41 jaar werkt Jan voor de 
Diamantgroep. “Ik heb altijd in 
de groenvoorziening gewerkt, ik 
ben ‘n buitenmens”, vertelt Jan 
deze maandagochtend in de keet 
in de speeltuin, waar ook Hennie 
en Guusje aanwezig zijn. Zes jaar 
geleden kon hij als toezichthouder 
beginnen bij de speeltuin en toen 
Wally, de beheerder, met pensioen 
ging, volgde Jan hem op. 

Stoppen
“Leuk werk. Ik heb het altijd met 
plezier gedaan”, vertelt Jan. Dat 
de kinderen fijn konden spelen, 
daar deed en doet Jan het voor. 
Hij is nu tweeënzestig en wil 
eigenlijk wel stoppen. 
Vanwege zijn gezondheid. Maar 
tegelijk vindt hij het ook moeilijk 
om afscheid te nemen van ‘zijn’ 
kinderen. 

Ome Jan van de speeltuin

Petitie!

“De contacten zijn zo leuk. Met 
de kinderen, maar ook met de 
ouders. In de zomer zitten we 
vaak met z’n allen buiten op de 
bank. Bakje thee erbij. Gezellig.”  

Regels 
Ome Jan wordt hij genoemd door 
de kinderen, opa Jan door de 
ouders. De kinderen zijn dol op 
hem. De speeltuin is toegankelijk 
voor kinderen van nul tot veertien 
jaar. “Maar ik heb wel mijn regels 
hoor”, zegt Jan. “Als kinderen 
vervelend zijn, moeten ze weg. 
Soms geef ik iemand een plein- of 
speeltuinverbod voor een tijdje. 
Want die groten, die kunnen nog 
wel eens klieren. En dat tolereer ik 
dus niet. 
Schelden, spullen vernielen, 
rotzooi maken… dan stuur ik ze 
weg. Het gaat erom dat het veilig 
is voor die kleintjes. Daar waak ik 
voor.” 

Sleutel 
Omdat Jan geen hele dagen meer 
kan werken, is de speeltuin vaak 
onbemand. Want ook Hennie en 
Guusje zitten er maar een paar 
uur per dag. “Maar er zijn drie 
mensen op het Stuivesantplein die 
een sleutel hebben. Die houden de 
boel ook in de gaten”, vertelt Jan. 

Brandweer 
Voor een geschaafde knie kunnen 
kinderen in de keet terecht. Jan 
plakt pleisters, ontsmet met jodi-
um als het nodig is. En er is een 
wc. Dan moeten ze ook eerst de 
sleutel bij Jan komen halen. “Want 
ik wil de boel wel bijhouden. Ik 
hou van netjes”, zegt Jan. 
Nee, gelukkig zijn er nooit grote 
ongelukken gebeurd in de speel-
tuin. Jan waakt goed over de kind-
jes. “Als ik zie dat zo’n kleintje die 
grotere glijbaan op wil klimmen, 
dan grijp ik in. Veel te gevaar-
lijk.“ Een keer heeft de brandweer 
eraan te pas moeten komen. “Er 
zat een kind vast in de schommel. 
Dat was in zo’n bakje. Ze kon er 
met geen mogelijkheid meer uit. 
Toen is ze er door de brandweer 
uitgetakeld.” 

Statiegeld 
En als het er dan toch van moet 
komen dat Jan afscheid moet 
nemen, dan wil hij dat groots aan-
pakken. “Al zes jaar, zo lang als ik 
hier werk, stop ik het statiegeld in 
een grote bacardifles. Statiegeld 
van mijzelf van thuis en van wat ik 
allemaal opraap aan lege flessen 
hier op het plein. Ja, iedere dag 
doe ik een rondje over het plein 
en dan zoek ik alles bij elkaar wat 

die hangjeugd hier wegkwakt. 
Ik heb al een aardig bedrag bij 
elkaar gespaard. Loopt al tegen 
de duizend euro. En dat geld, 
daar ga ik een afscheidsfeest van 
geven. Met zo’n frietkraam, een 
suikerspinkraam, de hele mikmak, 
allemaal voor de kinderen. “

Niet verder vertellen! 
Maar ssst, niks tegen de kinderen 
zeggen. Dit moet een verrassing 
blijven. En of dat komend voor-
jaar zal zijn of dat Jan nog even 
doortrekt tot hij vijfenzestig is, dat 
weet hij op dit moment nog niet. 
Dat hangt ervanaf hoe het met 
zijn herstel gaat. En met de plan-
nen van de gemeente! Laten we 
voor de kinderen en voor Jan zijn 
gezondheid (en voor de inhoud 
van de fles) hopen dat hij nog 
even doorgaat!

Een paar dagen na bovenstaand 
interview, kregen Jan, Hennie en 
Guusje te horen dat ze wegbezui-
nigd gaan worden. Geen beheer 
meer na 1 januari 2014. Een grote 
klap voor de heren. En voor de 
speeltuin. Geen toezicht meer, 
kindjes kunnen niet meer naar de 
wc, geen eerste hulp… Jan en zijn 
vrienden laten het er niet bij zit-
ten. Samen met bewoners gaan ze 
actie ondernemen. 
Als u inmiddels nog niet getekend 
heeft, dan hierbij het dringende 
verzoek de petitie voor het behoud 
van het beheer van de speeltuin 
te komen tekenen in wijkgebouw 
De Spil.

De grote zaal achter gezellig maken was ook nog een hele toer. Om lelijke 
plekken aan de muren weg te werken werden afgedankte schilderijtjes wit-
gekalkt en in Mondriaan-stijl beschilderd. Het was de bedoeling om het grote 
schilderij van de levensboom af te maken en dat boven de ingang van die 
zaal te hangen. Het werd wel mooi afgeschilderd, maar bleek te zwaar om 
het daar op te hangen. 

Ook het lokaaltje, waar de hand-
werkgroep hun kunstige haak- en 
breiproducten maken, werd gezelliger 
gemaakt. De verwarmingsbuizen wer-
den met rood, wit en groene lapjes 
opgesierd. Later kwamen daar nog 
twee collages van kleine schilderijtjes 
aan de wanden te hangen.
Het waren behoorlijk vermoeiende, 
maar erg gezellige dagen. Af en 
toe even pauze om met elkaar wat 
te drinken en na afloop nog samen 
verse frieten eten. Na die drie dagen 
was er veel gedaan, maar helemaal 
af was het nog niet. 

Inwijding
Op 29 september, tijdens de Buurtdag, waar veel buurtbewoners een kijkje 
kwamen nemen in het gerecyclede buurthuis, zag het er overal pico bello 
uit. Buurthuis Jeruzalem kon weer feestelijk in gebruik genomen worden. De 
bewoners, die 3 dagen lang zo hard gewerkt hadden, kregen van de studen-
ten een mooie gerbera-bloem.
Aan de grote zaal moet nog wel het een en ander gedaan worden, maar dat 
komt binnenkort vast wel dik voor mekaar.

Tekst: Gerrie Peters

Tekst: 
José de Jonge



Maatschappelijk 
werk in de buurt
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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 

Actief in je buurt?  Gratis gebruik van het wijkcentrum!

Dit najaar start Contourde 
Twern een proef in de wijk-
centra Jeruzalem, de Spil, 
Spijkerbeemden en Ypelaer. 
Bewoners die actief zijn in 
de wijk of  in het wijkcen-
trum kunnen gratis gebruik 
maken van faciliteiten in 
het centrum. 

Actief zijn in het wijkcentrum of in 
de wijk kan op heel veel manie-
ren: vrijwilliger bij een jeugdclub 
of bij een ouderenactiviteit, 
een bardienst draaien in het 
wijkcentrum, bestuurslid van de 
wijkorganisatie worden, enz. 

“Er is zoveel te doen in en rond 
het wijkcentrum, daar zit voor 
iedereen wel wat bij”, zegt Gon 
Mevis, directeur van Contour-
deTwern. “Met deze proef willen 
wij bewoners meer betrekken bij 
buurtactiviteiten. Wij verwachten 
dat mensen het centrum echt als 
‘hun’ buurthuis gaan ervaren.” 

Bruisen
We vinden het, net als de gemeen-
te, belangrijk dat bewoners zich 
zoveel mogelijk eigenaar voelen 
van het centrum in de eigen buurt 
of wijk. 

Inge Smits is de maatschappelijk 
werker in uw buurt.
Wilt u een gesprek met haar? Kom 
dan naar het spreekuur of bel voor 
een afspraak bij u thuis of in het 
buurtcentrum.

U kunt ook het buurtcentrum 
binnenlopen om een afspraak te 
maken.
Als Inge er niet is, kunt u een 
bericht achterlaten bij de beheer-
der. Ze neemt dan zo snel moge-
lijk contact met u op.
De dienstverlening van het maat-
schappelijk werk in de buurt kost 
u niets.

Inge Smits 
013 542 47 98 
(buurtcentrum Jeruzalem)
013 542 57 29  
(buurtcentrum de Spil) 

E-mail:
ingesmits@conntourdetwern.nl

Spreekuur:
Dinsdag en woensdag 
Van 9:00 tot 10:30 uur
Buurtcentrum Jeruzalem

Maandag 
Van 9:00 tot 10:30 uur 
Buurtcentrum De Spil

Maak jij het verschil?

De afdeling Satijnhof (dementerenden) van Jozefzorg zoekt een vrijwilliger 
die met hulp van de bewoners de moestuin onderhoudt. Daarnaast zoeken 
ze een wijkbewoner die bekend is met flora en fauna in het Leijpark om als 
gids rondleidingen te verzorgen.

Een heer met de ziekte van Parkinson wil gezelschap van een vrijwilliger, 
zodat zijn vrouw (mantelzorger) een middagje weg kan.

Een mevrouw (83) zoekt een maatje die 1 x per 2 weken met haar een 
uurtje de stad in gaat. Door haar conditie durft zij dat niet alleen.

Wijkhulp
Ken jij wijkbewoners die eens een keertje hulp nodig hebben, bijvoorbeeld 
als de mantelzorger uitvalt? Of heb jij zelf wel eens hulp nodig en kan jouw 
eigen omgeving daarin niet helpen?

Wijkcentrum Spijkerbeemden: 
Openingstijden: maandag en woensdag van 8:30 tot 12:30 uur.

Steunpunt Vrijwilligerswerk Zuid-Oost
Tel: 013 543 09 22
E-mail: vrijwilligerssteunpuntzuidoost@contourdertwern.nl

Vrijwilligers gezocht!

Dat kan door het beheer helemaal 
over te nemen. “Zo’n totale over-
name is niet voor alle wijken haal-
baar,” reageert Gon Mevis, “want 
dat vraagt heel veel van de wijken 
en wijkbesturen. Met het gratis 
gebruik van het centrum in ruil 
voor je inzet voor de buurt kunnen 
we hetzelfde bereiken. Namelijk 
dat buurtbewoners het centrum 
zien als hún ontmoetingsplek én 
dat het centrum gaat bruisen 
doordat er heel veel laag-drempe-
lige activiteiten plaatsvinden.”

Meer zelf doen
De gemeente Tilburg, die de 
exploitatie van de centra finan-
ciert, ondersteunt deze plannen 
van ContourdeTwern. Dat is nodig 
want er komen minder huurop-
brengsten binnen. 

Gon Mevis daarover: 
“Met deze proef wordt er minder 
geld rondgepompt. We hebben 
natuurlijk in deze proef minder 
huuropbrengsten maar ook minder 
kosten omdat bewoners meer zelf 
gaan doen. De proef moet uitwij-
zen of we als ContourdeTwern de 
huurderving kunnen opbrengen. 
Bovendien denken we dat nog 
meer wijkbewoners dan nu hun 
buurtcentrum gaan gebruiken. En 
dat is de echte winst!”

Als de proef slaagt, zal die 
in 2014 worden uitgerold 
over meer centra in Tilburg. 
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Nieuwjaarsbijeenkomst voor 
veteranen en (oud)militairen

Saboréa España - Proef Spanje

Zaterdagmiddag 4 januari 
2014 organiseert de Bond 
van Wapenbroeders, 
Afdeling Midden-Brabant 
een nieuwjaarsbijeenkomst 
voor veteranen en (oud)
militairen uit Tilburg en de 
regio. Ook de partners zijn 
van harte welkom. 

De bijeenkomst begint om 14:00 
uur en wordt gehouden in gebouw 
‘Levensbouw’, aan de Melis 
Stokestraat 40 in Tilburg. Tijdens 
deze bijeenkomst kunnen vetera-
nen en (oud)militairen elkaar ont-
moeten en ervaringen uitwisselen. 
Het is een feit dat je verhaal beter 
te vertellen is aan iemand, die 
hetzelfde heeft meegemaakt, dan 
aan iemand die zich geen voorstel-
ling kan maken van de situatie. 

De Bond van Wapenbroeders 
ontvangt de gasten met een kopje 
koffie en iets lekkers en daarna 
wordt een hapje en een drankje 
geserveerd. De aanwezigen kun-
nen deze middag ook deelnemen 
aan een loterij met mooie prij-
zen. De Bond van Wapenbroeders 
hebben van september tot en 

Alles bij Doncurado ademt 
Spanje. De Mercado, waar 
je uitsluitend authentieke 
Spaanse producten aantreft 
die verkrijgbaar zijn voor 
een gezellig Spaans avondje 
thuis en de Taberna, waar 
je in gemoedelijke sfeer 
kunt genieten van de mooie 
producten die het Spaanse 
land te bieden heeft.  

Lunchen op z’n Spaans
Wie luncht bij Doncurado heeft 
volop keuze. Dinsdag tot en met 
zondag kun je er terecht voor een 
heerlijke Spaanse lunch. 
Een typische lekkernij uit 
Baskenland en de Navarrastreek 
zijn Pinxtos: kleine stukjes brood 
belegd met een mix van ingrediën-
ten bij elkaar gehouden met een 
prikkertje. 

met de maand mei iedere tweede 
donderdag van de maand een 
bijeenkomst in ‘Levensbouw’. 
Afwisselend vanaf september is 
dat om 19:30 of om 14:00 uur. 
Naast lezingen over diverse mis-
sies, waaraan leden hebben deel-
genomen, wordt er ook gezellig 
gekletst. In mei wordt het seizoen 
afgesloten met een uitstapje en 
een etentje. Naast deze bijeen-
komsten organiseert de Bond van 
Wapenbroeders enkele herden-
kingen rondom de bevrijding van 
Tilburg en omgeving. Indien u 
meer informatie wenst over deze 
Nieuwjaarsbijeenkomst of over 
de Bond van Wapenbroeders dan 
kunt u contact opnemen met de 
voorzitter, Jan Schrijver: 
Telefoon: 013-5345985 
E-mail: schrijver30@zonnet.nl

Ook kun je kiezen uit heerlijke 
Montaditos: belegde gegrillde 
ministokbroodjes. 
Montaditos worden warm of koud 
geserveerd, met vlees of vis. 
Wens je toch liever een Bocadillo 
(Spaans broodje) dan wordt deze 
met liefde voor je gemaakt!

Tapasvitrine
Zeg ‘Spaanse keuken’ en vrijwel 
iedereen denkt aan tapas. De 
vrolijke, informele manier van 
eten en de uitgesproken medi-
terrane smaken zijn voor velen 
herkenbaar. De lange traditie 
begon met het afdekken (tapar) 
van het glas om vliegen buiten 
te houden. In deze tijd zijn de 
kleine hapjes bij uitstek geschikt 
als lekker hapje bij een gezellige 
borrel. Tapas zijn een symbool 
voor gastvrijheid, vriendschap en 

smaak. Het belangrijkste is dat de 
ingrediënten vers en van goede 
kwaliteit zijn. Dat is bij Doncu-
rado ook het geval. Wekelijks op 
donderdag, vrijdag, zaterdag en 
zondag worden er steeds wisse-
lende en authentieke tapas bereid, 
zowel warm als koud. Je kiest je 
eigen hapjes in de vitrine en deze 
worden aan tafel geserveerd. Zo 
kun je, onder het genot van een 
lekker glaasje vino, tegenwoordig 
je buikje rond eten in de gezellige 
Spaanse sfeer die je bij Doncurado 
gewend bent. 
 
Openingstijden
Wie ‘s avonds van de gezellig-
heid en lekkernijen wil genieten, 
kan tegenwoordig op donderdag, 
vrijdag en zaterdagavond terecht. 
Om de gasten de volgende dag 
weer in de beste omstandigheden 
te verwelkomen, wordt de 
borrel donderdag rond 23:00 uur 
en vrijdag en zaterdagavond rond 
24:00 uur afgerond. De traditione-
le zondagmiddagborrel loopt rond 
20:00 uur ten einde. Dinsdag- en 
woensdagavonden worden exclu-
sief vrijgehouden voor wijnproeve-
rijen of groepsborrels voor grotere 
gezelschappen. Wil je hier meer 
informatie over, kun je altijd even 
contact opnemen. 

Geen tapas zonder wijn
Tapas eten zonder (alcoholisch) 
drankje is eigenlijk ondenkbaar. 
Neem net als de Spanjaard alle 
tijd voor het eten en drinken, want 
genieten van de tapas en pinchos 
staat bijna gelijk aan het genieten 
van het leven. Een wijnproeve-
rij voor een grote groep of juist 
in het klein? Waarom past die 
ene wijn juist beter bij dat hapje 
dan een andere? Een wijnproe-
verij met vrienden met lekkere 

Spaanse hapjes? Kom je gezellig 
borrelen met een tapa, dan kun 
je tegenwoordig ook kiezen voor 
een ‘mini-wijnproeverij’. Bij de 
tapas die je kiest uit onze vitrine, 
worden bijpassende proefglaas-
jes wijn geserveerd om de opti-
male smaakbeleving te creëren.  
Of toch liever gezellig met een 
groep vrienden of vriendinnen een 
zaterdagmiddag ‘high-wine’?  En 
bedenk: het laatste glas wijn is 
in Spanje altijd de penultima: de 
voorlaatste!

Feestdagen
Thuis met familie en vrienden de 
feestdagen doorbrengen onder 
het genot van een heerlijke echte 
Spaanse ham met een dito glaasje 
Spaanse wijn? Deze producten zijn 
verkrijgbaar in de Mercado. 

Om zeker te zijn kun je de pro-
ducten vooraf bestellen via een 
bestelformulier. Deze liggen klaar 
in de Mercado. Of eenvoudiger: je 
stuurt een mailtje naar 
info@doncurado.nl, dan ontvang 
je de bestellijst per mail. 

Hasta pronto a todos!



Kent u de Brede School al?

Afscheid Marieke Moorman

Opening ‘De Kastanje’
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Daarnaast zet de Brede School 
zich, in samenwerking met alle 
partners, in voor ouderbetrokken-
heid, samenwerking en VVE (voor- 
en vroegschoolse educatie). 

De VoorleesExpress 
Een andere activiteit die plaats-
vindt in het kader van brede 
schoolontwikkeling voor kinderen 
is de VoorleesExpress die weer 
gepland staat in februari 2014. 
De VoorleesExpress is een project 
waarbij kinderen die moeite heb-
ben met taal 20 weken lang thuis 
voorgelezen worden door enthou-
siaste vrijwilligers. De kinderen 
horen meer taal, dit geeft ze bete-
re kansen in het onderwijs. Ook 
vinden ze het lezen van boeken 
leuker. Lezen wordt leuk! Gezinnen 
kunnen zich via school aanmel-
den voor de VoorleesExpress voor 
kerst 2013.  Voor informatie kijkt 
u op www.voorleesexpress.nl. 

De Brede School Konings-
haven is geen echte school 
en heeft geen eigen gebouw. 
De Brede School Konings-
haven is de verzamelnaam 
voor de samenwerking van 
scholen met organisaties 
zoals Kinderstad, Contour-
deTwern, GGD en cultuuror-
ganisaties zoals Factorium, 
Bibliotheek Midden-Brabant 
en tal van andere organisa-
ties rondom de Piushaven. 

Samen bieden wij u en uw kind een 
uitdagend programma!
De Tilburgse brede schoolaanpak 
werkt aan een integrale samen-
werking tussen organisaties voor 
kinderen van 0 tot 12 jaar en hun 
ouders.

Achter de schermen
De Bredeschoolcoördinator van
Brede School Koningshaven is Yoni 
Paridaans. Voor sommigen een 
bekend gezicht maar voor ande-
ren een stuk minder, aangezien de 
coördinator met name ‘achter de 
schermen werkt’. 
Mede door inzet van de Brede 
School in opdracht van alle scholen 
in Koningshaven kunnen er plusac-
tiviteiten plaatsvinden voor kinde-
ren. Dit zijn naschoolse activiteiten 
aansluitend aan het schoolpro-
gramma. 

Brede School Koningshaven 
bedankt wethouder Marieke 
Moorman voor haar inzet en 
betrokkenheid in de wijk.

Basisschool Pendula
Marieke als betrokken (weth)ouder 
voor IKC en basisschool Pendula! 
Marieke toonde haar betrokken-
heid niet alleen als wethouder, 
middels het officieel openen van 
IKC Pendula in 2011 en onlangs 
nog met het openen van buurt- en 
schoolparkje De Kastanje. Ook 
was Marieke actief als betrokken 
(p)luizenmoeder op basisschool 
Pendula!

De scholentocht komt er 
weer aan. Alle ouders en 
verzorgers van kinderen 
tussen 2 en 4 jaar in de 
wijk Koningshaven hebben 
hier een uitnodiging voor 
gekregen. 

Vrijdagochtend 13 december heb-
ben ouders de mogelijkheid bij alle 
scholen in Koningshaven een kijkje 
in de keuken te nemen, zij kun-
nen zich zo alvast oriënteren op 
de verschillende scholen en kijken 
wat het beste bij hun kind past. 

3 scholen op 1 ochtend
Tijdens de scholentocht bezoeken 
de ouders, onder begeleiding, op 
één ochtend de basisscholen in 
de wijk, dat zijn de basisscholen 
Panta Rhei, Pendula en Fatima. Zij 
krijgen informatie van en over de 
scholen en er is gelegenheid om 
vragen te stellen. 

Ook in het schooljaar 2013-
2014 biedt Brede School 
Koningshaven weer veel 
plusactiviteiten aan. Plus-
activiteiten zijn naschoolse 
activiteiten die op elke 
school binnen onze brede 
school worden aangeboden. 

Deze activiteiten worden aanslui-
tend aangeboden op het lespro-
gramma en worden verzorgd door 
(gast)docenten. De plusactiviteiten 
kunnen gezien worden als een 
verbreding of verdieping van het 
reguliere lesprogramma. Er zijn 
vier zogenoemde plusperiodes in 
het schooljaar voor kinderen van 
groep 1 t/m 8. 
(3 periodes op BS Panta Rhei) 
Elke periode duurt 6 weken en het 
aanbod varieert per periode. 

Inschrijven
Voor elke periode kunnen kinde-
ren zich inschrijven voor één of 
meerdere activiteiten. Per school 
is een eigen naschools programma 
gemaakt zodat iedere school een 
activiteitenprogramma heeft dat 

De Kastanje
Door herinrichting van het parkje 
is weer aangestuurd om de 
verbinding te leggen tussen school 
en omgeving”.

Voor meer informatie kijk op 
http://www.bspendula.nl/kastan-
je-geopend/

Wist u dat . . . peuters die van de 
peuterspeelzaal overgaan naar de 

basisschool een heel dossier 
meenemen om de school goed 

voor te bereiden op hun komst?

Wist u dat . . . Brede School 
Koningshaven de eerste brede 

school van Tilburg is? 
Op 7 september 1998 is zij ontstaan 

vanuit basisschool Andreas (nu Pendula).

Wist u dat . . . Koningshaven 
maar liefst 3 peuterspeelzalen, 3 BSO’s 

en 6 kinderdagverblijven telt?
Scholentocht Koningshaven

Plusactiviteiten

Programma
Het programma van de scholen-
tocht start om 8:30 uur en duurt 
tot 13:00 uur. De ouders worden 
om 8:30 uur verwacht bij buurt-
huis Jeruzalem. Na sluiting van de 
inschrijving ontvangen alle ouders 
het gedetailleerde programma. 
Bent u ouder/verzorger van een 
kind van 2 tot en met 4 jaar? U 
kunt zich nog tot 8 december digi-
taal inschrijven op de website van 
Brede School Tilburg. 

Meer informatie
Kijk op www.bredeschooltilburg.
nl  en kies ‘Brede School Konings-
haven’, tot slot klikt u de link 
‘inschrijven scholentocht’ aan. 
Op de website vindt u ook meer 
informatie over de Brede School 
Koningshaven, onder andere over 
de basisscholen en de kinderop-
vangmogelijkheden in uw wijk!

past bij de school. 
Het programma kunt u vinden op 
onze website:  
www.bredeschooltilburg.nl en 
dan gaat u naar ‘Brede School 
Koningshaven’ en ‘Activiteiten’.

Kinderen van de basisscholen 
Fatima, Panta Rhei en Pendula 
hebben zich ook dit jaar weer aan 
kunnen melden voor de plusactivi-
teiten. In totaal zijn er maar liefst 
496 inschrijvingen voor de diverse 
plusactiviteiten dit hele schooljaar, 
dit betekent dat alle activiteiten 
van dit schooljaar maar liefst 
door 496 kinderen bezocht zullen 
worden! 

Yoni Paridaans



 Achttiende jaargang 16 nummer 4 dec 2013

Nieuw leven in de AaBe fabriek

Het ketelhuis aan de westzijde van de fabriek met de bekende schoorsteen 
krijgt in het ontwerp een horeca functie.

In de 300 meter lange fabrieksgang is het straks prettig winkelen. 
Onder meer Blokker vestigt zich hier met een aantal formules.

Op donderdag 31 oktober was het eindelijk zover. Wethouder 
Berend de Vries gaf samen met twee winkeliers het officiële 
startsein voor de bouw van Retailpark Tilburg AaBe. 
De start luidde een nieuwe veelbelovende toekomst in voor 
het monumentale pand van de voormalige textielfabriek AaBe.

De AaBe textielfabriek is een begrip in Tilburg. Bijna iedere Tilburger kent 
wel iemand die ooit bij AaBe heeft gewerkt. De lege fabriekshallen en  de 
schoorsteen die je al van veraf kunt zien, getuigen van een roemrijk indus-
trieverleden. De fabriek sloot in 1997 haar deuren en het complex raakte 
sindsdien in verval. Daaraan komt nu gelukkig een einde. Rialto Vastgoed-
ontwikkeling B.V. uit ’s-Hertogenbosch herontwikkelt het AaBe Complex tot 
een aantrekkelijk Retailpark.

Winkelen wordt een belevenis
Inwoners van Tilburg en omstreken kunnen straks in de AaBe Fabriek terecht 
voor een groot aanbod aan zowel lokale ondernemers als landelijke winkel-
ketens. Woonwinkels, horeca en een buurtwinkelcentrum maken onderdeel 
uit van het plan. Onder andere Jumbo, Lidl, Blokker Tuin, Kruidvat, Mees-
terbakker van Iersel, Xenos, Big Bazar, Intertoys en Leen Bakker gaan zich 
vestigen in het nieuwe centrum.
Volgens directeur Kees Schipper wordt winkelen in de AaBe Fabriek een 
belevenis. ‘Winkelen in een schitterend gerestaureerd pand biedt veel toege-
voegde waarde,’ zegt hij. ‘Daar komt bij dat dit een goed bereikbare locatie 
is met voldoende parkeerruimte.’ 

Industriële sfeer
In het ontwerp van architect Rijnboutt blijft de kenmerkende industriële 
sfeer van de AaBe Fabriek overeind. De oorspronkelijke gevels, de schoor-
steen en de fabrieksgang blijven in het ontwerp behouden. Verder worden 
oude elementen, zoals de art deco-versieringen, het sheddak en de draag-
constructie, in ere hersteld. Overal zul je kunnen zien dat het een gebouw 
met een verleden is. Geen strak gestucte muren dus, maar een stoer, indus-
trieel uiterlijk. 

De restauratie van de AaBe Fabriek wordt mede mogelijk gemaakt met steun 
van de Provincie Noord-Brabant.

Planning (prognose)
• Start bouw en gevelrestauratie 
 aan de Fatimastraat oktober 2013
• Sloopwerkzaamheden november/december 2013 
• Bouwwerkzaamheden vanaf januari 2014
• Oplevering buurtwinkelcentrum eind 2014
• Oplevering overige delen eind 2015, medio 2016

Werkzaamheden

Komende periode worden er restauratie-, sloop- en bouwwerkzaamheden 
uitgevoerd. De winkels aan de Wethouder Van Ierlantstraat blijven tijdens de 
werkzaamheden bereikbaar. 
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WijkCafé Koningshaven: bomvol

Ongeveer 120 wijkbewoners waren aanwezig bij het Wijkcafé

Tekst: Gerrie Peters
Fotografie: Cobie van den Berg

Op 12 november was het 
Klossenrek van Jozefzorg 
weer afgeladen vol. 
Ongeveer 120 wijkbewo-
ners waren afgekomen 
het WijkCafé. 

Veel mensen dreigen door 
het ijs te zakken 
Marjo Frenk (wethouder Zorg en 
Welzijn) leidde het 1e onderwerp 
in door ons wat algemene infor-
matie te geven over het armoe-
debeleid in Tilburg. “Het is een 
zorgwekkende ontwikkeling dat 
er momenteel zo’n 11.000 gezin-
nen van een inkomen beneden het 
minimum moeten rondkomen,” gaf 
zij aan, “want dan is het gevaar 
groot dat ze ‘door het ijs zakken’.” 
De gemeente Tilburg voert daar-
om een stevig armoedebeleid. Een 
belangrijk onderdeel daarvan is de 
schuldhulpverlening.
  
Kan iedereen overkomen
Marlies van Geel, leidinggevende 
van  het bureau Schuldhulpver-
lening, gaf daarna een duidelijk 
beeld hoe schuldhulpverlening in 
Tilburg werkt.  
“Het is een misverstand dat alleen 
mensen met een laag inkomen 
bij ons terecht komen. Iedereen 
kan financiële problemen krijgen,” 
aldus van Geel en ze gaf daarvan 
een paar duidelijke voorbeelden. 
“Door de crisis raken veel mensen 
hun baan kwijt en die kunnen dan 
hun vaste lasten niet meer beta-
len. Ook veel kleine zelfstandigen 
hebben het erg moeilijk om het 
hoofd boven water te houden.” 
Iedereen die financiële problemen 
heeft kan terecht bij dit bureau. 
“Maar je bent het snelst uit de 
ellende als je bij ons komt voor-
dat je torenhoge schulden hebt,” 
benadrukte Marlies.

Schuldhulpverlening
Dit bureau zetelt in het oude pand 
van het Brabants Dagblad tegen-
over het station en is geopend 
van maandag t/m donderdag van 
9:00 tot 16:00 uur en op vrijdag-
ochtend. 

Je kunt er altijd binnenlopen voor 
een vrijblijvend gesprek en er zijn 
geen kosten aan verbonden.
Marlies hielp ook het misverstand 
uit de weg dat schuldhulpverle-
ning het inkomen van mensen 
beheert. “Wat wij doen is mensen 
leren hoe ze hun geld het beste 
kunnen beheren. We geven advies 
hoe mensen met minder geld rond 
kunnen komen, maar we zijn er 
dus niet op gericht om mensen dat 
beheer uit handen te nemen.” 

Keuzes maken
Leren om met minder geld om te 
gaan, dat klinkt eenvoudig. Maar 
het  is helemaal niet zo simpel, 
is de ervaring van Marlies. Want 
welke keuzes moet je dan maken?  
Moet je minder uitgaan, of niet 
meer op vakantie? Of moet je je 
familie in het buitenland geen geld 
meer sturen? Schuldhulpverlening 
maakt zelf die keuzes niet, maar 
ondersteunt mensen bij het maken 
van die keuzes.
Om te voorkomen dat mensen 
eerst huizenhoge schulden opbou-
wen en dan pas hulp zoeken, 
werkt het bureau ook samen 
met woningbouwverenigingen en 
energiebedrijven. “Als mensen 
geldproblemen hebben, mer-
ken die instellingen het vaak het 
eerste. Mensen die hun huur of 
energierekening niet meer kunnen 
betalen, zitten vaak al flink in de 
problemen” weet Marlies van Geel. 
“Die instellingen verwijzen dan 
door naar de schuldhulpverlening 
en met hen kan dan vaak wel een 
regeling getroffen worden. Dat 
voorkomt dat mensen nog dieper 
in de problemen komen.”

Budgetcursus
Tot slot wees ze ons op de gratis 
budgetcursus van de gemeente, 
bedoeld voor mensen die moeite 
hebben met geldzaken en admi-
nistratie. Dat is een cursus van 
acht lessen. 

Meer informatie gewenst? 
Bel dan Schuldhulpverlening: 
tel. 013-14013 
(bereikbaar op werkdagen).

Ook meldde ze dat er sinds kort 
door de gemeente een onder-
steuningsfonds opgericht is voor 
Tilburgers die in 2012 of 2013 
te maken krijgen met een forse 
terugval in hun inkomen. Bel bij 
vragen hierover ContourdeTwern: 
013-583 99 99.

De Zonnebloem
De penningmeester van de Zon-
nebloem, Joop van de Ven, ver-
telde hierna over het werk van 
Zonnebloem. De naam is bekend 
bij vrijwel iedereen. Maar het 
is niet algemeen bekend dat de 
Zonnebloem zich richt op mensen 
met een fysieke beperking en ook 
niet dat deze vereniging zich niet 
alleen op ouderen richt, maar ook 
op mensen tussen de 25 en 45 
jaar. Het was ook verrassend te 
horen dat er zoveel vrijwilligers 
zijn die het werk van de Zon-
nebloem mogelijk maken: zo’n 
40.000 mensen. De meeste men-
sen weten ook wel dat de Zon-
nebloem leuke reisjes verzorgt. 
“Maar we doen nog veel meer,“ 
zegt Joop van de Ven. “Kerstvie-
ringen, vakantieweken en dagjes 
uit.” 

Gratis uit eten bij Shinzo!
De Wijkkrant is er voor (en door) wijkbewoners. Wij van de 
redactie zijn blij met kopij van bewoners. Maar zoals alle 
ingezonden stukken moeten die wel aan bepaalde regels vol-
doen, zodat we onze krant leuk en leesbaar kunnen houden.

Een van die regels is dat stukken redelijk actueel moeten zijn. Dat houdt in 
dat een stuk over een Sinterklaasviering bijvoorbeeld niet meer geplaatst 
kan worden in de wijkkrant die in april uitkomt. 

Onze wijkkrant komt 4 keer per jaar uit. Voor deze krant, die begin decem-
ber bij je op de deurmat is gevallen, werd begin november bepaald welke 
artikelen voor deze wijkkrant geschikt konden zijn. Ingezonden stukken over 
een activiteit van half september is dan al snel oud nieuws. Alleen als het 
heel bijzonder nieuws is, wordt een uitzondering op deze regel gemaakt.
Tóch in de Wijkkrant te lezen

Blij met kopij......

Omdat de redactie het ook zonde vindt als een leuk artikel over een 
geslaagd buurtfeest, waar de hele buurt ontzettend van heeft genoten, de 
prullenbak ingaat, is besloten dat zulke stukken een plaats krijgen op de 
website van onze Wijkkrant. Op die manier  komt ook ‘oud nieuws’ toch nog 
onder de aandacht van wijkbewoners die het leuk vinden om zulke stukken 
te lezen. 

De website: http://wijkkrant.wijkraadkoningshaven.nl

Daarbij geldt wel dat de redactie zich het recht voorbehoudt om stukken in 
te korten en aan te passen die erg lang of minder goed leesbaar zijn. 
Maar dat geldt voor alle stukken die in de wijkkrant geplaatst worden.

Eenzaamheid voorkomen
Wat misschien voor deze doel-
groep het belangrijkste is zijn 
de huisbezoeken, want een heel 
belangrijke doelstelling van de 
Zonnebloem is het voorkomen van 
eenzaamheid.
Mensen met een fysieke beperking 
raken vaak geïsoleerd. Dat ‘stille’ 
werk is dus ontzettend belangrijk 
en er worden jaarlijks dan ook 
heel veel huisbezoeken afgelegd. 
Gelukkig wordt het werk van de 
Zonnebloem gesponsord door veel 
grote bedrijven en ook door heel 
veel particulieren. De penning-
meester zou geen goede penning-
meester zijn als hij zijn luisteraars 
tot slot niet even op die mogelijk-
heid zou wijzen. 

Na de verhalen van beide sprekers 
smaakte de maaltijd weer uitste-
kend. Het WijkCafé biedt dan ook 
altijd weer een mooie gelegen-
heid om nieuwe mensen te leren 
kennen en oude contacten aan te 
halen.
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De Parel van Jeruzalem

Buurtwinkelcentrum gereed eind 2014

Parels zijn kostbaar. Maar 
deze Parel is bij veel wijk-
bewoners nog onbekend. 
De moeite waard dus om er 
eens kennis mee te maken! 

We vragen Malika en Hennie, twee 
gedreven vrouwen die de leiding 
hebben van deze groep, wat er te 
doen is bij De Parel. 
De Parel, een groep voor vrou-
wen, draait nu al weer een flink 
aantal jaren in Jeruzalem. Gestart 
in een leegstaand pand in de 
Sallandstraat en nu huizen ze 
al weer een jaar of twee in een 
van de leegstaande huizen in de 
Beemsterstraat achter het buurt-
huis. Tiwos heeft deze ruimtes 
beschikbaar gesteld en de vrou-
wen van De Parel hebben er een 
huiselijk en fraai ingericht huis van 
gemaakt. 

‘Moedergroep De Parel’ 
Staat er in sierlijke letters op het 
bord naast de voordeur.
“Dat moet je ruim opvatten”, zegt 
Malika, “het is niet alleen een 
groep voor moeders, maar een 
groep voor vrouwen en kinderen.”  
Vrouwen kunnen hun kleine kin-
deren dus meenemen, de ruimte 
is daarop ingericht. Als zij aan 
activiteiten deelnemen, ontfermt 
Hanneke, een van de vrijwillig-
sters, zich over de kleintjes.

Malika vertelt wat er zoal aan acti-
viteiten te doen is bij De Parel: op 
donderdag draait er een naaigroep 
en op dinsdag een handarbeid-
groep waar vrouwen kunnen leren 
haken en breien. Sinds kort is er 
ook een handwerk-avondgroep, 
die meteen vol geboekt was. Daar 
was dus blijkbaar veel behoefte 
aan. 

Op dinsdagochtend is er een 
inloopuur. Dan kunnen vrouwen er 
terecht voor informatie en advies, 
maar ook voor een gesprek als ze 
problemen hebben. 
Zeer druk bezocht en heel gezel-
lig is de lunchgroep. Dan koken de 
vrouwen om beurten maaltijden 
zoals ze die van huis uit geleerd 

hebben. Zo maken ze kennis met 
allerlei soorten eten.

Uit allerlei windstreken
Het is een misverstand, niet 
alleen van mijzelf, maar van veel 
bewoners uit Jeruzalem, dat er bij 
De Parel alleen allochtone vrou-
wen komen. Malika zelf komt uit 
Marokko en Hennie, een vrijwillig-
ster van het eerste uur, is afkom-
stig uit Indonesië. Hanneke, die 
zorgt voor de kinderopvang, komt 
uit Nederland en zij is niet de 
enige Nederlandse vrouw. 
De vrouwen die deelnemen aan 
de activiteiten komen uit allerlei 
windstreken. Er zijn ook vrouwen 
uit Marokko, Turkije, Irak en Iran.  

Succesverhaal
De Parel is voortgekomen uit De 
Ketting, een vrouwengroep die 15 
jaar geleden in het Groenewoud 
van start gegaan is en die  nog 
steeds met veel succes draait. 
Zowel de opzet van De Ketting als 
van De Parel is een succes ver-
haal. Dat komt vooral doordat de 
vrouwen die er komen niet alleen 
deelnemen aan een cursus en 
daarna weer verdwijnen. Als ze bij 
De Parel terecht komen hebben ze 
vaak het idee dat ze niets kunnen, 
maar als ze mee gaan draaien 
ontdekken ze hun eigen talenten. 
Heel belangrijk is ook dat er op 

De Parel alleen maar Nederlands 
gesproken wordt. Dat is de beste 
manier om de taal snel onder de 
knie te krijgen.

De praktijk
Wat ons bij binnenkomst onmid-
dellijk opviel was de warme sfeer 
en de hartelijkheid waarmee we 
begroet werden. De huiskamer zat 
rond 11 uur al vol vrouwen, die 
allemaal gezellig met elkaar zaten 
te kletsen. Al snel werden we 
door een heerlijke geur de keuken 
ingetrokken. Daar was een Turkse 
vrouw in een razend tempo deeg 
aan het kneden en pizzabodems 
aan het uitrollen met een stok. Die 
moesten nog belegd worden en 
gebakken in de oven. Dus vertrok-
ken we eerst naar boven, waar de 
naailesgegeven werd. 

(vervolg op de pagina hiernaast)

Tekst: Gerrie Peters
Fotografie: Cobie van den Berg
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Kringloopwinkel La Poubelle
Hoevenseweg 3, Tilburg
maandag 13.00 - 17.00 uur
dinsdag - zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Inname goederen
Havendijk 20, Tilburg
maandag - vrijdag 09.00 - 17.00 uur
zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Ophalen goederen
Wij halen goederen gratis bij u op die nog geschikt  
zijn voor hergebruik. Dat kan een bankstel zijn, 
maar ook tafels, stoelen, lampen, textiel, boeken, 
(defecte) fornuizen en wasmachines enz.  
Brengen mag natuurlijk ook altijd!
Afspraak maken? T 013 543 92 22 of  
E info@poubelle.nl

Echt Tilburgs eethuis De Pollepel
Stedekestraat 7 Tilburg
Maandag - vrijdag 16.30 uur - 19.45 uur
Zaterdag en zondag 17.00 uur- 19.00 uur

werk voor mens en milieu

www.lapoubelle.nl

www.depollepeltilburg.nl

La Poubelle in een nieuw jasje!
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Naailes
Achter vier naaimachines zaten 
vrouwen feestelijke gewaden 
te naaien. Voor elk feest wordt 
een andere jurk gemaakt. Eén 
van vrouwen wilde haar prachtig 
gekleurde jurk best even showen 
voor een foto in de wijkkrant. 
De naailerares had veel geleerd 
bij het Centrum voor Buitenlandse 
Vrouwen, vertelde ze. En nu gaf 
ze hier haar kennis weer door aan 
andere vrouwen. Een van deze 
4 vrouwen was al zo ver dat zij 
zelf de andere vrouwen ook kon 
helpen. 

Lunchgroep
Na de excursie bij de naaigroep 
werden we uitgenodigd om die 
heerlijk ruikende pizza’s te gaan 
proeven.
Beneden was het inmiddels een 
drukte van belang. Dat kwam ook 
doordat er nog meer visite binnen 
was gekomen. Een groep vrouwen 
van een andere vrouwenorganisa-
tie uit de stad kwam kennis maken 
met De Parel, want volgend jaar 
moeten De Parel, De Ketting, 
Stichting Buitenlandse vrouwen 
en  SVE gaan fuseren. Dan is het 
van groot belang dat ze tot een 
vruchtbare samenwerking kunnen 
komen.

Lekker & gezellig
Samen met een kruidige maar 
zachte soep smaakten de pizza’s 
erg lekker. De kok van vandaag 
had twee verschillende smaken 
pizza’s gemaakt. Een met kaas 
en een met tonijn. Wij vonden die 
met tonijn het allerlekkerste.
“De lunchgroep trekt altijd heel 
veel vrouwen”, vertelde Hennie. 
“Bij toerbeurt maken de vrouwen 
een maaltijd klaar: zo leren de 
vrouwen die hier komen gerechten 
uit allerlei landen kennen. Het is 
altijd lekker en ook erg gezellig.”

Samen theedrinken 
Na samen eten volgt samen 
afwassen. Ook dat is gezellig. 
Maar dan wordt het toch eens tijd 
om afscheid te gaan nemen. 

Maar het ene gesprek lokt het 
andere uit en als ze vragen of we 
nog even thee blijven drinken, 
zijn we heel snel over te halen. 
Lekkere muntthee met chocola-
dekoekjes. Ook daarbij horen we 
weer interessante verhalen. Ik 
zie een vrouw die haar handen 
beschilderd heeft met hennep. Dat 
was vanwege de bruiloft van mijn 
zoon, vertelt ze. 

Tot slot
Veel later dan gepland, stappen 
we na drie kopjes thee dan toch 
maar eens op. Maar we komen 
gegarandeerd nog wel eens terug. 

De kringloopwinkel van La Poubelle aan de Hoevenseweg is 
volledig in het nieuw gestoken. Zowel de buitenkant als de 
binnenkant zijn onderhanden genomen. 
La Poubelle  gaat mee met de tijd en dan moet het zich onderscheiden ten 
opzichte van de vele andere kringloopwinkels in Tilburg en omstreken. Dat 
doet het alleen al door jaarlijks meer dan 250 mensen te begeleiden naar 
(vrijwilligers)werk. Een deel van die kringloopwinkels heeft weliswaar net als 
La Poubelle ideële doelstellingen, maar steeds meer commerciële partijen 
willen een graantje meepikken van de populariteit van de kringloopwinkels. 

Toekomst
Het is het goed om te zien dat de 
bezoekersaantallen bij La Poubelle 
nog steeds in de lift zitten, dit jaar 
zullen waarschijnlijk zo’n 250.000 
mensen een bezoek brengen aan 
La Poubelle. Mensen zien in dat je er 
niet alleen een product koopt, maar 
ook een stukje toekomst voor iemand 
die zonder werk zit of het misschien 
niet zo breed heeft. 

Een échte winkel!
De nieuwe inrichting valt in de smaak bij de klanten, maar ook de mede-
werkers zijn apetrots op het resultaat. Het is nu een ‘echte’ winkel geworden 
met allerlei hoekjes waar de producten netjes gegroepeerd staan. 
Ook voor de snuffelaars onder ons blijft er voldoende ruimte om op zoek te 
gaan naar koopjes. Daarbij kunnen ze genieten van een heerlijk kopje 

koffie in het Koffiehuukske. Daar kan 
ook van een lekker vers stuk appeltaart 
uit eigen keuken worden genoten of een 
belegde panini. Zelfs voor een origineel 
kadootje kun je voortaan bij La Poubelle 
terecht. Oude spulletjes worden geup-
cycled zoals dat zo mooi heet en krijgen 
een nieuw leven. Zo verkleinen ze de 
afvalberg verder en helpen ze mensen 
aan het werk. 



wenst iedereen 
fijne feestdagen 
en een bruisend 

2014!
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Kopij gevraagd!
Heb je een leuk verhaal uit 
de wijk of over de wijk?

Wil je een buurtbewoner in 
het zonnetje zetten?

Mail dan de Wijkkrant!

Website
Meer informatie over de 
wijkkrant kun je vinden op 
de website:

http://wijkkrant.
wijkraadkoningshaven.nl 

Krant 1 - 2014
Sluitingsdatum kopij voor 
krant 1 van 2014 is op
4 februari 2014.

Mail naar : wijkkrant@
wijkraadkoningshaven.nl

De verschijningsdatum is 
vrijdag 21 februari.

Adverteren?
De krant wordt volledig 
door vrijwilligers gemaakt.

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

Mail naar wijkkrant@
wijkraadkoningshaven.nl


