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BAZOUQBuiten aan de Piushaven - de markt met beleving

In deze editie:

Dit voorjaar strijkt
BAZOUQTilburg neer in de
Piushaven, onder de naam
BAZOUQBuiten aan de
Piushaven. Ieder tweede
weekend van mei, juni,
juli en september kunnen
bewoners, bezoekers en
passanten genieten van een
bijzondere zaterdagavonden een zondagmarkt.
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- Taarten van Marielle

3

- Hardy’s Make over

4

- Zomer in de Piushaven

BAZOUQBuiten draait om genieten
voor iedereen, voor jong en oud,
stelletjes, gezinnen met kinderen,
voor iedereen is er van alles te
zien en te beleven.
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- Berichten van de
		 redactie
6
- ContourdeTwern
		 pagina
Vers van Vlakbij
Piet in actie

of je kunt genieten van de bijzondere smaken van Vers van
Ver. Doe je te goed aan de medi
terrane, oosterse hapjes die op de
diverse terrassen te proeven zijn.

Streekproducten

Vers van Ver

Beleven
De Bazouq is een belevingsmarkt
met kraampjes en ateliers gecombineerd met proeverijen, workshops. Je kunt je hart ophalen aan
een divers, duurzaam en creatief aanbod van mode, sieraden,
vintage, huis- en tuininrichting,
mode-accessoires, spiritualiteit,
wellness en innovatie. Heerlijkheden koop je op het Vers van
Vlakbij plein, waar boeren uit de
omgeving van Tilburg het (h)eerlijke verhaal over de herkomst van
het eten vertellen,

Bij BAZOUQBuiten gaat het niet
alleen om te shoppen, snuffelen
en struinen, maar maak je ook
kennis met de makers van de bijzondere producten.
Bij de streekproducten draait het
hier niet alleen om voedsel, maar
ook om lokaal geproduceerde
producten zoals tassen, meubelen,
kleding, sieraden etc.

Laat je verrassen
Doe je boodschappen voor het
weekend, sla kant-en-klaar-maaltijden in en laat je verrassen door
theater en muzikaal talent dat zich
presenteert op de markt. Natuurlijk kan je ook lekker onderuit met
een hapje en drankje genieten van
de bonte stoet van mensen die
voorbijtrekt.
Dompel onder in de sfeer van
lange zomerdagen en –avonden.
Mijmerend uitkijkend over het
water of vol in het gedruis,
BAZOUQBuiten staat garant voor
een bijzonder uitje.

Food
Op de zaterdagavond ligt het
accent meer op foodgebied,
samen genieten van de nieuwste
trends, van oud-hollandse vergeten groenten tot trendy fooddesign
zijn er te zien, ruiken en proeven.
Laat je verwennen door de heerlijkheden van het Vers van Vlakbij
of Vers van Ver.

Bijzondere producten

Data BAZOUQBuiten 2014:
10 & 11 mei 2014
• 11 mei samen met de natuurmarkt
• moederdag special

14 & 15 juni 2014
• vaderdag special

12 & 13 juli 2014
13 & 14 september 2014
• 14 september samen met
Piushaven Ahoi

Bijzondere koffie

Voor meer informatie:
www.bazouq.nl
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Een taart bestellen? Dat kan bij Marielle

Als Marielle een bruidstaart moet
maken, doet ze eerst een proeverij
met het bruidspaar. “Dan maak ik
drie minitaartjes met verschillende
vullingen. De mensen kunnen dan
kiezen wat ze willen.”
Marielle bezorgt de taarten samen
met Niels, haar man. “Altijd spannend met een bruidstaart. Vaak
hang ik half over de achterbank
om ervoor te zorgen dat de boel
niet gaat schuiven.”

Hoe dat zo gekomen is?
Toen haar zoontje één jaar werd,
wilde Marielle een Cars-taart voor
hem bestellen. Ze keek eens rond
op internet en schrok van de
prijzen. Toen dacht ze: ‘Dat kan ik
zelf ook.’

Authentiek
Vandana

Eigen keuken
Zo gezegd, zo gedaan en de taart
was meteen een succes. Trots
zette Marielle foto’s op Hyves
en toen ging het balletje rollen.
Vrienden en familie wisten Marielle
te vinden als er een verjaardag of
jubileum te vieren was. Ze maakte
visitekaartjes en gaf die mee als
haar zoontje bij een vriendje ging
spelen. Er kwam een website en
inmiddels zijn we vier jaar verder
en heeft Marielle een goedlopend
bedrijfje aan huis.

Tekst: José de Jonge

Proeverij

Als je bij Bet Kolen de
Groenstraat inrijdt, zie je
bij nummer 142 op het
raam de tekst:
‘Taarten van Marielle’.
Daar wilden we meer van
weten. Op de koffie dus...

Marielle aan ‘t werk

feb 2014

In huis eigenlijk. Gewoon in de
keuken. Niks aanbouw met werkplanken en grote koelkasten. Nee,
gewoon in de keuken waar ook
gekookt moet worden voor het
gezin. Daar maakt Marielle taarten
op bestelling. En met veel plezier.
“Het is en blijft een hobby van me.
Ik vind het leuk om te doen en het
moet ook leuk blijven. Ik heb ook
nog gewoon mijn baan en mijn
huishouden.”
Dus maakt Marielle niet meer dan
zo’n tien taarten in de maand.
Maar de taarten die ze maakt,
daar besteedt ze aandacht aan.
Op mijn vraag wat ze het leukst
vindt om te maken, zegt ze meteen: “Bruidstaarten. Ik vind het
bijzonder om eraan mee te mogen
werken het bruidspaar de mooiste
dag van hun leven te bezorgen.
Maar een verjaardagstaart vind
ik ook leuk. Ik heb een foodprinter dus ik kan alle afbeeldingen
op een taart maken. Dus niets is
onmogelijk.”

Wat is de meest bijzondere taart
die ze ooit gemaakt heeft? “Een
keer kreeg ik een leuk verzoek van
een moeder. Haar dochter was een
authentiek, grillig meisje. Zeker
niet standaard dus. Die moeder
zei dat ik zelf maar iets moest
bedenken. Nou, toen heb ik een
taart gemaakt met een carnavalsmasker, veren en een giraffeprint.
Erg leuk om te doen. En het bleek
een succes te zijn.”
Van een oma kreeg ze laatst een
foto gemaild van haar kleindochter, glunderend naast haar Dorataart. De oma schreef: ‘Zo heeft
ze een uur naast die taart gezeten. De taart mocht niet aangesneden worden, want dat vond ze
zonde.’

Marielle aan ‘t werk

Marielle aan ‘t werk

Stichting ‘Little Joy’
Ook maakt Marielle taarten voor
de Stichting ‘Little Joy’. “Dat is een
stichting die pakketjes maakt voor
jarige kinderen van ouders die
geen geld hebben om cadeautjes
te kopen. Ik vond dat zo’n mooi
initiatief. Ik heb me aangemeld en
gezegd dat ik wel een taart wilde
maken voor bij zo’n pakketje. En
dat doe ik nu, ongeveer eens in
de maand. Dan krijg ik de naam
van een kind en maak ik een taart
met die naam erop. Zo’n kindje
verdient toch net zo goed een
taart? Laatst kreeg ik te horen
dat de vader van een jarig kindje
de taart huilend van ontroering in
ontvangst had genomen. Dat is
toch geweldig als je mensen zo blij
kunt maken?”
En als Marielle zelf jarig is? “Ja,
daar zeg je wat. Dan heb ik dus
echt geen zin om een taart te
maken. Dan koop ik er gewoon
eentje bij de Jumbo.”

Nieuwsgierig naar de
taarten van Marielle?
Kijk eens op haar website
www.taartenvanmarielle.nl

11 vragen aan...... Wies
Ik heb tot 2007 voor de klas
gestaan als juf van groep 5/6
en 7/8 en vanaf 2007 ben ik
directeur van deze school. De
school heeft 19 groepen die
verspreid zijn over 3 locaties.

Verliefd, verloofd of
getrouwd?
Ik ben gescheiden en heb 2
dochters waar ik veel van houd
en trots op ben. Sinds 2 jaar
heb ik weer een hondje dat veel
gezelligheid geeft.

Wat is je favoriete boek?
Wie ben je en wat doe je?
Ik ben Wies van Berkel,
onderwijzeres en werk sinds 1991
op openbare basisschool de Einder. In 1995 is een fusie geweest
tussen de Leijvoorde en de Einder
en is de nieuwe openbare basisschool Panta Rhei ontstaan.

Ik heb verschillende favoriete
boeken: Haar naam was Sarah
van Tatiana de Rosnay en de
Vliegeraar van Khaled Hosseini.

Wat is je favoriete
muziek?
Ik houd van klassieke muziek
maar ook van luisterliedjes van
bijvoorbeeld Stef Bos, Ramses
Shaffy en Jacques Brel.

Waarvoor mag je
‘s nachts wakker worden
gemaakt?
Liever nergens voor omdat ik mijn
nachtrust erg belangrijk vind.

Wat vind je de mooiste plek
in je omgeving?
De bossen rond Tilburg en de oude
straatjes in het centrum zijn mijn
favoriete plekjes.

Wie zou je wel eens willen
ontmoeten en waarom?
Nelson Mandela, maar dat kan
helaas niet meer. Ik vind hem een
bijzondere man die veel voor de
wereld heeft betekend.

Wat zou je veranderen als
jij de burgemeester van
Tilburg zou zijn?
Dat is een heel moeilijke vraag.
Tegenwoordig mopperen we over
van alles en nog wat en vergeten
we alle mooie dingen die er zijn.

Het zou super zijn als alle kinderen in Tilburg gratis naar de
verschillende mooie musea van de
stad zouden mogen.

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

Wil je verder nog iets kwijt?
Ik wil Jan Piet bedanken voor het
doorgeven van de pen voor dit
vraaggesprekje en hoop dat de
Wijkkrant nog heel lang zal worden gemaakt en gelezen door de
mensen in de wijk Koningshaven.

Aan wie zullen we deze
vragen de volgende keer
stellen?
Aan Yoni Paridaans,
coördinator van de Brede School
Koningshaven.

make over
Onze kandidaat is de opgewekte 34-jarige Annemarie.
Haar jeugdjaren liggen in haar geboortedorp Udenhout.
Inmiddels is Annemarie moeder van twee lieve kinderen.
Naast het moederschap is Annemarie mondhygiënist en
heeft daarvoor gestudeerd in Nijmegen. Na een ziekenhuisopname begin dit jaar is Annemarie toe aan een nieuw
begin. Dat was ook de reden waarom ze zich heeft opgegeven voor de Make Over.

De Make Over
Annemarie heeft een smalle gelaatsvorm. In haar
huidige kapsel zat alle volume en lengte volledig
aan de achterkant waardoor ze negen van de tien
dagen haar haren op stak of in een staartje deed.
Bij het los maken van het elastiek kon je zien dat als
het haar op een bepaalde manier en met de juiste
techniek geknipt zou worden er een super mooie
natuurlijke textuur naar voren zou komen. (een
mooie grove krul) Door het haar op schouderlengte
af te knippen en de lagen naar boven toe aan te
passen komt deze krul het mooist uit en zal het
volume op de juiste plek zijn vorm aannemen.
Dit betekent dat het haar automatisch volume aan
de zijkant aanneemt waardoor haar smalle gezicht
verandert in de ideale vorm. (Ovaal) Om de
natuurlijke textuur van het haar nog meer te
benadrukken is er gekozen om een duidelijke
kleurschakering aan te brengen waardoor diepte in
het haar ontstaat wat zorgt voor een optisch
volume en een nonchalante vrouwelijke look.
Visagie by Marion van Oers
Bij Annemarie heb ik de huid gecamoufleerd om
lichte verkleuringen te verdoezelen. Voor een egale
tint is de crème foundation met een vochtig
sponsje aangebracht. Daarna is de huid gefixeerd
met een lossen poeder. Voor de oogschaduw is
gekozen voor drie kleuren. Een warme bruine kleur
op het bewegend ooglid en in de ooghoeken een
roze kleur. Onder de wenkbrauwen is een highlighter aangebracht. Roze blusher op de jukbeenderen
en als finishing touch een lichtbruine lipstick.
Fashion by Vive
De hippe en stijlvolle kleding komt uit de
voorjaarscollectie van Vive Tilburg.

Zin in verandering...
Heb jij ook zin in een totaal Make Over geef je dan snel
op! De allerbeste topstylisten zullen voor je klaar staan
voor een oogverblindend resultaat.

Geef ons een reden waarom wij voor jou moeten kiezen
en zend een recente foto voorzien van naam, adres en
mobiele nummer naar: elly@hardy’s.nl

hardyshairshop.com
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Vooruitblik op zomer 2014
Weer veel te beleven in de Piushaven
Door Judith van loon, programmaleider Piushaven Levend Podium

Dat de Piushaven bruist is inmiddels wel duidelijk.
Vorig seizoen hebben circa 105.000 mensen de activiteiten in
de Piushaven bezocht. Met een topscore voor het stadsstrand
van 65.000 bezoekers. Het stralende weer vanaf half juni
heeft hier zeker aan bijgedragen.
Zowel bewoners als stadsgenoten waarderen de diversiteit en kleinschalige, sfeervolle activiteiten aan en op het water. We zijn dan ook samen met
bewoners, plaatselijke ondernemers en partijen uit de stad een mooi programma aan het maken voor 2014.

Stadsstrand 2013

Piushaven en Biku; ‘Klassiek aan de Kade’
Elke laatste zondagochtend van mei, juni en juli zullen klassieke klanken de
haven en kade voor Biku beroeren. Samen met Geert van Hoof van Biku,
Frans de Bruin van Souvenir des Montagnards (tevens bewoner van de Werf)
en Fontys organiseert Piushaven Levend Podium sfeervolle klassieke concertjes op het water. Luister vanaf het terras van Biku of neem een eigen stoel of
kleedje mee en strijk neer op het gras en geniet!

Brugwachters kampvuurconcerten bij Villa Pastorie

Varend concert Sous le Pont

Fotografie: JohnVfotografie

Dit jaar geen kampvuurconcerten op de middenpier, maar in de fraaie achtertuin van Villa Pastorie. Brugwachters Piet en BeeWee spelen maandelijks
met muzikale vrienden in de tuin van hun buurman. Noteer vast de laatste
donderdagavonden van mei, juni, juli en augustus in je agenda voor gezellige kampvuurconcerten op een sympathiek volume en in een dito omgeving.

Inmiddels is bekend dat er jaarlijks activiteiten als Drijf in Filmavonden, Sous
le Pont ‘varende concerten’, kampvuur concerten, het Drakenboot Festival,
Te Gekke Etentjes, de KinderBouwSpeelPlaats, vlottenrace, intocht van Sinterklaas, het Lichtjesfeest en vuurwerk als afsluiting van de kermis terugkomen. Vergeet vooral de bootverhuur en vele bijzondere vaar-/wandel-/proeverij arrangementen niet!

Nieuwe activiteiten
Deze vaste programmaonderdelen staan in 2014 ook weer op de kalender.
Maar er komt meer... Op de voorpagina heeft u al gelezen over de BazouqBuiten, hieronder volgen nog een paar veranderingen en nieuwe aanwinsten.

Misschien weer stadsstrand
Het stadsstrand met -paviljoen proberen we in mei opnieuw op te bouwen
aan de Twentestraat 6, richting de Meierijbaan. Met uitzicht van bezoekers
op het kanaal en de oude rioolzuivering ontstaat er een ander plaatje.
Zwemmen mag niet in het kanaal, maar genieten op een strandstoel of
hangmat van de zon, kampvuurtje, vluchtelingenverhalen, een bont gezelschap en de ongedwongen sfeer wordt waarschijnlijk weer mogelijk dit jaar.

De Drakenbootrace

Fotografie: Beeldveld fotografie

Piushaven Ahoi
Terug van weggeweest is ‘Piushaven Ahoi’. Tijdens de open monumentendag
op 14 september organiseert Stichting Tilburg te Water en Stichting Thuishaven Tilburg weer een sfeervol historisch maritiem evenement. Met ruim 25
historische schepen, demonstraties op wal en schip, muziek en theater wordt
dit weer een ouderwets gezellig en groots havenfeest.

Programmaboekje
Eind april is het volledige programma bekend en te lezen op website
www.piushaven.nl. Het programmaboekje ‘Piushaven Bruist’ wordt op 3 mei
huis aan huis verspreid.

Vlottenrace 2013

Fotografie John Vingerhoets

Kortom, de Piushaven groeit en bloeit. Samen met bewoners, ondernemers,
partners , de gemeente Tilburg, de ontwikkelaars en diverse partners uit
de stad maken we van de Piushaven een geweldige plek om te wonen en te
recreëren, in alle seizoenen!
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De sluitingsdatum kopij voor
krant 2 van 2014 is op 6 mei.
Mail naar wijkkrant@
wijkraadkoningshaven.nl
De verschijningsdatum is vrijdag
30 mei.
Door Judith van loon, programmaleider Piushaven Levend Podium

Fotograaf
gezocht!
Is fotografie jouw hobby, of
ken je iemand in je omgeving die aardig overweg
kan met een camera?
We hebben steeds meer items in
de Wijkkrant en hier zouden we
graag nog méér en mooier beeldmateriaal bij willen hebben.
Heb je af en toe eens tijd om te
helpen?
Mail naar wijkkrant@
wijkraadkoningshaven.nl

Sinds de laatste edities
krijgen we steeds vaker te
horen dat de Wijkkrant er
mooier uit ziet en dat de
onderwerpen steeds leuker
worden.
Erg leuk om te horen natuurlijk,
maar wij denken dat het nog veel
leuker kan! Daarvoor hebben we
wel wat extra hulp nodig van organisaties, bedrijven en bewoners uit
de wijk(en).
We zijn erg blij dat we deze krant
weer een ContourdeTwern- en een
Brede School pagina hebben.
Daarnaast gaat Hardy’s in alle 4
de kranten van 2014 weer een
make-over plaatsen, waarvoor je
in deze krant ook nog een oproep
kunt lezen.
Nieuw deze jaargang is de 013
pagina waarmee de achterpagina
gevuld is. Deze keer zijn er zelfs
2x2 kaarten te winnen!

Hulp uit de wijk
We krijgen al wat meer tips over
leuke onderwerpen die actueel zijn
in de wijk. Daarnaast zijn we altijd
op zoek naar bijzondere verhalen.
•

Heb je een leuk verhaal uit de
wijk of over de wijk?

•

Wil je een buurtbewoner in het
zonnetje zetten?

•

Heb je foto’s van vroeger van
een bijzondere plek in de wijk?

•

Wil je ergens over klagen,
mopperen of heb je een idee
waarbij je wel wat hulp kunt
gebruiken?

Stuur dan eens een berichtje naar
de Wijkkrant!
Mail naar : wijkkrant@
wijkraadkoningshaven.nl

Website
Meer informatie over de Wijkkrant
kun je vinden op de website:
http://wijkkrant.
wijkraadkoningshaven.nl
Ook eerder verschenen edities
van de Wijkkrant zijn hier terug te
vinden.

Nieuw in deze editie! Wie herkent alle 4 de plekken in onze
wijk op de foto’s?
Kijk op pagina 17 of jij ze alle 4 herkent en maak kans op een
tegoedbon van Doncurado ter waarde van €20.00, te besteden in de
taberna of mercado.
Heb je zelf leuke foto’s voor dit item? Mail ze dan naar:
wijkkrant@wijkraadkoningshaven.nl

Deze Wijkkrant wordt volledig
door vrijwilligers gemaakt.
Adverteerders zijn noodzakelijk
om de krant te kunnen blijven
maken.
De tarieven zijn erg redelijk omdat
we geen winstoogmerk hebben.

Interesse?
Stuur een mailtje naar
niels@beruchtontwerp

Niels van der Burgt
Clercxstraat 16 Tilburg

niels@beruchtontwerp.nl
www.beruchtontwerp.nl
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Openingstijden Steunpunt
vrijwiligerswerk uitgebreid

Formulierenhulp Dichtbij
Laat geen geld liggen!
Kom naar het spreekuur in
één van de wijkcentra.....
gratis & gemakkelijk!
Tientallen regelingen waarmee
mensen hun inkomen kunnen
vergroten worden niet gebruikt,
omdat de aanvraagformulieren
niet bekend zijn, of te moeilijk zijn
om in te vullen. Door Formulierenhulp Dichtbij, een initiatief van
Humanitas en ContourdeTwern,
hoeven Tilburgers deze kansen
niet meer te laten liggen.
Op vaste tijden zitten vrijwilligers
in wijkcentra klaar om formulieren
te helpen invullen over kwijtschelding, bijzondere bijstand, meedoenregeling, toeslagen (huur-,
zorg- en kinderopvangtoeslag) en

leerlingenvervoer. Let wel: Formulierenhulp Dichtbij verwerkt géén
formulieren over inkomstenbelasting en aanvragen Wet Werk en
Bijstand.
De vrijwilligers van de Formulierenhulp houden één keer per week
spreekuur bij De Spijkerbeemden
in de Don Sartostraat, op maandag van 13:00 tot 14:00 uur

ContourdeTwern breidt
haar dienstverlening uit om
iedereen die vrijwilligerswerk wil doen nog beter
van dienst te zijn. Sinds 6
januari zijn de openingstijden van het Steunpunt
Vrijwilligerswerk in de wijk
verruimd.
Het steunpunt is in het wijk
centrum de Spijkerbeemden in de
Don Sartostraat 4.
De openingstijden:
Van maandag t/m donderdag van
9:00 tot 12:30 uur.

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk
helpt iedereen bij het zoeken
naar geschikt vrijwilligerswerk
en ondersteunt organisaties bij
het werven van vrijwilligers. Het
Steunpunt bemiddelt tussen mensen die zich als vrijwilliger willen
inzetten en bedrijven|organisaties
die vrijwilligers zoeken. Ook kunt
u hier terecht voor al uw vragen
over vrijwilligerswerk.

Contact:
013 – 543 09 22
vrijwilligerssteunpuntzuidoost@
contourdetwern.nl

Wie gebruik wil maken van de
diensten van Formulierenhulp
kan zonder afspraak binnenlopen.
Wél alle papieren meebrengen,
die nodig zijn voor het volledig
invullen van de formulieren. Lukt
het niet om het wijkcentrum te
bezoeken, dan komt Formulierenhulp Dichtbij aan huis. Bel voor
een afspraak 013 542 16 64.

Kidzklup
De kidzklup is een gezellige activiteit voor kinderen om te komen
knutselen, koken en spelletjes te
doen. Elke keer is er een ander
programma en het kost helemaal
niks! Kom jij ook?!

Het programma voor 2014
26
26
23
28
02

februari
maart
april
mei
juli

Wanneer?
1 x per maand op woensdagmiddag van 13:30 tot 15:00 uur

Voor wie?
Kinderen van 4 tot 9 jaar

Waar?
Wijkcentrum de Spil,
Heikestraat 54

carnaval
lente / Pasen
koud koken
speurtocht
spellenmiddag
of uitstapje

Gezocht!
De kidzklup wordt georganiseerd
door 2 vrijwilligers. Extra hulp is
welkom! Ben jij degene die het
team wil versterken? Geef je dan
op bij mariannevanzutphen@
contourdetwern.nl

Gezondheidscentrum Piushaven
Sociaal werkers van ContourdeTwern
houden spreekuur in het Gezondheidscentrum Piushaven op dinsdag en
donderdag van 8.30 tot 10.30 uur.
U kunt tijdens deze spreekuren altijd
vrijblijvend binnenlopen voor informatie 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

Hulp bij aangifte belasting
Vorig jaar bijna 1.600
65-plussers geholpen met
invullen belastingaangifte.
De Belastinghulp van de ouderenbonden en ContourdeTwern is al
jaren een groot succes in Tilburg.
Vorig jaar hielpen vrijwilligers
bijna 1.600 65-plussers met het
invullen van de belastingaangifte.
De komende maanden staan de
vrijwilligers weer klaar. De Belastinghulp is bedoeld voor 65-plussers die naast hun AOW een aanvullend pensioen van maximaal
€500.00 netto per maand hebben.
Aangifte doen en eventueel geld
terugvragen kan ook voor de vier
jaren vóór 2013.

Spreekuren in de wijk
65-plussers die al eerder van de
Belastinghulp gebruikmaakten,
hebben inmiddels opnieuw een
uitnodiging ontvangen. Nieuwe
cliënten zijn welkom.
Neem bij de afspraak alle benodigde papieren mee, zoals de
jaaropgave(n) van het inkomen,
bankafschriften, bonnen van

medicijnen en toekenningen van
zorg- en huurtoeslag. Dan kan
de aanvraag meteen verstuurd
worden. Ook is dan duidelijk of de
Belastingdienst geld terugbetaalt.
Het belastingspreekuur kost €5.00
per aangifte, als bijdrage in de
kosten voor de vrijwilligers. Als
iemand aan huis gebonden is en
geen mogelijkheid heeft naar
het wijkcentrum te komen, kan
eventueel een huisbezoek gepland
worden. Dat kost €10.00.

Aanmelden
Aanmelden voor de Belastinghulp kan door op onderstaande
momenten te bellen met het
afsprakenbureau in uw wijk. U
spreekt dan af of u naar het wijkcentrum komt, of dat de vrijwilliger naar u thuis komt.

Telefoonnummers
06 286 80 826
06 286 80 967
Bereikbaar t/m 28 maart,
op maandag t/m vrijdag
van 9:00 tot 12:00 uur
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Herinrichting Sint Josephstraat
De Gemeente Tilburg is van
plan om de Sint Josephstraat
op te knappen. Uitgangspunt daarbij is dat de straat
wordt aangesloten op het
Sternet fietsroutenetwerk.
Voor zover dat nog niet is
gebeurd, wordt dan ook, in
één moeite door, het leiding
werk vernieuwd. Op die
manier probeert de gemeente de overlast zoveel als
mogelijk te beperken.
De gemeente vindt het belangrijk
om de buurt bij het ontwerp van
de herinrichting te betrekken.
Op de drukbezochte informatiebijeenkomst van 4 november 2013
konden geïnteresseerden zich voor
de klankbordgroep opgeven. De
rol van de klankbordgroep is om
wensen en aandachtspunten van
de buurt te inventariseren (verzamelen). Die neemt zij mee in het
overleg met de gemeente. Het is
de bedoeling om op die manier tot
een breed gedragen ontwerp te
komen. Ook informeert de klankbordgroep de buurtbewoners via
nieuwsbrieven en stukjes in wijkkranten over de voortgang van het
project.

Suggesties en ideeën
De klankbordgroep is samengesteld uit bewoners en ondernemers uit de straat en de omgeving, en een directielid van een
van de scholen. Om misverstanden te voorkomen: de klankbordgroep heeft geen bindende
bevoegdheden. Zij draagt slechts
suggesties en ideeën aan en denkt
mee.
De klankbordgroep heeft half
december 2013 een nieuwsbrief
aan de buurtbewoners verzonden.
Daarin kwamen de ideeën van de
klankbordgroep over de thema’s
sfeer, veiligheid en inrichting aan
bod. Zo is gewezen op onveilige situaties bij de kruising Sint
Josephstraat en Prinsenhoeven,
de kruising met de Dunantstraat,
de bocht Korte Heuvel – Tivoli en
voor de twee scholen in de straat.

Geen fietspad
Daarnaast is aangegeven dat,
ondanks het feit dat de straat
onderdeel uitmaakt van het fietsplan, de Sint Josephstraat niet de
uitstraling mag krijgen van een
‘fietspad’. Verder zijn er suggesties gedaan zoals meer groen en

bomen, voldoende en mooie verlichting, brede trottoirs waar het
past, en een zone ‘Kiss en Ride’
voor de scholen. Er is gepleit voor
materiaalkeuze die rust en ingetogenheid uitstraalt en voor hetzelfde materiaalgebruik voor de hele
straat vanaf de Prinsenhoeven tot
aan de Korte Heuvel.

Reacties uit de buurt
De nieuwsbrief leidde tot een
aantal reacties. Zo werd bijvoorbeeld gevraagd om een eenduidig
parkeerbeleid. Ook werd gewezen
op de talloze verkeersborden in
de straat die soms tegenstrijdige
tekens hebben. Er is gevraagd om
eenduidig beleid met betrekking
tot reclame-uitingen. Gevraagd
is om bij het ontwerp rekening
te houden met de drukte voor de
Nieuwste School. Voorgesteld is
om de kunststof antiparkeerpaaltjes op de trottoirs te vervangen
door ijzeren paaltjes (‘Amsterdammertjes’) en er is daarnaast verzocht om geen (extra) fietsrekken
te plaatsen vanwege de rommelige
indruk die daardoor kan ontstaan.
De Klankbordgroep heeft de gedane suggesties en aandachtspunten
verwerkt en aan de gemeente
overgebracht.

Voorontwerp
De gemeente is nu hard bezig
deze suggesties en aandachtspunten te vertalen in het zogenaamde
‘voorontwerp’. Een lastige klus,
want uiteraard moet ook rekening
worden gehouden met allerlei
wet- en regelgeving en beleidsuitgangspunten. Complicerende
factor daarbij is dat deze wetten,
regels en beleidsuitgangspunten
niet altijd op elkaar aansluiten. Dit
betekent dat de gemeente keuzes
moet maken. De klankbordgroep
hoopt van harte de gedane suggesties in het voorontwerp terug
te zien. Waar nodig zal de klankbordgroep op aanpassing aandringen.
Het voorontwerp zal naar verwachting 17 maart tijdens een
buurtavond worden gepresenteerd. Vanzelfsprekend ontvangen
alle belanghebbenden een uitnodiging. De klankbordgroep hoopt op
een grote opkomst.

Voor meer informatie kun
je terecht op:
http://www.tilburg.nl/actueel/
sint-josephstraat/.
Ook kun je contact met de klankbordgroep opnemen via
klankbordjosephstraat@gmail.com

Rechtshulp op afspraak
De Rechtswinkel gaat hulp
bieden op afspraak
De Rechtswinkel Tilburg biedt al
jaren gratis rechtshulp aan de
inwoners van Tilburg en omgeving. Tot op heden gebeurde dit
alleen via het inloopspreekuur.

Experiment
Om de lange wachttijden in de
toekomst proberen te vermijden
Experimenteert de Rechtswinkel in
2014 voor het eerst met rechtshulp op afspraak.

Inwoners van Tilburg en omgeving
kunnen sinds januari elke werkdag tussen 9:00 en 12:00 uur
bellen voor een afspraak.
Afspraken worden vooralsnog
ingepland op woensdagmiddag en
donderdagavond.
Bij succes kan het verder uitgebreid worden. Het oude inloopspreekuur blijft ook gewoon
bestaan.
Je vindt de Rechtswinkel Tilburg
aan de Lange Schijfstraat 107.
Telefonisch bereikbaar via
013-5353135

Méér dan keukens alleen!
Kunst
Thijs Heijnen
www.thijsart.com
Kookworkshops
Bollore
www.bollore.nl
Theeproeverijen & workshops
Brigitte’s Tea Art
www.artoftea.nl
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Talentje in de wijk
Evie Mathijssen is 10 jaar
en zit in groep 7 op basisschool Panta Rhei. Evie
turnt bij turnvereniging
‘Kunst en Kracht’ in Tilburg.
Op maandag wordt ze van
school gehaald door haar
trainer en samen rijden
ze naar Nijmegen waar
Evie voor een proefperiode
traint bij gymnastiek- en
turnvereniging ‘De Hazenkamp’.
Wedstrijdgroep
Als zesjarige ging Evie na het snel
behalen van drie zwemdiploma’s
‘op gym’ bij de gymnastiekvereniging ‘Volt’ in de wijk Fatima.
Al heel snel ging ze over naar
de wedstrijdgroep, want ze had
duidelijk talent. Ze ontsteeg hier
al gauw het niveau en maakte een
overstap naar ‘Kunst en Kracht’
waar ze op een hoger niveau kon
trainen. Als achtjarige turnde Evie
op het hoogste niveau bij ‘Kunst
en Kracht’, samen met leerlingen
van de topsportklas van scholengemeenschap Willem II.

16 uur trainen
Haar carrière ging en gaat in sneltreinvaart. Inmiddels traint Evie
16 uur per week. Op maandag tijdelijk in Nijmegen en op dinsdag,
woensdag, donderdag en zaterdag
bij ‘Kunst en Kracht’ in Tilburg.
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Tekst: José de Jonge

De zondagen zijn er wedstrijden of
trainingen in het district of trainingen bij Jong Oranje, waar ze ook
al deel uitmaakt van de selectie.

Belofte
Door plaatsing in de Jong Oranjeselectie heeft Evie een ‘Beloftestatus’ gekregen van het NOCNSF.
Bij deze trainingen krijgt ze les
van nationale toptrainers en
-trainsters en van ex-topturnsters.
Voor de trainingen bij Jong Oranje
reizen Evie en haar ouders heel
Nederland door. Wat een zwaar
trainschema! Alleen de vrijdag
vrij! Hoe hou je het vol? Evie haalt
haar schouders op. “Ik vind het
gewoon leuk.”

Zielig
De moeder van Evie zit bij het
gesprekje. “Ja, mensen zeggen
wel eens tegen me: ‘Ik zou dat
nooit doen, zo’n jong meisje zo
zwaar laten trainen. Zielig. En ze
kan zo toch helemaal geen kind
zijn?’ Alsof wij hiervoor gekozen
hebben. We dwingen haar niet,
hoor. Als Evie zegt dat ze wil stoppen, dan stopt ze, zo simpel is
het. Dit alles is haar en ons overkomen. Het is niet altijd makkelijk
in het gezin en het is een heel
geregel, maar Evie wil het graag
en dan doe je dat gewoon. Zo
lang zij er plezier in heeft en haar
schoolresultaten en gezondheid er
niet onder lijden,

(fotografie: Jan de Koning Fotografie)

mag ze dit blijven doen. Wie zijn
wij om haar te verbieden iets te
doen wat ze zo graag wil?”

Magnetron
Op maandag haalt haar trainer
Evie dus op en brengt haar thuis.
En de rest van de week? Evie:
“Opa brengt me vaak als papa en
mama allebei werken. Dan fiets
ik uit school naar huis en dan
haalt hij me thuis op en brengt
hij me weg. Mama of papa halen
me dan om acht uur op.” En dan
moet er dus nog gegeten worden.
“Ja, de magnetron wordt hier veel
gebruikt”, aldus haar moeder.

Kind zijn
En kinderfeestjes en verjaardagen? Laat ze dat allemaal schieten
voor het turnen? “Soms ga ik wat
eerder weg van een training als
ik een feestje heb. Of ik kom wat
later. Maar ik doe heus nog wel
andere dingen dan trainen, hoor”,
lacht Evie. Haar moeder beaamt
dat. “Daar waken wij wel voor, dat
Evie ook gewoon kind kan zijn. En
vergeet niet, ze traint niet alleen.
Ze heeft ook gewoon lol met haar
vriendinnen tijdens trainingen en
wedstrijden. Als je zestien uur
met elkaar traint en bij elkaar
bent, wordt het vanzelf een hechte
vriendinnengroep.”

Grootste fan
Evies grootste fan is haar broer
Rick, die zelf een fanatieke voetballer is bij RKSV Were Di. Rick
is ervan overtuigd dat Evie over

Evie met een gewonnen medaille

een paar jaar aan de Olympische
spelen meedoet. Hij is apetrots
op zijn zusje. Als ze een wedstrijd
heeft, zet hij dat op Facebook.
En wat is Evies grote droom? “Ja,
Nederlands kampioen worden, een
EK of een WK turnen, en natuurlijk
meedoen aan de Olympische spelen. Dat lijkt me wel heel gaaf.”

Middelbare school
Om die dromen te verwezenlijken
moet er nog veel en hard getraind
worden. Evie is zich nu al aan het
oriënteren op middelbare scholen
met topsportklassen. Willem II is
waarschijnlijk geen optie, want
Evie turnt eredivisie en dit niveau
kan in Tilburg vanaf de middelbare school (nog) niet verwezenlijkt worden bij de Tilburgse club
‘Kunst en Kracht’. Daarom traint
Evie nu ook bij andere topclubs
mee om zich te oriënteren om
straks een goede keuze te maken
voor een bepaalde club. Ze gaat
dan daar over anderhalf jaar naar
de middelbare school met een
topsportklas.
Amsterdam is ook een optie. Maar
dat is wel ver reizen iedere dag.
Want in een gastgezin, dat wil Evie
niet. Dus waarschijnlijk gaat het
toch Nijmegen worden. Dan gaat
Evie straks dus als twaalfjarige
iedere dag op en neer met de trein
naar Nijmegen. Ziet ze daar niet
tegenop? Nee, Evie niet. Je moet
er wat voor over hebben om je
doel te bereiken!

Restaurant in de Havenmeester?
Aan de Havendijk in het
nieuwe gebouw van de
Havenmeester komt
Restaurant Peyo.... zo lijkt
het althans.
Fictief
Van der Weegen besloot de ramen
van de commerciële ruimte aan de
Havendijk vlak voor het Lichtjesfeest in december te verlichten en
te beplakken met folie, voorzien
van een afbeelding van een fictief
restaurant.

Iets té echt
Een woordvoerder van het bedrijf
vertelt dat het om een reclame-

De mogelijkheden in de Havenmeester zijn divers. Zo wordt er
voor de markante ruimte op de
hoek van de Havendijk en Pocketpark gezocht naar een partij die
een restaurant of grand café wil
beginnen. Ook de andere gebouwen van de Havenmeester bieden
ruimte voor bedrijvigheid, zoals
bijvoorbeeld een wijnhandel, delicatessenzaak of ijssalon, galeries,
een kapsalon en dienst- of zorgverleners.

stunt gaat, “dat het restaurant er
zo levensecht uit zou komen zien
was een kleine misrekening. We
zijn erg veel door ondernemers en
bewoners uit het gebied gebeld die
wilden weten wanneer het nieuwe
restaurant zou worden geopend!”

Ondernemers gezocht
Van der Weegen beoogde met de
reclame-uiting creatieve ondernemers voor de plek te interesseren.
“Het was de bedoeling om potentiële ondernemers op de ruimte te
attenderen. Doordat de afbeelding
zo levensecht is zet het ondernemers echter op het verkeerde
been. ”

Inmiddels zijn ook de overige
ruimten aan de Havendijk beplakt
en is ook overal duidelijk vermeld
dat de ruimtes nog te huur of te
koop zijn!”

Interesse?
Neem contact op met Van der
Weegen: 013-5352135

Negentiende jaargang

Wereldberoemd in Tilburg en
omstreken
Tekst: José de Jonge
Ome Jan is terug!
In de vorige editie van de Wijkkrant (december 2013) kon je
lezen dat Jan van Laak, beheerder van de speeltuin aan het
Stuivesantplein, per 1 januari dit
jaar zijn baan kwijt zou zijn. De
gemeente Tilburg zou de subsidie
voor deze laatste beheerdersfunctie stopzetten en daarmee zou de
baan van Jan komen te vervallen.

Handtekeningen
Een ramp voor Jan, maar ook
voor de kinderen van de speeltuin en voor de omwonenden van
het Stuivesantplein. “Ik laat het
er niet bij zitten”, zei Jan. “Ik ga
actie voeren.”

Intussen promoveerde Jan van
beroemde Tilburger tot beroemde
Nederlander, want niet alleen de
Tilburgse media besteedden aandacht aan Jans actie, ook werd Jan
gefilmd voor Hart van Nederland,
van SBS6. “Heel spannend vond
ik dat en op een gegeven moment
kwamen de tranen en toen zei ik:
‘stop even met filmen, want ik wil
niet staan janken op de tv’.’’ aldus
Jan van Laak.

nummer 1

feb 2014

Maak kans op een Hardy’s Make Over!
Heb je zin in een totale Make Over, geef je dan snel op!
De allerbeste topstylisten zullen voor je klaar staan voor een oogverblindend
resultaat.
Geef ons een reden waarom wij voor jou moeten kiezen en zend een recente
foto voorzien van naam, adres en mobiele nummer naar: elly@hardy’s.nl

Terug
Na nog wat spannende dagen
kwam op 20 januari (Jan was
inmiddels al ergens anders aan
het werken voor de Diamantgroep) het verlossende bericht:

De Nieuwste School?
De Nieuwste School, een
initiatief van de Vereniging
Ons Middelbaar Onderwijs,
is een middelbare school
die uitgaat van de verwondering en nieuwsgierigheid
van leerlingen om kennis te
verwerven.

Dat heeft hij gedaan. En hoe! Jan
begon een handtekeningenactie en
haalde 1663 handtekeningen op.
Hij kreeg daarbij hulp van wijkbewoners. Want iedereen vond dat
Jan moest blijven. Een wijkbewoner verwoordde de gevoelens van
vele omwonenden in een mail die
hij aan ons, de gemeente en de
Diamantgroep stuurde:
“Hij ruimt de afgevallen bladeren,
houdt de graszoden bij zodat die
niet over de paden woekeren, hij
zorgt ervoor dat ook de omgeving
in het zicht van het plein er keurig
netjes uitziet!
Een heerlijk gevoel, maar ook een
veilig gevoel...een opgeruimde
buurt.
Nog niet eens gesproken over wat
hij voor de kinderen en ouders van
de speeltuin betekent! Jan moet
blijven!”

SBS6
De handtekeningen werden door
Jan en Ingrid Sweegers van de
Tilburgse Volkspartij aangeboden
aan het college. Roel Lauwerier,
wethouder wijken, nam de petitie
in ontvangst en beloofde nog eens
met de Diamantgroep om de tafel
te gaan zitten.
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Jan mocht terug naar het Stuivesantplein. Samen met Hennie, zijn
hulp. Jan: “Toen ik dat hoorde,
moest ik wel even een traantje

Op basis van verwondering en
nieuwsgierigheid van de leerling
maakt deze een ontdekkingstocht:
In de onderbouw gaat de leerling
op onderzoek uit binnen een door
de school vastgesteld thema
De leerling gaat samen met zijn
mentor op zoek naar leervragen
binnen dit thema en na een vast
gestelde periode presenteert de
leerling de resultaten van zijn of
haar onderzoek aan mentoren,
experts, medeleerlingen en andere
geïnteresseerden als ouders én
legt vast wat hij/zij geleerd heeft.

wegpinken. Ik was zo blij!”
Op maandag 27 januari klokslag
half negen was Jan weer present
op zijn oude vertrouwde werkplek.
Op de vraag wat hij als eerste is
gaan doen, antwoordt Jan: “Ja,
troep opruimen. Het was hard
nodig. Tsjongejongejonge.”
En dat is ook wat de wijkbewoners roepen als ze Jan weer zien:
“Goed dat je terug bent, Jan. We
hebben je gemist.”

Het rapporteren (en van elkaar
leren) in een leergemeenschap en
het vastleggen van het geleerde
zijn belangrijke uitgangspunten
van De Nieuwste School. Maar zij
volgen ook de lessen Nederlands,
Engels, Spaans, gym en wiskunde.
En zoals op alle andere middelbare
scholen doen de leerlingen mee
aan het gewone eindexamen. En
de afgelopen jaren zijn hier prima
resultaten mee geboekt.

Keet
Jan moet veel thee zetten voor al
die mensen die even bij hem langs
komen in de keet. “Ja, er komen
veel mensen buurten bij me.
Fijn om te merken dat ze blij zijn
dat ik er weer ben en dat ze me
gemist hebben.”
Tot slot wil Jan nog iets zeggen.
”Ik wil alle mensen bedanken
voor de steun die ze me gegeven
hebben. Dat heeft me ongelooflijk
goed gedaan en ik ben heel blij
dat ik weer terug ben.” Nou, dat
zijn de omwoners, jong en oud,
van het Stuivesantplein ook!

Open leergemeenschap
Voor de kwaliteit van de school is
het belangrijk dat sprake is van
een open leergemeenschap. Dat
de leerlingen het naar hun zin
hebben, dat ze nieuwsgierig blijven en steeds weer nieuwe dingen
ontdekken. Het gebouw daagt
uit tot leren. We hebben ook een
schooltuin waarin de leerlingen
werkzaam zijn.

Sint Josephstraat
Er wordt geprobeerd om buurtgenoten van de school aan de Sint
Josephstraat zoveel mogelijk bij
de school te betrekken. De overbuurman houdt bijvoorbeeld de
schooltuin bij als er vakantie is
en de buurt is ook al eens getrakteerd op een optreden bij hun
voordeur.
Wil je meer weten over
De Nieuwste School?

www.denieuwsteschool.nl.

Marielle
aan ‘t werk
De schooltuin

pasfoto
tilburg.nl
shop-in-shop

HEIKESTRAAT 64
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Het wel en wee van de AaBe

Tekst: Gerrie Peeters

Nu het grootste gedeelte van de
AaBe-fabriek onlangs tegen de
vlakte is gegaan, is daarmee ook
een belangrijk stuk geschiedenis van Tilburg verdwenen. Een
mooi moment om de tentoonstelling in het Textielmuseum over de
geschiedenis van de AaBe-fabriek
te gaan bekijken.

Een sterk merk
“Toen ik ging trouwen kregen
wij van onze ouders vier AaBedekens,” vertelde de suppoost
ons, die toezicht houdt bij deze
tentoonstelling. “Een cadeau voor
het leven, want verslijten doe je
ze niet.” AaBe, een Sterk Merk, is
dan ook de toepasselijke titel van
deze tentoonstelling.

‘Voorkomt rheumatiek’
Die dekens waren gemaakt van
100% wol en dus lekker warm. Ze
zijn te herkennen aan het logo van
de AaBe: een rendier dat een met
dekens beladen slee voorttrekt.

‘Voorkomt rheumatiek, stond ook
als reclamespreuk op dat logo.
In de jaren vijftig, toen er in de
meeste slaapkamers geen verwarming was, was dat geen overbodige luxe. Als het vroor stonden de
ijsbloemen daar op de ramen. En
het was niet te veel gezegd: onder
die ouderwetse wollen dekens had
je het echt niet koud.

Meer dan dekens
Inmiddels zijn die dekens uit onze
slaapkamers verdwenen, want we
zijn en masse onder de veel lichtere dekbedden gaan slapen. En
mocht je nu nog zo’n AaBe-deken
willen kopen, dan moet je daar
diep voor in de buidel tasten. In
de winkel van het Textielmuseum
kost zo’n warme wollen deken
inmiddels maar liefst 130 euro!
Trouwens, de AaBe-fabriek maakte
meer dan alleen dekens. Ook
brandvertragende stoffen werden
daar gemaakt voor luchtvaartmaatschappijen en voor de luchtmacht.

De historie van de AaBe

Foto: Cobie van den Berg

In het introductieboekje, dat alle
medewerkers van de AaBe kregen
als ze daar kwamen werken, stond
de historie van de fabriek uitvoerig
beschreven.
In 1811 stond er aan het Galgenven al een windmolen en met het
zuivere water van dat ven werd
de wol gewassen. En in 1930 werd
de AaBe-fabriek aan de Piushaven

Familiecarnaval in het buurthuis
Maandag 3 en dinsdag
4 maart wordt in buurthuis
Jeruzalem familiecarnaval
gevierd.

•

•
De deuren gaan op beide dagen
om 13:30 open, het familie
carnaval duurt tot 16:30 uur.

De entree is gratis.

•

Er zijn snoepkaarten te koop
voor €2.00 die 2 x ranja, een
snoepzak en chips waard zijn.
Er wordt op deze middagen
géén alcohol geschonken.
Kinderen onder 8 jaar alleen
toegang onder begeleiding
van een volwassene.

opgericht, zoals nog te zien is aan
de schoorsteen. Een imposante
fabriek, met een oppervlakte
van zo’n vijftigduizend vierkante
meter.
Het ging de AaBe lange tijd voor
de wind en na de Tweede Wereldoorlog groeide het bedrijf zelfs uit
tot Nederlands grootste wollen
stoffen- en wollen dekenfabriek.
In die jaren werden er allerlei
soorten dekens gemaakt. Ook die
zijn op deze tentoonstelling te zien
en dat roept weer herinneringen
op aan oude tijden. Die gewone
rozerode dekens natuurlijk, maar
ook dekens uit de jaren dertig met
prachtige Art Nouveau-motieven
en die vrolijke veelkleurige dekens
uit de jaren zestig en zeventig.

Het einde van deze fabriek?
Eind jaren zestig ging het een
tijd erg slecht met de AaBe. Er
volgden nog wel een aantal ople

vingen, maar in 1996 ging de
fabriek definitief failliet.
Toen werden de laatste 38 werknemers ontslagen. De meesten
van hen hadden er dan al meer
dan 30 jaar gewerkt, vaak al vanaf
hun 14e jaar. Voor hen was het
dan ook een hard gelag dat het
voorgoed afgelopen was met ‘hun
AaBe’.
Maar het AaBe-gebouw zal toch
niet helemaal verdwijnen. Want in
1999 werd een deel van de AaBefabriek uitgeroepen tot Rijksmonument en dat gedeelte blijft dan
ook behouden. De gietijzeren
kolommen en de gevels, opgetrokken in neo-classicistische stijl, blijven voor onze wijk én voor Tilburg
behouden.

Deze tentoonstelling is
nog t/m 16 maart te
bezichtigen in het
Textielmuseum

Open dag & avond basisschool
Pendula op dinsdag 18 maart
Op dinsdag 18 maart ben je van harte welkom op basisschool
Pendula, onderdeel van Integraal Kind Centrum Pendula.
We geven je graag een rondleiding om:
• 09:00 uur
• 11:00 uur
• 13:30 uur
‘s Avonds is er vrije inloop vanaf 18:00 uur tot 19:30 uur.
Je vindt basisschool Pendula aan de Hoogvensestraat 49.
Heb je vooraf al vragen of wil je gewoon wat meer informatie?
Stuur dan even een mail naar info@bspendula.nl

www.bspendula.nl
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Marianne heeft juist voor dit
soort vrijwilligerswerk gekozen,
omdat ze daarbij zelf haar tijd in
kan delen. Ze maakt nooit vaste
afspraken. Naast dit werk past
ze op haar kleinkinderen en doet
ze ook nog aan sport! Een vitale
vrouw voor haar 67 jaar!

Zij koos voor dat vrijwilligerswerk
omdat het goed aansloot bij haar
eigen werk in de zorg. Ook vindt
ze dit werk fijn omdat ze graag
mensen helpt en graag contact
met mensen heeft.
Toen ze me over dit werk vertelde,
was goed aan haar gezicht te zien
met hoeveel enthousiasme ze dit
werk doet: Marianne is een echt
mensen-mens.

Aandacht geven en veel
luisteren

Zelf je tijd indelen
In totaal bezoekt Marianne zo’n
14 mensen regelmatig. Af en toe
doet ze haar ronde. “Dan kijk ik of
mensen thuis zijn. De Zonnebloem
gaat zich steeds meer richten op
mensen met een lichamelijke handicap, maar een aantal van hen is
nu nog behoorlijk mobiel en is dan
ook vaak niet thuis. En ik moet
natuurlijk ook maar afwachten
of het uitkomt dat ik op bezoek
kom.”

Start
collecteweek
Reumafonds
Het Reumafonds start binnenkort
weer met de jaarlijkse, landelijke
collecte. In de week van 10 t/m
15 maart 2014 gaan ruim 60.000
vrijwilligers langs de deuren om te
collecteren voor de bestrijding van
reuma en artrose.

Collectanten gezocht!
Het Reumafonds is dringend op
zoek naar collectanten! Wil je je
inzetten voor de reumabestrijding
in diverse wijken in Tilburg en
Udenhout, heb je daarvoor een
paar uur per jaar beschikbaar?

Word collectant voor
de collecteweek van
het Reumafonds van
10 t/m 15 maart
Neem telefonisch contact op met
Nancy den oudsten 06-22290024.
Mailen kan ook:
vrijwilligers@reumafonds.nl

Ze komt langs om met mensen
te praten en vooral om naar hen
te luisteren. Want mensen die de
Zonnebloem om een huisbezoek
vragen, doen dat vaak omdat ze
zich eenzaam voelen. “Maar luisteren is niet altijd gemakkelijk,”
zegt Marianne, “want er zijn ook
mensen die heel veel klagen.”
Het is niet de bedoeling dat er
tijdens de huisbezoeken huishoudelijk werk gedaan wordt.
Wat Marianne wel doet, is samen
met de mensen boodschappen
doen in geval van nood. Het is
zeker niet de bedoeling om dag in,
dag uit allerlei boodschappen voor
iemand te doen.
Soms gaat ze ook wel eens mee
als begeleidster, bijvoorbeeld naar
het theater als dat nodig is.
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Als je regelmatig bij mensen over
de vloer komt, leer je ze steeds
beter kennen. Want dan hoor
je veel over hun persoonlijke
omstandigheden.

Werken voor de Zonnebloem
Onlangs leerde ik Marianne
kennen. Zij vertelde me dat
ze al acht jaar bij de Zonnebloem werkt. Daar had ik al
zo vaak enthousiaste verhalen over gehoord en van
haar wilde ik daar graag
meer van weten.

feb 2014

Er even tussenuit

Je leert mensen heel goed
kennen
De Zonnebloem is vooral bekend
vanwege gezellige activiteiten,
zoals Kerst- en Nieuwjaarsvieringen. Mensen zijn daar heel erg
enthousiast over. “Ze zijn zo blij
om er af en toe eens uit te kunnen
gaan. Dan zijn ze je zo dankbaar!”

Dit werk is haar vooral zo dierbaar
omdat mensen het zo heerlijk
vinden om er af en toe even tussenuit te kunnen. Daarom zijn
vooral de reizen en de uitjes van
de Zonnebloem zo populair.
Voor de vrijwilligers zijn die
vakanties wel topdagen. “Dan
maken we echt overuren: je bent
van vroeg tot laat in touw: mensen wassen, aankleden en uitkleden.
Maar ik vind het hartstikke leuk en
ik doe het graag. Je krijgt dan nog
veel beter contact met ze en ze
zijn je zo dankbaar!”
Meer weten over De Zonnebloem ?
Je opgeven als vrijwilliger van de
Zonnebloem?
Bel dan 076-5646464

lunch onder de vera
nda
bijzondere logeerkamers
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Hoevenseweg 2 . Tilburg . 06 54358939 . www.villapastorie.nl . info@villapastorie.nl
CMYK: 90 M + 86 Y
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Open avond Panta Rhei

Linedancen in het buurthuis

Op 19 maart a.s wordt er
op o.b.s. Panta Rhei een
open avond gehouden.
Deze avond is bedoeld voor
ouders en kinderen die
nadenken over de keuze
van een basisschool.

Ben je op zoek naar een
basisschool voor je kind?

Houd jij ook zo van country
muziek en van dansen?

Kom dan op 19 maart tussen
18:30 en 20:00 uur naar de Galjoenstraat en/of Don Sartostraat
om kennis te maken met onze
school.

Op maandagavond 10 maart om
18:30 uur wordt in buurthuis Jeruzalem gestart met een beginnerscursus linedance voor iedereen.

Panta Rhei is een openbare basisschool waar adaptief onderwijs
centraal staat.

Uiteraard zijn de kinderen ook van
harte welkom deze avond.
Ben je deze avond verhinderd,
maar wil je wel graag meer
informatie over Panta Rhei?
Neem dan contact op met onze
school:
Wies van Berkel (directeur) of
Wilma Meulendijks (teamleider)

Locatie Galjoenstraat

Galjoenstraat 50 :
013 543 72 41
Don Sartostraat 60: 013 536 49 30

O.b.s. Panta Rhei heeft 3
gebouwen
•
•
•

De hoofdlocatie met ruim
380 leerlingen vind je in de
Galjoenstraat en Lanciersstraat.
In de wijk Groenewoud, aan
de Don Sartostraat, staat de
nevenlocatie met ruim 120
leerlingen.

www.PantaRheiTilburg.nl

De les duurt tot 19:30 uur. De cursus is een keer in de twee weken,
op maandag in de oneven weken.

•
•
•
•
•
•

Jong en oud is welkom!
Deelname is gratis
Evt. consumpties zijn voor
eigen rekening
Trek gladde schoenen aan,
geen sportschoenen.
Lessen om de 14 dagen

Wil je meer weten?
Mail naar Lenie
h.vanierland@home.nl

fysiotherapie
bekkenfysiotherapie
oedeemtherapie
dry needling
Barkstraat 29

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

013 - 536 49 44

www.fysiotilburg.nl

Marie-José Zegers
www.beeldenontwikkeling.nl
info@beeldenontikkeling.nl
06 - 430 27 111
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BS Pendula op weg naar IKC
(Integraal Kind Centrum)
Misschien heeft u ‘in de
wandelgangen’ gehoord
dat kinderopvang en basisschool Pendula meedoen
aan de pilot IKC, kortweg
Integraal Kind Centrum.
Dat betekent dat kinderen in de
leeftijd van 0 (consultatiebureau) tot 13 jaar (kinderopvang
en basisschool) welkom zijn voor
zorg, opvang en onderwijs. In
totaal zijn acht scholen en kinderopvangcentra uit Tilburg e.o. uitgekozen om aan dit project mee te
mogen doen. Momenteel vindt er
een keer in de zes weken overleg
plaats tussen kinderopvang en
de collega’s van groep 1/2 om de
manier van werken op elkaar af te
stemmen en een doorgaande lijn
te creëren.

Peuters naar de ‘grote school’

Samenwerking
Gedurende het jaar wordt er
op IKC Pendula bij verschillende activiteiten samengewerkt.
Een bijvoorbeeld daarvan is het
leesbevorderingsproject de Rode
Draad en de Kinderboekenweek.
Voor de opening van dit project is
een rode draad gevingerhaakt en
tussen de kinderopvang en school
opgehangen. De peuters die op
dat moment aanwezig waren zijn
samen met de pedagogisch medewerkers naar school gekomen en
hebben samen met de kleuters dit
project geopend. In de verschillende groepen is vervolgens m.b.v.
ouders geknutseld om de groepen
te versieren. Zo is er gebatikt en
zijn er leesbeesten gemaakt van
papiermaché.
Kortom, door samen te werken
met elkaar komen we op Pendula
verder.

Spelen en leren op kindercampus
Panta Rhei
Aan de Piushaven ligt kinderdagverblijf Panta Rhei
en op steenworp afstand
liggen basisschool Panta
Rhei en buitenschoolse
opvang Panta Rhei. Alle
drie de locaties liggen rondom het speelplein en heten
sinds voorjaar 2013 samen
Kindercampus Panta Rhei.
Op een kindercampus kunnen
kinderen spelen, leren en zich
ontwikkelen. Onderwijs en opvang
werken samen richting kinderen
en ouders.

Overgang naar school
Veel peuters kijken ernaar uit:
ze mogen naar de ‘grote’ school!
Een spannende tijd voor ouder
en kind. Kinderdagverblijf Panta
Rhei volgt de ontwikkeling van de
baby’s en peuters en bespreekt
dit regelmatig met ouders. Als de
peuter naar school gaat, zorgen
de pedagogisch medewerkers voor
een goede overdracht naar de
school. Uiteraard geven zij informatie alleen met toestemming van
de ouders. De ervaring leert dat
de kinderen en leerkrachten veel
profijt hebben van deze ‘warme
overdracht’. De overgang verloopt
in veel gevallen probleemloos.

Peuters kennen de school

alles onder één dak

Buitenschoolse Opvang (BSO) , Basisschool Fatima
en Peuterspeelzaal Fatima.
Centraal in de wijk Fatima, waar iedereen ons weet te vinden.
Oplossingsgericht leren, daar streven we naar. Wij bieden uw kind een
rijke leeromgeving. Waar sterke kanten van uw kind basis zijn voor
verder leren. Leren, niet alleen, maar samen met andere kinderen.
Samen met de leerkracht die weet waar uw kind goed in is.

U bent van harte welkom op onze:

open dag
We willen u graag een kijkje in onze school geven, als alle groepen
volop bezig zijn. Dan kunt u zelf ervaren hoe het er op onze school aan
toe gaat. Komt u binnen tussen:

donderdag 20 maart
13.30 - 17.00 u.
Fatimastraat 24b | tel. (013) 542 53 79 | www.bsfatima.nl

Peuters van het kinderdagverblijf
leren de school spelenderwijs
kennen. Zo gaan peuters naar
een voorstelling op school. Samen
met de kleuters en de leerkrachten hebben ze een leuke ochtend
of middag. Ook gaan de peuters
in kleinere groepjes een kijkje op
school nemen. Of komen de kleuters weer een dagje terug op het
kinderdagverblijf. Deze ‘terugkomdag’ vinden de kleuters heerlijk,
het is een feest van herkenning,
ook voor de pedagogisch medewerkers!

Samen feest vieren
Naast alle ‘serieuze’ samenwerking, houdt Panta Rhei wel van
een feestje en gezelligheid. Zo
leren beroepskrachten, kinderen
en ouders elkaar ook beter kennen
op informele momenten.
Dit voorjaar staan er twee feestelijke activiteiten op het programma. De Koningsspelen in april en
het Nicafeest in mei. Het Nicafeest
en een sponsorloop gaan over
de uitwisseling met een school
uit Nicaragua. De opbrengst is
bedoeld om ‘Alle kinderen naar
school’ te krijgen, ook in Nicaragua.

Leren van elkaar
Om de samenwerking nog meer
inhoud te geven, gaan leerkrachten en pedagogisch medewerkers
dit jaar bij elkaar ‘in de keuken
kijken’. Zij gaan werken aan een
eenduidige visie op het stimuleren
van de ontwikkeling van kinderen.
Een heldere, doelgerichte aanpak
zal het team, de kinderen en de
ouders zeker ten goede komen.
De betrokkenheid van ouders bij
de campus is van grote waarde.
Samen met de professionals op de
campus kinderen kansen geven
om gezond op te kunnen groeien
in een veilige, vertrouwde omgeving.

Meer informatie
Via deze wijkkrant zullen wij u op
de hoogte houden van alle activiteiten en ontwikkelingen.
Voor meer informatie, kijk op
www.kinderstadtilburg.nl/
pantarhei of
www.pantarheitilburg.nl

Of neem contact op met:
Dianne van den Hurk,
locatiedirecteur Kinderstad,
d.vanhurk@kinderopvanggroep.nl
of Wies van Berkel,
directeur basisschool,
wies.vanberkel@opmaat-scholen.nl

Leerlingen op de babygroep
Niet alleen peuters en kleuters
ontmoeten elkaar. Ook de oudere
leerlingen komen op het kinderdagverblijf. Want niets is leuker
dan tijdens het thema ‘Verzorging en baby’s’ een kijkje te gaan
nemen op de babygroepen. Of
om tijdens of na schooltijd bij de
kleintjes te gaan helpen of voorlezen. Kinderen leren hiervan veel
over zichzelf en over elkaar!

Kindercampus Panta Rhei
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Nieuwe nieuwbouwplannen Nieuw Jeruzalem
Op 3 december werd in
buurthuis Jeruzalem een
overzicht gepresenteerd
van de nieuwbouwplannen
in Jeruzalem.
Minder ambitieuze plannen
Het is alweer een paar jaar geleden dat een groots plan voor de
nieuwbouw aan de waterkant aan
de bewoners werd voorgelegd. Dat
plan is door de recessie van tafel
geveegd. Nu werd een minder
ambitieus plan aan ons voorgelegd, dat mijns inziens ook beter
aansluit bij het oude Jeruzalem.
De verschillen tussen het oude en
het nieuwe Jeruzalem waren in dat
oude plan wel erg groot.
Wijkbewoners werden vooraf voor
deze presentatie uitgenodigd
om deze hernieuwde plannen te
komen bekijken en er was ook
voldoende mogelijkheid om vragen
te stellen en zelf suggesties te
doen voor verandering in die plannen. In de dit keer gepresenteerde
plannen was ook veel aandacht
besteed aan de inrichting van de
openbare ruimte: de straten de
pleintjes en de speelruimte voor
kinderen.

De plannen van Tiwos
In december 2013 zou Tiwos volgens deze plannen starten met de
bouw van appartementengebouw
“Houbenstaete” aan de Caspar
Houbenstraat.

Een contactgroep denkt mee over
het ontwerp van deze appartementen, die naar verwachting eind
2014 klaar zijn. Inmiddels is met
grondwerkzaamheden begonnen.
Woningen en flats in de Twentestraat, die niet gerenoveerd zijn,
worden gesloopt en vervangen
door nieuwbouw.

‘Aan de Waterkant’
Triborgh gaat koopwoningen bouwen tussen de Twentestraat en het
Wilhelminakanaal op de voormalige bedrijflocaties van Thijs De
Beer en Heerkens van Bavel.
De verkoop van de woningen
aldaar is inmiddels gestart en die
verloopt voorspoedig, aldus de
afgevaardigde van Triborgh die
uitleg gaf bij de tekeningen van
deze plannen.
Daar komen 35 eengezinswoningen en 14 bungalows met tuin of
patio. Onder het motto ‘Jij betaalt,
dus jij bepaalt’. De toekomstige
bewoners kunnen via www.
aandewaterkant.nl bepalen hoe zij
hun woning vorm willen geven. De
planning is om te starten met de
bouw in 2014.

Inrichting openbaar gebied
De gemeente gaat het openbare
gebied in Jeruzalem opnieuw
inrichten. Kabels, leidingen, rioleringen, plaatsen van bomen en
planten. Er wordt een tijdelijke
bouwweg aangelegd waarna wordt

gestart met het bouwen van de
woningen. Daarna vindt de definitieve inrichting van de openbare
ruimte plaats.

Het havenpark
Langs de oevers van de Piushaven
wordt een havenpark aangelegd.
Bij de nadere uitwerking worden
bewoners nauw betrokken via het
planteam ‘Ruimte Piushaven’.

Een fietswandelbrug?
Eén aspect komt nog niet uit de
verf in deze plannen: een oud plan
om een fietswandelbrug aan het
eind van de haven bij het Wilhelminakanaal te maken. We hebben ruimschoots de gelegenheid
gekregen om daarover te praten
met de wijkregisseur van de
gemeente, Anthonie Quispel. Ook
hebben we dit verzoek op een lijst
kunnen aangeven, die bij het verlaten van deze presentatie aan alle
bezoekers werd voorgelegd. Een
fietsovergang via het talud achter
de Maaslandstraat zou wellicht nog
een goede mogelijkheid zijn.
Het zou zo mooi zijn als zo’n fietswandelbrug geregeld zou kunnen
worden. Dan wordt Jeruzalem
direct verbonden voor wandelaars
en fietsers met de Armhoefse
Akker. En dan ontstaat er ook een
doorlopende route langs het Wilhelminakanaal. Heel aantrekkelijk
voor de bewoners van Jeruzalem
én ook een groot voordeel voor
heel Tilburg vanuit toeristisch

feb 2014

Tekst: Gerrie Peeters

oogpunt. Want dan kun je wandelen en fietsen van Dongen naar
Oirschot.

Tot slot: het wijkcentrum?
Wat gebeurt er met het wijkcentrum en met de ruimte daarachter
tot aan het kanaal?
De inrichting van de linkerkant
van de Betuwestraat is nog niet
aan de orde. Daarvoor worden pas
plannen gemaakt nadat bovengenoemde plannen uitgevoerd zijn.
Dat kan dus nog wel een jaar of
2-3 op zich laten wachten.

Meer info?
Bel dan Jan Mastenbroek van de
gemeente: 013 542 81 21,
of stuur een e-mail naar:
jan.mastenbroek@tilburg.nl
Bouwtekeningen online bekijken:
http://openbarewerken.tilburg.nl
Info nieuwbouwplannen Triborgh:
013 577 25 40,
email info@triborgh.nl
Info over de sloop:
Peter Civalvan, Tiwos,
013 549 08 73,
e-mail petercival@tiwos.nl
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Cindy wordt het gezicht van
gastouderbureau KINOP Tilburg
Voor veel mensen uit de buurt zal
ze een bekende zijn. Cindy Heesbeen (37) heeft een lang verleden
in de kinderopvang. Ze begon
twintig jaar geleden als stagiaire
bij kinderdagverblijf ‘Duimelijntje’ in de Lanciersstraat en werd
uiteindelijk eigenaresse.
Na veertien jaar verkocht ze
Duimelijntje, gedwongen door de
economische crisis, aan organisatie ‘De Teddybeer’.

Opa’s en oma’s

KINOP

Op de vraag waarom ze voor
KINOP heeft gekozen, is Cindy
duidelijk: “De organisatie bestaat
al twintig jaar en is HKZ gecertificeerd, dat is een keurmerk voor
de zorg. Ze staan voor gedreven,
betrokken en professioneel met
één belang voor ogen: dat van het
opgroeiende kind.”

Nu is Cindy een nieuwe uitdaging
aangegaan: ze wordt bemiddelingsmedewerker in Tilburg en
omgeving voor gastouderbureau
KINOP. Haar werk gaat bestaan
uit het houden van intakegesprekken en het bemiddelen tussen
de gastouder of nanny met de
vraagouders, het verzorgen van
de registratie bij de gemeente en
het opstellen van de contracten.
Verder gaat ze op huisbezoek waar
de opvang plaatsvindt en doet er
risico-inventarisatie en evaluaties.

Kinderopvangtoeslag
Cindy: “Mensen kunnen me altijd
aanspreken of bellen om een
afspraak te maken voor een oriënterend gesprek. Dat kost natuurlijk niets. Mensen denken vaak dat
kinderopvang aan huis of bij een
gastouder duur is, maar als je ziet
wat het uiteindelijk kost na aftrek
van de kinderopvangtoeslag, dan
valt dat heel erg mee. Zeker als
je twee kinderen of meer hebt en
een nanny aan huis wilt, is het de
moeite waard om dat eens te laten
uitzoeken. Ik kan dat mensen
eenvoudig voorrekenen. Hoe meer
je verdient, hoe minder toeslag
je krijgt natuurlijk, maar toch is
het zelfs bij een hoog inkomen
nog zinvol om het eens te laten
uitzoeken.

Ook opa’s en oma’s die nu voor
niks de kleinkinderen opvangen,
kunnen officieel gastouder worden. Vereiste is wel dat je een
opleiding op MBO2-niveau hebt
gevolgd. Maar als je ooit in de verzorging of verpleging hebt gewerkt
of voor de klas hebt gestaan, heb
je die bevoegdheid ook. Ook moet
je het diploma kinderEHBO hebben
of gaan halen.

Gezocht
Cindy is op zoek naar zowel
vraagouders als gastouders of
nanny’s die graag in zee willen
gaan met KINOP Tilburg. “Ik heb
ruime ervaring in het werven en
aannemen van personeel in de
kinderopvang. En ik mag wel zeggen dat ik een goed inzicht heb in
wat ouders belangrijk vinden in
de opvang en opvoeding van hun
kinderen.”

Specialist in progresgebak en worstenbrood

Duidelijk
Voor meer informatie over KINOP
kun je terecht op de website
www.kinop.nl
Je kunt Cindy bereiken op telefoonnummer 06-20401802 of per
e-mail: cindy.heesbeen@kinop.nl
Of je trekt haar een keer aan haar
jasje....

Hoevenseweg 55 Tilburg

013-5424177

Carnavalsaanbieding!
Progrestaart €13.50
10 worstenbroodjes €12.50
Samen voor €19.95
deze aanbieding geldt van dinsdag 25 februari tot zaterdag 1 maart

www.bakkerijkouwenberg.nl
Elke dinsdag: 4 broden naar keuze €8.25
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Een gratis etentje bij Shinzo
In de vorige Wijkkrant deden we een oproep om iemand uit
de wijk op te geven die écht eens een keer een etentje bij
Shinzo heeft verdiend. Uit de reacties die we ontvingen, kozen
we voor de reactie van Corine.
“Mijn moeder heeft wel een etentje
verdiend. Ze heeft een rottijd achter
de rug. Een jaar geleden overleed
mijn vader, met wie ze al 52 jaar
gelukkig getrouwd was. Ze heeft
daar nog steeds ontzettend veel
verdriet van.
In die periode ook nog te horen dat
ze huidkanker had aan haar borst
en hand. Binnenkort wordt ze daaraan geopereerd. Ik zou het heel fijn
vinden als ze na de operatie en het
herstel lekker kan gaan eten.”

nummer 1
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Dat vonden wij ook
De operatie is achter de rug en
Ria van Berkel, die al ruim twintig
jaar in de Dunantstraat woont,
is goed aan het herstellen. “Het
ergste vind ik nog dat ik nu niet
kan breien, vanwege mijn hand.
Dat is echt mijn grote hobby. Ik
zit op breiclubjes en brei normaal
iedere dag.
Maar het gaat de goede kant op,
binnenkort mag ik weer lekker aan
de gang”, vertelt Ria.
Ria breit onder andere bij Het
Duvelhok op zondagochtend, met
aansluitend een lunch. En voor de
stichting Stitch ‘n Bitch breit ze
mutsjes voor Aziatische baby’tjes.

Shinzo aan de Piushaven

Sushi
Samen met haar dochter heeft ze
heerlijk gegeten bij Shinzo. “Ik
had nog nooit sushi gegeten. Het
is leuk, al die kleine hapjes. Je eet
het langzaam en daarom zit je niet
zo snel vol. Het was érg lekker!”

Ook een keer gratis uit eten?

NL Doet: voor en door wijkbewoners

Sinds kort is Biku ook actief
als heerlijk restaurant. Een
dagelijkse wisselende kaart
met dagverse producten is
daarbij het uitgangspunt.

Zin in een leuke klus met
bewoners uit alle wijken
rond de Piushaven? Dan
is dit de kans om samen
met je buurtjes, je team of
vriendenclub mee te doen
aan de schoonmaak van de
natuur rond de Piushaven.

Voor wie?

Op zaterdag 22 maart gaan we
onder begeleiding van vrijwilligers
van de Stichting Thuishaven de
oevers en kades van de Piushaven
schoonmaken en het vele zwerfvuil opruimen. Zodat de vogels in
het voorjaar weer veilig hun nesten kunnen bouwen en wij lekker
kunnen genieten van onze mooie
“Stadshaven”.

We starten op zaterdag 22 maart
om 9:00 uur op de prachtige historische Partyboot “De Albatros” ,
waar je onder het genot van een
kop koffie of thee uitleg krijgt over
de klus, het gereedschap en de
ploegen die worden ingedeeld.
Om 13:00 uur zijn we weer terug
op de Albatros en sluiten daar af
met een kop soep en sandwich.
Vele handen maken licht werk!

Eigenaar Geert van Hoof heeft
5 jaar bij De Swaen in Oisterwijk
naast Cas Spijkers in de keuken gestaan en dat is duidelijk
te merken 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 voorgerechten kosten tussen de €9,50 en €12,50 en de
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 koffie ben
je bij Biku meer dan welkom.

Vanaf komende zomer kun je op
het schitterende nieuwe terras
aan het water van de Piushaven
van de zon genieten en bij andere
temperaturen geniet je van de
warmte en gastvrijheid in de huiskamer die Biku heet...

Graag!
Geert was meteen enthousiast
toen we hem vroegen om met
Biku het komende jaar aan dit
item mee te werken.

Een extraatje!
Bij Biku kun je ook terecht voor
Boeddha’s, die rechtstreeks vanuit
Godeneiland Bali geïmporteerd
worden. Naast een heerlijk diner
voor 2 personen, biedt Biku de
geselecteerde wijkbewoner ook
een stenen Boeddhabeeld van
ongeveer 30cm hoog aan!

Wie o wie?
Ken jij iemand in je omgeving die
het écht eens verdient om eens
lekker uit eten te gaan?
Stuur een e-mail naar de Wijkkrant en vertel ons waarom jij
vindt dat diegene het verdiend
heeft!

Een grote klus
De klus vindt plaats over een vrij
groot gebied namelijk van de kop
van de Piushaven, tot aan het
Wilhelminakanaal. We werken in
verschillende ploegen, zowel op
het vlakke gedeelte van de kade
en oevers, als op de schuine kanten tot aan het water. En…. met
bootjes vanuit het water.
Je kunt ook meehelpen bij de
catering tijdens deze ochtend.

Wie kunnen er mee doen?
Iedereen is welkom. Jonge kinderen kunnen ook meehelpen, maar
dan wel samen met en onder verantwoordelijkheid van een ouder
of verzorger.

Vanuit de Albatros

Aanmelden
Meld je aan via de website
www.NLDoet.nl of mail naar
marijkevdeertwegh@hotmail.com
Tot ziens op de Albatros en doe
stevige schoenen of laarzen aan !

E-mail: wijkkrant@
wijkraadkoningshaven.nl

Viering vrouwendag
Biku
Havendijk 75
5017 AL Tilburg
(013) 8225002
www.biku.nl
info@biku.nl

PS: even op vakantie
Biku is trouwens van 24 februari
tot en met 13 maart gesloten vanwege een welverdiende vakantie!

Dit jaar wordt de Internationale Vrouwendag gevierd in
Buurthuis Jeruzalem. Dat zal dit keer zijn op 13 maart
‘s ochtends van 10:00 tot 12:00 uur en ‘s middags van
13:00 tot 15:00 uur.
Er zijn dan allerlei activiteiten, zoals gezichts-, nagel- en voetverzorging, iets
speciaals breien, sieraden maken en epileren. Daarnaast ook nog dansen,
lekkere hapjes en verkoop van gemaakte spulletjes.
(Kinderen van 0-4 jaar mogen ook mee).
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Repair Café bij La Poubelle

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

werk voor mens en milieu

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

www.lapoubelle.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

www.depollepeltilburg.nl

Nieuw in deze editie!
Wie herkent alle 4 de plekken in onze wijk op de foto’s?

Wat doe je met een stoel
waarvan een poot los zit?
Met een broodrooster die
niet meer werkt? Met een
wollen trui waar mottengaatjes in zitten?
Weggooien? Mooi niet!
Repareer ze in het
Repair Café

Hoe werkt het?
Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café
gaan ze samen met de deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd
wel wat te leren. Wie niets heeft
om te repareren, neemt een kop
koffie of thee. Je kunt natuurlijk
ook even helpen bij een reparatie
van iemand anders.

Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om
(samen) repareren. Op de locatie
waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal
aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding,
meubels, elektrische apparaten,
fietsen, speelgoed etc. Ook reparatiedeskundigen op gebied van
bjvoorbeeld electra, fietsen en
audio zijn aanwezig.

Vrijwilligers gezocht

Mentaliteit

Meld je aan!

In het Repair Café leren mensen
op een andere manier naar hun
spullen te kijken. En er opnieuw
de waarde van in te zien. Het
Repair Café draagt bij aan een
mentaliteitsverandering. Die is
noodzakelijk om mensen enthousiast te maken voor een duurzame
samenleving.

Wil je meer informatie of wil je
jezelf direct als vrijwilliger aanmelden?

Het Repair Café laat zien dat
repareren leuk is, en vaak heel
makkelijk.

Ben jij wel handig en wil je die
kennis voor anderen inzetten, dan
is het Repair Café misschien iets
voor je.
Vrijwilligers met specifieke vaardigheden op het gebied van o.a.
electra, fietsen, audio en textiel, of
vrijwilligers die de rol van gastvrouw/heer willen vervullen, zijn
van harte welkom.

Neem dan contact op via
info@nivis.nl of
info@vandewouw.nl.

Op 27 maart is een eerste
bijeenkomst gepland bij
La Poubelle, aan de
Hoevenseweg 3.

Voor de winnaar:

Stuur je antwoord per e-mail naar wijkkrant@wijkraadkoningshaven.nl
Je kunt ook een briefje sturen naar:
Buurtcentrum Jeruzalem,
t.a.v. de Wijkkrant,
Caspar Houbenstraat 109,
5018 BP Tilburg

Heb je alle foto’s goed? Of wellicht het mééste antwoorden goed?
Dan maak je kans op een tegoedbon van Doncurado ter waarde van
€20.00, te besteden in de taberna of mercado.
Stuur je antwoorden in vóór eind maart.
De winnaar krijgt persoonlijk bericht.

Heb je zelf leuke foto’s voor dit item? Mail ze dan naar:wijkkrant@wijkraadkoningshaven.nl
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De kaarten van Sjaan

Tekst: Gerrie Peters

Ik kwam al jaren bij Sjaan om te
helpen met poetsen. Voor haar
was het eigenlijk veel belangrijker
dat we het samen gezellig hadden. Als ze het wel welletjes vond,
trok ze gewoon de stekker uit het
stopcontact. ‘Goed is goed’, zei ze
dan. Dan was het tijd voor koffie
en veel koekjes.

88 kaarten
In het huis van Sjaan lagen altijd
overal piepkleine snippertjes.
Ze maakte namelijk 3D-kaarten
(die maak je door een paar keer
dezelfde afbeelding op elkaar te
plakken, zodat het plaatje diepte
krijgt). Elk jaar maakte ze welgeteld 88 kaarten voor haar zoon.
Die stuurde die mooie kaarten met
Kerstmis naar zijn klanten.
Sjaan maakte ook nog stapels
kaarten voor familieleden, vrienden, kennissen en buren: als
ze jarig waren of ziek, of als er
iemand overleden was.
Overal in huis kwam ik kaarten
tegen en ook de berging stond
boordevol dozen met kaarten.

en ze zei dat wij haar kaarten en
hobbyspullen mochten hebben als
zij er niet meer was.
Na haar overlijden hebben we
daar een goede bestemming voor
gevonden. De KBO-hobbyclub van
Koningshaven.

Blij met al dat materiaal
De hobbyclub van de KBO komt
iedere woensdagochtend van 10
tot 12 uur bij elkaar in buurthuis
De Spil in de Heikestraat. Nel van
Groenendael, die daar de leiding
heeft, vertelde zo enthousiast over
haar club dat we eens een kijkje
zijn gaan nemen.

Een goede bestemming

Gezellige club

Vorig jaar, ze was bijna 85, kreeg
Sjaan hartklachten. Het ging niet
goed. In de laatste weken voor
haar overlijden kwam ik met mijn
partner nog vaak bij haar langs

Er hing een gezellige, ongedwongen sfeer bij de hobbyclub. De
mensen kletsten volop tegen
ons. “Ik kom niet alleen voor die
kaarten, ook voor de gezelligheid”,

Even voorstellen..... Laura Las
Coach in de wijk
‘Het is niet zozeer het volmaakte, maar het onvolmaakte dat liefdevolle aandacht nodig heeft.’
Laura Las woont in de Jan Aartestraat en geeft trainingen mindfulness,
zelfcompassie, voice dialogue en psychodrama.
Ze doet dit in haar praktijk in de Stationsstraat.

Wat is mindfulness?
Letterlijk betekent mindfulness: opmerkzaamheid, bewustheid, aandachtig
zijn. Bewust aanwezig zijn in het hier en nu.
Mindfulness bestaat al meer dan 2500 jaar en vindt zijn oorsprong in het
boeddhisme. Laura: “Mindfulness leert je om op een open en eerlijke manier
bij jezelf naar binnen te kijken. Je leert op een milde manier te aanvaarden
wat er is. Je leert met jezelf bevriend te raken zoals je bent.”

nummer 1

feb 2014

vertelde een van de dames. “En
je kunt hier je ei kwijt. Dat is ook
belangrijk.”
De meesten komen om kaarten te
maken, maar het is ook prima als
je wilt borduren, of zomaar een
praatje maken. Er zitten ook twee
mannen met elkaar te praten. En
als de ene opstapt, gaat de andere
zitten knippen: plaatjes voor een
3-D kaart. Dat is een heel pietepeuterig karweitje, maar hij vindt
het leuk om te doen en het is
gezellig bij de club. “Nadat mijn
vrouw is overleden, ben ik bij deze
club blijven komen,” vertelt hij.
“Dan ben ik er een ochtend lekker
uit.”

‘We leren het die
nieuwelingen wel’
Ik ga ook even kijken bij de vrouwen die kaarten aan het borduren zijn. Op mijn vraag voor wie
ze aan het borduren zijn, zegt
een aardige mevrouw: “Voor een
buurvrouw die graag een kaart
wil sturen aan een familielid dat
50 jaar wordt.” Een andere vrouw
maakt een kaart voor haar dochter
die een vriendin heeft die binnenkort gaat trouwen.
De hobbyclub bestaat al 15 jaar.
“Maar de club wordt de laatste
jaren wel wat kleiner en dat is
jammer”, vindt een van de vrouwen. “Maar ja, mensen verhuizen
en er zijn er ook al een paar

Fotografie: Cobie van den Berg

overleden. Het zou gezellig zijn
als er weer wat nieuwelingen bij
zouden komen.”
“We zullen ze wel leren hoe het
moet”, verzekert een andere
mevrouw ons. “Wij hebben het
toch ook hier van elkaar geleerd.”
Nieuwkomers kunnen er in ieder
geval zeker van zijn dat ze in deze
club welkom zijn.
Een mevrouw vertelt ook nog dat
ze met de club wel eens mee gaan
met een uitstapje van de KBO.

Niet duur
Deelname aan de hobbyclub kost
€8.00 per maand en daarvoor
krijg je 2 kopjes koffie per keer.
Voor meer informatie en om je op
te geven, kun je bellen met
Nel van Groenendael:
013 5364880 (niet na 17.00 uur).

Tekst: José de Jonge

Laura: “Veel mensen ontwikkelen onbewust een innerlijke
kritische stem; ze hebben
het gevoel dat ze ‘niet goed
genoeg zijn’. Deze gevoelens
van onwaardigheid uiten zich
op verschillende manieren.
De een kan hierdoor moeilijk
ontspannen. Een ander kan
maar moeilijk geloven dat er
van hem wordt gehouden.

Laura: “Voor iedereen die bewuster wil leven en meer wil genieten van het
leven. Het ontwikkelen van mindfulness is een geleidelijk proces waarbij je
naast opmerkzaamheid ook leert om vriendelijkheid voor jezelf te ontwikkelen. Deze training is ook geschikt voor mensen die last hebben van gevoelens van minderwaardigheid, voor mensen die de lat hoog leggen, mensen
die altijd zorgen voor anderen, mensen met depressieve klachten of angstgevoelens, mensen die chronisch ziek zijn of kanker hebben (gehad).

Bij (zelf)compassie ontdekken we dat we heelheid kunnen bereiken
door onszelf lief te hebben. De voice dialogue en psychodrama zijn
inzichtgevende werkvormen waarin we middels spel onze verschillende
patronen onderzoeken. Uitgangspunt is dat we geen van allen volmaakt
zijn en mogen zijn zoals we zijn, inclusief onze kwetsbaarheden. Je bent
bijvoorbeeld moeder, dochter, echtgenote, vriendin en collega. Verschillende rollen die vragen om verschillend gedrag. In de ene situatie voel
je je op je gemak terwijl je in een andere situatie op een ander moment
onzekerheid ervaart. In de psychodrama cursus onderzoek je die verschillende kanten van jezelf met medecursisten. In de voice dialogue
onderzoek je dit in individuele sessies, dan praten we over onze verschillende ‘ikken’.”

Hoe verlopen de trainingen?

Wie is Laura Las?

“Allereerst leer je stil te staan bij wat je denkt, hoe je je voelt of hoe je
reageert, zonder het te veroordelen of het anders te willen dan het nu is. Via
zit-, loop-, geleide meditatie- en reflectieoefeningen leer je stap voor stap op
een nieuwe manier naar processen in jezelf te kijken. Vast onderdeel is een
bodyscan waarbij je ligt of zit en met aandacht je hele lichaam langsgaat,
van je tenen tot aan je kruin. Ook de ademhalingsoefening wordt geleidelijk
aan getraind zodat het een gewoonte wordt in je dagelijks leven. Tijdens de
training, die acht weken duurt, krijg je een cd en een reader om het thuis
oefenen makkelijker te maken.”

Voordat Laura begon als coach en therapeut heeft ze gewerkt als theatermaker en docent dans en drama in het HBO-onderwijs. Sinds 1989
praktiseert Laura Vipassana-, inzichtmeditatie. Als ervaringsdeskundige
bij kanker is Laura vertrouwd met de pijn, angst, onzekerheid en de
grenzen waar je tegenaan kunt lopen. “In de begeleiding wandel ik een
stukje met je mee. Ook ik sta dan in contact met mijn kwetsbaarheden
en pijn. Ik ben er van doordrongen dat daar de schat ligt van heling.”

Voor wie is de training bedoeld?

Verdiepingscursussen
Naast de mindfulness geeft Laura ook vervolg- of verdiepingscursussen zoals
zelfcompassie, voice dialogue, psychodrama.

Inloop
Als je nieuwsgierig bent geworden, nodigt Laura je van harte uit om
naar een inloop te komen of om een afspraak te maken voor een vrijblijvende kennismaking.
Kijk voor meer informatie op www.lauralascoaching.nl
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Speelveld of hondenuitlaatterrein?
Rond het grasveld op het
Koggeplein in Hoogvenne
staan twee borden met
daarop vermeld dat het veld
verboden is voor honden.
Het veld is geadopteerd
door de buurt als speelweide.

Ondanks deze borden is er
behoorlijk veel overlast van
hondenpoep op en rond het veld.
Behalve dat het verbod blijkbaar
niet bekend is bij enkele hondenbezitters of gewoon genegeerd
wordt, wordt de poep in veel
gevallen ook niet opgeruimd.

Poepvrij speelveld
Aan het plein wonen diverse
gezinnen met (kleine) kinderen.
Ook wordt het veld veel bezocht
door kinderen uit de omliggende
straten. Een speelveld zonder
hondenpoep is wel zo prettig!
Om het probleem meer aandacht
te geven, hebben enkele bewoners
afgelopen jaar een actie bedacht
waarbij in elke hondendrol een
klein vlaggetje werd geprikt.
Helaas bleek dat nog lang niet
voldoende, dus bij deze een
oproep aan alle hondenbezitters
in de wijk:

Het Koggeplein is een
speelwijde, dus hou het
hondenvrij en schoon!

Leuk nieuws van onze
amigos van Doncurado.
Zoals jullie wellicht al ervaren
hebben geen restaurant, maar een
typische Spaanse dorpskroeg en
inmiddels kun je ook daar je eigen
variatie kiezen van warme en

koude tapas uit hun echte Spaanse tapasvitrine. En op donderdag
doen ze daar nog een schepje
bovenop!
In de maanden februari en maart
kun je daar voor slechts €12,50

per persoon je buikje rond eten.
Je kiest zelf je eigen gerechtjes
uit de vitrine en deze worden
uitgeserveerd aan tafel. Er wordt
zelfs nog gratis een portie pan con
tomate bij geserveerd!!Dat wordt
genieten geblazen!

Buen provecho!
(zoals ze in Spanje zeggen)

Meer informatie?

www.doncurado.nl

Bienvenidos
Saborea
España
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