
Brugwachters Bij De Buren Concerten

Oranjekoorts Jeruzalem stijgt

In plaats van de Kamp-
vuurconcerten presenteert 
Piushaven Levend Podium 
dit jaar de Brugwachters Bij 
De Buren Concerten. 
Op de veranda in de sfeervolle 
tuin van Villa Pastorie vergasten 
de brugwachters het publiek op 
vier aangename muzikale avon-
den. Klasse-artiesten laten zien 
en horen dat intense muziek niet 
oorverdovend hard hoeft te zijn. 

Het eerste concert is bij het ver-
schijnen van deze krant inmiddels 
al achter de rug.

Datum en tijdstip: 
26 juni, 31 juli en 28 augustus, 
steeds vanaf 20:30 uur.
locatie: 
Villa Pastorie, Hoevenseweg 2
http://www.villapastorie.nl

26 juni
Marcel Luntungan, Hans Sligter 
en Sjoerd van den Broek. Drie 
mannen, drie akoestische gitaren, 
drie prachtige stemmen. Liedjes 
van onder meer Crosby, Stills & 
Nash, The Beatles, Fleetwood Mac 
en (steeds meer) eigen werk. Hoe 
zwoel de zomeravond ook zal zijn, 
de LSB-Experience  bezorgt je kip-
penvel.

31 juli
Misschien wordt het optreden 
van Mattanja Joy Bradley en haar 
rootsband Bradley’s Circus (met 
brugwachter Beewee op drums) 
op 31 juli een combinatieconcert 
met de Amerikaanse band Willy 
Sugarcapps. Perhaps. Hoe dan ook 
zal de veranda van Villa Pastorie 
die avond de sfeer ademen van 
een heuse back porch ergens in 
Louisiana.

28 augustus
De Brugwachters Bij De Buren 
Concerten worden afgesloten met 
een optreden van een band waarin 
de beide brugwachters spelen: 
King Henry. Liedjes van Elvis 
Presley. Meezingers, maar ook 
‘Hè?-Deed-Elvis-Die-Ook?’-liedjes. 
Verwacht geen wit pak met franje 
en pailletten: daarvoor lijkt Elvis 
bij King Henry te veel op Robbie 
Williams.
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Terwijl het Nederlands elftal de laatste tactieken doorspreekt 
en trainingen afwerkt, kleurt Jeruzalem langzaam oranje. De 
koorts stijgt: zouden we déze keer Wereldkampioen worden?
 
Wilt u samen met uw wijkbewoners de wedstrijden van het Nederlands elftal 
beleven? Kom dan naar Buurtcentrum Jeruzalem en bekijk de kunsten van 
‘onze jongens’ op groot scherm. Aanvang een half uur van tevoren, 
consumpties voor het zachte prijsje van € 0,75. 

De poulewedstrijden van Nederland:

Vrijdag 13 juni
Spanje – Nederland  
21:00 uur

Woensdag 18 juni  
Australië – Nederland  
18:00 uur

Maandag 23 juni  
Nederland – Chili  
18:00 uur 

Bradley’s Circus Fotografie: Nol Havens
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Beewee kijkt

Tekst: Gerrie Peters
Fotografie: Cobie van den Berg
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Foto: Jan Nieuwstad

Foto: John V Fotografie
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Marie-José Zegers 
www.beeldenontwikkeling.nl 
info@beeldenontikkeling.nl 
06 - 430 27 111 

Wijkkrant Koningshaven heeft de 
beschikking over een groot aantal 
fotografen. Stuk voor stuk mensen 
met een bijzonder talent voor beeld. 
Meestal vraagt de redactie ze om 
‘plaatjes te schieten’ voor bij de arti-
kelen in de krant. Foto’s in opdracht. 
Maar al die fotografen maken in het 
Koningshavengebied ook vaak foto’s 
die niet direct over iets actueels 
gaan – mooie stillevens, vertede-
rende plaatjes, stijlvolle prenten die 
uitblinken door hun fraaie compositie 
en kleuren. Foto’s met een verhaal. In de komende edities van Wijkkrant 
Koningshaven neemt Piushaven-brugwachter Beewee Nederkoorn steeds 
zo’n foto onder de loep. Deze eerste keer is het een foto van Jan Nieuwstad.

Bukken
Eerst was er de Tilia, toen kwam de 
Waterlander erbij, en sinds kort is 
er ook sprake van de Vriendschap: 
het aantal rondvaartbootjes in de 
vloot van Stichting Tilburg te Water 
neemt gestaag toe. Da’s eigenlijk 
heel logisch, want die rondvaarten 
zijn erg leuk. Niet alleen zie je tijdens 
zo’n vaartocht de stad vanuit een 
heel ander gezichtspunt, je komt ook 
allerlei dingen over de Piushaven en 
het Wilhelminakanaal te weten die je 
nog niet wist. Als tien mensen zo’n 
rondvaart hebben meegemaakt en ze 

vertellen dat elk aan tien andere mensen, dan worden meteen honderd men-
sen ook nieuwsgierig naar een rondvaart. Stichting Tilburg te Water heeft 
de afgelopen vier jaar om en nabij de tienduizend mensen rondgevaren. Op 
dit moment zijn er dus ongeveer honderdduizend mensen die weten dat een 
rondvaart in de Piushaven heel leuk is. Zou de stichting eigenlijk wel genoeg 
hebben aan drie bootjes?

Het scheepje op de foto is de Waterlander. Dat weet ik vrijwel zeker. Niet 
omdat ik ondertussen ruim dertien jaar brugwachter ben en alle bootjes 
direct herken. Integendeel. Men heeft me weliswaar verteld dat de rond-
vaartscheepjes tuindersvletten zijn, voor mij zijn het toch gewoon drie 
platte, bruine bootjes die vrij veel op elkaar lijken. De Tilia is langer dan de 
andere twee, maar omdat het begin van het scheepje op de foto niet te zien 
is, zouden ze het dus nog steeds alle drie kunnen zijn. Hoe ik toch weet dat 
het de Waterlander is? Dat zie ik aan de mensen in het bootje. Ze bukken.

De foto is vorig jaar gemaakt op een mooie dag in september. Dat stond 
gewoon bij de foto vermeld, maar je kunt het ook zien –  aan de lange scha-
duw van de fotograaf zelf die over de mensen links in het bootje valt, aan 
de warme das van de meneer rechts en aan de weerspiegeling links in het 
water: boomblaadjes die al een klein beetje geel lijken te worden. Herfst. De 
Vriendschap is pas in april van dit jaar in gebruik genomen, dus die is het 
zeker niet. Blijven over: de Tilia en de Waterlander.

De fotograaf stond, daar durf ik om te wedden, op de draaibrug Prinsen-
hoeven toen hij de foto maakte. Op ‘mijn’ brug, zeg maar. Ook dat kun je 
afleiden aan de schaduwen. Je ziet de schaduw van de railing van de brug 
op de lange tafel in het midden van de boot. Op de ruggen van de dames 
vooraan is zelfs de schaduw van het gaas aan de railing te zien. De fotograaf 
staat vrijwel recht boven het scheepje, dus de brug is dicht. Als brugwachter 
weet ik dat de Prinsenhoevenbrug voor de Tilia opengedraaid moet worden. 
En daarom kan het bootje op de foto ook niet de Tilia zijn. Blijft over: de 
Waterlander. Want die kan wél onder de ongeopende draaibrug door varen. 
En als de opvarenden van de Waterlander hun hoofd niet willen stoten 
(inderdaad: met alle waterlanders van dien)... moeten ze bukken.

Van plastic afval kun je allerlei 
leuke dingen maken

Dat plastic erg vervuilend is voor ons milieu weten we 
onderhand allemaal wel.
Maar het is zo’n groot probleem geworden dat grote winkelbedrijven hun 
klanten geen gratis plastic tasjes meer geven. Dat is een mooi initiatief want 
het scheelt bergen plastic. Het is even wennen, maar het went heel snel zelf 
een boodschappentas mee te nemen.

Mooie, praktische dingen haken
Jawel! Van alle plastic tassen die nog overal rondslingeren kun je allerlei 
leuke dingen haken. De brei- en haakclub uit Jeruzalem is er al een poosje 
mee bezig. En toen Thea, de ‘juf’ van die club, ons liet zien hoe simpel dat 
eigenlijk is, hebben wij ons er ook op gestort.
Eerst een flinke hoop plastic boodschappentassen verzamelen, daar de ran-
den vanaf knippen en die lap plastic oprollen. Dan maak je inkepingen in dat 
rolletje en met een handig trucje knip je dat rolletje tot één lange strook. 
Het is even oefenen, maar dan kun je met een grote haaknaald (nr. 8 of 10) 
de gekste dingen haken.

Kleurrijk, sterk en lekker gek
Thea zelf is er heel bedreven in. Ze heeft al een prachtige prullenbak 
gemaakt en nu is ze bezig een paspop te bekleden met een beeldige cock-
tailjurk! Wíj wagen ons niet aan 
zulke hoogstandjes en maken er heel 
simpele en praktische dingen van. 
Een bandje om het handvat van onze 
kliko: een kleurrijk merkteken om 
snel je eigen kliko te kunnen terug-
vinden. In onze volkstuin heb ik er 
het raster voor een bonenrek mee 
gemaakt: tegen dat sterke, kleurrijke 
wandje kunnen onze boontjes nu 
mooi omhoog klimmen.
In de stad heb ik al een paar keer 
vrouwen zien rondlopen met een van 
plastic gehaakte, oerdegelijke, maar 
ook heel kleurrijke boodschappentas. 
Want plastic vervuilt het milieu, maar 
is ook sterk en vaak heel kleurrijk.

Bootje varen op de Piushaven is al erg leuk, maar heb je dat 
wel eens op een vlot gedaan? 
Tijdens de vlottenrace van Scouting Lord Baden-Powell kun je het met je 
team strijden tegen anderen. Voor vlotten wordt gezorgd, maar je mag ook 
met eigen materialen een vlot bouwen of met andere ongemotoriseerde 
vaartuigen deelnemen. Een zwemdiploma is vereist

datum en tijdstip: Zaterdag 21 juni van 13:00 tot 17:00 uur
locatie: Kop van de Piushaven (middenpier)
Meer informatie: www.scoutinglbp.nl 
Inschrijven: vlottenrace@scoutinglbp.nl 



EVEN KENNISMAKEN
Anneke, 36 jaar is geboren en 
getogen in Tilburg. Oorspron-
kelijk opgeleid tot basis- 
schoolleerkracht maar nu al 
4 jaar haar eigen massage-
praktijk, Binnen Handbereik. 
Anneke houdt van rust maar 
zoekt ook graag prikkels. 
Zoals ze zelf zegt: “ik sta met 

beide voeten op de grond, maar kan niet meer zonder 
meditatie, yoga, gezonde voeding en diepgang in mijn 
leven. Mijn vrije tijd wijd ik graag aan gezelligheid, lieve 
mensen, slapen, lezen, muziek luisteren, wandelen en een 
terrasje hier, terrasje daar. Anneke gaat graag op reis maar 
komt ook erg graag weer thuis.
 
Jezelf opgeven voor de make-over was een impulsieve 
actie om er daarna de kriebels van te krijgen. “Ik word heel 
vaak veel jonger geschat dan ik ben. Ben dan ook benieu-
wd wat een andere look voor me kan doen. Draag altijd 
makkelijke kleding en besef me steeds meer dat het ook 
leuk is om wat extra aandacht te besteden aan kleding en 
make-up. Dus een volwassener en vrouwelijke look is de 
uitdaging!”.

LE VISAGIE BY MARION
Bij Anneke is een mintgroenekleur op de oogleden aangebracht. 
Dit is een van de aankomende trends. Daarbij ook nog een licht-
bruine parelmoer oogschaduw met goud voor in de ooghoeken 
en het geheel geblend voor een mooi effect. De wenkbrauwen zijn 
ingekleurd met een natuurlijk bruine oogschaduw. Hiermee creëer  
je een intense expressie en dito power. De blush is zalmroze en is 
vervaagd naar de slapen toe. Een felrode lipstick om het geheel 
een zonnige uitstraling te geven. Laat de zomer maar komen!

NIEUWE LOOK
In deze metamorfose laat Anneke zich een eigentijdse coupe aanmeten. ‘Knippen is meer dan alleen 
gebruik maken van de schaar. Een nieuw kapsel moet passen bij gezicht en persoonlijkheid. Daarom is 
het heel belangrijk om eerst goed naar de gezichtsvorm te kijken. Het is de kunst om de mooiste punt-
en in het gezicht te accentueren. Anneke”s gezicht heeft een hele mooie ovale vorm, daar passen we de 
coupe op aan. De zware lange lengtes maken plaats voor mooie ingeknipte lagen met een duidelijke 
pony. Met deze techniek valt het haar soepel en luchtig. Bijkomend voordeel is dat Anneke haar coupe 
makkelijk zelf in model kan brengen Voor de haarkleur kiezen we voor subtiele lichtere tinten high 
lights. Om een massief effect te voorkomen, kies ik voor twee kleuren. Daardoor ontstaat er een speelser 
effect met meer diepte.

MAKE OVER WIJKKRANT
Fashion:
  - Gimbrère Damesmode sinds 1839
  - SPM Shoes & Boots
  - Nikki Style tassen en accessoires
Visagie: Levisagie | Marion van Oers
Haar: Hardy’s | Corné Snels
Fotografie: Nicole Panis

DE MAKE-
OVER VAN...

Anneke

HARDYSHAIRSHOP.COM



stoer en knus tegelijk
kinderdagopvang 
buitenschoolse opvang 
aan de Piushaven






www.kinderstadtilburg.nl/pantarhei   Tel: 762 06 20

We laten u graag onze prachtige 

locatie zien, waar kinderen 

volop beleven en ontdekken

Tekst: José de Jonge Fotografie: Luc Houët
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Verrijk je Wijk Koningshaven

Aanvragen voor straatfeesten zijn er elk jaar. Maar er is méér 
mogelijk. Lees hier hoe het gaat en wat er eventueel kan.
Met Verrijk je Wijk financiert de Gemeente Tilburg ideeën van bewoners om 
hun straat, buurt of wijk gezelliger of socialer te maken. In onze wijk gaan 
de aanvragen via Verrijk je Wijk Koningshaven. 

Heb je een idee? Meld dat bij Verrijk je Wijk. Dit kan via:
• Per e-mail: koningshaven@verrijkjewijk.nl
• Het wijk- en buurtcentrum (hier liggen aanvraagformulieren)
• De vestigingen van de openbare bibliotheek
• ContourdeTwern (Spoorlaan 444, Tilburg)
• Via de site van Verrijk je Wijk: www.verrijkjewijk.nl

Voor een melding van een buurt- of straatfeest, en de voorwaarden voor een 
buurtfeest of straatspeeldag kun je ook gaan naar de website:
www.tilburg.nl/stad-bestuur/stad/buurtfeest-of-straatfeestdag

De aanvraag
Geef met een begroting duidelijk aan wat de kosten zijn van het plan, het 
aantal deelnemers, welk bedrag wordt aangevraagd en waar het gehouden 
gaat worden.

Verrijk je Wijk Koningshaven bespreekt de binnengekomen aanvragen op de 
maandelijkse vergadering. Deze is de eerste woensdag van de maand. Om in 
aanmerking te komen voor een bijdrage van Verrijk je Wijk, is het belangrijk 
de aanvraag op tijd te doen. 

Nieuwe ideeën zijn welkom
Aanvragen voor straatfeesten zijn populair. Verrijk je Wijk wil graag ook 
andere activiteiten promoten. We denken bijvoorbeeld aan iets op het gebied 
van sport of cultuur. Bedenk een plan, alleen of met anderen, en laat van je 
horen. We zien de aanvraag graag tegemoet!

Jammer genoeg hebben we door bezuinigingen moeten besluiten om fysieke 
zaken niet meer toe te kennen. Denk bijvoorbeeld aan bloembakken en 
speeltoestellen.

Peru
Ana Maria is Peruaanse. In 1998 ont-
moette ze haar man in Peru, toen hij 
daar voor een vakantie was. Twee jaar 
later kwam ze naar Nederland. “Het 
was niet makkelijk om hier te aarden. 
Ik vergelijk deze stap als ‘opnieuw 
geboren worden’, je moet een totaal 
onbekende taal leren, nieuwe vrien-
den maken, gevoel voor Nederlandse 
gewoontes ontwikkelen, een plek in de 
maatschappij veroveren…” 

23 Landen
In Peru was Ana Maria onderwijzeres. “Maar met dat diploma kon ik hier in 
Nederland natuurlijk niets. Ook nu nog steeds niet. Ik spreek goed Neder-
lands, maar zal nooit zo perfect spreken als iemand die hier geboren is. Dan 
kun je kinderen niet leren lezen en schrijven.” Dus besloot Ana Maria Spaans 
te gaan studeren. Om Nederlanders haar moedertaal te kunnen leren. 
Want het bloed kruipt…  “Spaans is een wereldtaal. Wist je dat in 23 landen 
Spaans gesproken wordt?” vertelt ze enthousiast. En ze wijst de landen voor 
ons aan op de wereldkaart. 

Lesgeven
Aan de Hogeschool Utrecht behaalde Ana Maria haar 2e graads Spaans. 
Inmiddels geeft ze al vijf jaar Spaanse les aan kinderen van groep 6, 7 en 8 
van de Jan Ligthartschool aan de Rendierhof, de school waar haar eigen kin-
deren ook op zitten. “Het is heerlijk om kinderen Spaans te leren. Ze zijn zo 
leergierig. En weet je wat leuk is? Ik spreek goed Nederlands, maar niet zo 
perfect als een geboren Nederlander. En omdat ik ook fouten maak, zijn de 
kinderen minder bang om fouten te maken. Ze durven meer, omdat ik ook 
fouten maak.”

Taalschool aan huis
Ook heeft Ana Maria al vijf jaar een taalschool aan huis. In een prachtige 
ruimte in de tuin bij haar huis in de Hellebaardstraat. 
“Mensen die willen gaan overwinteren in Spanje, mensen die de menu-
kaart willen kunnen lezen op vakantie, mensen die geïnteresseerd zijn in de 
Spaanse taal, mensen die zaken moeten doen in Spaanstalige landen”, zegt 
ze in antwoord op de vraag wie er bij haar op les zitten. 
Haar lessen kenmerken zich door een informele sfeer. “Ik speel in op wat 
mensen willen.” 

Genieten
Tijdens een intakegesprek wordt het 
niveau van de cursist bepaald en die 
komt dan in een groep met gelijkge-
stemden. De groepscursussen heb-
ben maximaal acht cursisten. Ook 
kun je voor privéles kiezen. “Ik wil 
vooral dat mensen genieten van de 
lessen, dat het gezellig is en de taal 
spelenderwijs geleerd wordt”, vertelt 
Ana Maria. Lesmateriaal bestaat uit 
filmpjes, (kinder)boeken en spelle-
tjes. Zo speelt ze het spelletje ‘Wie 
ben ik?’ met haar cursisten. Uiteraard 
de Spaanse versie.  

Dat genieten van de lessen van Ana Maria zal zeker lukken. De fotograaf en 
ik hebben deze zaterdagmiddag genoten van het gesprekje met Ana Maria. 
Wat een temperamentvolle, enthousiaste vrouw! Ja, als je Spaans wilt leren, 
kun je je geen betere en leukere lerares wensen!

Voor meer informatie over de cursussen van Ana Maria, kun je kijken op 
www.hablemos.nl
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Tekst

Tekst
Melinde Bussemaker

Tekst

Algemene redactie

Algemene redactie
Administratie & coördinatie

Algemene redactie
Ontwerp & vormgeving
Advertentieverkoop

De sluitingsdatum kopij voor krant 3 van 2014 is op 5 augustus.

Mail je kopij of ideeën naar wijkkrant@wijkraadkoningshaven.nl

De verschijningsdatum is vrijdag 29 augustus.

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.

Herken jij de 
meeste plekken 
in onze wijk? 
Win een bon 
van €20,-

Deze Wijkkrant wordt volledig 
door vrijwilligers gemaakt.

Adverteerders zijn noodzakelijk 
om de krant te kunnen maken.

Interesse? 
Stuur een mailtje naar  
niels@beruchtontwerp.nl

Wie herkent de meeste 
plekken in onze wijk op de 
foto’s hiernaast? 

Stuur je antwoord per e-mail naar: 
wijkkrant@wijkraadkoningshaven.nl 

Je kunt ook een briefje sturen:
Buurtcentrum Jeruzalem, 
t.a.v. de Wijkkrant, 
Caspar Houbenstraat 109, 
5018 BP Tilburg

Voor de winnaar:
Heb je alle foto’s goed? Of wellicht 
de meeste antwoorden goed?

Dan maak je kans op een tegoed-
bon van Doncurado ter waarde van 
€20.00, te besteden in de taberna of 
mercado.

Stuur je antwoorden in vóór eind 
juni. De winnaar krijgt persoonlijk 
bericht.



Actief in Jeruzalem

Door: Rob Dingemans, lid projectgroep wijkcentrum Saint Denis

Ontwikkelingen wijkcentrum 
Saint Denis
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Marielle aan ‘t werk

Marielle aan ‘t werk

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 

In Tilburg Noord en Zuid is ContourdeTwern afgelopen najaar 
gestart met een proef. Bewoners die actief zijn in de wijk of 
in het wijkcentrum, kunnen gebruikmaken van de ruimtes in 
het centrum zonder daarvoor te betalen. In en rond buurthuis 
Jeruzalem brengt Thea Bosboom dit wekelijks in de praktijk 
met handwerkgroep Het Wollige Schaap. 

Het Wollige Schaap is 3,5 jaar geleden ontstaan en bestaat inmiddels uit 
drie groepen. “Deze groepen bestaan uit vrouwen uit verschillende culturen, 
woonachtig in Jeruzalem zelf of andere wijken”, vertelt Thea enthousiast. 
“We zijn destijds met z’n tweeën begonnen, maar zijn inmiddels dus flink 
uitgebreid.” Zelf breit ze elke donderdagmiddag in het buurthuis, samen met 
8 á 10 andere vrouwen. 

Veel van deze vrouwen zijn ook als vrijwilliger actief in de buurt. “Er gebeurt 
veel in Jeruzalem. Gedurende het jaar werken we aan 5 of 6 projecten voor 
de wijk”, zegt Thea. “Denk aan Pasen, de loterij met kerst en burendag. We 
breien speciaal voor deze gelegenheden.” Die activiteiten organiseren ze in 
samenwerking met andere partijen die in de wijk actief zijn. “Daarnaast heb-
ben we jongere meiden breiles gegeven. Dat willen we misschien wel vaker 
doen.”

Door hun inzet hoeven de dames geen huur te betalen voor het gebruik van 
de ruimte in het buurthuis. “Ik zie het als tijd voor tijd”, vertelt Thea. “We 
hoeven niet te betalen, maar doen wel iets terug. Dat is een prima insteek 
die ik andere wijkbewoners zeker zou willen aanraden.”

Info en mogelijkheden
Wil je meer weten over deze proef 
en de mogelijkheden voor jou 
(en je groep of club)? Neem dan 
contact op met ContourdeTwern:

Joep Otten (wijkcentra Jeruzalem, 
Spijkerbeemden en de Spil)
joepotten@contourdetwern.nl of 
013 543 09 22

Sluit je liever een keer aan bij Het Wollige Schaap? Ook dat kan: 
loop eens binnen bij buurthuis Jeruzalem of stuur een e-mail naar 
hetwolligeschaap@gmail.com. 

Van 14 t/m 17 april zijn 
allerlei werkers extra actief 
geweest in Jeruzalem. 
Met het ‘redactiehuis’ in de Beem-
sterstraat als uitvalsbasis gingen 
onder andere de huismeester, 
wijkagenten, medewerkers van de 
gemeente en van ContourdeTwern 
uitgebreid in gesprek met bewo-
ners over het leven in de wijk. 

Er is gesproken met nieuwe en 
oude Jeruzalemmers en dat gaf 
een heel divers beeld van hoe 
Jeruzalem ervaren wordt.

Halverwege mei zijn alle werkers 
wederom bij elkaar gekomen om 
de uitkomsten te bespreken en 
waar nodig over te gaan tot actie. 
Deze foto geeft een indruk van 
wat er is opgehaald. 

Tijdens de bijeenkomst op 23 april werd duidelijk dat de buurtbewoners 
positief zijn over de nieuwe bestemming van het gebouw. De eis van de 
gemeente om op eigen terrein voldoende parkeergelegenheid te realiseren 
voor alle gebruikers van het gebouw, viel in beduidend minder goede aarde. 
De bewoners zijn van mening dat er goede en betere alternatieven zijn, zon-
der dat hiervoor een gedeelte van de tuin naast het gebouw opgeofferd moet 
worden. 

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom wijkcentrum 
Saint Denis? Dat kan heel eenvoudig via Facebook: 
www.facebook.com/wijkcentrum.saintdenis

Op dinsdag 23 april vond in de kapel van het voormalige 
Fraterhuis Saint Denis een drukbezochte bijeenkomst plaats 
over de herbestemming van dit bekende gebouw aan de 
Kruisvaardersstraat. Buurtbewoners lieten zich door project-
ontwikkelaar Groeps Care informeren over de voorgenomen 
plannen. Ook konden ze tijdens een rondgang met eigen ogen 
zien hoe het gebouw er van binnen uitziet. 

ContourdeTwern is één van de nieuwe gebruikers van het pand; 
de intentieverklaring daartoe werd in november vorig jaar ondertekend. 
ContourdeTwern brengt een wijkcentrum onder in de kapel en in een gedeel-
te van de benedenverdieping in het carré. Het vervangt daarmee wijkcen-
trum de Spil aan de Heikestraat. Naast het wijkcentrum worden er nog 
diverse andere wijkvoorzieningen ondergebracht, zoals een huisarts, een 
fysiotherapeut en een psycholoog. 

Ruim een jaar geleden is een overlegtraject opgestart tussen bewonersor-
ganisaties uit de wijk en ContourdeTwern over de mogelijkheden die deze 
locatie voor de wijk biedt. Nu de plannen voor met name de benedenverdie-
pingen reeds zijn goedgekeurd, zullen de nodige verbouwingswerkzaamhe-
den snel starten. Het streven is om deze eind dit jaar afgerond te hebben, 
waarna ContourdeTwern haar intrek kan nemen in dit monumentale gebouw. 
De werkzaamheden op de bovenverdiepingen in het carré, waar starterswo-
ningen staan gepland, laten om organisatorische redenen wat langer op zich 
wachten.



Bazouq Buiten, nat maar tóch gezellig
Tekst: José de JongeFotografie: Jan Nieuwstad

Negentiende jaargang nummer 2 juni 2014 7

Franse chansons op de boot

Binnen bij Fiori

De Liedjeskeuken

Tussen de buien door
11 mei, moederdag. We hebben geluk, de fotograaf en ik. We lopen van 
14:00 tot 16:00 uur over Bazouq, de kleurrijke bazaar die eerder al in de 
Koepelhal werd gehouden en nu voor het eerst aan de Piushaven is. Het is 
een regenachtige dag, enkele standhouders hebben zelfs afgezegd vanwege 
de slechte weersvoorspellingen. Maar nu is het droog en gezellig. 
“De mensen komen tussen de buien door. Gelukkig zijn er veel plekken waar 
mensen ook naar binnen kunnen. Nee, ik vind de opkomst onverwacht hoog. 
En de sfeer is goed”, aldus Marion van Gelderen, organisator van deze kleur-
rijke bazaar.

70 Kramen
De sfeer is inderdaad goed. Er breekt zelfs een waterig zonnetje door. We 
lopen langs de 70 kramen van Bazouq en de Natuurmarkt en spreken alle-
maal enthousiaste mensen die graag vertellen over hun producten.
De visie van Bazouq is om  zoveel mogelijk wat lokaal geproduceerd wordt 
een platform te geven. “Van krop sla tot tas”, vertelt Liesbeth van der Schoof 
van Bazouq. En dat klopt precies.

Proeven
Bioboeren uit de omgeving laten ons hun producten proeven en geven krui-
denplantjes mee, we maken een praatje met Eline Wolff die bij La Poubelle in 
de dagbesteding lampenkappen maakt van oude kleding. Er staat een stand 
van De Cantharel, een kookschool die met alleenstaanden en ouderen maal-
tijden kookt in de Hasseltstraat, we kletsen met studenten van de Rooi Pan-
nen afdeling Vormgeving die trots hun werkstukken laten zien, we proeven 
honingwijn van een bijenboerderij en laten ons voorlichten over etherische 
oliën. En we krijgen heerlijke Turkse hapjes.

Modeshow en zang
Er wordt gezongen door o.a ‘De Liedjeskeuken’ en er vaart een bootje tussen 
de Noordkade en Villa Pastorie waarin moeders, het is tenslotte moederdag, 
worden onthaald op Franse chansons. 
In het prachtige pand van Fiori, de kunstbloemenshop – het voormalige pand 
van regenpakkenfabriek Falcon -  is een modeshow met opgepimpte kleding 
van La Poubelle en treffen we Daffy de Vyldre, de hoedenmaker en proeven 
we, welja, een Limoncello.

Bidden
Zelfs de twee vrouwen van  ‘Appeltje eitje’, die helemaal uit Utrecht zijn 
gekomen en nauwelijks klantjes hebben gehad, vertellen enthousiast over 
hun werk. Hoe leuk is dat voor een kinderfeestje? Een mobiel kinderkook-
café! 

Zet maar vast in de agenda: 14 september aanstaande. 
Wederom BazouqBuiten aan de Piushaven. Zeker de moeite 
waard. En allemaal bidden voor mooi weer!

	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
Ondernemer,	  Kunstenaar,	  Artiest,	  	  
Webshopeigenaar,	  u	  kunt	  erbij	  zijn!	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  BAZOUQBuiten	  aan	  de	  Piushaven	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  De	  markt	  met	  beleving	  aan	  het	  water	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Wanneer:	   	   	  	   	   Tijd:	  

Zondag	  14	  september	  	  	   11.00	  –	  17.00	  uur	  
samen	  met	  Piushaven	  Ahoi	  

	  
Voor	  meer	  informatie:	  www.bazouq.nl	  
	  

Of	  mail	  naar:	  marktmeester.bazouq@outlook.com	  
	  

Tel:	  06	  –	  53	  96	  55	  41	  	  of	  	  06	  –	  38	  04	  39	  67	  
	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  MODE	  !	  DESIGN	  !	  SMAAK	  !	  VINTAGE	  !	  BIO	  !	  KUNSTINTERIEUR	  !	  BEAUTY	  !	  INNOVATIE	   	  
	  

	  



Vrijwilliger in het zonnetje
Dat verdient een etentje bij Biku! 

Tekst: José de Jonge

De verrassende wereld van Biku aan de Piushaven
Puur voor jezelf
Naast een groot aantal, zorgvuldig uitgezochte kwaliteitswijnen, excellente 
theesoorten (geserveerd in een prachtig potje) en diverse unieke koffiesoorten, 
vind je bij Biku 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 Wijnkopers. Een volle, zwoele rode wijn, een zachte, droge witte en een 
fruitige roséwijn elk met een Tilburgs kantje.

Biku is ook actief als heerlijk restaurant. Een dagelijks wisselende kaart met 
dagverse producten is daarbij het uitgangspunt. Eigenaar Geert van Hoof bereidt 
de gerechten vol passie in zijn open keuken. Alleen de beste kwaliteit, maar dan 
voor eenieders beurs. Geef Geert 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 
Biku meer dan welkom.

Genieten
Dit voorjaar en 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…

Binnenkort is zelfs de luxe Biku 
sloep voor een dag te huren!

Voor lekker tafelen, een goed 
glas wijn, mooie parfums en de 
prachtigste boeddha’s moet je 
bij Biku zijn!

Biku | Taste, Drinks, Happiness | Havendijk 75, Tilburg | www.biku.nl
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Foto: Hans van Dongen

Normaal
We hadden al een keer eerder geprobeerd haar te strikken voor een inter-
viewtje voor de wijkkrant, omdat ze zoveel vrijwilligerswerk in de wijk doet. 
Maar Mia wilde niet. “Ik hoef niet in de belangstelling te staan. Ik vind het 
heel normaal dat je anderen helpt. En als ik oud ben en in een rolstoel zit, 
hoop ik dat er ook iemand is die me af en toe mee uit wandelen neemt.”

Oma Mia
Aan het woord is Mia Geerts uit de Van Hessen Kasselstraat. Of ook wel: 
‘Oma Mia’, zoals ze niet alleen door haar eigen kleinkinderen, maar ook door 
haar oppaskindjes en de kindjes (en ouders) uit de buurt genoemd wordt.

Altijd ja
Nu werd Mia door ContourdeTwern voorgedragen voor het etentje bij Biku 
aan de Piushaven. Een etentje voor twee personen voor iemand uit de wijk 
die dat verdient. Dus nu ‘moest’ ze wel. ”Mia staat altijd klaar om buurtge-
noten te helpen. Als we een vraag binnenkrijgen van iemand uit de wijk die 
iemand nodig heeft om haar naar het ziekenhuis te begeleiden, is Mia de 
eerste aan wie we denken”, vertelt Maaike Stevens van het wijksteunpunt 
vrijwilligerswerk van ContourdeTwern. “Als ze tijd heeft, zegt ze altijd ja. En 
dat mag wel eens beloond worden.”

Boeddha
Zo kwam het dat Mia Geerts samen met haar dochter lekker ging eten bij 
Biku. En daarna tevreden naar huis ging met een mooi Boeddhabeeld, ook 
geschonken door Biku. 
“Ja, heerlijk gegeten”, vertelt Mia de volgende dag enthousiast. “Eerst car-
paccio met truffelmayonaise, walnoten en aardbeien. Daarna zalm en scam-
pi’s en aardappelgratin met allemaal verse groenten. Nou, dat eet ik niet 
iedere dag, jij wel?” lacht Mia. En nee, het toetje hadden ze vriendelijk voor 
bedankt. “We zaten zo vol!”

Stil
Mia doet al jaren vrijwilligerswerk. Al twintig jaar bij de Stichting de Zonne-
bloem. Onlangs is ze met een groep mee geweest op vakantie, naar Leme-
len. Maar na het overlijden van haar man in 2006 werd het stil bij Mia thuis. 
“Ik dacht: ‘Wat moet ik nou gaan doen?’ En toen zag ik die advertentie van 
ContourdeTwern in het Stadsnieuws en heb ik me aangemeld. Daar heb ik 
tot op de dag van vandaag geen spijt van.”

Geraniums
Mia heeft de afgelopen acht jaar al veel vaste ‘klanten’ gehad die ze een keer 
per week of per twee weken bezocht. Momenteel bezoekt ze een mevrouw in 
de Leenherenstraat. Daarnaast staat ze ook ingeschreven als wijkhulp en dat 
betekent dus dat ze gebeld kan worden met een eenmalige zorgvraag. Zoals 
iemand naar het ziekenhuis begeleiden of een eindje wandelen met iemand 
die in een rolstoel zit. Ook staat Mia klaar als er hand- en spandiensten ver-
richt moeten worden tijdens een festival of iets dergelijks. “Nee, ik zit niet 
achter de geraniums, ik zet ze liever buiten!” zegt Mia. En de Boeddha knikt 
tevreden.



Wijkraad Koningshaven
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Ontwerp: Architectenbureau Bedaux de Brouwer

vlnr: Fons, Ans, Wil & Annie Foto: Jan Nieuwstad

fysiotherapie

bekkenfysiotherapie

oedeemtherapie

dry needling

013 - 536 49 44 www.fysiotilburg.nlBarkstraat 29 

Falcon, parel aan de Piushaven
Een uniek winkel- en horecaconcept. 
Dat is wat Martin Huijbregts, eigenaar van Fiori, voor ogen 
heeft met het voormalige pand van ‘Regenkleedingfabriek 
Brabant’, later omgedoopt tot Falcon, aan de Piushaven. 
Met ruimte voor een lunchroom, een restaurant, een woonwinkel en beauty 
en design. Maar ook een platform voor kunstprojecten. Een voor Tilburg 
uniek concept: winkelen, werken, eten en drinken. En dat alles met uitzicht 
op de fraaie Piushaven. 

Het pand aan de Piushaven is een ontwerp van de bekende Tilburgse archi-
tect Jos Donders. Het is nog één van weinige overgebleven fabriekspanden 
uit het rijke textielverleden van Tilburg. Het gebouw bestaat uit twee delen: 
het eerste deel uit 1933 heeft een houten sheddak, het tweede deel uit 1937 
is voorzien van een stalen sheddak. Beide delen zijn later verbonden door 
een overdekte gang. Het gebouw is in 1964 grondig verbouwd en van de 
oorspronkelijk gevel is weinig overgebleven.

Fiori
Martin Huijbregts, een ervaren ondernemer die de afgelopen 30 jaar in de 
bloemen- en interieurwereld zijn sporen heeft verdiend met zijn zaak Fiori, 
heeft het pand van de gemeente Tilburg gekocht. Samen met René Maas, 
eigenaar van Maas-Jacobs ontwikkelaar en aannemer uit Zundert, en het Til-
burgse architectenbureau Bedaux de Brouwer gaat hij de uitdaging aan voor 
de herbestemming en transformatie van het Falcon-pand. 
“De onderdelen van het plan versterken en vullen elkaar aan: inspiratie 
opdoen en samen beleven, want delen is vermenigvuldigen”, aldus initiatief-
nemer Martin Huijbregts.

Rauwheid en charme
“De bestaande structuur van het oude gebouw wordt zo veel mogelijk in 
stand gehouden en in oude luister hersteld. De rauwheid blijft gehandhaafd, 
zodat de charme en de ziel niet verloren gaat”, aldus Martin Huijbregts: “De 
gevel aan de Piushaven is nu erg gesloten en Bedaux de Brouwer heeft al 
nagedacht hoe deze geopend kan worden.”

Duurzaamheid
Insteek is ook om het gebouw duurzaam te maken. Zo is het sheddak erg 
geschikt om zonnepanelen toe te passen. Aan de achterzijde wordt een 
flink parkeerterrein aangelegd. De bezoekers kunnen de gang die de twee 
gebouwdelen verbindt, gebruiken om geheel overdekt naar de haven te wan-
delen. Het wordt een levendig binnenstraatje, waar leuke activiteiten plaats-
vinden. Het pand krijgt aan de kant van de Piushaven grote poortdeuren die 
de bezoeker verleiden het gebouw te bezoeken.

Expositie
Voor mensen die geïnteresseerd zijn in het verleden, heden en de toekomst 
van het pand is er een expositie ingericht. Die is elke zaterdag te bezoeken 
van 10.00 tot 17.00 uur aan de Piushaven 20.

Al een groot aantal jaren is er in Koningshaven een Wijkraad 
actief. Misschien niet voor iedereen even zichtbaar omdat wij 
vooral op de achtergrond ons werk proberen te doen. 
We proberen er een fijne en veilige wijk van te maken waar het goed wonen 
is voor iedereen. We doen dit vooral door te luisteren naar alle bewoners en 
met name naar bewoners die zich achtergesteld voelen. 

In contact met het stadhuis
Met de gemeente hebben we afspraken gemaakt hoe om te gaan met 
inspraak van betrokken bewoners als er in hun straat of plein werkzaam-
heden worden verricht aan weg of riolering en dergelijke. We proberen er 
nauwlettend op toe te zien dat die afspraken ook worden nagekomen. 
Merk je op enig moment dat dit niet het geval is, laat het ons dan weten! 
We kunnen dan de betrokken ambtenaren er op aanspreken.

Over wat we horen en zien is er regelmatig contact met ambtenaren en 
bestuurders van de gemeente. Ook wordt  de gemeenteraad steeds op de 
hoogte gebracht van wat er leeft in onze wijk.

Saint Denis
Aan het einde van het jaar hopen we samen met ContourdeTwern een 
nieuw wijkhuis te kunnen openen in het voormalig fratershuis aan de Kruis-
vaarderstraat. Dit wijkgebouw zal de naam Saint Denis gaan dragen. In het 
gebouw zal ook een medisch centrum worden gehuisvest. Als dat allemaal is 
gerealiseerd zal De Spil jammer genoeg moeten sluiten.

Om het contact met jullie als wijkbewoner te verbeteren zullen we in dat 
nieuwe wijkgebouw ook weer starten met een maandelijks spreekuur. We 
hopen er op jullie daar dan persoonlijk te ontmoeten.

Het WijkCafé
Om jullie als bewoner te informeren over allerlei zaken organiseren we 
ook een paar maal per jaar een WijkCafé. Bij dit Wijkcafé is altijd iedereen 
welkom. Het is niet alleen leerzaam maar er wordt ook gezorgd voor de 
nodige ontspanning. Het biedt de mogelijkheid om kennis te maken met vele 
wijkbewoners en professionals die werkzaam zijn in de wijk. Eigenlijk is het 
gewoon een erg leuke avond.

Verrijk Je Wijk en de Wijkkrant
Onder de Wijkraad zijn ook een tweetal commissies werkzaam. Deze com-
missies voeren de aan hen toevertrouwde taken geheel zelfstandig uit. Je 
hebt als bewoner ongetwijfeld wel gehoord van hun werk. Het is namelijk 
het welbekende Verrijk Je Wijk en de Wijkkrant waarin je dit leest. Over 
Verrijk Je Wijk lees je elders in deze krant meer en de Wijkkrant met allerlei 
wetenswaardigheden vind je een aantal keren per jaar in je brievenbus.

Kortom, we proberen samen met jullie als wijkbewoner er een mooie leef-
bare wijk van te maken. Dat kan echter alleen als jullie ons laten weten wat 
er speelt en wat er eventueel fout gaat. 

De Wijkraad bestaat uit 5 personen en dat zijn:   
 Fons Cools (voorzitter)
 Wil Aarts (secretaris)
 Paul (penningmeester)
 Annie van Heerebeek
 Ans van Riel

Meer informatie over ons en hoe ons te bereiken vind je op onze website 
www.wijkraadkoningshaven.nl.
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Praktijk in de Wijk:
Huidstudio Duizendschoon

Tekst: José de Jonge
Foto: Luc Houët

Kinderraad Panta Rhei ontwerpt 
platte speeltuin Stuyvesantplein

Fietsen over water

Kaarten winnen: The Wailers in 013

In opdracht van de gemeente Tilburg en ContourdeTwern 
denkt de kinderraad van BS de Panta Rhei na over de invulling 
van een groot stuk ongebruikt asfalt op het Stuyvesantplein. 
De kinderen zijn in maart gestart met een eerste brainstorm over hoe dat 
stuk asfalt gebruikt kan worden om op te spelen. Het gaat om een zoge-
naamde ‘platte’ speeltuin waarbij door middel van kleuren, stickers en mar-
keringen op het asfalt een speelplek wordt gecreëerd. 

Het Stuyvesantplein wordt het komende jaar opgeknapt, zo ook het stuk 
asfalt naast het voetbalveld. Buurtbewoners zijn gevraagd om hierover mee 
te denken. Omdat er veel gespeeld wordt op het Stuyvesantplein was het 
niet meer dan logisch ook de kinderen uit de buurt te betrekken bij het ont-
werpen van hun eigen speelplek.
 
In een volgend stadium wordt een kunstenaar uitgenodigd om de bedachte 
ideeën samen met de kinderen verder uit te werken. Het ontwerp van de 
kinderen is daarbij leidend voor het eindresultaat! 

Deze wijkkrant zijn er weer 2 x 2 kaarten te winnen voor een 
concert in Poppodium 013

The Wailers, Bob Marley’s legendarische band, komt op 28 juni naar 013 
voor een bijzonder optreden. De beroemde reggaegroep speelt deze avond 
namelijk het legendarische album 
‘Legend’ in zijn geheel. 
Dat betekent een avond gevuld met 
de grootste reggaeklassiekers aller 
tijden, waaronder ‘Get Up, Stand Up’, 
‘I Shot The Sheriff’ en 
‘No Woman, No Cry’.

Kijk op de achterpagina van deze 
wijkkrant om te zien hoe je deze 
kaarten kunt winnen!

De Piushaven is de plek in Tilburg om op en rond het water te 
vertoeven. Nu kun je in de Piushaven ook over water fietsen! 
Waterfietsen is als sinds jaar en dag een leuke attractie en zeker met de 
hippe bootjes van bootjemee.nl. Terwijl je in je eigen tempo rondzwerft op 
het water, maak je van alles mee. Bestel een plankje ham, een sushibox of 
neem zelfs een flesje wijn mee, lekker met z’n twee genieten. Zeker voor 
kinderen is het leuk om een bootje te huren en zo de sfeer van de Piushaven 
te proeven. Kinderen en bootjes is een gouden combinatie. Wil je voor je 
zoon of dochter een origineel kinderfeestje organiseren,  ga dan naar bootje-
mee.nl in de Piushaven. Pret gegarandeerd.

Marielle aan ‘t werk

“Ik wil mensen ontstressen, ontspannen”
Twee jaar geleden deed Chantal Goewie  iets opmerkelijks. In deze eco-
nomisch moeilijke, onzekere tijd zegde zij haar baan op, zonder precies te 
weten wat ze zou gaan doen. 

Vaste baan 
 “Ik had een bijna fulltime baan bij een verzekeringsmaatschappij. Best leuk 
werk, leuke collega’s. Maar het begon me steeds meer tegen te staan. Ik 
dacht: ‘Wat ben ik toch eigenlijk aan het doen de hele dag? Met geld schui-
ven, meer is het niet. Wil ik dit echt nog tot aan mijn pensioen blijven doen?’ 
Nee, dus. Dus nam ik ontslag.” 

Mensen oppeppen
“Ik had nog geen flauw idee wat ik zou gaan doen. Maar ik wist wel dat ik 
iets voor mensen wilde betekenen. Ik wilde ze een goed gevoel geven, ze 
verzorgen en oppeppen. Mijn man zei: ‘Begin weer voor jezelf, begin een 
salon aan huis.’ En zo is het gekomen.”

Duizendschoon 
Chantal had 21 jaar geleden haar diploma schoonheidsspecialiste gehaald. 
“Ik heb ooit een eigen praktijk gehad. Maar dat is zo lang geleden. Ik dacht 
dat alles veranderd zou zijn.“ Dat viel mee, bleek na contact met haar 
voormalig docente.” En de naam van de praktijk? “Ja, dat was niet moeilijk. 
Duizendschoon, dat waren de lievelingsbloemen van mijn moeder. Ze lijken 
op veldbloemen. Heel natuurlijk dus, dat past bij Weleda, het product waar 
ik mee werk.”

Feestje
Chantal heeft nu ruim een jaar een praktijk aan huis in de Sint Josephstraat. 
“Ik vind het een feestje dit werk te mogen doen. Iedere dag opnieuw. Ik 
werk met groene producten, dat vind ik belangrijk. Schone en gezonde 
producten. Klanten kunnen kiezen uit verschillende behandelingen, maar wat 
ik altijd doe is afsluiten met een gezichtsmassage, korter of langer. Tijdens 
het werk zet ik meditatiemuziek op. Ik wil dat de klant uitgerust en met een 
goed gevoel naar huis gaat. Soms zie je zo’n groot verschil bij mensen. Dan 
staat er een gestrest iemand voor de deur. ‘O, sorry dat ik te laat ben, maar 
ik moest dit nog en dat nog…’ Dan zeg ik: ‘Leg het hier maar neer.’ Ik bedoel 
de stress dan, he? Na de behandeling gaat er dan een compleet ander 
iemand de deur uit. Uitgerust, opgepept ja. Dat vind ik tof, daar doe ik het 
voor.”

Wil je kennismaken met Duizendschoon? 
Een minibehandeling kost normaal €20 maar voor lezers van de Wijkkrant 
Koningshaven slechts €15! Je bent van harte welkom!

Voor meer informatie: 
• www.duizendschoonhuidverzorging.nl
• Facebook: huidstudio duizendschoon

Chantal Goewie in haar praktijk
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Foto: Luc Houet
Tekst: Melinde Bussemaker

Deze afbeelding is uit 1904 toen textielfabriek BeKa het pand in gebruik had

Brigitte’s
Tea Art

...The  art of tea

Méér dan keukens alleen!

Kunst
Thijs Heijnen
www.thijsart.com

Kookworkshops
Bollore
www.bollore.nl

Theeproeverijen & workshops
Brigitte’s Tea Art
www.artoftea.nl

Hoevenseweg 2  Tilburg              www.villapastorie.nl 

welkom thuis

Regionaal Archief Tilburg herbergt een schat aan verhalen en 
gegevens uit de regio. Wat ooit begon als veilige bewaarplek 
voor gemeentelijke stukken is nu veel meer dan dat. Het stof-
fige imago is digitaal opgepoetst: bijna alle gegevens staan 
online en kun je delen met je familie en vrienden. 

Het gaat om de verhalen en informatie over de eigen geschiedenis. Wie 
waren onze voorouders? Hoe leefden zij? Wat gebeurde er in de tijd van mijn 
bet-bet-overgrootouders? En wat is het verhaal achter mijn huis? Allemaal 
vragen waar mensen in het archief een antwoord op kunnen vinden, weet 
communicatiemedewerker Jojanneke van Zandwijk. “Mits de officiële gebeur-
tenis hier in Tilburg of in de regio heeft plaats gevonden.” 
Haar ogen glinsteren vol passie. “En dat terwijl ik geen Tilburger ben. 
Maar wel een Brabander!”

Kist in de kerk
Het archief begon eeuwen geleden als een kist met een ingenieus slot die 
werd bewaard in de kerk. “Hierin zaten alle belangrijke stukken. Welke 
molen er wanneer was gebouwd en door wie, wat erfgrenzen waren, wie er 
getrouwd waren, welke kinderen er waren geboren. En ook: welke beslis-
singen de gemeente nam. Later verhuisden de archieven en in 1918 en 1995 
werden de Archiefwetten van kracht. Daarin staat onder meer vastgelegd 
onder welke klimatologische omstandigheden de stukken bewaard moeten 
worden, wanneer ze openbaar worden gemaakt en hoe ze te beschermen 
tegen brand en overstromingen.”

Stamboom online 
Waarvoor kun je bij het archief terecht? “Ten eerste voor stamboomonder-
zoek”, zegt Jojanneke. “Om de zoektocht te vergemakkelijken zijn we twintig 
jaar geleden gestart met het digitaliseren van archiefstukken. Heel veel 
is online te vinden. We zijn online sowieso goed te vinden. Op onze eigen 
site, op YouTube, maar ook op Flickr, Twitter en Facebook en via een tool 
waarmee enthousiaste lezers van het Middeleeuws schrift met elkaar kun-
nen communiceren. En we hebben de Tilburg Wiki. Een site vol informatie 
over de stad, zelf aan te vullen door bewoners. Zo heeft de Heemkundekring 
Tilborgh voor de Wiki elk pand aan de Bredaseweg gefotografeerd en de 
bouwgeschiedenis ervan uitgezocht. Een voorbeeld van een eigen initiatief 
dat wij graag ondersteunen.” 

Verhalen en emoties 
Naast een deel- en bewaarfunctie heeft het archief ook een educatieve rol. 
“We leren kinderen hoe ze bronnen kunnen onderzoeken aan de hand van 
het verhaal van bijvoorbeeld Marietje Kessels.” Het archief bevat materi-
aal voor talloze verhalen. “Het is een pot met goud die goed bewaard moet 
blijven. Verhalen brengen emoties. Zo hebben we filmpjes van de kinderen 
van het Maria Gorettihuis aan het Wilhelminapark. Tijdens een reünie van dit 
vroegere kindertehuis zijn deze filmpjes getoond. Heel bijzonder omdat de 
meeste mensen zichzelf nooit als kind hadden gezien. Zij hadden geen foto’s 
van zichzelf, laat staan filmpjes.” 

Info
Het archief is op dinsdag en vrijdag geopend voor publiek en 24 uur per dag 
online te bezoeken. Vier avonden per week zijn ze bereikbaar via chat. Kijk 
voor meer informatie op www.regionaalarchieftilburg.nl. 

In 1988 verhuisde het archief naar het gebouw aan het Kazernehof. Dit was 
oorspronkelijk de paardenstal van Koning Willem II. Later werd het verbouwd tot 
textielfabriek. De archiefstukken worden onder het parkeerterrein in een depot 
bewaard onder de juiste klimatologische omstandigheden. 
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De oorsprong van de ‘tapa’ is 
omstreden, maar vast staat dat 
het woord ‘tapa’ (meervoud, 
‘tapas’) is afgeleid van het Spaan-
se werkwoord ‘tapar’, hetgeen 
afdekken of bedekken betekent. 
‘Tapa’ is dan ook letterlijk te verta-
len als ‘deksel’. Op basis van deze 
betekenis wordt vaak veronder-
steld dat tapas zijn ontstaan uit de 
gewoonte om een drankje letter-
lijk met een stuk brood en/of een 
plakje ham af te dekken, dit om 
te voorkomen dat er bijvoorbeeld 
vliegen in het glas zouden komen.

Er zijn duizenden soorten tapas, 
die sterk per regio verschillen, 
zoals serrano-ham, olijven, ‘cala-
mares’ (gefrituurde inktvisrin-
gen), kaas, tortilla en ‘albondigas’ 
(Spaanse gehaktballetjes). In de 
noordelijke regio’s, waaronder 
Baskenland, gaat het meestal 
om ‘pintxos’, kleine stukjes brood 
belegd met allerlei verschillende 
ingrediënten (vis, vlees, vegeta-
risch of een combinatie van het 
genoemde).Bij Doncurado waar-
deert men, zoals ook in Spanje, de 
tapas en het eten om de versheid 

en/of kwaliteit van het product, 
waardoor ook relatief simpele 
gerechten door het gebruikmaken 
van producten van hoge kwaliteit 
erg populair kunnen zijn. Juist ook 
in de sfeer van een lekker hapje 
bij een drankje of drankje bij een 
hapje….en meer hapjes vormen 
ook weer een maaltijd…

Ben je geen keukenprins(es), of 
heb je even geen zin om zelf aan 
de slag te gaan? Bij Doncurado 
kun je terecht voor deze en nog 
veel meer andere tapasgerechten 
en tips. Sinds kort ook verkrijg-
baar: verse tapas uit de vitrine 
voor een heerlijk Spaans avondje 
thuis!

een tapa de aanduiding is voor een Spaans aperitiefhapje. 
Traditioneel is een tapa een eetlustopwekkend hapje dat in 
Spaanse cafés bij een alcoholhoudend drankje (bier, wijn, 
sherry) wordt genuttigd. Soms worden in Spaanse cafés 
(met name in Andalusië en in het binnenland) bij het bestelde 
drankje automatisch één of meerdere tapas gratis weggeven.

Met naald en draad
Gezellig is het bij repair-naaiclub 
‘Met naald en draad’. Vrouwen 
van allerlei nationaliteiten komen 
elke week samen in wijkcentrum 
De Spil om te naaien. Dat doen 
ze niet alleen voor zichzelf, maar 
ook in opdracht voor mensen uit 
de buurt. Sommige vrouwen zijn 
keien in dit vak, maar er zijn ook 
beginnelingen bij. 

Leren doe je van elkaar
Als je nog niet zo handig bent met 
naaien, kun je hier altijd dingen 
aan elkaar vragen. In deze club 
is er niet één docent die je alles 
leert, maar daar leer je van elkaar. 
Dat geeft een gelijkwaardige, 
kameraadschappelijke sfeer.

Praktisch en gezellig
Het initiatief om deze naaigroep 
op te richten is uit de vrouwen zelf 
voortgekomen. Want die vonden 
het veel gezelliger om samen het 
nodige naaiwerk te doen, dan dat 
je in je uppie thuis zit te naaien. 

Tekst: Gerrie Peters
Fotografie: Cobie van den Berg

Bovendien is dat ook praktisch, 
want dan kun je elkaar om advies 
vragen en leer je van elkaar ook 
nog eens wat nieuws.

Help! Ik heb een gat in 
m’n broek
Om beurten nemen de vrou-
wen van ‘Met naald en draad’ de 
opdrachten uit de wijk voor hun 
rekening. En dit keer had ikzelf 
toevallig ook een opdracht. Ik 
had net een gaatje in mijn broek 
opgelopen en vroeg of zij mij met 
dit klusje konden helpen. (Een 
handige naaister ben ik zelf niet.) 
Dat kon. En het kon ook nog ter 
plekke geregeld worden: voor de 
spotprijs van één euro!

Er lag nog een andere bestelling 
klaar om afgehaald te worden. Een 
leren jasje waarvan de mouwen 
vakkundig ingekort waren. En ook 
dat zag er pico-bello uit.

Zo’n service moet voor mensen uit 
de buurt toch aantrekkelijk zijn. 
Want ook al kun je zelf wel een 
beetje naaien, een kapotte rits 
van je broek herstellen blijft toch 
een lastig karwei. Als je dat voor 
een klein prijsje kunt uitbesteden 
bij jou in de buurt, is dat toch erg 
prettig. De extra inkomsten die de 
vrouwen van deze club hiermee 
verdienen, gebruiken ze om extra 
naaimateriaal aan te schaffen.

Naaimateriaal van 
buurtgenoten
Het materiaal voor de naaiclub 
heeft deze club gekregen van 
mensen uit de buurt. 

Oude naaimachines zijn weer 
opgeknapt. En van Verrijk Je Wijk 
hebben ze een splinternieuwe Loc-
ker gekregen. Dat is het pronkstuk 
van de club, want daar kun je 
fantastisch mee naaien. Van alle 
kanten krijgen ze ook naaimate-
riaal: mooie lappen stof, knopen 
en garen. Dus als je naaimateriaal 
hebt dat toch niet meer gebruikt 
wordt, breng het dan naar De 
Spil, want deze club is er erg blij 
mee. Een oude naaimachine bij-
voorbeeld, die in de kast staat te 
verstoffen, krijgt bij deze club een 
nieuw leven.

Van iets ‘ouds’ iets 
nieuws maken
Een van de nieuwelingen leert 
vandaag de eerste kneepjes van 
het vak. Ze is blij dat ze hier 
terecht kan, want ze zat veel te 
veel alleen thuis en werd daar 
niet vrolijker van. Nu heeft ze een 
hele groep aardige vrouwen leren 
kennen. Deze ochtend heeft ze 
geleerd hoe ze de broek van haar 
man moet inkorten. En ze is heel 
tevreden over het resultaat.

Meer dan gezelligheid
Maar samen naaien is niet alleen 
gezellig en leerzaam, het heeft 
ook als voordeel dat het deze 
dames flink wat geld bespaart. 
Een van hen laat een shirtje zien 
dat ze voor de spotprijs van €0.50 
ergens opgeduikeld heeft. Daar 
maakt ze in no-time een wat klei-
ner formaat t-shirt van voor haar 
dochter en dat ziet er perfect uit. 
Zo kun je je dochter nog eens ver-
rassen met een nieuw kledingstuk.

Als je nu zelf eens een 
opdracht hebt…?
Ga dan naar wijkcentrum De Spil 
(Heikestraat 54) en vraag naar de 
beheerder. Die heeft een formulier 
waarop ingevuld kan worden wat 
er gerepareerd moet worden.

Je wordt dan teruggebeld als het 
klaar is. Op het formulier staat 
ook hoeveel de reparatie kost.
Heb je materiaal dat bruikbaar is 
voor deze club, dan kun je dat ook 
bij de beheerder afgeven.
De naaiclub zal je daar zeer dank-
baar voor zijn.
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Basisschool Fatima gaat 
intensief samenwerken met 
de Pabo Tilburg. 
Fontys Hogeschool Kind & Edu-
catie (FHKE), voorheen de Pabo, 
gaat studenten opleiden volgens 
de criteria van de Academische 
Opleidingsschool. Hiervoor hebben 
zij partners gezocht binnen het 
basisonderwijs. FHKE heeft binnen 
het basisonderwijs in Tilburg en 
omstreken 9 partners gevonden.

Basisschool Fatima is er trots op 
om tot een van deze opleidings-
scholen te behoren. Door deze 
samenwerking wordt er een net-
werk gecreëerd dat gericht is op 
uitwisseling, doorontwikkeling en 
professionalisering. 
Eén van de leerkrachten heeft 

Sinds 11 april is het Natuurleerpad in Moerenburg geopend. 
Een interessant aanbod voor de brede scholen binnen Brede 
School Koningshaven en ook ‘gewoon leuk’ voor alle andere 
kinderen en ouders binnen de wijk. Het Moerenburgs Natuur-
leerpad is een initiatief van Naturen en Werkgroep Behoud 
Moerenburg.
Moerenburg, landschapspark aan de rand van Tilburg. Omsloten door wegen 
ligt een kleinschalig en afwisselend gebied rijk aan sfeervolle hoekjes, zand-
paadjes, beken en vennen, akkers, weilanden en historische bebouwing. 
Sinds de Steentijd is deze streek bewoond en dit is terug te zien in het land-
schap. Het Moerenburgs Natuurleerpad leidt jong en oud langs tien karakte-
ristieke plekken op een route van drie kilometer. Elke keer worden kort wat 
achtergronden, iets over landschap en natuur, verteld. Voor kinderen is er 
een leuke natuuropdracht om te beleven en te ontdekken.

In Brede School Koningshaven hebben we met de plusactiveit erVAARmee 
van Stichting Tilburg te Water ook een start gemaakt met het gebruikma-
ken van de natuur rondom de Piushaven. Kinderen van Pendula zijn op dit 
moment gestart met deze activiteit, het ontdekken van de Tilburgse 
stadshaven. Er wordt aandacht besteed aan de volgende thema’s:
• Spelen op en met water
• Hoe komt het dat we die haven (nog) hebben?
• Hoe ziet een binnenvaartschip er van buiten en van binnen uit?
• Stadsnatuur

de opleiding tot schoolcoach met 
succes afgerond en zal de samen-
werking tussen het werkveld en de 
opleiding begeleiden. 

Focus
De professionalisering is vooral 
gericht op:
• Het omgaan met verschillen 

tussen de leerlingen
• Opbrengstgericht werken
• Omgaan met ouders
• Pesten op school

Deze sterke uitwisseling van the-
orie en praktijk zal de mogelijkhe-
den van de schoolontwikkeling op 
basisschool Fatima actueel houden 
en ervoor zorgen dat er een rijke 
leeromgeving wordt geboden aan 
de kinderen.

De gemeente Tilburg werkt wijkgericht. Elke wijk in Tilburg 
heeft een wijkregisseur en een omgevingsmanager. Voor de 
wijk Groenewoud en Koningshaven is dat Anthonie Quispel. 
(013 542 9495)
Heeft u een vraag, een idee of initiatief voor uw wijk? Dan kunt u contact 
opnemen. Professionals die in de wijk of de stad werken weten de wijkregis-
seurs en omgevingsmanagers te vinden. Samen met bewoners en wijkpart-
ners kijken ze welke inzet voor de wijk of buurt nodig is. 

Wethouder Roel Lauwerier: “Tilburgers 
hebben vaak moeite binnen de gemeente 
hun weg te vinden. Dan moeten wij er zijn 
om ze daarbij te helpen. De gemeente wil 
weten wat er in de wijken leeft. Het beleid 
kan daarmee verrijkt worden en knelpunten 
kunnen in overleg met bewoners snel opge-
lost worden.”. Meldingen voor het centraal 
meldpunt van de gemeente, bijvoorbeeld 
kapotte straatverlichting, kunt u doorgeven 
bij telefoonnummer 14013.

De studentes Soesja en Grietje van Woonproject Jeruzalem 
hebben een leuke en sportieve terugkomende activiteit 
georganiseerd. 
Vanaf 29 april 2014 is er elke dins-
dag van 19.30 tot 20.30 uur de 
mogelijkheid om gratis te komen 
sporten: voetbal, tafeltennis, tref-
bal, basketbal en meer! 
Iedereen is welkom. 

Interesse? De groep verzamelt 
zich aan de Twentestraat bij mooi 
weer, mocht het weer tegenzitten 
dan vindt het plaats in Buurthuis 
Jeruzalem. Voor meer informatie 
bezoekt u hen op Facebook.

Afgelopen weken is er op Pendula met alle leerlingen druk 
gewerkt aan het muziekproject  ’Reis rond de wereld’. 
Op deze manier hebben basis-
school Pendula en de Brede School 
Koningshaven ‘een boost’ gegeven 
aan het cultuuronderwijs, mede 
door het lesaanbod gedurende 
schooltijd door te trekken naar de 
buitenschoolse plusactiviteiten. 

Zo heeft groep 1/2 kennisgemaakt 
met musicals, groep 3 met muziek 
en heeft groep 4 kennisgemaakt 
met theater. 
Een filmpje kunt u vinden op 
www.bspendula.nl/muziekproject 

Basisschool Fatima en FHKE

Natuurleerpad in Moerenburg

Jeruzalem Sport!

Muziekproject op BS Pendula

Gemeente Tilburg:
Wijkgericht



WIJKNIEUWS    Berichten van de gemeente

Een nieuwe website voor de Piushaven
De website www.piushaven.nl is 
vernieuwd. Op de nieuwe website 
staat de gebruikelijke informatie 
zoals de evenementen, het laatste 
nieuws over nieuwbouwprojecten 
en algemeen nieuws. De site is 
gebruiksvriendelijk en is ook via de 
smartphone goed te raadplegen. 

Social media zijn geïntegreerd en 
er is een mogelijkheid om 
bezoekers naar hun mening 
te vragen over bepaalde 
zaken. De verschillende 
foto’s en de goede 
zoekfunctie maken de site 
af. Neem zelf eens een kijkje 

op www.piushaven.nl. 

De Havenmeester 
Een sterk statement aan de Tilburgse skyline, dat is De Havenmeester (fase 2) onmiskenbaar: 198 
appartementen en 11 grote eengezinswoningen (fase 2). De bouw is klaar en de meeste woningen zijn 
bewoond. Een deel van de appartementen en eengezinswoningen wordt verhuurd in de vrije sector. Benieuwd 
of er iets vrijkomt? Bel dan met WonenBreburg Makelaars (013) 583 35 40. 

Bedrijfsruimten
Onder de appartementen zijn diverse bedrijfsruimten beschikbaar voor bijvoorbeeld een wijnbar, kantoor, 
delicatessenwinkel of kiosk. Kijk voor informatie op www.dehavenmeester.info.

 

 Werkzaamheden Hoogvense straat en 
St. Josephdwarsstraat
De riool- en bestratingswerkzaamheden in de Hoogvensestraat en de Sint Josephdwarsstraat zijn al even bezig. 
Het gedeelte vanaf het centrum tot de Lanciersstraat en de Sint Josephdwarsstraat is vrijwel afgerond. Het streven 
blijft om het laatste deel medio juni gereed te hebben (Hoogvensestraat vanaf Lanciersstraat tot aansluiting met 
Sint Josephdwarsstraat). De aannemer mag daarom ook op zaterdagen en ‘s avonds langer doorwerken. Meer 
informatie: http://openbarewerken.tilburg.nl (via complete index naar Hoogvensestraat - St. Josephdwarsstraat).

Falcon 
Piushaven nr. 20 - waar de 
voormalige textielfabriek 
Falcon jarenlang regenkleding 
produceerde - ondergaat een 
metamorfose. In opdracht van Fiori 
gaat architectenbureau Bedaux
de Brouwer het pand een 

nieuw gezicht geven met respect 
voor de historie van dit unieke 
gebouw. Er komen naast Fiori 
nieuwe winkeltjes en een trendy 
restaurant met een mooi terras aan 
de haven. De gang die het pand 
in twee delen splitst vormt straks 

de nieuwe passage tussen het 
parkeerterrein en de Piushaven. 
Meer informatie op
www.falcon-tilburg.nl 
 

Interactief Lichtspel op 
draaibrug bij Hoevenseweg     
Een ouderwetse draaibrug met een innovatief lichtspel eronder. Een 
wonderlijke combinatie die de aandacht trekt van voorbijgangers die over 
de brug aan de Hoevenseweg in de Piushaven komen. Een camera die 
aan de zuidkant hangt, telt de fietsers en wandelaars die de draaibrug 
oversteken.  Hoe meer passanten, hoe meer gekleurd licht te zien is op het 
water. 

Na 30 voorbijgangers verschijnt aan beide kanten van de brug een 
lichtkleurenspel op het water. Honderden led-pixels zorgen voor een 
kleurig mozaïek-patroon. De richting waar mensen vandaan komen 
beïnvloedt de lichtshow op het water, waardoor het er steeds anders 
uitziet. De mensen op straat reageren enthousiast. 
Gamestudio Blewscreen uit Tilburg bedacht het interactieve lichtspel dat 
een van de projecten is uit het creatief Lichtplan voor de Piushaven. Op 
vrijdag 13 december 2013 werd het spel voor het eerst aangezet tijdens 
het Piushaven Lichtfeest. Weer een extra reden voor een bezoek aan de 
Piushaven!

Cementbouw
Eind april was er een inloopavond 
met informatie over initiatieven 
voor de ontwikkeling van de 
oude Cementbouwlocatie 
op de hoek van Piushaven / 
Schoenerstraat / Galjoenstraat. 
Bouwfonds wil woningen en 
enkele appartementen bouwen 

aan de kant van de Piushaven en 
woningen in het achterliggende 
gebied. Bij de planvorming 
(in 2014) wordt een team van 
belanghebbenden opgericht, dat 
meedenkt over de uitwerking van 
het plan. De planning is om de 
procedures in 2015 te doorlopen.  

Tot slot  
Kijk voor meer informatie op www.wijkraadkoningshaven.nl.   
Download de BuitenBeter app om meldingen door te geven.

Vragen, ideeën of tips? Neem contact op met Marc van Akkeren of 
Anthonie Quispel van de gemeente. 
Marc: 06 53297779 en marc.van.akkeren@tilburg.nl. 
Anthonie: 06 2219 78 76 en anthonie.quispel@tilburg.nl. 

BOUWplaatsJOUWplaats! Zo heet het project waar Elisabeth Boersma en Suzanne Linders zich voor 
inzetten, in opdracht van de gemeente en Van der Weegen. Doel: het ontwikkelen van de Janusloodsen in de 
Galjoenstraat 35-37 tot woon- en werkgebied. 

Samen met professionals, buurtbewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden willen ze deze 
uitdaging op dynamische wijze aangaan. Imago-building, tijdelijk gebruik en permanent gebruik moeten 
naadloos in elkaar overgaan. Elisabeth en Suzanne blazen de plek nieuw leven in met tijdelijke activiteiten: 
wijklandbouw, urban-ambachtsmarkt en Bouw(Speel) Plaats. Meer informatie via elisabethboersma@gmail.
com en suzannelinders@gmail.com. www.facebook.com/BOUWplaatsJOUWplaats  

Activiteiten in panden Janus (Galjoenstraat)
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Een klinkend initiatief van Piushaven Levend Podium, Biku en 
Souvenir kamermuziek met medewerking van Fontys en het 
Euregio Jeugd Orkest.
Drie vrij toegankelijke koffieconcerten in de Piushaven met “Kamermuziek 
op ‘t water”. Je kunt plaatsnemen op het terras van Biku of op eigen stoel of 
kleedje op de kade. (Het eerste concert heeft op moment van verschijnen 
van deze krant inmiddels plaatsgevonden)

Locatie:
Aan de kade voor de Havenmeester en Biku
(kruising Piushaven/Lanciersstraat)
• Zondag 29 juni en zondag 27 juli van 11:00 tot 12:00 uur

29 juni - Barlotti Trio
De drie jonge muzikanten van het Bartolotti Trio komen uit alle hoeken van 
de Lage Landen. Linde Verjans (viool), Thomas van Geelen (cello) en Char-
lie Bo Meijering (piano) leerden elkaar kennen tijdens hun studies aan de 
conservatoria van Tilburg, Antwerpen en Leuven en volgden tal van master-
classes bij gerenommeerde musici en pedagogen. Ze spelen werk van o.a. 
Mozart en Taneyev. 

27 juli - Ensemble uit 
Euregio Jeugd Orkest
Het Euregio Jeugdorkest is een 
jeugdsymfonieorkest met ongeveer 
100 leden tussen de 12 en 24 jaar. 
Sinds kort verbonden aan Theaters 
Tilburg waar dit orkest elk jaar 2 of 3 
concerten verzorgt. Tijdens het zon-
dagochtend concert in de Piushaven 
spelen EJO friends stukken van het 
volgende concert op 7 december in het theater en verrassen u verder met 
hun eigen muziekkeuze……

Piushaven 21
Seafood, bar, grill, cocktails, maar ook een plek waar gedanst 
kan worden, waar live-muziek klinkt, met een terras voor de 
deur én aan de oever. De Piushaven 21, de voormalige 
Verkade’s Fabrieken naast Burgemeester Janssen, krijgt in 
rap tempo vorm. Rond augustus gaan de deuren open.

Het sheddak wordt hersteld, de gevel krijgt zijn oude luister terug. Vanbin-
nen krijgt de nieuwe horecagelegenheid een industriële uitstraling. “Maar 
met warmte, we gaan voor het vakantiegevoel”, vertelt onderneemster Nini 
Quist. Het moet ‘niet te gelikt’ worden. “De doelgroep is wat je nu al in de 
Piushaven tegenkomt. Van studenten, jonge gezinnen tot aan 55-plussers.” 
Voor de bediening zoekt ze straks ‘ouder, meer ervaren personeel.’

Barbecue
De ideeën zijn nog pril, krijgen gaandeweg meer vorm, maar een ruw beeld 
van ‘wat het moet worden’ heeft ze al. Een winkeltje bij de ingang waar 
verse vis ligt uitgestald. Waar gamba’s worden afgewogen, de bezoeker om 
een onsje meer kan vragen. Die worden vervolgens vakkundig gebarbecued.
“Dat je een schaal fruits de mer kan krijgen, maar dan tegen een zeer 
schappelijke prijs.”Een drink- en restaurantgedeelte, achterin een podium 
waar muzikanten kunnen optreden. 

Rauw, maar warm
Voor de inrichting denkt ze (onder meer) aan oliedrums als meubilair, om 
het een ‘rauwe maar warme’ uitstraling te geven. “Weg van de bestaande 
horeca”, zegt Quist, “het moet modern en vernieuwend worden. Een toevoe-
ging voor de haven.” 
Regenwater wordt opgevangen voor de toiletten, warmte teruggewonnen. 
Binnen is er plaats voor 100 tot 150 man, buiten nog eens 100 op het terras. 
In het pand wordt een ‘intieme vide’ aangelegd. Denk aan Paradiso maar dan 
kleinschaliger. 

Naamloos
Ze gaat met haar partner de - nog naamloze - gelegenheid runnen. Quist is 
een door de wol geverfde horeca-onderneemster: ze runde vijftien jaar res-
taurant Rumours aan het Pieter Vreedeplein en was eigenaresse en opzetter 
van restaurant Breexz. Eerder was het de bedoeling om een exploitant voor 
Verkade’s Fabrieken te vinden, maar het is een moeilijke tijd voor horeca-
ondernemers, vertelt ze.  Daarnaast werd  Quist tijdens de verbouwing van 
de voormalige fabriek steeds enthousiaster. “Van de laatste kandidaat vond 
ik het idee niet bijzonder genoeg.” Ze lacht: “Dus doe ik het mooi zelf.”

Alleen ontbreekt de naam nog, ‘Verkade’s Fabrieken’ is volgens Quist geen 
optie omdat het teveel lijkt op de Verkadefabriek in Den Bosch. 

Haar oproep: verzin een naam voor de nieuwe gelegenheid 
aan de Piushaven. Namen kun je aandragen via de Facebook 
pagina ‘Piushaven 21’. 

Vrijwilligers van Stichting Thuishaven Tilburg zijn druk 
doende met de realisatie van ‘De Waterkant van Tilburg’. 
Dat is een project dat een bijzondere en onbekende kant van 
Tilburg belicht. 
Veel Tilburgers hebben geen idee wat er allemaal op, aan en met het water 
te doen is in Tilburg. Laat staan mensen van buiten. Dat is ook duidelijk te 
merken met de rondvaarten die onze zusterstichting ‘Stichting Tilburg te 
Water’ organiseert. ‘De Waterkant van Tilburg’ belicht diverse wateraspec-
ten zoals: de geschiedenis van het Wilhelminakanaal en de scheepvaart, de 
watergebonden bedrijvigheid in Tilburg, de waterrecreatie en de natuur.  

Fysiek aanwezig
Dat zal gaan gebeuren door mid-
del van infoborden zoals hiernaast 
op de afbeelding, een website en 
een App. De bedoeling is om vanuit 
deze route ook tijdelijke projecten 
te ontwikkelen, bijvoorbeeld samen 
met scholen. 

Het project is fysiek aanwezig in de 
openbare ruimte en strekt zich uit 
van de Monumentale Bajonetsluis 
III in het Wilhelminakanaal tot aan 
de kop van de Piushaven. Je loopt 
‘er tegenaan’, terwijl de 3 boeken 
die we hebben uitgegeven veelal in 
de boekenkast staan. Dit project is 
daarom een belangrijke aanvulling! 

Euregio Jeugd Orkest

Euregio Jeugd Orkest

De Verkade fabriek zoals deze er vroeger uit zag

Visualisatie van de plannen door Beers | Brickworks



Van metaal- naar creatieve loodsen

De Culinaire Havenreis

Fotografie: Hans van DongenTekst: Melinde Bussemaker
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Wat wilt u doen in de Galjoen? De voormalige loodsen van 
Janus Metaal aan de Galjoenstraat 35-37 krijgen een nieuwe 
bestemming: drie jaar lang vormen ze de speelplaats voor 
creatieve ondernemers en enthousiaste buurtgenoten als 
opmaat naar de definitieve woonbestemming met kleinscha-
lige bedrijvigheid. “In plaats van een braakliggend terrein 
wordt het nu al een aanwinst voor de buurt.”

Te Gekke Etentjes presenteert de ‘Culinaire Havenreis’
Je gaat op culinaire reis in de Piushaven met een groepje van max. 12 
personen. Te voet,  per fiets of met een roeiboot (boot te huur) ontdek je 
de haven en ga je langs de verschillende horecagelegenheden om daar een 
heerlijk gerecht te eten op 27, 28 en 29 juni. 

Te Gekke Etentjes laat je op deze reis 
genieten van de culinaire weelde die 
de haven te bieden heeft. Je proeft 
Biku, Shinzo, Doncurado, Undici/Bol-
lore, Villa Pastorie én Burgemeester 
Jansen.  Zij presenteren hun mooiste 
gerechten op deze havenreis om jullie 
een culinaire top avond te bezorgen!  

Met je eigen route op zak gaan jullie 
lekker wandelen, fietsen of varen om overal de gerechtjes op te halen. Ont-
dek zo de veelzijdige Piushaven met het fonkelende  water, het frisse groen 
en de prachtige horecagelegenheden. 
Bij mooi weer verhuren we ook roeiboten waarmee je dezelfde route kunt 
maken. Leg aan bij het terras van Biku, Doncurado of de Villa Pastorie om je 
gerecht op te halen. Geniet lekker in je eigen boot van het heerlijke eten, de 
lekker wijntjes en de prachtige ambiance van de haven terwijl jullie deinen 
op golven.  

Te Gekke Etentjes organiseert op diverse prachtige locaties in Tilburg diner-
belevingen, vaak met muziek, dans, theater of beeldende kunst. 
In de Piushaven komen deze zomer meer etentjes aanbod. Bijvoorbeeld het 
‘Varenddiner à Paris’ met Kiki Schippers als zangeres van Franse chansons 
en een uitmuntende goede kok om jullie van fantastische Franse cuisine te 
voorzien. Eind augustus kun je met een boot naar het ‘Weilanddiner’ in 
Moerenburg waar we Bourgondisch gaan dineren.

Voor €34,50 p.p. kun je mee met op de Culinaire Havenreis. Op vrijdag en 
zaterdag starten we om 18:00 en op zondag om 13:00 uur. De roeiboten 
verhuren we voor €5 p.p. voor de hele avond. 
Reserveer via www.te-gekke-etentjes.nl - 0641191223 

Aan het woord is Elisabeth 
Boersma van planB. Samen met 
Suzanne Linders van Suzanne-
linders architectuur en omgeving 
pakt de architect de plannen van 
de gemeente en Van der Weegen 
Bouwontwikkeling aan om Janus 
Metaal tot een bruisende creatieve 
omgeving te maken. 
“Je kunt vijf jaar naar een gapend 
gat kijken, maar je kunt er ook 
iets mee doen. De loodsen zijn 
onderverdeeld in kavels waarvan je drie jaar gebruik kunt maken. De prijzen 
zijn vriendelijk omdat de faciliteiten ook gering zijn. What you see is what 
you get.”

Groene route 
Wat er momenteel te zien is, zijn lege loodsen met hier en daar een beetje 
inrichting, een suggestie, preview van wat er gaat komen. Een Tostibar van 
de Bomenlounge, een tafel van Riëtte Sommerdijk’s kookplek ‘Over Het Ei’, 
waar kinderen zelf koken met eieren, een Bouwspeelplaats van onder meer 
Woodworks, een nieuw concept van de kringloopwinkel PortAgora en een 
verwilderde tuin waar nu al wijklandbouw plaatsvindt en straks wat kippen 
komen te wonen. Suzanne en Elisabeth: “Het is de bedoeling dat hier allerlei 
bedrijvigheid komt en dat mensen elkaar onderling versterken door samen 
te werken. Ook vervult BOUWplaats JOUWplaats de ontbrekende schakel in 
de openbare groene route die loopt van Interpolis naar het Leijpark. Door 
middel van Wijklandbouw, buurtbewoners kunnen hier gezamenlijk met 
ondernemers hun tuintje houden, krijgt de ontbrekende schakel in de groene 
route vorm.”

Potjes jam en een boekenclub 
Ook komt er een ruilmarkt voor buurtbewoners: de Urban ambachten. “Dus 
als iemand jam maakt en nog tig potten aardbeienjam heeft staan kan hij 
die hier ruilen voor bijvoorbeeld frambozenjam”, legt Elisabeth uit. Hoe de 
loodsen verder ingevuld worden staat nog niet vast. “Dat is afhankelijk van 
de initiatieven die zich hier tijdelijk willen vestigen. Het kan van alles zijn: 
theater, een dansschool, een naaiatelier.” Om de buurt te betrekken zijn er 
bovendien studenten van de opleiding Performatory van de NHTV in Breda 
aan de slag. Studente Maria van der Schoot: “We zijn op zoek naar ideeën in 
de buurt die in dit pand terecht kunnen. Denk aan een borrelclub, een boe-
kenclub of een dansschool. Wij helpen om het idee uit te voeren.”

Kader 
Heb je een idee? Loop binnen, gooi het in de brievenbus of stuur het naar 
elisabeth@gmail.com of suzannelinders@gmail.com. 

Meer info
Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina van BOUWplaats 
JOUWplaats. www.facebook.com/BOUWplaatsJOUWplaats

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

Foto gemaakt op de open dag op 21 april 



Air-time presents Beach Time
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ma - di - woe - vrij 09.30 - 18.00 uur
donderdag   09.30 - 21.00 uur

zaterdag  09.00 - 17.00 uur
koopzon- en feestdagen 12.00 - 17.00 uur

OPENINGSTIJDEN   Kijk op www.leyparc.nl welke koopzon- en feestdagen

Wethouder van Ierlantstraat 33 - 5021 AT Tilburg Zuid - 013- 5801227
KOOPBOULEVARD 

‘LEYPARC’ 
TILBURG ZUID

Eigentijds wonen voor 
binnen en buiten!

Bij Leen Bakker vindt u alles om uw huis en tuin leuk en betaalbaar aan te kleden. 
U kunt bij ons ook terecht voor campeerartikelen. Altijd zeer scherp geprijsd en alles onder één dak! 

Vele ‘vintage’ luchtgekoelde Volkswagens zijn 1 juni in de 
omgeving van het stadsstrand te vinden. Kleurrijke Kevers, 
surfbusjes en alle andere soorten met een luchtgekoelde 
motor die Volkswagen van 1938 tot 1983 produceerde. In 
originele concoursstaat of verlaagd en een ‘ratlook’ uiterlijk.  

Verwacht de hele dag door summerbeats en loungevibes, beachboys en 
bikinigirls. Neem je strandlaken en vlieger mee, er is ruimte genoeg.
Beachvolley, panna, lounge, cocktails en een kampvuur in de avonduurtjes.
Er is een ‘Hebbedingetjes’ markt, maar je kunt jezelf ook een vw kapsel aan 
laten meten. Op en rondom het strand zal alles ‘Volkswagen’ ademen.

Locatie: Stadsstrand, Twentestraat 6
Tijdstip: 10:00 -22:00  uur
Entree: Gratis
Meer informatie: www.air-time.nl



Tekst: Gerrie Peters
Fotografie: Cobie van den Berg
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Is je koffiezetapparaat kapot? Kom naar het Repair Café

Ga mee naar buiten...... 
Naar Moerenburg

Sinds kort is er een nieuw Repair Café in Tilburg, bij La Pou-
belle. Het idee, een plek waar je met je kapotte spullen naar-
toe kunt om ze met behulp van deskundigen te maken, is al 
enkele jaren een begrip in Nederland. 
Sinds eind maart kunnen bewoners van Hoogvenne, Jeruzalem, Broekhoven 
en Fatima met hun kapotte apparaten of kleding terecht bij La Poubelle. Het 
idee van een Repair Café past natuurlijk uitstekend bij de filosofie van La 
Poubelle. Prima initiatief dus!

Bij een Repair café staat duurzaamheid centraal. We zijn zo gewend geraakt 
aan weggooien. Maar waarom iets weggooien als het nog makkelijk gemaakt 
kan worden? 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.

Het was vroeg lente dit jaar. Dan wil je wel naar buiten, kij-
ken of er al lammetjes zijn, of er al blaadjes aan de bomen 
komen. Ook een mooi moment om nu eindelijk eens naar 
Moerenburg te gaan. We waren daar nog nooit geweest. Het 
is een uitgestrekt moerasachtig weidegebied dat vanaf 2005 
een heel ander aanzien gekregen heeft. Vanuit de stad ben je 
dan meteen in een andere wereld.

Hoe werkt het?
Bezoekers nemen van thuis kapot-
te spullen mee. In het Repair Café 
gaan ze samen met de deskundi-
gen 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.
 
Zélf repareren
Op de eerste avond in maart ston-
den 17 vrijwilligers klaar om men-
sen met kapotte spullen te hel-
pen. Het is dus de bedoeling dat 
mensen zelf hun kapotte spullen 
repareren, met hulp van professio-
nele vrijwilligers. Het aan bod voor 
reparaties is de eerste avond nog 
beperkt: o.a. een koffiezetappa-
raat, statief, een lamp die het niet 
meer deed, naaimachine, mobiel-
tje en een transformator konden 
aan een 2e leven beginnen. 

Wanneer?
Inmiddels heeft op 22 mei de 2e 
editie alweer plaatsgevonden. 

Iedere twee maanden is er een 
Repair Café bij La Poubelle. Kijk 
voor de datum voor het volgende 
Repair Café op: 
www.repaircafe-lapoubelle.nl

Een bijenhotel
Als je onze wijk uitloopt en dan 
de brug over het kanaal over-
steekt, loop je zo de weilanden 
in. Eerst loop je langs Zomerlust, 
het alom bekende biercafé, en na 
een paar honderd meter sla je het 
pad rechts in. Even verderop zie 
je klaphekjes rechts en links; als 
je daar doorheen gaat, kun je de 
weilanden in. En daar is van alles 
te beleven.
Links staat een bijenhotel. Waar 
wilde bijen niet met een hele 
zwerm maar solitair een nestje 
kunnen bouwen in een simpele 
houten kolom met gaatjes. Dat 
‘hotel’ is daar neergezet omdat het aantal wilde bijen in Nederland dras-
tisch verminderd is. Het staat in prachtig weidegebied vol knotwilgen. Op dit 
moment zijn de meeste wel kaalgeknipt, maar sommige hebben toch nog 
een mooie kruin vol takken. Hier en daar zie je ook oude prachtige water-
poelen die echt thuishoren in dit van oorsprong moerassige gebied. Want 
Moerenburg ligt in een beekdal en dat merk je ook wel als je hier rondloopt. 
Want af en toe is het er best drassig. De bedoeling van de veranderingen in 
dit gebied is vooral om de Leye, weer net als vroeger, de ruimte te geven om 
zijn oude loop terug te krijgen.

Huize Moerenburg
Een andere verrassing is het ‘skelet’ van Huize Moerenburg: een van de 
eerste stenen huizen van Tilburg, dat daar gebouwd werd in 1310. Het werd 
gesloopt in 1750, maar nu zijn de contouren van dat landhuis weer op zijn 
oude plek herrezen. Als je langs het Wilhelminakanaal loopt kun je dat ook al 
zien staan. Maar via deze weilandroute zie je de fundamenten van dit land-
huis van heel dichtbij, en ook een maquette van het voormalige Moerenburg.

Een nieuw waterzuiveringssysteem
Dat is het derde verrassende element in dit gebied. Een tiental jaren geleden 
was hier de oude waterzuivering nog in gebruik. Dat was een van de eer-
ste biologische zuiveringen van ons land, maar die is sinds 2005 niet meer 
in gebruik. Nu is een andere vorm van waterzuivering geïntroduceerd: de 
helofytenfilter. Dat is een moerassysteem dat bestaat uit water en riet. Riet 
kan met zijn wortels vuile deeltjes uit het water filteren. Het vuil dat er dan 
eventueel nog in zit, wordt in Tilburg-Noord verwijderd.

Een speels onderdeel op dit terrein is ook het waterpaviljoen. Daar kun je, 
uitziend over een waterbekken, heerlijk in het zonnetje zitten.
Er is dus veel te zien en te beleven in dit gebied. Overal staan borden die uit-
leg geven over de nieuwe vindingen. Leerzaam en interessant, maar ook een 
heerlijk gebied om doorheen te wandelen.

Zelf repareren én leren

tekst: José de Jonge / Toon van Kaam
Fotografie: Toon van Kaam



WORD LID VAN DE ONDERNEMERS
VERENIGING PIUSHAVEN!

Met een groeiend aantal leden is de OVP een jonge 
enthousiaste vereniging die regelmatig samenkomt om 
ervaringen uit te wisselen en de ontwikkelingen in de 
Piushaven te bespreken. 

Omdat er veel gebeurt in de Piushaven, hebben 
ondernemers in het gebied regelmatig vragen en is een 
goede afstemming noodzakelijk. Want weet u bijvoorbeeld 
welke nieuwe ondernemers zich in het retailpark in het 
Aabe-complex gaan vestigen? Wie er op het water vaart, 
werkt of woont? Of welke activiteiten er in het gebied 
worden georganiseerd en hoe u hierbij aan kunt sluiten?

“De Piushaven: je werkt er, je woont er, 
je geniet er, je leeft er, je bent er!”

“Duurzaam en innovatief samenwerken 
in het mooiste gebied van Tilburg”

De Ondernemers Vereniging Piushaven zet zich niet alleen 
in voor de ondernemers, in en rondom het gebied Piushaven, 
maar treedt ook op als structureel gesprekspartner van 
gemeente en overheid.

Genoeg redenen om u aan te sluiten bij de OVP. De OVP 
informeert en verbindt en is een prima platform om 
collega-ondernemers te ontmoeten en snel ingeburgerd te 
raken in uw (nieuwe) werkgebied.

Lid worden? Stuur een e-mail naar: bestuur@ovpiushaven.nl

Wordt u onze nieuwe collega-ondernemer in de Piushaven?

Biku  |  Shinzo  |  Based Design & Engineering  |  Undici Keukens  |  Wetsports Divecenters  |  Ontdek Tilburg  |  Triborgh Gebiedsontwikkeling  

Juf Loes  |  Partycentrum De Albatros  |  Van der Weegen Woonpunt  |  Axis Fitnessworld  |  Meuwese Accountants  |  Burgemeester Jansen  

Berucht Ontwerp  |  Docurado  |  Hardy’s  |  Fiori  |  Villa Pastorie  |  De Pont Reijrink Advocaten  |  G. Michielsen  |  Innozaam  |  Wateridee  

Drankenhandel van Meerendonk  |  Halfvol Grafisch Ontwerp  |  Kees van Dooren Installatietechniek  |  Daffy de Vyldre  |  Bick Artsupplies
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‘Het is een prachtig ambacht!’
Tekst: José de Jonge

shop-in-shop

HEIKESTRAAT 64  

 pasfoto
tilburg.nl

Showroom
Ik word allerhartelijkst ontvangen door Daffy en Paulien, de stagiaire van de 
opleiding ‘creatief vakman’ van Sint Lucas te Boxtel. Ik krijg een heerlijke 
cappuccino met een zalig zoet taartje geserveerd in Daffy’s showroom, die 
een blikvanger is in de Lanciersstraat.
“Ja, we wonen hier al vijf jaar, maar sinds oktober hebben we hier beneden 
een showroom gemaakt.”
Aan het woord is Daffy de Vyldre, hoedenmaker.

Hart gevolgd
Hoe word je hoedenmaker?
“Ja, dat creatieve, dat zit toch een beetje in mijn bloed”, vertelt Daffy 
enthousiast. “Mijn grootmoeder maakte kleding voor een select groepje 
dames en daar liep ik als kleine jongen al rond. Al snel wist ik dat ik mode-
ontwerper wilde worden, maar mijn ouders waren daar niet zo blij mee. ‘Leer 
een vak waar je iets aan hebt’, zeiden ze.” 
Dus ging Daffy naar de Hotelschool, haalde zijn diploma en ging in een hotel 
werken. “Maar toen ik een vast contract kreeg aangeboden, kreeg ik het 
ineens heel benauwd. Ik dacht: is dit wat ik wil? Nee, dus… Ik heb mijn hart 
gevolgd en ben naar de Modevakschool gegaan. Daar werd ik tijdens een 
introductie hoedenmaken geïnspireerd door het enthousiasme van de docen-
te en toen wist ik het: ik wil modist worden.”
En dat werd Daffy. Na het behalen van de nodige diploma’s heeft Daffy 15 
jaar geleden zijn atelier in België geopend en daarnaast les gegeven in het 
hoeden maken. Bij John Boyd, de Londense hoedenmaker die ook voor prin-
ses Diana hoeden heeft ontworpen, heeft hij stage gelopen en hij werkte als 
designer voor een van de laatste hoedenmallen-makers ter wereld.

Geen massa
Daffy is geen ‘massaproducent’, hij maakt couture hoeden op aanvraag van 
de klant, maar werkt voor couturiers in binnen- en buitenland. 

Hij levert aan grote bruidsmodezaken en heeft een groot aantal vaste klan-
ten in de entertainmentindustrie.
“De hoeden die ik maak zijn bedoeld om de drager een finishing touch te 
geven, zodat de outfit, uitstraling en persoonlijkheid in balans zijn. Daardoor 
krijg je een vertrouwensband met je klant.”

Kers op de taart
“Wat ik vooral heel belangrijk vind en een beetje als mijn ‘taak’ zie is dat het 
hoedenvak niet verloren gaat. Ik vind het fijn anderen te enthousiasmeren. 
Zoals Paulien hier. Het is fijn om te zien dat zo’n jonge meid gegrepen wordt 
door het vak. 
Hoedenmaken is een ambacht. Elke creatie is uniek. Ik vind het geweldig 
als ik iemand blij kan maken met een mooie hoed. Het is toch de kers op de 
taart, zeg ik altijd.” 

Kunstzinnig
Daffy maakt niet alleen hoeden, hij heeft ook een exclusieve lijn zijden sjaals 
die hij maakt samen met de kunstschilder Rob van Trier. De kunstwerken van 
Rob staan model voor de sjaals.

Bazouq
Tijdens Bazouq aan de Piushaven kwamen we Daffy ook weer tegen. In 
het pand van Fiori, de kunstbloemenwinkel, stond hij met een stand. Daffy 
verwerkt vaak kunstbloemen in zijn hoeden. ”Tijdens de volgende Bazouq 
in september gaan we hier samen een show maken, met mijn hoeden en de 
bloemen. Dat wordt heel bijzonder”, vertelt Daffy enthousiast.
We zullen daar zeker weer bij zijn! 

Nieuwsgierig?
Iedereen is van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen in Daffy’s 
showroom of check de website www.daffydevyldre.com

Daffy de Vyldre, hoedenmaker

José en Daffy op de Bazouq

Foto: Ans Beerens

Foto: Jan Nieuwstad
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Urban living in de ‘Kubus’
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Voormalig buurtgebouw wordt omgevormd tot 12 
appartementen
De ‘Kubus’ aan de  Fatimastraat 24 in Tilburg is gebouwd in 1985 en sinds-
dien in gebruik geweest als buurtgebouw, kinderopvang en gymzaal. Het 
pand staat sinds 3 jaar leeg en wordt nu beheerd door Jorn Kortooms, die 
er een repetitieruimte heeft voor zijn rockband. De huidige bestemming is 
‘maatschappelijk’. 

Omvorming
Er is de afgelopen jaren bezuinigd op bijna alles dat met maatschappelijk 
nut te maken heeft en daarom is het vrijwel ondenkbaar dat binnen deze 
bestemming een nieuwe functie voor het pand zal worden gevonden. Leeg-
stand en verpaupering is voor iedereen slecht en omdat het een uitstekende 
woonomgeving is, stemt de gemeente Tilburg in met de omvorming van het 
pand naar 12 appartementen. Hiervoor is een procedure tot herziening van 
het huidige bestemmingsplan gestart. 

Géén studentenhuisvesting
Architect Johan van de Ven heeft in samenwerking met ‘Bruudinvorm’ een  
concept ontwikkeld met  hoogwaardige ‘design’ verhuurappartementen. 
Woongenot op niveau is hierbij belangrijker dan maximaal rendement.  Dit 
concept wordt normaal alleen toegepast op echte centrumlocaties. Door de 
ontwikkeling van de voormalige AaBe fabrieken en de Piushaven, de goede 
snelwegverbinding en het centrum en het Leypark op loopafstand, is Van de 
Ven van mening dat de Fatimastraat in de nabije toekomst zal worden erva-
ren als een top woonlocatie. In tegenstelling tot een eerder gerucht, is hier 
geen sprake van studentenhuisvesting.

De appartementen
Per verdieping worden 4 appartementen gerealiseerd tussen 51 en 69m2. 
Op de begane grond hebben 3 van de 4 appartementen een tuintje. Op de 
eerste verdieping heeft 1 appartement een terras en een andere een bal-
kon. De appartementen in de voormalige gymzaal hebben een entresolvloer, 
zijn 5 meter hoog en voorzien van Franse balkons. De plafonds zijn zwart 
gespoten aluminium en de constructiebalken blijven in het zicht. Verschil-
lende deuren van slaapkamers zijn grote panelen, gemaakt van oud hout en 
ijzer waarmee de slaapkamer helemaal open gezet kan worden. Alle appar-
tementen worden voorzien de Belgische pvc-vloeren van Moduleo. Lichtgrijze 
matte tegels van Rak en Villeroy & Boch porselein maken de badkamers zeer 
stijlvol en de greeploze spierwitte designkeukens worden gemaakt door een 
van de beste meubelmakers uit de regio.

Urban look
Iedereen is het er over eens dat het Fatimastraat 24 in haar huidige staat 
spuuglelijk is. ‘Het was een hele klus om daar iets van te maken’, vertelt 
Johan van de Ven. ‘In eerste instantie hebben we gepoogd het pand te 
verfraaien. Ongeveer 10 schetsen werden terecht afgekeurd. Toen ontstond 
het huidige idee waarbij een’ raw, urban look’ wordt gecreëerd. Het thema 
gestapelde containers is een speelse verwijzing naar het aangrenzende Pius-
havengebied.

Zeecontainers
De oude tegeltjes worden vervangen voor een matte antraciet variant, de 
betonsteen krijgt een lichtgrijze coating waardoor een spel ontstaat met 
slanke verticale dragers en een donkere invulling van de gevelvlakken. De 
damwandkap wordt door een bekende graffiti-artiest gespoten alsof het een 
stapel zeecontainers is. Op het dak komt industriële straatverlichting. Het 
gedurfde concept geeft het pand een duidelijke eigen karakteristiek. De beu-
kenhaag blijft behouden.

Er worden 8 nieuwe parkeerplaatsen in de Wethouderslaan, ter hoogte van 
‘De Kubus’, voorzien. Deze zijn ‘vrij parkeren’ en voor iedereen toegankelijk.

Dinsdag 10 juni vanaf 19:00u is er een informatieavond in 
de Fatimastraat 24-2 over het project en heeft u de kans ‘de 
Kubus’ nog eens in haar oude vorm te zien.

Als u als omwonende vragen, bezwaren of goede ideeën heeft, kunt u con-
tact opnemen met architect Johan van de Ven om deze te bespreken. Er is 
ook de mogelijkheid om via email op de hoogte te worden gehouden van de 
ontwikkelingen. Een officieel bezwaar kan tijdens de ter visie legging van het 
bestemmingsplan bij de gemeente worden ingediend maar mogelijk kan het 
in een eerder stadium onderling al worden opgelost.

Buurtfeest, kinderfeestje of sportactiviteit? De sporthal en de tuin worden de 
komende tijd gratis ter beschikking gesteld.

Voor meer info:
Deven architectuur studio Johan van de Ven
Tel 06-28572172  info@Deven.nl
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Nicole Kleine-Wilke

Op een affiche bij De Parel in de 
Beemsterstraat in Jeruzalem las ik 
iets opvallends: 
Spreekuur Wijkzuster, vrijdag-
middag van 1 uur tot half 3.

Wijkzusters ken ik nog van vroe-
ger, uit de jaren 60. Toen waren 
ze een algemeen bekend ver-
schijnsel. Op hun fiets in een witte 
schort bezochten ze de zieken in 
de wijk. Maar ik leerde de wijk-
zuster zelf pas goed kennen toen 
mijn moeder ernstig ziek werd en 
liefdevol door zo’n zuster ver-
pleegd werd. Ze had ook oog voor 
de zorgen van mijn vader en voor 
ons grote gezin.

Mooi dat die hulp opnieuw tot 
leven komt. Daar wilde ik meer 
over weten en ik maakte een 
afspraak met deze wijkzuster.

Druk,druk,druk
Nicole Kleine-Wilke kwam zelf bij 
ons langs, zodat we op ons gemak 
met haar konden praten en ook 
een foto konden maken voor de 
wijkkrant. Want de wijkzuster 
moet ook weer een bekend gezicht 
worden in de wijk. Ze kwam niet 
op de fiets, maar op haar snelle 
scooter.

Voordat ze binnen kwam pakte ze 
eerst haar mobiel. Want ze moest 
eerst nog wat regelen voordat 
ze aan de afspraak met ons kon 
beginnen. Ja, de wijkzusters toen 
en nu hebben het druk!
Halverwege ons gesprek werd 
er opnieuw een beroep op haar 
gedaan. Een klant van een zieke 
collega belde om hulp. 

Nicole informeerde efficiënt wat 
er loos was en beloofde snel iets 
te regelen. “In zo’n geval moet 
je toch direct actie ondernemen,” 
vindt ze.

Geen schort
Het valt me op dat ze geen witte 
schort draagt. Als ik haar daarnaar 
vraag, legt ze uit hoe dat zit: “Af 
en toedraag ik wel een schort, 
maar soms ook niet. Ik doe hem 
niet aan als ik merk dat mensen 
zich meer op hun gemak voelen 
als ik gewoon gekleed ben, net als 
zij.”

Bij de mensen thuis
“Van kinds af aan heb ik de 
verpleging in gewild,”vertelt ze. 
“In Duitsland heb ik vanaf mijn 
16de in het ziekenhuis gewerkt. 
In Nederland ben ik in de thuis-
zorg gaan werken. Dat was een 
bewuste keuze. Want als je bij de 
mensen thuis komt, leer je ze van 
veel meer kanten kennen. Niet 
alleen henzelf, maar ook hun gezin 
én de omgeving waar ze wonen.”

Kennis van de wijk
Nicole heeft dit werk geleerd van 
een oude, ervaren wijkzuster met 
veel kennis, levenservaring en een 
warm gevoel voor mensen.
Een wijkzuster kent de wijk waar 
ze werkt op haar duimpje. Die 
weet dat de leefsituatie in Jeru-
zalem heel anders is dan die in 
Fatima. “Hier in Jeruzalem leven 
de mensen dichter bij elkaar. Ze 
hebben veel contact met elkaar en 
als het nodig is, helpen ze elkaar,” 
weet Nicole.

“In Fatima staan veel koopwo-
ningen en daar wonen veel meer 
tweeverdieners. Die hebben het 
zo druk dat ze veel minder con-
tact met de buren hebben. Als 
daar iemand zorg nodig heeft kan 
die veel minder terugvallen op de 
buren.”

Zwaar werk
“Wijkwerk is mooi, maar ook 
zwaar werk,” vindt Nicole. “Je 
krijgt allerlei soorten patiënten. 
Een oudere vrouw bijvoorbeeld 
die gaat dementeren en die niet 
alleen vergeetachtig maar daar-
door ook achterdochtig is en af en 
toe agressief wordt. Als wijkzuster 
ga ik daar dan praten over de hulp 
die nodig is. Niet alleen met haar, 
maar ook met haar kinderen. Dan 
ben ik zacht maar ook duidelijk.”
De kinderen willen dan dat ik haar 
twee keer per week kom douchen. 
“Daar heeft mijn moeder toch 
recht op!”, zeggen ze dan. “Maar 
zo werkt dat niet. Samen moeten 
we bekijken wat echt gewenst is 
en hoe die hulp het beste geregeld 
kan worden. Dat vraagt vaak een 
aantal gesprekken.”
Maar soms is de oplossing ook 
eenvoudig: een douche met 
hulpstukken aanleggen, zodat ze 
zelfstandig kan douchen. Of een 
stevige trapleuning, zodat ze zelf 
veilig naar boven kan.

Welke hulp is de beste?
“Een ervaren wijkzuster kan 
inschatten welke organisa-
tie het beste ingeschakeld kan 
worden,”zegt Nicole. Dat kan 
maatschappelijk werk zijn, of bij 
psychische problemen de GGz. 

Het kan ook Surplus zijn, de 
organisatie waarbij ikzelf in dienst 
ben, maar dat hoeft niet. Het gaat 
er om welke instelling in dit geval 
het beste aansluit bij de behoefte 
van de patiënt. Want zo worden 
patiënten het beste geholpen. Dat 
is werken op maat.

Vaak weten mensen niet bij welke 
organisaties ze het beste terecht 
kunnen, omdat er zoveel verschil-
lende zijn. Als de zorg van de ene 
instelling dan niet goed aansluit 
bij hun behoeften, stappen ze over 
naar een andere instelling en als 
ook die niet bevalt, gaan ze van 
de een naar de ander. De wijkzus-
ter kent de hulporganisaties en 
weet welke in dit geval het beste 
ingeschakeld kan worden.

Nog even een praktische 
opmerking tot slot:
De bereikbaarheid van de wijkzus-
ter is inmiddels veranderd:
Het spreekuur is nu op vrijdag-
ochtend van 10:30 tot 12:00 uur 
in Buurthuis Jeruzalem (Caspar 
Houbenstraat 109).

Wie ben je en wat doe je?
Mijn naam is Yoni Paridaans, 
33 jaar oud en ik ben sinds 2009 
coördinator van Brede School 
Koningshaven én van Brede 
School Groenewoud. Als een soort 
sociaal makelaar tussen hoofdaan-
nemer basisonderwijs enerzijds en 
onderaannemers van welzijn, 
cultuur, gezondheid en zorg ander-
zijds, fungeer ik als een spin in 

het web. Samen verzorgen wij een 
gevarieerd aanbod voor kinderen 
van 0 tot 12 jaar in de wijk. 
Hiervoor was ik onderwijsadvi-
seur bij een welzijnsorganisatie 
en werkzaam in gebied Noord-
Brabant.

Verliefd, verloofd of 
getrouwd? (kinderen?)
Al 13 jaar samen met mijn vriend 
Nick. Samen hebben we een heer-
lijk dochtertje van anderhalf jaar 
oud!

Wat is je favoriete boek?
Dat zijn er meerdere. Asta’s ogen 
van Eveline Stoel staat momenteel 
bovenaan in mijn top 3.
Een prachtig boek dat een realis-
tisch inkijkje geeft in het familie-
relaas van de Nederlands-Indische 
familie van Asta. Zowel de peri-
ode in Nederlands-Indie van voor 
1955 als de periode in Nederland 
daarna. Voor velen een onbeschre-
ven en onbekende periode waar 
niet over gesproken werd.

Wat is je favoriete muziek?
Ik houd nogal van diverse stij-
len. Indie, pop, klassiek, soul, 
R&B, Blues, Latijns Amerikaanse 
muziek. Vraag me alleen niet 
naar zangers en bandleden, dat 
onthoud ik nooit, behalve natuur-
lijk de band van mijn vader: De 
BlueSox.

Waarvoor mag je ‘s nachts 
wakker worden gemaakt?
Voor een vakantietripje! Het ont-
dekken van nieuwe landen, plek-
ken en culturen is zo interessant!

Wat vind je de mooiste plek 
in je omgeving?
Moerenburg. De natuur zo nabij de 
stad. Rust in de drukte.

Wie zou je wel eens willen 
ontmoeten en waarom?
Nieuwe mensen in een spontane 
omgeving. Ik heb niet zozeer 1 
iemand die ik heel graag wil ont-
moeten.

Wat zou je veranderen als 
jij de burgemeester van 
Tilburg zou zijn?
Extra aandacht voor de kwaliteit 
van het onderwijs en de profes-
sionals hierbinnen. Middelen om 
bijvoorbeeld klassen te verkleinen 
zodat er meer aandacht is voor 
ieder kind. Aandacht in de breed-
ste zin van het woord. Niet alleen 
op taalstimulering, maar ook op 
cultuur, sociale emotionele ontwik-
keling en gezondheid. 

Waaraan zou je je laatste 
tientje uitgeven?
Aan mijn gezin/ familie.

Wil je verder nog iets kwijt?
Geniet van de lente en pik een ter-
rasje wanneer je daar zin in hebt!

Aan wie zullen we deze 
vragen de volgende keer 
stellen?
Dianne van den Hurk, locatiedirec-
teur van Kinderstad Panta Rhei.
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Jeruzalem Boven Water, een gloednieuwe Buurtparade
Zaterdag 7 juni 2014 (14:30 uur) is het zover. Dan trekt de Buurtparade 
door de straten van de wijk Jeruzalem. Het startschot wordt gegeven bij 
Buurthuis Jeruzalem waarna de stoet zich al slingerend verplaatst en uitkomt 
op het Stadsstrand. Daar vindt de sfeervolle finale plaats.

Verschillende bewoners hebben al een spraakmakende bijdrage geleverd aan 
het visuele spektakel dat 
door de straten zal trekken. 
Het thema ‘boven water’ zie 
je in verschillende creatieve 
acts terug. 

De Buurtparade is een 
participatie project waar-
bij wijkbewoners onder 
begeleiding van professio-
nele parademakers, samen 
werken aan een artistieke 
parade-act en performance 
met als resultaat een Parade in de eigen buurt of wijk. Het is een initiatief 
van Art-fact en Stichting T-parade en maakt onderdeel uit van het provinci-
ale initiatief ‘Cultuur en Leefbaarheid’.

De Buurtparade in Jeruzalem zit vol muziek, dans en theater. Nieuwsgierig? 
Je bent van harte welkom om een kijkje te nemen. Je komt vast bekende 
buurtbewoners tegen. Geniet van deze eigenzinnige kijk op jouw wijk!

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 mail een recente 
foto voorzien van naam, adres en mobiele nummer naar: elly@hardys.nl

Het havenfeest Piushaven Ahoi vindt plaats op zondag 14 
september, tijdens Open Monumentenweekend. Dit jaar staat 
Open Monumentendag  in het (toepasselijke) teken van het 
mobiele erfgoed, met als thema ‘de Reis’. In dit weekend 
wordt ook officieel de informatieve route ‘De Waterkant van 
Tilburg’ gepresenteerd. 

Het nautische evenement Piushaven Ahoi vindt plaats rondom de havenkom 
tot en met de nieuwe brug en is gratis toegankelijk voor publiek.
Tijdens Piushaven Ahoi worden de Piushaven, de scheepvaart én het andere 
mobiele erfgoed weer eens in het zonnetje gezet. Het wordt net als in 2009 
een combinatie van weg- en watervervoer. Er wordt geprobeerd om naast de 
14 historische binnenvaartschepen in de Tilburgse museumhaven, ook histo-
rische bedrijfsvaartuigen van elders te interesseren om zich te presenteren 
tijdens het evenement. 

Ook de moderne beroepsvaart mag niet ontbreken. Publiek kan wandelen 
met een schepengids langs de schepen en op sommige schepen kan een 
kijkje aan boord worden genomen. Op deze dag zijn er ook diverse vaar-
mogelijkheden voor het publiek en er zijn allerlei soorten rijdend erfgoed, 
modelboten, oude technieken, scheepsgerelateerde ambachten en laad- en 
losdemonstraties te bekijken. Het geheel wordt omlijst met kleinschalige 
muziek en theateroptredens. Bij voldoende bezetting komt er net zoals bij de 
andere havenfeesten een speciaal programma met kinderactiviteiten.

Het initiatief voor dit nautische evenement is van de vrijwilligersorganisatie 
Stichting Thuishaven Tilburg, de organisatie in handen van Stichting Tilburg 
te Water.

Er worden nog vrijwilligers gezocht! 
Wie vindt het leuk om op 14 september mee te helpen? 
Op 17 juni is er een vrijwilligersbijeenkomst.
Aanmelden kan via info@tilburgtewater.nl

Meer informatie?
www.tilburgtewater.nl

Foto: Janneke Bos

Sinds kort ligt er een nieuwe sloepensteiger vlak bij Den Ophef
De eerste sloepen liggen er inmiddels Foto: John van der Sande



11 JUN    SoUNdgardeN 

17 JUN   richie Sambora 

22 JUN   maiNStreet 

06 JUL     Woo hah! FeStiVaL iN de SPoorZoNe

25 JUL    KaNSaS

28 JUN   the WaiLerS PerForm ‘LegeNd’ 

13 SeP    bo SariS 

21 NoV   deWoLFF 06 NoV   taNgariNe 

23 NoV   toWer oF PoWer 

27 NoV   de diJK 

10 dec   KeNSiNgtoN 

18 dec   bLaUdZUN 

Op zaterdag 28 juni geven ‘the Wailers’ een cOncert in 013

Speciaal voor lezerS van Wijkkrant koningShaven kunnen We 2x2 Winkaarten voor 

the WailerS beSchikbaar Stellen!

Weet jij Wat de de grOOtste hit van BOB Marley Was? 

Mail je antWoord dan Met je voor- en achternaaM naar Win@013.nl 

en zet ‘the WailerS’ in de onderWerpregel. SucceS!
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