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Tilburgs Havenfeest
Zondag 14 september 2014

Gratis

varend erfgoed & ambachten... met als stralend middelpunt

weekend, dit jaar in het teken van mobiel erfgoed. Thema is ‘de Reis’.

historische binnenvaartschepen!
Informatieve
en niet...
educatieve
Mis de boot
monster aan!route
Piushaven Ahoi vindt plaats op de zondag in het Open Monumenten‘De
Waterkant van Tilburg’
weekend, dit jaar in het teken van mobiel erfgoed. Thema is ‘de Reis’.

W

de Waterkant

8 - De mannen van de
		koffietafel
9 - Drakenbootrace
10 - Tafeltennis is wél sexy

11:00 - 18:00uur

14 - Berichten van de
		 gemeente Tilburg

Demonstraties van oude voer
tuigen. Laad en losdemonstraties,
historische schepen, ambachten,
modelboten en de Tilburgse
verenigingen van watersport
(surfclub, kanoclub, roeiers en
watersportvereniging)

12:00 - 18:00uur
Allerlei kinderactiviteiten

11:00 - 19:00uur (en later)
Diverse terrassen aan het water
(ook aan de zuidkant in het
Vendeliersparkje)
Kijk op www.tilburgtewater.nl
Daar verschijnt vlak voor
Piushaven Ahoi het definitieve
gedetailleerde programma.

Tilburgs Havenfeest
(Friese Tjalk)
Meer info en Albatros
plattegronden
van ‘De Waterkant
van Tilburg’
Zondag 14 september
2014
kun je terug vinden
op
pagina’s
18
&
19
van
deze
krant.
Yoyo (Spits)

Minos (Spits)

7 - Van toen tot nu

11 - Gesprek met wethouder
Berend de Vries

11:00 - 18:00uur

Ahoi

Nooit volmaakt (Klipperaak)

7 - Wijkgedicht

Bekijken van de historische
schepen, gewoon zelf of in een
groepje met een schepengids
Rondom de Piushaven kramen van
de belevingsmarkt BAZOUQ Buiten
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Fourage III (Katwijker Beurtscheepje)

6 - ContourdeTwern pagina

12:00 - 18:00uur

van Tilburg

HAVEN

5 - De wijkagent

Rondvaarten voor publiek met
diverse soorten schepen (o.a. de
Stoomsleepboot Jan de Sterke)

We zoeken nog sponsors, deelnemers & vrijwilligers.

Vrijwilligersorganisatie
Officiële opening vanStichting
de ontdek-route ‘De Waterkant van Tilburg’
Thuishaven Tilburg zet zich al ruim
15 jaar in voor het behoud en de
C E Nontwikkeling
T RU M T I L B U RGvan de Piushaven. Veel
Tilburgers hebben geen idee wat er
KOOPVAARDIJSTRAAT
allemaal op
en aan het water te doen
M USE U MHAV EN ROWe
U TE zoeken nog sponsors, deelnemers & vrijwilligers.
is in Tilburg. Laat staan mensen van
Mis
boot niet... monster aan!
buiten. Het project
‘De de
Waterkant
van Tilburg’ belicht diverse aspecten
van die waterkant van Tilburg zoals:
de geschiedenis van het Wilhelmina
kanaal en de scheepvaart, de
watergebonden bedrijvigheid in
EN
Tilburg, de waterrecreatie en de
natuur. Dat wordt gedaan middels leesplateaus, een website en een App.
De bedoeling is om vanuit deze route ook tijdelijke projecten te ontwikkelen
RSSTRAAT
zoals voor (en met) scholen. Dit project is fysiek aanwezig in de openbare
ruimte en strekt zich uit van de Monumentale Bajonetsluis III ten noorden
van Tilburg in het Wilhelminakanaal tot aan de kop van de Piushaven.
De officiële opening
S C Hvan
E Pdeze
E N route vindt plaats tijdens Piushaven Ahoi.

NHOEVE

Officiële opening route
‘De Waterkant van Tilburg’

12:00 -18:00uur

varend erfgoed & ambachten... met als stralend middelpunt

Wijkkrant Koningshaven
Deze krant verschijnt 4 x per jaar
Anna
(Klipperaak)
p/a Cenakel 36
en wordt verspreid in de buurten:
5022 KL Tilburg
• Fatima
Antoinette (Sleepkempenaar)
• Hoogvenne
• Broekhoven I Johanna (Motorkempenaar)wijkkrant@koningshaven.eu
• Jeruzalem
Dankbaarheid (Luxe Motor)www.koningshaven.eu
• De Werf (nieuw)

12:00uur

5 - Binnen kijken bij
		 De Albatros

Muziek en theater (afwisselend,
op Drijvend podium, Schoener
podium en Lancierspodium...
en op straat en in het water)

Muziek, theater, terrassen, demonstraties van rijdend- en

Redactie-adres:

4 - De kunst van thee

11:00 - 19:00uur

Officiële opening van de ontdek-route ‘De Waterkant van Tilburg’

Vertrouwen (Luxe Motor)

11:00uur

Hét Piushavenlied van de
Kènderkwèèk, gezongen door leer
lingen van Basisschool Panta Rhei

Piushaven Ahoi vindt plaats op de zondag in het Open Monumenten-

↗

2 - Prijsvraag: herken de
plekken in onze wijk

12:05uur

historische binnenvaartschepen!

In deze editie:

Het evenemententerrein is vanaf
Den Ophef, heel de Piushaven rond
en weer terug naar Den Ophef.

Openingsconcert (Drijvend podium
in de korte havenarm)

gang
Muziek, theater, terrassen, demonstraties van
en
Toerijdend-

Elko (Sleepboot)

oplage 6500

Zondag 14 september 2014
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Wijkkrant Koningshaven

sept 2014

De redactie bestaat uit:
•
•
•
•
•

Agnes Cools
Jack Janssens
José de Jonge
Melinde Bussemaker
Niels van der Burgt

15: Prijsvraag: wat is de
		 oudste boom in de wijk?
16 - Brede School
		 Koningshaven pagina
17 - erVAARmee
17 - 11 vragen aan....
18 - Piushaven Ahoi &
		 De Waterkant van
		Tilburg
20 - Buurkracht in Fatima
23 - De buurtbeheerder
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De vrijwiligers van de redactie:

Krant 4 van 2014
De verschijningsdatum van krant 4 van 2014 is op vrijdag 28 november.
Sluitingsdatum voor kopij voor deze krant is op 4 november.
Mail je kopij of ideeën naar: wijkkrant@koningshaven.eu

Vrijwilliger gezocht!
Tekst

Tekst

Heb je een leuk idee of een onderwerp voor een artikel?
Mail ons dan ook gerust!

Nieuw adres van de website:
www.koningshaven.eu
Meer informatie over de Wijkkrant kun je vinden op de website:

http://www.koningshaven.eu

Melinde Bussemaker
Algemene redactie

Tekst

Algemene redactie
Administratie & coördinatie

Algemene redactie
Ontwerp & vormgeving
Advertentieverkoop

Ook eerder verschenen edities van de Wijkkrant zijn hier terug te vinden.

E-mail: redactie@koningshaven.eu

Vrijwilliger tekst gezocht!
José en Melinde kunnen nog wel wat extra hulp gebruiken bij het schrijven
van artikelen voor onze Wijkkrant.

Interesse?
Stuur dan een e-mail naar wijkkrant@koningshaven.eu

Herken jij de plekken
op de foto’s hiernaast?

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

Stuur je antwoord per e-mail
naar: wijkkrant@koningshaven.eu
Je kunt ook een briefje sturen:
Wijkkrant Koningshaven
p/a Cenakel 36
5022 KL 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
september. De winnaar krijgt
persoonlijk bericht.

 stoer en knus tegelijk
 kinderdagopvang
 buitenschoolse opvang
 aan de Piushaven

www.kinderstadtilburg.nl/pantarhei

Tel: 762 06 20

chtige
raag onze pra
We laten u g
waar kinderen
locatie zien,
n
en ontdekke
volop beleven

DE MAKE-OVER
VAN PAULINE
Even kennismaken

Pauline (38) is al 12,5 jaar gelukkig getrouwd met
Sjef en woont, samen met hun drie kinderen,
in Berkel-Enschot. Pauline studeerde bouwkunde,
maar werkt nu als communicatiemedewerkster.
In haar vrije tijd rijdt Pauline graag paard, maar
veel vaker trekt ze haar hardloopschoenen aan.
Pauline is opgegeven door haar moeder. Het
Architectenbureau van Pauline haar man heeft er
de afgelopen crisisjaren ﬂink aan moeten trekken,
dat gaf zoveel stress dat er bij Pauline zichtbare
klachten ontstonden aan huid en haar. De eerst
volle bos krullen is nu gehalveerd en futloos.
Nu de crisis op zijn beloop is wil Pauline met een
nieuwe look bouwen aan een mooie toekomst.

Le Visagie By Marion
Als basis een dekkende velvet foundation
met een poeder ﬁnish. De rode verkleuringen
in de huid worden gecamouﬂeerd met een
groenkleurige camouﬂage stick. De tinten van
de oogschaduw zijn afgestemd op de sprekende
kleuren in de blouse. Een paarse oogschaduw
op het bewegend ooglid en een gele kleur in
de ooghoeken. Het geheel geblend voor een
mooi resultaat. De wenkbrauwen zijn met
een bruine oogschaduw ingekleurd voor een
krachtige en geraﬃneerde uitstraling. Een
donkerroze blush voor een frisse blik. Als
ﬁnishing touch lipstick met veel gloss.

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

Nieuwe Look
Pauline heeft halﬂang haar wat ﬁjn is qua structuur. Ze draagt het meestal in een staart. Er is
gekozen om het haar lang te houden maar
met meer mogelijkheden om het los te kunnen
dragen en op een andere manier vast te kunnen doen. Door de lengteverschillen die er in
gebracht zijn, krijgen haar van nature mooie
krullen weer de ruimte voor een stoere look.
Haar krul zal het niet meer toelaten om het
zomaar in een staart te dragen. Kortere haren
zullen los vallen en zullen haar gezichtsvorm,
door de natuurlijk ontstane volumes, positief accentueren. De kleur is opgefrist met een
Richesse, kleur ‘ijsthee’ die een perfecte
houdbaarheid heeft en het niet egaliseert. De
natuurlijke kleurschakeringen blijven zichtbaar.

Maak kans op een
Hardy’s Make Over
Heb je zin in een totale Make Over? Geef je
dan snel op. De allerbeste topstylisten staan
voor je klaar voor een oogverblindend
resultaat.

Wat moet je doen?

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

Havendijk 28
013 - 536 52 00 info@hardys.nl

4

Negentiende jaargang

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
artikelen 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, vertederende plaatjes, stijlvolle
prenten die uitblinken door hun fraaie compositie en
kleuren. Foto’s met een verhaal. Brugwachter Beewee
Nederkoorn neemt deze keer een foto van Toon van
Kaam onder de loep.

Rouwende engel

nummer 3

De kunst van thee

sept 2014

Tekst: Melinde Bussemaker

“Thee brengt me terug
naar vroeger. Bij mijn
moeder of oma thuis, met
een gemberkoekje. Het
geeft me rust, is gezond
en puur. Niet voor niets is
mijn slogan ‘thee zoals thee
bedoeld is’. Die boodschap
draag ik graag uit.”

Tekst: Beewee Nederkoorn

Aan het woord is Brigitte van
Schooten, theesommelier van
Brigittes Tea Art. Thee is haar
grote passie. Dat werd duidelijk
na een bewustwordingsdag van
Thebe Thuiszorg, haar werkgever.
“Ik moest een collage knippen en
plakken en toen ik die aan het
eind van de dag aan de andere
cursisten presenteerde, bleek
ieder plaatje met thee te maken te
hebben. Het was duidelijk: ik heb
iets met thee.”

Sommelier

Foto: Toon van Kaam

Een groot voordeel aan de fototoestellen van tegenwoordig vind ik dat ze
vanzelf bijhouden wanneer een foto is gemaakt. Da’s handig als je jaren later
zo’n foto nog eens tegenkomt, vooral als het onderwerp van de foto niet een
verjaardag of jubileum is. Maar weten op welke dag een foto is gemaakt kan
soms ook een extra draai geven aan het verhaal dat de foto vertelt. Van de
foto hieronder is het bijvoorbeeld leuk om te weten dat ‘ie op 11 juli jongst
leden is gemaakt. Anders gezegd: dat ‘ie is gemaakt twee dagen nadat het
Nederlands elftal had verloren van Argentinië.
De stenen engel bij de voordeur draagt een zwart voetbalshirt. Het is zo’n
shirt dat je kado kreeg bij aankoop van een krat Jupiler-bier. De engel had
net zo goed eenzelfde shirt aan kunnen hebben in wit of oranje, want ook
in die kleuren gaf de Belgische brouwer ze weg bij de kratten bier. Maar
de engel draagt een zwart shirt. Zoals het om z’n schoudertjes en vleugels
hangt doet het me denken aan een rouwgewaad. Alsof de engel de teleur
stelling van heel Nederland uitdrukt over het niet bereiken van de WK-finale.
Het kan zijn dat ze de engel het shirt speciaal om die reden pas hebben
aangetrokken na de uitschakeling van Nederland, maar dat denk ik eigenlijk
niet. Ik zal uitleggen waarom.
De uitbundig bloeiende petunia’s op de foto hebben nog niet zo lang geleden
water gekregen. Dat zie je aan de vochtige plek op de stoep eronder. Ook de
rechterkant van het voetbalshirt lijkt nog nat. Als je goed kijkt, zie je dat er
zand is opgespat tegen de onderkant van het shirt door het gevallen water.
Maar ook aan de droge linkerkant van het shirt zit opgespat zand en het lijkt
me onwaarschijnlijk dat ook dat het gevolg is van het watergeven van de
bloemen. Ik denk eerder dat het zand daar links op het shirt terecht is geko
men tijdens een regenbui.
Als het gisteren nog geregend heeft, moet je dan vandaag de bloemen
alweer water geven? Lijkt me niet. Dus de regenbui die het zand links tegen
het shirt heeft doen opspatten is vermoedelijk gevallen vóórdat het Neder
lands elftal tegen Argentinië moest voetballen. En dus heeft de engel het
voetbalshirt al langer dan twee dagen aan. Dat het nu toevallig toch lijkt
alsof de engel een rouwkleed aanheeft omdat Nederland alwéér net geen
wereldkampioen is geworden, maakt de foto alleen maar leuker.

Brigitte droomde van een eigen
theetuin. “Die droom is er nog
steeds, maar vergt een te grote
investering. Op een vakbeurs
leerde ik Richard Schukkink van
de International Tea & Coffee Aca
demy kennen. Daar volgde ik twee
jaar een opleiding tot theesom
melier. Hier leerde ik alles over de
herkomst van thee, de verschil
lende soorten en hoe je thee moet
proeven.”

Tip:
Gebruik Spa Blauw of Mount Calm
als theewater, dat voorkomt
troebele, donkere thee met een
zilver laagje omdat het beter in
balans is qua ph-waarde, calcium
en droogrest.

Theereis
Om meer te weten te komen over
de herkomst van thee, maakte
Brigitte een theereis naar India en
Nepal en een reis naar het Chinese
Fuijan. “Via contacten vanuit de
opleiding kwamen we op plek
ken waar je normaal nooit komt.
Bijvoorbeeld bij een hooggelegen
tempel waar een monnik thee met
de hand plukte. Je leert zoveel
tijdens zo’n reis. Ook heb ik zelf
thee geïmporteerd, die ik via mijn
website verkoop. Hele bijzondere
soorten, die bijna nergens anders
te krijgen zijn.”

Proeverijen
Inmiddels geeft Brigitte diverse
theeproeverijen, Voortvarend High
Tea’s op het water van de Pius
haven in samenwerking met John
de la Haye van Stichting Tilburg
te Water, theelunches en kook
workshops met thee bij Undici
keukens. Ook geeft ze samen met
Huub Glas van de Zeven deugden
de workshop ‘Art of tea(m)’
waarbij de eigenschappen van
thee worden vergeleken met die
van personen.

Net als wijn

Voortvarend High Tea

Het blijkt dat thee veel overeen
komsten heeft met wijn. “Vandaar
de naam sommelier. Thee proef je
op dezelfde manier: eerst rustig
ruiken en dan slurpen. Het wordt
gemaakt van de theeplant, maar
smaakt steeds anders afhanke
lijk van allerlei factoren. Waar
is de plant gegroeid? Wat is het
klimaat? Hoe hoog ligt de plan
tage? Hoe en wanneer wordt er
geplukt? Hoe lang wordt de thee
gedroogd? Worden de blaadjes
nog gestoomd? Gebakken? En hoe
vaak? Alles is van invloed op de
smaak. Er zijn 1001 mogelijkhe
den. En dat proef je terug in de
thee, die je ook weer op verschil
lende manieren kunt zetten.”

Op 7 september is er weer een
Voortvarend High Tea. Inschrijven
kan via www.artoftea.nl.

Tip:
Ten slotte nog dit: in de korven aan de lantaarnpalen rond de Piushaven zijn
dit jaar petunia’s geplant. De brugwachters geven die bloemen regelmatig
water, maar toch groeien en bloeien ze niet zo weelderig als de petunia’s op
de foto. Daarom zou ik graag van de bewoners van het huis met de engel bij
de voordeur eens horen wat hun geheim is. En dan kan ik ze meteen vragen
wat het oranje dingetje is dat de metalen gans in hun vensterbank in z’n
snavel heeft: is dat nou een kabouter met een Roy Donders Juichpak aan?

Foto: Hans van Dongen

Maak je eigen ijsthee. Laat een
liter Spa Blauw met 14 gram losse
theeblaadjes acht uur trekken in de
koelkast. Serveer ijskoud.

“Er is zoveel mogelijk, de mensen
kunnen het invullen zoals ze
willen. De standaard proeverij
bevat vier theeën en bijpassende
hapjes. Ik vertel over de achter
grond van thee en de theeën in
het bijzonder. De eerste thee ser
veer ik in een wijnglas, de andere
in kleine Turkse theeglazen.” De
combinatie van thee en food is
een belangrijke. “Net als bij wijn,
kan thee een mooie aanvulling op
een gerecht zijn, en andersom.
De hapjes maak ik zelf.”
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Tekst: José de Jonge
Binnenkijken bij
Fotografie: Ans Beerens
Partycentrum ‘De Albatros’

Al zo lang ik me kan herinneren, ik woon sinds 1984 in
Hoogvenne, ligt het schip in de Piushaven, ter hoogte van
de Lanciersstraat. Ik loop er bijna iedere dag langs met mijn
hondje. Ooit heb ik er een keer een feestje gehad, maar dat
is zo’n vijfentwintig jaar geleden, daar weet ik me niet zo
veel meer van te herinneren (!). Dus ja, leuk om er weer een
keer binnen te stappen en rond te kijken. We worden hartelijk
ontvangen door de beide eigenaren, Walter Tempels en Anton
Broekmeulen.
Historie
“Het schip is een Friesche Maatkast van 105 jaar oud”, vertelt Walter. “Zo
gebouwd zodat het makkelijk door de smalle Friese wateren kon varen.”
Walter en Anton kochten het schip in 1999 van de vorige eigenaar die in
1983 de partyboot begon. “Ja, ik kom uit een schippersfamilie”, legt Anton
uit. “En we waren op zoek naar een locatie om iets met horeca te gaan doen.
Dus toen we zagen dat deze partyboot te koop was, hebben we daar niet
lang over nagedacht.”

Walter en Anton

Feesten en partijen
Inmiddels staan de heren al bijna vijftien jaar aan het roer van De Albatros.
Personeelsfeesten, jubilea, trouwerijen, koffietafels, verjaardagen,
afstudeerborrels, uitvaarten… het schip, en de ‘bemanning’, is te huur voor
alle grote en kleinere partijen vanaf zo’n 40 tot 200 personen. Voor catering,
dj etcetera kan desgewenst allemaal gezorgd worden.
“Van de brave werkmens tot de ondernemer”, antwoordt Walter op de vraag
wat voor mensen zoal de boot afhuren.

Terras
En de heren hebben ook een nieuwtje. Want eindelijk is de vergunning bin
nen: ze gaan een terras bouwen op het schip. “Geweldig toch? Kunnen de
mensen straks op het schip zitten met hun hapje en hun drankje.” Het wordt
een overdekt terras dat open kan bij mooi weer.

Inloopavond
Op dinsdagavond tussen 19:00 en 22:00 uur kun je altijd binnenlopen om
vrijblijvend te informeren naar de mogelijkheden die er zijn om een feest
te geven. Dan kun je meteen een kijkje nemen op dit mooie schip dat heel
bijzonder is ingericht en aangekleed, van een prachtige grote houten ovalen
bar tot schilderijen van grote scheepsmannen tot een echte schatkist en nog
veel meer. De enthousiaste eigenaren zullen je graag rondleiden.
Wij hebben onze ogen uitgekeken!

Meer informatie: kijk op www.partycentrumdealbatros.nl

Onze wijkagent: Peter Hagendijk
Tekst: Gerrie Peters

De eerste indruk die ik van
hem heb, is dat hij een
gewoon mens is en echt
nog het oude type wijkagent. Hij is 52 jaar, komt
uit Rotterdam en werkt nu
alweer 5 jaar in deze wijk.
Hij staat dicht bij de mensen en dat is ook wat hem
aantrekt in dit werk. Het
maakt hem makkelijk aanspreekbaar.
“Peter, wat vind jij nou een
goede wijkagent?”
“Het is de taak van een wijkagent
om verbinding te leggen tussen
de buurtbewoners en de overheid.
Een goede wijkagent heeft feeling
voor zijn werk en voor de omgang
met bewoners”, vindt hij.
“Als mensen bij je komen met
klachten over andere buurt
bewoners moet je niet meteen
met oplossingen aankomen, maar
eerst goed luisteren. Dan geef ik
ze bijvoorbeeld een tip of doe ze
een handige truc aan de hand om
het probleem op te lossen. En lukt
het zo niet, dan wijs ik ze door
naar de buurtbemiddelaar van de
gemeente. Zo werkt dat tegen
woordig. Vroeger was het de taak
van de wijkagent om burenruzies
op te lossen.”

Fotografie: Cobie van den Berg

Voor burenruzies komen men
sen uit wijken als Broekhoven en
Jeruzalem trouwens meestal niet
naar hem toe. Die lossen dat soort
zaken onderling wel op.
“Maar als er echt grote problemen
zijn, dan komen ze wél bij mij
aankloppen.”

Af en toe een bakkie
drinken in het buurthuis
Het werkterrein van Peter is
Jeruzalem, Broekhoven 1 en
Fatima, maar hij werkt ook in de
Armhoefse Akkers en in TilburgZuid. “Vanaf het begin voelde
ik me goed thuis in buurten als
Jeruzalem en Broekhoven, omdat
de mensen daar heel direct zijn.
Ze winden er geen doekjes om en
daar houd ik wel van“, zegt hij.
’s Morgens gaat hij in buurthuis
Jeruzalem wel eens een bakkie
drinken. “Dan kun je ook je oor te
luisteren leggen en horen wat er
zoal speelt. Mensen kunnen jou
ook gemakkelijk even aanspreken
als ze ergens mee zitten of als ze
advies nodig hebben.”

Doorverwijzen en een
vinger aan de pols houden
“Bij ernstigere problemen, zoals
bijvoorbeeld huiselijk geweld, grijp
ik zelf niet in,

want dat is mijn taak niet”, zegt
Peter. “Het is míjn taak om men
sen dan door te verwijzen naar
de instantie in de stad, die erin
gespecialiseerd is om zulke proble
men vakkundig aan te pakken.”
Nazorg is ook wel zijn taak in
zulke gevallen. Hij houdt, als die
problemen opgelost zijn, een
vinger aan de pols. Dat houdt in
dat ik af en toe ga kijken of het
allemaal wel goed blijft gaan.

“Het werk in deze wijk is werk
naar mijn hart”, zegt Peter Hagen
dijk. “Elke dag is anders en nooit
is het saai.”

Hoe je Peter kunt bereiken?
• elke maandag (zoveel mogelijk)
van half 3 tot half 4 in buurthuis
Jeruzalem
• Via 0900- 8844. Daar kunnen ze
je naar hem doorverbinden.
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KinderBouwSpeelPlaats:
medewerkers gezocht!

Dansen voor de wijk
Iets extra’s doen voor de wijk, en in ruil daarvoor gratis
gebruik kunnen maken van een ruimte in wijkcentrum
Jeruzalem. “Toen we van deze pilot hoorden, wisten we
eigenlijk niet wat we dan moesten doen”, vertelt Corrie van
line dancegroep Dreamdancers. “Toch niet achter de bar, of
poetsen?” “Het moest wel leuk blijven”, valt Lenie haar bij.
En dus zijn ze gestart met een tweede groep beginnende line
dancers, die ze begeleiden en les geven.
Zo’n zestien Dreamdancers dansen al lange tijd iedere maandagavond in
buurthuis Jeruzalem op country en moderne muziek. Lenie: “Vorig jaar heb
ben we ons tienjarig bestaan gevierd. We zijn een vriendenclub waar gezel
ligheid voorop staat. Soms staan we meer te lachen dan te dansen.”

Iets doen voor de buurt
In maart zijn ze, als tegenpresen
tatie, gestart met een beginners
groep. José geeft deze groep om
de week een uurtje les. De nieuwe
dansers hoeven daar niet voor te
betalen. José vertelt:
“Het idee van wederkerigheid
spreekt ons aan, maar we vinden
het ook belangrijk dat we iets
leuks kunnen doen als tegenprestatie. Poetsen of bardiensten draaien zagen
we niet zitten. Door een nieuwe groep te starten en les te geven, kunnen we
met onze eigen hobby iets doen voor de buurt. Na promotie via folders en de
wijkkrant zijn we met 20 mensen gestart. Daar zaten veel nieuwe gezichten
bij, die anders eigenlijk nooit in het buurthuis kwamen.”

Een aanrader voor andere groepen
Door deze tegenprestatie betalen de dames niets voor de ruimte die ze
huren in het buurthuis. Lenie: “Van het geld dat we overhielden, hebben we
voor alle dansers nieuwe shirtjes kunnen kopen. We kunnen het geld dus
besteden aan iets leuks voor de groep, in plaats van aan de huur. Wellicht
kunnen we in de toekomst de contributie ook nog verlagen.” Of deze pilot
ook een aanrader is voor andere groepen? Corrie vindt van wel: “Als het iets
is wat je leuk vindt, is het prima om iets extra’s te doen voor de buurt. Bij
ons loopt het in ieder geval goed!”
Wil je meer weten over deze proef en de mogelijkheden voor jouw groep
of club? Neem dan contact op met Joep Otten van ContourdeTwern via
joepotten@contourdetwern.nl of 013 543 09 22.

Gezondheidscentrum Piushaven
Sociaal werkers van ContourdeTwern
houden spreekuur in het Gezondheidscentrum Piushaven op dinsdag en
donderdag van 8.30 tot 10.30 uur.
U kunt tijdens deze spreekuren altijd
vrijblijvend binnenlopen voor informatie en advies, bijvoorbeeld over zorg,
welzijn en ontspanning (voor ouderen),
mantelzorgondersteuning en hulp bij
problemen in het dagelijks leven.

ContourdeTwern in
Gezondheidscentrum Piushaven
Adres:
E-mail:
Telefoon:
Website:

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

In de herfstvakantie
(20 tot en met 24 oktober)
is het weer tijd voor de
KinderBouwSpeelPlaats
Piushaven, voor alle
kinderen woonachtig in het
gebied. Dagelijks zijn de
kinderen van 11:00 tot
16:00 uur welkom om te bouwen aan een ‘WereldStad’,
onder begeleiding van vrijwilligers en mensen van diverse
bouwbedrijven.
Dagelijks is er plek voor bijna 100 kinderen. Dat betekent dat er veel extra
handen van vrijwilligers nodig zijn om te zorgen voor een prettige en veilige
KinderBouwSpeelplaats. En dus zoeken we ouders, opa’s en oma’s, ooms en
tantes en (andere) wijkbewoners om de kinderen tijdens deze te week te
begeleiden en diverse werkzaamheden uit te voeren.
Wat verwachten we van hen:
• Je bent een of meerdere dagen beschikbaar, liefst van 10:00 - 17:00 uur.
• Je vindt het leuk om groepjes kinderen te begeleiden bij het uitvoeren van
de ‘bouwwerkzaamheden’.
• Je beschikt eventueel over technische en creatieve vaardigheden.
• Je wilt hand hand-en-span-diensten verrichten, zoals boodschappen doen
en opruimen.
• Je wilt meehelpen met opbouwen en/of afbreken.
• Je wilt eventueel meedenken en -werken in de voorbereidingen van de
KinderBouwSpeelPlaats.
Het wordt weer ontzettend leuk, maar daar hebben we wel de inzet van een
flink aantal vrijwilligers voor nodig. Spreken deze verwachtingen, of een deel
daarvan, je aan? Neem dan voor meer informatie contact op met Jacoline Pijl
via jacolinepijl@contourdetwern.nl of 013 542 47 98.

WK in buurthuis Jeruzalem
De wedstrijden van het
Nederlands Elftal op het WK
voetbal kon je natuurlijk in de
kroeg kijken, of thuis op de
bank. Maar ook in buurthuis
Jeruzalem!
Geheel op eigen initiatief keek een
grote groep buurtbewoners elke
wedstrijd van Oranje op een groot
scherm in het buurthuis. De buurt
bewoners deden bijna alles zelf, met
ondersteuning van ContourdeTwern. Ze staken hun buurthuis van boven
naar beneden in het oranje en zorgden zelfs voor een extra koelkast. De
hele buurt werd uitgenodigd, wat iedere wedstrijd zorgde voor een gezellige
drukte.
De bewoners die hiertoe het initiatief namen, organiseren vaker activiteiten
in Jeruzalem. Waaronder tweemaal per jaar een rommelmarkt. Het geld dat
ze daarmee ophalen, gebruiken ze vervolgens om weer andere activiteiten te
organiseren. Denk aan deze voetbalavonden en de kinderstraatspeeldag in
de Veluwestraat op 12 juli jl.

Tai Chi in V39!
Tai Chi wordt beoefend door senioren die kiezen voor de weg
van gezondheid en geluk tot op hoge leeftijd.
In Chinese parken zie je ze vloeiend en langzaam bewegen, maar ook in
Nederland is Tai Chi razend populair. Tai Chi-oefeningen verdiepen de adem
haling. Het hart komt tot rust met een positief effect op de bloeddruk.
Bovendien hebben de rustige Tai Chi-bewegingen een weldadige uitwerking
op de spieren, pezen en gewrichten.

Geïnteresseerd geraakt?
Kom ook eens langs voor een gratis proefles in V39,
Veemarktstraat 39 in het centrum (tegenover 013).
Iedere donderdag is er van 10:30 – 11:30 uur een les.
Deelname kost 5,50 euro, maar een proefles is gratis.
Neem voor meer info contact op met Conchita Barbé via 06 511 457 59.
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Hoe zag het er hier honderd of vijftig jaar geleden uit?
Benieuwd? Het Regionaal Archief Tilburg bevat een schat aan
foto’s. In de rubriek ‘van toen tot nu’ laten wij zien hoe het
was én hoe het nu is.
Koudijs aan de Piushaven
Dit karakteristieke gebouw van geel baksteen met kleine toren is een
markant punt in de haven. Meelfabrikant Van Loon bouwde het in 1935
samen met een kantoor, stallen en twee eengezinswoningen. Het pand is een
voorbeeld van de opkomende industrie aan de haven in die jaren. Het is een
monument dat behoort tot de expressionistische stijl. Inmiddels is er een
kinderdagverblijf gevestigd.

Collectie Regionaal Archief Tilburg

Meer informatie?
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.

Bouwplannen voor de voormalige
Tekst: Gerrie Peters
Fotografie: Cobie van den Berg
IJzergieterij
Projectontwikkelaar
Krens Ten Brinke wil de
voormalige IJzergieterij
herinrichten.
In dit gebouw komen 20 niet
al te dure huur- en koopwonin
gen, bedoeld voor een artistieke
doelgroep. Het is de bedoeling dat
die groep verregaand mee gaat
denken over de indeling van de
binnenruimte én de buitenruimte.
Tot 1966 was in dit mooie gebouw
een kerk gehuisvest en tot voor
kort de Jumbo.
Krens Ten Brinke heeft deze oude
ijzersmederij gekocht.

Wijkgedicht:
De Broekhovense Kerk bij nacht

Aan de buitenkant van dit gebouw
mag niets veranderd worden, want
dit historische pand valt onder het
industriële erfgoed.

Sint Christoffel wuifde plechtig
naar zijn metgezel de leeuw.
‘Er gebeurt hier echt van alles,
en dat al een ruime eeuw.’

Artiesten

Leeuw keek op en las het bordje.
‘Honderd jaren, ruw en fijn,
dienden wij deze parochie
als een neo-Byzantijn.’

Het plan is om in dit gebouw
appartementen te bouwen die
geschikt zijn voor jonge artiesten,
die hier ook hun atelier kunnen
inrichten. Het is de bedoeling dat
aan de zijkant, grenzend aan Villa
Pastorie, een klein parkje komt.
De huurprijs zal rond de €600
komen te liggen.

‘Nee, de ménsen zijn het voegwerk,
Er wordt hier gesteund, gezongen,
uitgewisseld en gebeden
door de ouden en de jongen.’
Kleine Jezus werd onrustig,
bibberde en kreeg het kouder.
Dus de Heilige Christoffel
schoof hem naar zijn andere schouder.
‘Kind, heb je het laatst gezien dan?
Aan het einde van de straat
verscheen zelfs nog die van Donders
met zijn zonnebank-gelaat.
Nee, het was dus niet het Peerke,
het was onze eigen Roy.
Maar hij wilde hier niet bidden,
speelde liever glamour-boy.’
Toen begon de zon te stralen
en de beelden gingen fluisteren.
Wie er langskomt en zijn oor spitst,
kan het vast nog eens beluisteren.

Karin van Spaandonk
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Elke vrijdagmiddag: sjoelmiddag bij De Spil

Nr 1
Nr

Katholieke Bond voor Ouderen Broekhoven 1 organiseert elke
vrijdagmiddag een gezellige sjoelmiddag.
Er wordt gespeeld in competitieverband volgens de officiële regels.

1

vERH

UUR

.NL

SOLEX
EN
STEPS

Nr 1
Nr1

Step vERHUUR.

NL

WWW.NR1SOLEXVERHUUR.NL

Interesse?
Kom dan vanaf vrijdagmiddag 5 september naar De Spil aan de
Heikestraat 54. Ook niet-leden van de K.B.O. zijn van harte welkom!

Bedrijfsuitje!
Familiedag!
Vrijgezellendag!
Vriendenclub!

Solex & Step verhuur
De Spil

Groenstraat 139 - 155
5021 LL Tilburg
085 - 40 15 939

www.nr1solexverhuur.nl
info@nr1solexverhuur.nl

De mannen van de koffietafel
Tekst & foto: José de Jonge

Ze willen niet met hun
naam in de krant. Ook niet
op de foto. Jammer, maar
uiteraard respecteren we
dat. Alleen Sil vindt het
geen probleem om met
zijn echte naam in de krant
te komen. De rest van de
namen is dus gefingeerd.
Iedere ochtend
“Ja, koffie drinken en ouwehoe
ren”, is het antwoord dat ik krijg
als ik de mannen die deze dins
dagmorgen aan de koffie tafel bij
buurthuis Jeruzalem zitten vraag
wat ze hier doen. En dat iedere
ochtend, van maandag tot en met
vrijdag.

“Kunde naogaon
wènne kwatspraot
gij houdt!”
Organiseren
Ze doen er zelf een beetje lache
rig over, maar als we even verder
praten, komt er toch wel meer
‘boven tafel’. Zo organiseren ze
twee keer per jaar een rommel
markt en het geld dat daarmee
wordt opgehaald wordt weer
gebruikt voor leuke activiteiten in
de wijk. Meestal voor kinderen.
“En het WK!” roept de barvrouw.
“O ja, dat was echt leuk”, vertelt
Jos. “Alles hier hadden we oranje
versierd. En elke wedstrijd was
het vol huis hier.” “En de laatste
wedstrijd werd afgesloten met een
barbecue”, roept Ruud. “Kwam
toch veertig man op af.”

Sociale functie
Als mij nog niet duidelijk was hoe
belangrijk en sociaal de functie
van deze koffietafel in het buurt
huis is, dan wordt het dat wel als
ik Sil spreek, een gepensioneerde
ex-bewoner van Jeruzalem.
Ex-bewoner? “Ja, ik woon nu in
het Westerpark, maar kom nog
iedere ochtend naar hier. Het is
gezellig, we kletsen over van alles
en nog wat.” Hij wijst naar de
krant. Het Brabants Dagblad ligt
op tafel. Op de voorpagina prijkt
een foto van de MH17. Al weken
onderwerp van gesprek, zoals
overal in Nederland.
Er wordt gekletst over van alles
en nog wat. “Zeker hebben we
meningsverschillen. Maar verder
dan dat gaat het nooit. Leven en
laten leven hoor”, antwoordt Johan
op mijn vraag of het er wel eens
fel aan toegaat tijdens discussies.

Man of acht
En natuurlijk hebben ze lol met
elkaar en wordt er wel eens wat
over en weer geplaagd. Ja, laatst
nog, was Sil in slaap gesukkeld
aan tafel. “Kunde naogaon wènne
kwatspraot gij houdt!” had Ruud
tegen Jos gezegd die ‘weer eens
een lang verhaal’ aan het vertellen
was.
Sommigen komen iedere morgen,
anderen een, twee of drie ochten
den in de week. Maar iedere dag
zit er wel een groep van een man
of acht, in leeftijd variërend van
een jaar of vijftig tot zeventig,

zoiets (schat ik). De meesten zijn
er rond negen uur.( “Ja vrouwke,
je had wat eerder moeten komen.
Er zijn er al een paar weg”, kreeg
ik dan ook te horen toen ik om
kwart voor tien binnen kwam).
Ze hebben het gezellig met elkaar.
En dat al jarenlang. Sil bijvoor
beeld komt hier al zijn halve
leven. Heeft 31 jaar het onder
houd gedaan van het gebouw. En
ze hebben ook jaren een dart
hoekje gehad.

Laagdrempelig
En als er nou een ‘vreemde’ bin
nenkomt en aanschuift?
“Ja, prima toch? We hebben echt
geen ballotagecommissie hoor,
iedereen is welkom”, zegt Jos. En
dat beaamt Jacoline Pijl, sociaal
werker van Jeruzalem, die ook
even is aangeschoven tijdens ons
gesprekje. “Ja, dat is echt zo.
Mensen worden hier heel makke
lijk opgenomen.

Dat is ook een beetje de functie
van deze koffietafel en dat weet
iedereen die hier zit ook.
Het is echt laagdrempelig. S
 tap
binnen en schuif aan. Het gaat
echt vanzelf.”
Vrouwen? In het begin, herinnert
Ruud zich, waren er wel vrouwen
bij. Maar nu eigenlijk nooit meer.
Dat is gewoon zo gegroeid. Som
mige mannen zijn alleen, anderen
getrouwd. Rond een uur of tien
stapt de een na de ander op. En
om half elf is de koffietafel leeg.

Aan de koffietafel in
buurthuis Jeruzalem is
iedereen welkom.
Iedere ochtend van 9:00
tot 10:30 uur.
Caspar Houbenstraat 109

Op zoek naar spanning en actie? Kom dan op zondag 31 augustus a.s. naar de Piushaven, waar het grootste waterspektakel van
Tilburg en omgeving plaatsvindt: het Drakenboot Festival. Teams van 17 personen gaan de sportieve strijd aan op het water,
in echte drakenboten van ruim 12 meter lang en 1 meter breed. Een teamsport, waarbij onderlinge samenwerking essentieel is.
Met name het gelijktijdig insteken van de peddels, op het ritme van luid tromgeroffel, bepaalt welk team het snelst de finish haalt.
Kom deze krijgers toejuichen!

VOLOP ACTIVITEITEN AAN WAL

Om ondergedompeld te worden in de Aziatische sfeer is een bezoek aan de Chinese markt met tal van kraampjes,
straattheater en –muzikanten de moeite waard. Voor de kinderen is er een heus kinderspeeldorp. De horeca ondernemers van de
Piushaven hebben zich verenigd en spelen in op de Chinese sfeer met lekker eten en drinken en gezellige terrasjes.

Het Drakenboot Festival, een waar spektakel vol spanning en actie voor het hele gezin!

Onderdeel van Junior Chamber International

HORECA
PIUSHAVEN

MAGAZINEVOORTILBURGLOVERS
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Tafeltennis is wél sexy
“Meer dan een batje, een
balletje en een keukentafel heb je niet nodig.
Tafeltennis is goed voor je
uithoudingsvermogen, je
reactievermogen en je leert
tactisch denken. En niet te
vergeten: het zweet staat
op je voorhoofd!”
Aan het woord is Eardly van der
Geld, voorzitter van tafeltennis
vereniging Luto gevestigd aan
de Jan Aartestraat 18. Hij is een
bevlogen tafeltennisser. “Het is
een hele leuke sport, voor alle
leeftijden.” Tijdens het gesprek
slaat een 93-jarig lid een balletje
om deze woorden kracht bij te
zetten. “Bovendien is het geen
dure sport. De contributie is laag.
En meer dan dat: het is gezellig
en gemoedelijk bij Luto en je legt
gemakkelijk contact met ande
ren. Uiteraard kunnen fanatieke
tafeltennissers ook hun ei kwijt bij
Luto.”

Iconen nodig
Toch is de sport minder populair
dan dertig jaar geleden, tijdens de
hoogtijdagen van Bettine Vriese
koop. “In die tijd had de Neder
landse Tafeltennisbond, de Nttb,
50.000 leden. Inmiddels zijn dat
er 30.000. Het is een wereldwijd
probleem, we hebben nieuwe
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iconen nodig. Om tafeltennis
opnieuw op de kaart te zetten
zijn er de afgelopen jaren diverse
maatregelen genomen. Zo is het
balletje vergroot van 38 naar
40 milimeter. Makkelijker om te
spelen én beter te zien voor de
camera. Ook wordt nu Tablestars
geïntroduceerd. Dit is een klei
nere tafel zodat je geen grote zaal
nodig hebt.”

Tafeltennisfeest
Lokaal timmert Luto aan de weg.
“We organiseren activiteiten voor
kinderen en elk jaar is er een rom
melmarkt rond de intocht van Sin
terklaas. We stellen ons ook open
voor tafeltennisfeesten en bedrijfs
uitjes. Leuk toch, om je baas eens
in te maken. En basisschool Panta
Rhei gaat misschien gymlessen
geven hier. Daarnaast waren we in
het verleden omkleedruimte voor
de Tilburg Ten Miles en waren er
tijdens de kermis 50 à 60 vrijwil
ligers van Kermis FM hier gehuis
vest. Misschien heb je de jingle
van Luto gehoord?”

70-jarig jubileum
De tafeltennisvereniging bestaat
dit jaar zeventig jaar. “Voor het
jubileum hebben we de eerste
Hoogvense Kampioenschappen
gehouden. Een nachttoernooi,

Foto: Luc Houet

de 24 uur van Luto begin mei,
inclusief ontbijt, receptie, dansen
en natuurlijk tafeltennis.” De ver
eniging startte op diverse adres
sen en vond na ruim tien jaar
huisvesting in de Acaciastraat in
de buurt van het station. Tegelij
kertijd huurde Luto een gymzaal
aan de Jacob Romanstraat. Zeven
entwintig jaar geleden verhuisde
het naar de huidige locatie, toen
een oud fabriekspand. Inmiddels is
het pand eigendom van de vereni
ging en staat er een facelift op de
planning.

Parkeerprobleem
Eardly speelt al bijna heel zijn
leven tafeltennis. Hij begon met
de sport in Suriname en bleef
tafeltennissen op Curaçao.
Eenmaal verhuisd naar Neder
land, pakte hij zijn passie voor het
kleine balletje in Tilburg op. Eardly
heeft naast zijn voorzitterschap
voor Luto acht jaar in de financiële

commissie van de landelijke bond
gezeten en was de laatste drie
jaar voorzitter van deze commis
sie. Ook zat hij in de regio ZuidWest in de financiële commissie.
Naast het promoten van de sport
staat parkeren hoog op de agen
da. “We startten met vier bewo
nersparkeerkaarten en hebben er
nu nog maar één. Dat is een pro
bleem, zeker wanneer bezoekers
van ver hier komen spelen.”

In de vingers
Waar zijn liefde voor tafeltennis
vandaan komt? “Het is een sexy
sport, die je niet moet onderschat
ten. Je hebt het niet zo snel in
de vingers. Daarom zijn er ver
schillende niveaus. Je begint met
pingpongen, dan speel je de bal
voornamelijk omhoog. Een stap
verder is tafeltennis, dan speel je
het batje áchter de bal. Weer een
stap verder is het gebruik van dui
zend en een effecten en de inzet
van tactiek tijdens het spel.”

Zin om ook eens een
balletje te slaan?
Loop binnen op dinsdagavond na
20:00 uur en speel meteen mee.
U kunt het een maand lang
vrijblijvend proberen.
Er zijn diverse groepen, van jeugd
tot senioren. Kijk voor meer
informatie op www.ttvluto.nl.

Nieuw bij Axis Sportsclub!

Fitness
vanaf
€ 4,40
(p/week)

Kringloopwinkel La Poubelle
Hoevenseweg 3, Tilburg
maandag 13.00 - 17.00 uur
dinsdag - zaterdag 10.00 - 17.00 uur

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

Ophalen goederen

werk voor mens en milieu

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

www.lapoubelle.nl

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

www.depollepeltilburg.nl

Voor meer informatie ga naar
www.axissportsclub.nl of neem
telefonisch contact met ons op.
Piushaven 23, 5017 AN Tilburg
+31(0)13-5811909
Je bent van harte welkom voor een rondleiding of een gratis proefweek.
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‘Waar kun je nu
wonen en werken
aan het water?!’
En tempo is er gemaakt de afgelo
pen jaren. Bouwprojecten kregen
gestalte, prachtige bestrating is
aangelegd, nieuwe ondernemers
zijn gevestigd in de haven en een
gloednieuwe brug is in gebruik. De
Vries: “Maar het allerbelangrijkste
is wel: bewoners en ondernemers
hebben nu het gevoel van eige
naarschap over het gebied. Zij
nemen initiatieven.

Zo is er een ondernemersvereni
ging opgericht en hebben mensen
het gevoel dat het hun gebied is,
dat ze er thuis zijn.”

Start bouw

Opgebloeid
De wethouder kwam in 1995 in
het gebied wonen voor zijn studie.
“Ik woonde in een zijstraat bij
de oude Jumbo. Elke dag ging
ik op mijn fiets naar de UvT. Het
was toen al een prima plek om te
wonen, maar nu is de haven echt
opgebloeid. Het is jammer dat de
oorspronkelijke haven eigenlijk
te laat is aangelegd. De Tilburgse
industrie maakte er maar een paar
jaar gebruik van. Met de komst
van de vrachtwagen is het gebied
verrommeld. Zonde. De afgelo
pen jaren is het steeds mooier
geworden. Nu wordt er serieus
aan gewerkt. Een mooie kans voor
de stad, want waar in Brabant kun
je nu wonen en werken aan het
water? En dat vlakbij de binnen
stad.”

Handwerk bestrating
De Vries zegt ook dat de crisis de
afgelopen jaren de ontwikkelingen
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bestrating. Het leggen van de
prachtige keitjes is kostbaar hand
werk, maar het geeft de haven wel
de juiste uitstraling.”

‘Er is geloof in de Piushaven’
Toen de Tilburgse wethouder Berend de Vries als
klein jongetje zijn tante aan
het Koningsplein bezocht,
vond hij het uitzicht op de
Piushaven vanaf de achterbank ‘troosteloos’. Reden
genoeg om vier jaar geleden zijn tanden te zetten in
de portefeuille Piushaven:
“Ik kende het gebied en zag
de potentie. Ik wilde tempo
maken!”

sept 2014

Berend de Vries wilde ‘tempo maken’
met de ontwikkeling van de haven

wat tegenhield. “Maar toch ver
kochten de huizen boven verwach
ting goed. Daarnaast heeft de
gemeente extra steun verleend.
Zo hebben we samen met de pro
vincie en het rijk bij de Admiraal
de kosten voor de verhuur van
niet verkochte appartement gefi
nancierd. Elk appartement is nu
bewoond. Sterker nog, er stonden
mensen in de rij voor de huur. Ook
heeft de gemeente, ondanks de
crisis, niet bezuinigd op de

De komende tijd heeft de wethou
der nog aardig wat ‘start bouw’momenten in zijn agenda staan.
“Ik ga me pas zorgen maken
als dat een half jaar niet zo is.
De ontwikkelingen gaan door.
De bouw aan het Lourdesplein
start dit najaar en Nieuw Jeruza
lem staat voor begin 2015 op de
agenda.
Ook bouwt Tiwos een nieuw
appartementencomplex -Houben
staete- dat mede-ontworpen is
door de toekomstige bewoners.
En De Waterkant staat nog op het
lijstje.”

Gevoelsmatige achtertuin
Omwonenden betrekt de gemeen
te bewust bij de plannen.
De Vries: “De Piushaven is voor
hen gevoelsmatig hun achtertuin,
dus het is belangrijk om plannen
af te stemmen. Maar het belang
rijkste is dat er geloof is in het
gebied. Ondernemers zien er heil
in om zich hier te vestigen, men
sen starten nieuwe initiatieven in
de haven, er zijn blije bewoners.
Dat is mooi om te zien.”

Elke dag dierendag op Prinsenhoeven
Begin mei opende Dierenspeciaalzaak Dierendag haar
deuren in het voormalige
pand van Doe-het-zelfzaak
Hamers aan de Prinsenhoeven 7. Carin Meeuwissen runt
samen met haar partner Marc
van Alphen de winkel. Ook
haar dochters dragen hun
steentje bij.

Loop gerust eens binnen als je langs Dierendag
loopt. Uiteraard is de hond ook van harte welkom.
De koekjes staan klaar!

Foto: Luc Houet

Hoe ontstond het idee om een dierenspeciaalzaak te openen?
Carin: “Mijn dochters hebben allebei al eerder in een dierenspeciaalzaak
gewerkt. “Mijn oudste dochter, Nadine, heeft altijd gezegd: “Ik begin later
een dierenwinkel.” Ze is hondentrimster geworden. We hebben ook een trim
salon in de zaak. ‘Nino’. Zo heette het eerste hondje van Nadine. Op vrijdag
en zaterdag kun je bij haar terecht om je hond te laten trimmen. De andere
dagen heeft ze haar trimsalon aan de Wielevenweg. Het is uiteindelijk de
bedoeling dat Nadine de zaak overneemt.

Carin en dochter Nadine

Nu beide kinderen op zichzelf
wonen hebben we de tijd om een
nieuwe uitdaging aan te gaan. De
combinatie dierenspeciaalzaak en
trimsalon leent zicht uitstekend
hiervoor. Daarnaast zijn we hele
maal gek van dieren. Nadine, onze
oudste dochter, fokt zelf de cavia’s
die in onze winkel staan.

Leuke reacties
Dierendag is nu een paar maanden open en het loopt goed. Er was ook nog
geen dierenspeciaalzaak in Tilburg Zuid, dus de locatie is prima.
Carin: “We krijgen iedere dag nog hele leuke reacties van nieuwe klanten.
‘Eindelijk een dierenwinkel in de buurt’, krijg ik vaak te horen.”

Koningshaven
Carin en Marc zijn beiden opgegroeid in het centrum van Tilburg en ze
wonen er nog steeds. Carin: “We kennen van jongs af aan de wijken rondom
de winkel en dat is handig als je met de klanten in gesprek komt. Je weet
wat er speelt in de omgeving. Een leuke bijkomstigheid van dicht bij de win
kel wonen is dat we elke dag op de fiets gaan. Lekker toch”?

Uw huisdier verdient de allerbeste kwaliteit producten
Bij Dierendag vindt u een zeer uitgebreid assortiment
voor uw hond, kat, knaagdier, vogel en vis. Van
voeding tot speeltjes, snacks, manden, medicijnen,
bodembedekkers en hokken. Wij hebben tevens
diepvriesvlees voor uw hond. We werken met een
spaarkaart, bij iedere € 5,- krijgt u een stempel.
Bij een volle kaart krijgt u € 7,50 korting op uw
volgende aankoop.
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Fotografie: Toon van Kaam / Ans Beerens / Luc Houet
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Berichten van de gemeente

Even voorstellen

Omgevingsvergunningen en
verkeersbesluiten via app

Mijn naam is Tamira Waszink en ik ben namens de gemeente hier in de wijk het
aanspreekpunt. Heb je een vraag of een leuk idee voor de buurt of een probleem
waar je de gemeente voor nodig hebt? Dan mag je me bellen of mailen. Dat geldt
voor iedereen die in Koningshaven woont en/of werkt. Je mag me natuurlijk ook
gewoon aanspreken op straat. Ik kijk ernaar uit om kennis te maken!
Telefoonnummer: 06-10962197
Email:
tamira.waszink@tilburg.nl

De gemeente neemt soms besluiten die voor u van belang kunnen
zijn. Bijvoorbeeld de aanpassing van een bestemmingsplan, een
omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen van een huis in uw
straat, het kappen van een boom of het wijzigen van de verkeerssituatie. Tot voor kort werden deze besluiten gepubliceerd in het
Stadsnieuws.

Monumentale bomen
De gemeente heeft onlangs de lijst met monumentale bomen opnieuw vastgesteld. Dat gebeurt elke twee jaar.
Deze bomen krijgen extra bescherming (ze worden bijvoorbeeld opgenomen in bestemmingsplannen) en extra
aandacht in het beheer. De gemeente heeft haar eigen bomen in het openbaar gebied geïnventariseerd.
Een aantal bomen in Koningshaven staat op de lijst en proﬁteert daar dus van. De bomen staan op een kaart die
u kunt bekijken via http://kaart.tilburg.nl/monumentalebomen.
Mist u nog een boom in het openbaar gebied op deze kaart? Geef het dan aan ons door.
Staat er in uw tuin een boom die aan de criteria voldoet? Als u de boom aanmeldt voor de lijst, kunt u een
tegemoetkoming krijgen in de kosten voor onderhoud.
Zo houden we Tilburg groen!

Sinds 1 juli houden wij u op de hoogte via:
1. E-mailservice
Wilt u berichten over uw buurt via e-mail ontvangen?
Meld u dan aan bij de e-mailservice van overheid.nl.
Ga naar www.overheid.nl en klik door op
“Berichten over uw buurt”.
2. App Omgevingsalert
De gratis app Omgevingsalert toont de actuele aanvragen voor de
omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten in uw buurt.
Download de app in de App Store of de Google Play Store onder de
naam Tilburg - omgevingsalert.

Tot slot
Kijk voor meer informatie op www.tilburg.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.

Coach in de Wijk: Martin Hogenhout
Tekst: José de Jonge

Fotografie: John van de Sande

Martin woont en werkt in de Vendeliersstraat.
Hij is loopbaanbegeleider. Tja, voor de hand liggende vraag,
hoe word je loopbaanbegeleider?
“Dat is wel via omwegen gegaan. Ik kon na mijn studie technische bedrijfs
kunde niet meteen een baan vinden en ging in een callcenter werken. Nou,
dat heb ik dus twaalf jaar gedaan.”
Martin begon als medewerker en werd later supervisor/teamleider. In die
functie had hij gesprekken met mensen over de inhoud van hun werk en wat
hen motiveerde en waar ze goed in waren.
“Eigenlijk is toen al de basis gelegd voor mijn interesse in het vak loopbaan
begeleiding,” vertelt Martin. “In feite deed ik dat daar ook.”

‘Wat wil je?’
Door een reorganisatie bij deze werkgever werd Martin werkzoekende.
“Ik weet nog goed dat ik vanuit het UWV naar een workshop ging in de
bibliotheek. Daar sprak een man, een jobcoach, die mij ontzettend inspi
reerde. Hij zei bijvoorbeeld: ’Wat wil je worden? Wat is je droom? Denk eens
aan de toekomst, wat wil je over vijf jaar doen?’ Daar ben ik toen over gaan
nadenken en toen heb ik een opleiding Loopbaanontwikkeling en –coaching
gevolgd bij Fontys. Daarna vond ik een baan bij een reïntegratiebedrijf waar
ik mensen met een WW- of Ziektewetuitkering naar werk begeleidde.”
Helaas, toen de subsidie voor WW’ers stopte, werd Martin na een reorganisa
tie weer werkzoekende.
“Toen ben ik voor mezelf begonnen. Dat is nu ruim twee jaar geleden. En dat
is het beste dat ik ooit gedaan heb”, vertelt Martin enthousiast.

Actief op zoek
Wat doet een loopbaanbegeleider?
“Ik help niet alleen mensen die zonder werk zitten, ik begeleid ook mensen
die vastlopen in hun baan, die het niet meer naar hun zin hebben en iets
anders willen. Het belangrijkste blijft nog steeds dat je werk hebt of vindt
dat bij je past. Dat klinkt simpel, maar veel mensen staan daar helemaal niet
bij stil. Die zijn blij dat ze een baan hebben of vinden. Logisch op zich, zeker
in deze tijd. Maar je moet ook durven. Je kunt ook gewoon naar een bedrijf
gaan waar je zou willen werken en je daar aanbieden.

Daar begeleid ik mensen bij. Ik help ze naar zichzelf te kijken. ‘Wat wil je?
Wat is je droom? Waar ben je goed in? Wat past bij jou?’ Als we dat duidelijk
hebben gaan we actief op zoek naar een (andere) baan.”

Netwerken
Wie kunnen bij Martin terecht?
“Iedereen die werk zoekt of ander werk zoekt. Eerst heb ik een advies
gesprek met mensen. Dat is uiteraard vrijblijvend. Dan maken we samen
een plan van aanpak. Ik help mensen een goed cv te maken, we oefenen
sollicitatiegesprekken, we zetten social media in. Je moet zichtbaar zijn,
netwerken. Dat is heel belangrijk. Ik geef ook workshops, o.a. bij
HetWerktCafé Tilburg. Daar ontmoeten mensen andere werkzoekenden.
Ook dat is netwerken.”

Voor meer informatie kun je terecht op
www.mh-loopbaanadvies.nl.
Je kunt ook bellen voor een afspraak, 06–41756424.
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We helpen: de kracht van elkaar

Preventief huisbezoek

Coen van de Steeg werd in 2008 van zijn fiets gereden.
Op de intensive care van het ziekenhuis werd hij wakker met
hersenletsel. Het revalideren kostte heel veel tijd. Heel veel
energie. Zijn vrouw draaide overuren: naast de zorg voor hun
jonge gezin en een drukke baan, vroeg ook haar man om de
nodige aandacht. Hoe lang houd je zoiets vol?
Daarbij heb je hulp van anderen nodig!

Wordt u binnenkort 75 jaar? Of misschien bent u net 75 jaar
geworden? Woont u in Tilburg Zuidoost of Tilburg Zuidwest?

Coen kon weinig prikkels verdragen. Bezoek van vrienden, hoe goed bedoeld
ook, was geen succes. Ook een telefoongesprek kostte hem teveel kracht.
Hij ontdekte de wondere wereld van Twitter. En kwam in contact met Maaike
Schnabel. Zij was aan het herstellen van borstkanker. En wilde net als Coen
ertoe doen. Niet alleen op de bank zitten. Maar binnen de mogelijkheden van
hun kunnen een ander helpen. Ze wisselden ideeën uit. En WeHelpen zag het
levenslicht.

Dan krijgt u binnenkort een brief van ContourdeTwern (of misschien heeft u
die al gehad), waarin we u een huisbezoek aanbieden.
Korte tijd later worden in Tilburg Zuid ook de bewoners van 78 jaar bena
derd. Ook zij krijgen het aanbod van een huisbezoek.
Al een aantal jaren gaan in Tilburg vrijwilligers op huisbezoek bij 75 jarigen
om hen te informeren over allerlei zaken waar u vragen over kunt hebben in
verband met het ouder worden. U weet natuurlijk wel dat er veel verande
ringen op stapel staan in wet- en regelgeving. Dan is het belangrijk om goed
geïnformeerd en voorbereid te zijn. De vrijwilliger kan u informatie geven en
samen met u uw vragen bespreken.

Vraag een huisbezoek aan, wij kijken er naar uit!

Vanzelfsprekend helpen
WeHelpen is een website waarop mensen hulp kunnen aanbieden en vra
gen. Dit varieert van de hond uitlaten tot boodschappen doen. En van de
heg snoeien tot schilderles tijdens een kopje koffie. Het is een succes! Meer
dan 12.000 mensen hebben zich al aangesloten. Want iemand helpen die je
nodig heeft, dat doe je graag.

Gratis en voor iedereen
Doen al die mensen dat kosteloos? Ja! De website is gratis. Iedereen kan
zich aanmelden. En voor degenen die extra gemotiveerd willen worden, zijn
er de zogenaamde credits beschikbaar. In het Friese dorp Burum plaatsen
de bewoners hun klussen op WeHelpen. De jongeren van jeugdhonk Scooby
Doo verdienen hiermee credits: zes per uur. Als ze er 100 hebben verzameld,
betaalt de lokale Rabobank de huur van het dorpshuis voor hun tweewe
kelijkse muziekavond. Dit werd eerst door de gemeente gefinancierd. Er is
nu sprake van wederkerigheid die door alle partijen als zeer prettig wordt
ervaren.

Passend en gepast
Coen: “We maken verborgen krachten uit de samenleving zichtbaar. We
horen vaak dat mensen huiverig zijn voor vrijwilligerswerk. ‘Dat is niet
vrijblijvend en ik heb al een drukke baan!’ Maar men-sen zijn wel heel snel
bereid om iemand een keer te helpen. Met WeHelpen kun je kiezen wat bij je
past en wanneer het je uitkomt. Het resultaat: een goed gevoel omdat je de
wereld van iemand anders wat mooier hebt gemaakt!”

Meer weten?
WeHelpen is er voor iedereen die een ander een keer wil helpen. Of geholpen
wil worden. Voor man-telzorgers, vrijwilligers en mensen met een hulpvraag.
Op www.wehelpen.nl vindt u vast iemand die u wilt helpen of die u zelf kunt
helpen. Meld u vandaag nog aan. De gemeente Tilburg heeft zich aangeslo
ten bij WeHelpen om dit platform voor al haar inwoners beschikbaar te
stellen. Mabel Giesbers, beleidsadviseur Wonen en Zorg bij de gemeente
Tilburg, is verantwoordelijk voor de implementatie van WeHelpen in Tilburg.

Prijsvraag: oudste boom in de wijk
Weet jij wat de oudste monumentale boom in Koningshaven is?
Stuur je antwoord naar:
• wijkkrant@koningshaven.eu
Of stuur een briefje naar:
• Wijkkrant Koningshaven
p/a Cenakel 36
5022 KL Tilburg
In samenwerking met de
Gemeente Tilburg mogen we een
exemplaar van het boek

‘Moerenburg in veelvoud’
weggeven aan de inzender van het
juiste antwoord.
Kijk voor meer informatie over
monumentale bomen in de wijk op
kaart.tilburg.nl/monumentalebomen

s
i
u
h
t
elkom

w

“Vanaf 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) van
kracht. Dan wordt de gemeente verantwoordelijk voor enkele taken die nu
nog bij de rijksoverheid liggen. Anderhalf jaar geleden startte de gemeente
Tilburg daarom een online sociale kaart: Jalptilburg.nl. Inwoners vinden hier
informatie over de Wmo, oplossingen voor zorg en hulp en aangesloten
officiële hulp- en welzijnsorganisaties. Sinds januari 2014 is ook het
informele hulpaanbod van WeHelpen.nl hierin geïntegreerd.”

Contact
ContourdeTwern is als implementatiepartner en ambassadeur betrokken bij
WeHelpen in Tilburg. Wilt u meer weten over WeHelpen, neem dan gerust
contact op via 013 549 86 46 of mail naar we-helpen@contourdetwern.nl.

Hoevenseweg 2 Tilburg

www.villapastorie.nl
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Een kijkje in de keuken van
O.B.S. Panta Rhei

Hartveroverend Moerenburg op
loopafstand van bs Fatima
Groep 5 van basisschool Fatima trok er op uit. De paden op de
lanen in. Vanuit school vertrokken we te voet naar Moerenburg om daar het Natuurleerpad te gaan volgen en te ontdekken dat er zo’n leuk natuurgebied vlak bij onze school lag.
Het weer zat mee, de zon scheen volop. Startpunt was het informatiepaneel
op de hoek van Kommerstraat en Hoevense kanaaldijk.
Langs de route stonden paaltjes met een nummer en natuurhistorische
wetenswaardigheden. We liepen langs het Rioolgemaal Moerenburg, de oud
ste waterzuiveringsinstallatie van Nederland, een heus monument. Zuiver
water is ontzettend belangrijk, voor mensen maar ook voor de natuur. Water
laat planten groeien en dieren kunnen er in leven of er van drinken. Op onze
wandelroute kwamen we het op veel verschillende manieren tegen.

Openbare basisschool Panta Rhei, deel van de Kindercampus
Panta Rhei, is een lerende (brede) school. Adaptief onderwijs
staat bij ons centraal. Ofwel: het onderwijs wordt zo optimaal
mogelijk afgestemd op de leer- en ontwikkelingsbehoeften
van alle leerlingen in elke fase.
Kinderen krijgen op school veiligheid, vertrouwen en uitdagende ondersteu
ning geboden. Een goede basis leggen voor de ontwikkeling tot een zelfstan
dig kind staat bij ons hoog in het vaandel!

Extra zorg
Panta Rhei besteedt daarom veel aandacht aan de begeleiding van leerlin
gen. Sommige kinderen hebben extra zorg nodig. Deze zorg kan noodzake
lijk zijn op velerlei gebieden : lees-, spelling- en rekenonderwijs, schrijven/
motoriek, motivatie en werkhouding, gedrag in de groep (ook buiten), de
sociaal-emotionele ontwikkeling en het ‘meer’ begaafd zijn.

Geschiedenis
De restanten van Moerenborch
vertelden ons dat er een eeuwen
oude boerderij in het beekdal
had gestaan. Later werd het een
pastorie en landhuis met een grote
tuin, slotgracht en zelfs een thee
huisje.
Het schoolgebouw aan de Galjoenstraat

Onderwijs in de natuur
Ook werden er onderweg dierensporen gevonden. We ontdekten leefgebie
den van zoogdieren: de ree leeft in het natte broekbos, het konijn juist in
het droge talud van de snelweg. Er zijn kinderen die zelfs een vos hebben
zien wegrennen! Aan het einde van de tocht konden we onze vermoeide
voeten nog even onderdompelen in het water. En konden de jongens die nog
energie over hadden als een “van Persie” of een “van Robben” een balletje
trappen. Moe en voldaan kwamen we weer terug op onze school.
Onderwijs in de natuur blijft een topper. Op één ochtend: geschiedenis,
aardrijkskunde en natuur in de buitenlucht te mogen beleven dat vergeet je
natuurlijk niet snel.
Ook zin gekregen om landschapspark Moerenburg te ontdekken?
Een folder is gratis te verkrijgen bij café Zomerlust. Een digitale versie van
de folder te downloaden vanaf de website www.natuurmuseumbrabant.nl.
En…… geniet in landschapspark Moerenburg!

Creativiteit
Kenmerkend voor Panta Rhei zijn de weekopeningen en -sluitingen.
Tijdens de weekopening komen alle leerlingen die in de betreffende weken
hun verjaardag vieren, op het podium. Ze worden toegezongen door de hele
school. Leerkrachten spelen tijdens de weekopening toneel voor alle leerlin
gen. De weeksluiting wordt verzorgd door de leerlingen. De kinderen kun
nen hun creativiteit in toneel, zang en dans laten zien. Bij elke weeksluiting
zijn leerlingen uit boven- en onderbouw aanwezig. Op die manier kunnen de
kleintjes leren van de groten en de groten leren respect op te brengen voor
wat de leerlingen uit de onderbouw te bieden hebben. Ouders zijn bij de
weeksluitingen van harte welkom.

Nicaragua
Panta Rhei onderhoudt een scholenband met scholen in Matagalpa, een stad
in Nicaragua. Jaarlijks komt het Nicaraguaproject terug. De leerlingen van
Panta Rhei leren over het leven en wonen in Nicaragua. Middels een sponsor
loop in juni zamelen de kinderen geld in voor de scholen in Matagalpa.
Vanuit de brede scholen van Koningshaven en Groenewoud zijn er op de
locatie Galjoenstraat/ Lanciersstraat en op locatie Don Sartostraat het hele
jaar door naschoolse activiteiten waar kinderen zich voor kunnen inschrij
ven. Het aanbod varieert van dans, muziek, schaken, technieklessen tot
naschoolse sport.

Méér dan keukens alleen!
Kunst
Thijs Heijnen
www.thijsart.com
Kookworkshops
Bollore
www.bollore.nl
Theeproeverijen & workshops
Brigitte’s Tea Art
www.artoftea.nl

pasfoto
tilburg.nl
shop-in-shop

HEIKESTRAAT 64
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erVAARmee: Op Ontdekkingstocht naar de waterzuivering
Tekst: Gerrie Peters

19 juni: Een tiental kinderen van Basisschool Pendula had zich opgegeven voor
dit project in Moerenburg.
erVAARmee was een van de
naschoolse plusactiviteiten.
Biologisch water zuiveren
Na schooltijd liepen deze leergie
rige meisjes en jongens met hun
begeleiders naar Moerenburg.
Het weer zat mee en bioloog Gert
Brunink nam ze mee om hen van
alles te vertellen over deze oude
waterzuivering. Die doet nog
steeds dienst om op een moderne
biologische manier ons water te
zuiveren. Hij besprak ook met de
kinderen hoe zij zelf mee kunnen
werken om het Tilburgse water
schoon te houden.

Vervuiling van het water
door de groei van Tilburg
Gert liep met de kinderen naar
de oude bassins van de water
zuivering, die nog steeds indruk
wekkend zijn om te zien. Hij stelde
de kinderen steeds vragen om ze
direct bij dit onderwerp te betrek
ken en vertelde op die manier
over de geschiedenis van de oude
waterzuivering. Omdat het water
door de toenemende bevolking
ernstig vervuild raakte, werd in
1927 hier een van eerste biologi
sche waterzuiveringen van Neder
land gebouwd. In 2005 werd die
vervangen door de nieuwe water
zuivering in Tilburg-Noord. Enkele
delen van de oude waterzuivering
worden nog steeds bewaard als
industrieel Rijksmonument.

Fotografie: Cobie van den Berg

Riet reinigt vervuild water
Die stukken van de oude water
zuivering doen nog steeds dienst
bij zware regenval. Dan wordt
regenwater gemengd met afvalwa
ter hier tijdelijk opgeslagen in de
betonnen bakken én in de daar
naast liggende nieuw aangelegde
rietsloten. Het riet filtert met haar
wortels de vuile deeltjes uit het
water. Als dat water lang genoeg
in die sloten heeft gestaan,
is het voldoende gezuiverd en kan
het naar de omliggende beken
doorgesluisd worden. Het ver
vuilde riet wordt daarna verbrand
en de warmte die daarbij vrijkomt,
wordt voor allerlei doeleinden
gebruikt.
Gert stelde de kinderen ook de
vraag hoe zijzelf mee kunnen wer
ken aan vermindering van vervuild
water. Een aantal kinderen kende
wel van die waterzuinige toilet
ten die bij het doortrekken zo min
mogelijk water verbruiken. En het
zou goed zijn als die in heel veel
huizen gebruikt zouden worden,
vonden zij.

Nou ja, bij de contouren van dit
bijzondere landhuis. Dit is een van
de eerste stenen landhuizen in dit
gebied geweest. Heel interessant,
maar voor de kinderen vooral een
ideale klauterplek.

Zelf op ontdekkingstocht?
Extra informatie staat op de
borden bij de waterzuivering en
bij het landhuis.
Misschien ook interessant voor
andere kinderen en hun ouders?

Klauteren
Tot slot zijn we nog even een
kijkje gaan nemen bij het oude
landhuis Moerenburg.

11 vragen aan.... Dianne van den Hurk
Wie ben je en wat doe je?
Ik ben Dianne van den Hurk, 53
jaar en ben locatiedirecteur bij
Kinderstad van Kindercampus
Panta Rhei (kinderdagverblijf en
Buitenschoolse Opvang) aan de
Piushaven / Lanciersstraat, van
Peuterspeelzaal Mees aan de
Oud-Hilvarenbeekseweg, van Peu
terspeelzaal Baselaer in de Hoef
straat en van peuterspeelzaal den
Bijstere aan het Daltonerf. Ik werk
alweer 14 jaar bij Kinderstad en
daarvoor heb ik ruim 15 jaar in de
Jeugdhulpverlening gewerkt.

Verliefd, verloofd of
getrouwd?
Ik ben al bijna 24 jaar getrouwd
met Bart en heb 2 zonen:
Niels van bijna 23 jaar en Stijn
van 21 jaar. Ik woon in het prach
tige buitengebied van Bladel en
reis dus 4 dagen in de week van
Bladel naar Tilburg om daar aan
de mooie Piushaven, waar mijn
kantoor is, te gaan werken.

Wat is je favoriete boek?
Ik heb niet een favoriet boek,
maar houd wel heel erg van psy
chologische thrillers, zoals die van
Nicci French, Esther Verhoef en
Loes den Hollander.
Daarnaast heb ik lang geleden het
boek van Betty Mahmoody:
Not without my daughter

(in een sluier gevangen)
gelezen en dat vind ik nog steeds
een erg aangrijpend verhaal.

Wat is je favoriete muziek?
Ik vind het heerlijk om naar
muziek te luisteren. Mijn muzieks
maak is vrij breed; van U2, Simple
Minds, Coldplay en Adèle tot aan
Damian Rice, Laura Jansen en
Manu Chao toe. Het ene moment
kan ik erg genieten van een wat
steviger nummer en het andere
moment kan ik oneindig luisteren
naar bijv. “Eskimo” van Damian
Rice, waar een stuk operetteach
tige muziek en zang in voorkomt.

Waarvoor mag je ‘s nachts
wakker worden gemaakt?
Ik vind het heerlijk om te slapen
en vind het nooit fijn als ik ‘s
nachts wakker gemaakt wordt;
mijn humeur is dan erg in mineur
en daarom is het voor iedereen
prettiger om mij ‘s nachts gewoon
lekker te laten slapen.
Als klein meisje van een jaar of
3 kroop ik al uit verzet onder de
tafel als ik eerder wakker gemaakt
werd.

Wat vind je de mooiste plek
in je omgeving?
Vanuit mijn tuin kijk ik uit op bos
sen en weilanden en buiten dat
dit een geweldig mooi uitzicht is,

geeft dat me ook een vrij en ruim
telijk gevoel. Daarnaast vind ik het
uitzicht op de prachtig aangelegde
Piushaven fantastisch. Vanuit mijn
kantoor kijk ik op het water en
hier kan ik echt van genieten.

Wie zou je wel eens willen
ontmoeten en waarom?
Ik zou de burgemeester van Til
burg graag willen ontmoeten en
hem allerhartelijkst willen verwel
komen op Kinderdagverblijf Panta
Rhei om hem vervolgens hier een
rondleiding te geven. Ik zou hem
dan met de kinderen en ouders in
gesprek willen laten gaan, zodat
hij begrijpt wat het belang van
voor de deur parkeren voor deze
ouders en kinderen is.

Wat zou je veranderen als
jij de burgemeester van
Tilburg zou zijn?
Dan zou ik er voor zorgen dat alle
ouders van kinderdagverblijf Panta
Rhei gratis 15 minuten voor de
deur mogen parkeren. Nu moeten
ze betalen om hun kind naar het
kinderdagverblijf te brengen of te
halen en dat vind ik erg jammer.
Er zijn namelijk in de binnenstad
wel plekken waar je 15 minu
ten gratis mag parkeren om een
boodschap te doen, dus waarom
ook niet aan de Piushaven bij een
kinderdagverblijf?

Waaraan zou je je laatste
tientje uitgeven?
Mocht het ooit zo ver komen dan
zou ik hier zaaigoed voor groenten
voor kopen, zodat ik een moestuin
kan aanleggen, waardoor ik toch
lekker en gezond kan blijven eten.

Wil je verder nog iets kwijt?
Ik vind de wijkkrant een erg leuke
en kleurrijke krant met afwisse
lende onderwerpen, die uitnodigt
om te lezen!

Aan wie zullen we deze
vragen de volgende keer
stellen?
Aan Miranda Winter van Winterbij.
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Informatieve en educatieve route ‘De Waterkant van Tilburg’ (vervolg pag. 1)
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Pi UShaVen

lanciersstraat

wethouder baggermanlaan

brug den ophef

SCHEPEN

Ahoi

Albatros (Friese Tjalk)

Tilburgs Havenfeest
Zondag 14 september 2014

Yoyo (Spits)
Vertrouwen (Luxe Motor)
Elko (Sleepboot)
prinsenhoeve

hoevenseweg

draaibrug piushaven

Anna (Klipperaak)
Antoinette (Sleepkempenaar)
Johanna (Motorkempenaar)
Dankbaarheid (Luxe Motor)
Fourage III (Katwijker Beurtscheepje)

ringbaan oost

Nooit volmaakt (Klipperaak)
Minos (Spits)
Stella Maris (Luxe Motor)
Drie Gebroeders (Groninger Steilsteven)
Albatros (Friese Maatkast)

routEborDEN HAVEN
Startbord | Ontstaansgeschiedenis Piushaven

←→

wi l hel mi na k ana a l

VERVO LG F I E TS RO U T E K ANA A L

Middenpier | Beurtvaart, Laden & Lossen, Havenfront Noordzijde
Middenpier | Water, Middenpier, Transport, Havenfront Zuidzijde
tamboerskade | Scheepvaart en Scheepstypen
Lanciersstraat | Biodiversiteit, Bruggen
Draaibrug | Pastorie, IJzergieterij, Biodiversiteit

wilhelminaKanaal
start

FIETSROUTE K AN A A L

→

Zwaaikom | Kanaal, Waterrecreatie, Moerenburg, Naar de Sluizen
lov e n s e h av e n

start

M US EUM H AV EN RO U T E

p i u s h ave n

→
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Aanvullende informatie en plattegronden
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van tilburg

14 0 cm

de Waterkant

Ahoi

70 cm

Tilburgs Havenfeest
Zondag 14 september 2014

WILH EL M I N A K A N A A L
START

FIETSROUTE K ANA A L

→

LOV EN SE H AV EN

80 cm

H o e k 4 5 gra d e n
65 cm

START

M U S E U M H AV E N RO U T E

PI USH AV EN

→

routeborden HAVEN
Startbord | Ontstaansgeschiedenis Piushaven
Middenpier | Beurtvaart, Laden & Lossen, Havenfront Noordzijde
Middenpier | Water, Middenpier, Transport, Havenfront Zuidzijde
Lijnsheike | Hanze Stoombootmaatschappij

tamboerskade | Scheepvaart en Scheepstypen
Lanciersstraat | Biodiversiteit, Bruggen
draaibrug | Pastorie, IJzergieterij, Biodiversiteit
Zwaaikom | Kanaal, Waterrecreatie, Moerenburg, Naar de Sluizen
routeborden KANAAL
bosscheweg | Bruggen, Oorlogsgeweld

Draaibrug | Oisterwijkse Baan

Industriehaven Loven | Logistiek & Transport
Goirkekanaaldijk Lijnsheike | Hanze Stoombootmaatschappij
Goirkekanaaldijk | Kanaalgebonden Bedrijvigheid
Sluis III | Sluizen, Waterbeheer
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Na Samen Geeft Energie nu
Buurkracht in Fatima
Als eerste stadswijk van
Tilburg zijn de bewoners
van de buurt Fatima anderhalf jaar geleden samen
aan de slag gegaan met het
thema energiebesparing.
Zo’n 50 huishoudens hebben via
de gemeentelijke subsidierege
ling Samen Geeft Energie een
professioneel energieadvies laten
opstellen. Ruim een kwart van hen
heeft al maatregelen uitgevoerd.
Zij krijgen binnenkort officieel een
nieuw energielabel. De samenwer
king met Buurkracht, een initiatief
van Enexis Holding N.V vormt
een logische vervolgstap. Want
het energielabel van de meeste
woningen kan veel beter.

Een goede reden om energie
besparing in Fatima naar een
hoger plan te tillen.

Eerste in Tilburg
Bij wijze van aftrap vond begin
juli een bewonersavond plaats
bij Burgemeester Jansen. Tijdens
deze druk bezochte bijeenkomst
bespraken projectadviseur Peter
van Hoogmoed en Paul van Dijk
van het Klimaatbureau de resul
taten van Samen Geeft Energie
(SGE). Aansluitend gaf buurt
begeleider Jos Derks van Buur
kracht een enthousiaste presen
tatie over Buurkracht, dat al ruim
dertig buurten helpt om energie
besparende maatregelen
te realiseren.

Daar kunnen we het opgebouwde
SGE-buurtnetwerk in stand hou
den en verder uitbreiden.
Want alle buurtgenoten die iets
hebben met het besparen, duur
zaam opwekken en/of efficiënt
energieverbruik zijn er welkom en
kunnen er actief zijn.
Nu of in de nabije toekomst, dat
maakt niet uit. Iedereen bepaalt
zijn eigen in- en uitstapmoment.”

Welkom in het buurtteam
Op dit moment vormt zich een
(nieuw) buurtteam van actieve
buurtgenoten. Samen met Jos
Derks organiseert Nicolaas Velt
man eind augustus een bijeen
komst om te vertellen wat de

In Tilburg is Fatima de eerste
Buurkrachtbuurt. Buurtbewoners
trekken zelf de kar, Buurkracht
ondersteunt. Bijvoorbeeld door
te helpen bij het opvragen en
beoordelen van offertes voor
besparingsmaatregelen.
Als Buurkrachtbuurt krijgt Fatima
na de zomervakantie met voor
rang gratis een slimme energie
meter aangeboden. Vervolgens
kunnen bewoners via hun per
soonlijke pagina op buurkracht.nl
hun eigen energieverbruik nauw
keurig volgen en vergelijken met
het gemiddelde van de buren.
Het grootste deel van Fatima is tot
stand gekomen in de jaren dertig
van de vorige eeuw, toen energie
zuinig bouwen nog geen thema
was. In de loop der jaren is de
energiezuinigheid van de meeste
woningen wel verbeterd, bijvoor
beeld met dubbel glas, dakisolatie
en hr-ketels. Maar het gemiddelde
energielabel in de wijk is nog altijd
een F. Dit is de op een na laagste
energieklasse; alleen label G is
minder energiezuinig.

Buurtnetwerk gaat online
Buurtbewoner Nicolaas Veltman,
initiatiefnemer van Samen Geeft
Energie en Buurkracht: “Al in de
aanloop naar de informatieavond
toonden bijna veertig huishoudens
interesse in Buurkracht. Dat is
goed nieuws. Het is ook een logi
sche vervolgstap op Samen Geeft
Energie. Op buurkracht.nl krijgen
we een afgeschermde buurtpagina
speciaal voor Fatima.

Vers en eerlijk bij de Havenmeester
“Het is een droom die
werkelijkheid wordt”
zegt Dominique van Berkel over
Grand Café De Havenmeester.
Eind juli opende het Grand Café
aan de Kempenaersplaats haar
deuren. “Ik wilde altijd al een
eigen zaak. Mijn vriend Stefan
en ik hebben er al honderden
gesprekken over gevoerd, vaak
onder het genot van een glas
wijn.”

Aan de Piushaven
Het Grand Café zit op de kop van
de Havenmeester tegenover Den
Ophef. Dominique: “De locatie
in de bruisende Piushaven bleek
perfect en was de start voor het
realiseren van mijn droom.”

Vers en eerlijk eten staat bij De
Havenmeester centraal. Van huis
gebakken taart, tot vers belegd
brood, rijk gevulde salades en eer
lijk vlees van locale leveranciers.
‘s Avonds is er de mogelijkheid om
er gezellig, ongedwongen, uit te
gaan met vrienden.

plannen zijn en wat voor de buurt
interessante energiebesparende
maatregelen zijn. “We zijn inmid
dels met z’n vieren maar alle hulp
is welkom.

Heb je ook interesse om
mee te denken en te helpen?
Laat het weten. In ruil voor
slechts enkele vrije uurtjes
werken we samen aan een duur
zaam Fatima”, aldus Veltman.
Geïnteresseerden voor het buurt
team kunnen zich aanmelden via
n_veltman@tele2.nl.
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De goede herder kan niet zonder vrijwilligers
Tekst: Gerrie Peters

Annie van de Heerebeek is
al 20 jaar als vrijwilliger
actief in De Goede Herder:
de kerk in Broekhoven.
Ze kan zich de kerk ook
niet voorstellen zonder
vrijwilligers.
In die parochie, locatie Broek
hoven, draaien wel 21 werk
groepen met 118 vrijwilligers.
En daarbij is het bezoeken van de
mensen die hulp nodig hebben een
van de belangrijkste activiteiten
van Annie zelf.

Annie van de Heerebeek

Het is belangrijk om ergens
bij te horen

Ook doet het hen goed om ergens
bij te horen. In de Goede
Herder, locatie Broekhoven,
kunnen mensen trouwens ook elke
ochtend, behalve zaterdag, om 10
uur koffie drinken. Annie coördi
neert de koffiegroep na de zon
dagse vieringen. En niet te verge
ten: ze zorgt ook voor de bloemen
in de kerk. Maar ze doet dat niet
alleen, maar in samenwerking met
andere vrijwilligers.

Annie is voorzitster van deze
bezoekgroep. ”Wij gaan regel
matig op bezoek bij mensen die
lichamelijk of geestelijk ziek zijn of
in de problemen zitten. We hel
pen hen door te luisteren en door
mee te denken. Dat doen we met
respect voor ieders opvattingen“,
zegt Annie. Dat werk is niet altijd
gemakkelijk. De vrijwilligers volgen
dan ook een cursus om te leren
daar goed mee om te gaan. Soms
verwijzen ze mensen ook naar
andere organisaties en instanties,
bijvoorbeeld naar de KBO. Vooral
de ouderen hebben vaak behoefte
aan gezelligheid en om met ande
ren te kunnen praten.

Thema’s die je aan het
denken zetten
Er zitten 15 mensen in deze
Bezoekgroep. Samen bezoeken
ze tussen de 70 en 80 mensen uit
Jeruzalem, Fatima en Broekhoven.

Fotografie: Cobie van den Berg

Drie keer per jaar organiseren ze
voor hen een gezellige middag
en zes keer per jaar een themaochtend. Tijdens die themabijeen
komsten komen onderwerpen ter
sprake die bepaald niet oppervlak
kig zijn en die de mensen aan het
denken zetten. Thema’s als: Hoe
is het om ouder te worden, Pesten
en Een leugentje om bestwil.
Het onderwerp dat de laatste keer
aan bod kwam was Eenzaamheid.
Daarbij kwam heel wat ter sprake.
Vragen als: Mag een mens een
zaam/alleen zijn? Hoe ga je zelf
om met eenzaamheid en alleen
zijn. Heb je vroeger geleerd om
alleen te zijn?

Theodoor van den Boom

“We moeten ze laten
merken dat ze bij ons terecht
kunnen”, vindt hij. “Wij zijn vaak
het laatste punt waar ze bij aan
kunnen kloppen. En helpen zit
ook vaak in kleine dingen. Een
volle boodschappentas als iemand
tijdelijk klem zit en af en toe eens
bellen hoe het ermee staat. Zo
toon je je betrokkenheid.

Wat heb je aan gelovig zijn
als niemand dat kan zien
aan je doen en laten?!
Halverwege ons gesprek schuift
pastoraal werker Theodoor van
den Boom aan. Hij is een van de
pastoraal werkers en werkt al 15
jaar bij De Goede Herder.
Annie en de vrijwilligers werken
nauw met hem samen. “We zijn
heel zuinig op onze vrijwilligers,”
zegt hij, ”want zonder hen blijven
we nergens.” Hij staat ook achter
hen als het werk wat moeilijkhe
den geeft. Zelf besteedt hij veel
aandacht aan de armen bij zijn
parochiewerk.

Geïnteresseerd geraakt in
dit vrijwilligerswerk?
Bel dan Annie van de Heerebeek
op het parochiebureau:
013-542 30 38
Ze zijn heel blij met nieuwe
vrijwilligers en ze zouden er ook
graag wat meer jongeren bij
hebben.

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!

OPENINGSTIJDEN
ma - di - woe - vrij
donderdag

Kijk op www.leyparc.nl welke koopzon- en feestdagen
09.30 - 18.00 uur zaterdag
09.00 - 17.00 uur
09.30 - 21.00 uur koopzon- en feestdagen 12.00 - 17.00 uur

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

‘LEYPARC’
TILBURG ZUID

22

Negentiende jaargang

nummer 3

De BOUWplaats komt tot leven!
Sterker nog, ze zitten bijna vol!
Er wordt druk gebouwd, geklust en ingericht door de verschillende deelnemers
want de meesten willen vanaf september van start in hun nieuwe werkplaats.
Dat moet gevierd worden:
Zo opent Fablab013 XL haar deuren officieel op 31 augustus en volgt er in het weekend van
12, 13 en 14 september de grand opening van alle deelnemers gezamenlijk.
Vanaf september wordt ernaar gestreefd om dagelijks open te zijn tussen 10:00 en 19:00uur voor
een kopje koffie, flexwerken en tuinieren. Daarnaast zal het programma gaandeweg steeds meer
ingevuld worden in samenwerking met de Bomenlounge, Fablab013 XL en andere deelnemers.

We stellen er graag alvast een aantal aan je voor.

sept 2014
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Rick, buurtbeheerder van Fatima
Fotografie: Cobie van den Berg
en Jeruzalem
Tekst: Gerrie Peters
Wel eens kennis gemaakt
met Rick Hendriks, de
buurtbeheerder van Fatima
en Jeruzalem? Heel veel
bewoners weten niet eens
dat er in hun buurt een
buurtbeheerder rondloopt
en wat die doet. Ik ook niet.
En daarom ben ik hem dat
maar eens gaan vragen.
Van een experiment tot een
landelijke functie
De functie van buurtbeheerder
bestaat nog niet zo lang. Toen het
leven drukker en ingewikkelder
werd, ontstond de behoefte aan
iemand die goed op de hoogte
is van wat er in een buurt speelt
en die daar ook goed op in kan
spelen als er problemen zijn. Hij/
zij houdt zich voornamelijk bezig
met sociale klachten: burenruzies,
geluidsoverlast, honden die steeds
maar blaffen en die de mensen uit
hun slaap houden en dergelijke
problemen. Als buurtbeheerder
ben je dus de ogen en oren van de
buurt.

Er zijn natuurlijk ook mensen die
niet voor rede vatbaar zijn.
Na tig keren waarschuwen moet je
andere maatregelen treffen.
Ik schakel dan ook de andere
buren in en vraag hen om dag
voor dag bij te houden wanneer
die hond blaft. Zo kan ik een dos
sier aanleggen. Daarmee kun je
dan naar de rechter. Die kan dan,
als iemand steeds maar overlast
blijft veroorzaken, besluiten dat
iemand uit zijn huis gezet wordt
en op een andere plek gehuisvest
wordt.”

Aanpak van
buurtproblemen
Hoe werkt dat nou in de praktijk?
“Nou ja”, zegt Rick, “het begint
meestal met een kleinigheid.
Mensen nemen bijvoorbeeld een
hond en laten die overdag alleen.
Dat beest kan daar niet tegen,
blijft dan maar blaffen en blaf
fen en de buurvrouw wordt daar
helemaal tureluurs van. Maar ze
durft er niet over te gaan klagen,
bang dat ze dan ruzie met haar
buren krijgt. Als ze er dan echt
niet meer tegen kan, komt ze naar
mij toe met de vraag of ik daar
iets aan kan doen. Dan vraag ik
eerst maar eens wat zij er zelf aan
gedaan heeft. Want vaak is het
probleem al opgelost als je er zelf
op af stapt.
Maar het kan zijn dat dit niet
helpt. Dan ga ik daar zelf eens
praten en probeer tot een oplos
sing te komen.

sept 2014

Studio in de Wijk

Een beroep dat precies
bij mij past
Rick heeft in allerlei beroepen
gewerkt. Hij begon als wever,
werkte in de bouw, is 12 jaar
gevangenbewaarder geweest en
had ook nog een aantal andere
beroepen, waarmee hij heel wat
mensenkennis heeft opgedaan. Bij
toeval kwam hij ten langen leste in
dit beroep terecht.
En zo te horen is het ook iets wat
precies bij hem past. “Ik hou van
afwisseling en van spanning”, zegt
hij. “Je moet wel flexibel zijn en
iedere keer weer precies op de
situatie kunnen inspelen. En je
moet ook best vriendelijk zijn”,
zegt Rick, “maar niet met je laten
sollen. Je moet duidelijk je gren
zen stellen.”
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Tekst: José de Jonge
Fotografie: Marleen Achten

Baan kwijt
Toen in januari 2011 de elektro
nicagigant It’s failliet ging, raakte
Wilfried de Laure zijn baan kwijt.
“Ik had daar 26 jaar gewerkt,
dat doet behoorlijk pijn kan ik je
zeggen. En het is natuurlijk ook
enorm schrikken. Ik bedoel, je
hebt wel een gezin en een hypo
theek. En als je tegen de vijftig
loopt, liggen de banen niet voor
het oprapen.”

Eigen baas
Bij het UWV kreeg Wilfried het
advies voor zichzelf te beginnen.
Dat leek hem wel iets, eigen baas.
En hij wist ook meteen wat het
moest worden.
Wilfried: “Ik zat altijd te pingelen
op mijn muziekapparatuur en ik
vind dat erg leuk om te doen, dus
bedacht ik om een cursus Studio
techniek te gaan volgen.
Dat heb ik gedaan, met succes.
Ik ben nu gediplomeerd studio
technicus. Nu kon ik mijn eigen
opnamestudio beginnen.”

Alles in de auto

Als buurtbeheerder
ben je dus de ogen en
oren van de buurt.
Het werken met buurtbeheerders
is 15 jaar geleden begonnen als
een experiment en toen dit goed
bleek te werken werd besloten ook
hier met buurtbeheerders te gaan
werken. Rick werkt hier in Fatima
en Jeruzalem nu alweer twee jaar.
Inmiddels zijn er overal in ons
land buurtbeheerders werkzaam.
Wat begon als een Tilburgs expe
riment is uitgegroeid tot een lan
delijke functie. En dat zorgt ervoor
dat het sociale leven in buurten
soepeler verloopt.

nummer 3

De volgende stap is dan een pand
huren. Wilfried: “Ik ben wel naar
wat panden wezen kijken, maar
die huren zijn zo gigantisch hoog,
dat idee heb ik snel laten varen.
Ik had mijn apparatuur in de
schuur staan, maar mijn vrouw
begon ook voor zichzelf als kap
ster. We hebben de schuur ver
bouwd tot kapsalon en nu heb
ik in huis, boven, een studio
gebouwd waar ik kan mixen en
editen. Ik heb nu een mobiele
opnamestudio. Alles gaat mee in
de auto naar de klant.
Als een klant geen ruimte heeft
dan kunnen we voor opnames
terecht in café Boulevard, aan
de Spoorlaan. Thuis werk ik het
dan af. Voordeel van een mobiele
opnamestudio is voor de klant dat
ik de prijs laag kan houden.”

Foto: Marleen Achten

Klanten
Klanten van Wilfried zijn bands,
groepen, blaaskapellen en zangers
die een cd of demo willen opne
men. “En ik werk ook samen met
boerderijuitje.nl. Onderdeel daar
van is dat de groep een boerenlied
opneemt, dat verzorg ik dan. ”Ook
voor stemopnames voor reclame
doeleinden of voor een bedrijfsfilm
of presentatie kun je bij Wilfried
terecht. “Omdat de prijzen laag
liggen, kunnen mensen ook aan
mij denken als ze bijvoorbeeld met
een stel een CD willen opnemen
voor een bruiloft of vrijgezellen
feest of zo”, aldus Wilfried.

Wil je meer informatie over
Wilfried en zijn mobiele
opnamestudio, kijk dan op
www.studio8track.nl.
Wilfried woont en werkt in
de Pagestraat 5.

Overleg met andere
functionarissen
Om dit werk goed te kunnen doen,
is het ook belangrijk om regel
matig met je collega’s overleg te
plegen. Rick heeft dan ook elke
maand overleg met mensen van
de politie, GGD, GGz, van
ContourdeTwern en de Gemeente.

Zit je met een probleem?
Dan kun je Rick bereiken via
Tiwos: tel.nr 013 - 5490890

Maar je mag hem ook altijd
op straat aanspreken!

fysiotherapie
bekkenfysiotherapie
oedeemtherapie
dry needling
Barkstraat 29

013 - 536 49 44

www.fysiotilburg.nl
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