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“Onveilig, dat is onze straat 
geworden sinds de nieuwe 
inrichting. Het is wachten 
tot er ongelukken gebeuren.” 
Aan het woord is Peter 
Doomen, bewoner van de Jan 
van Rijzewijkstraat. Sinds 
de aanleg van de Wethouder 
Baggermanlaan is er vol-
gens hem en zijn buren een 
gevaarlijke situatie ontstaan.
 

Wijkkrant Koningshaven Redactie-adres: De redactie bestaat uit:

Piushaven op tv

Tekst: Melinde Bussemaker
Fotograaf: Hans van Dongen

“Mensen rijden vanaf de Havendijk 
en willen rechtdoor de Wethouder 
Baggermanlaan oversteken richting 
La Poubelle. Maar dat kan niet meer. 
En dus slaan ze rechtsaf onze straat 
in en geven vaak wat extra gas uit 
irritatie. Als je die bocht niet ruim 
pakt, zie je helemaal niet of er fiet-
sers aankomen. Het is levensgevaar-
lijk. Er spelen ook vaak kinderen in 
de smalle straat of er fietsen kinde-
ren uit de poortjes naar de tuinen de 
stoep en straat op. Automobilisten 
scheuren langs met 60 of 70 km per 
uur. Dan moet je hard op de rem.”

Eén drempel 
Regelmatig sturen de bewoners van 
de straat een melding naar de 
gemeente. Dat resulteerde in één 
drempel, maar dat is niet genoeg. 
Er wordt nog steeds veel te hard gere-
den. Volgens de gemeente is het goed 
zo, maar wij zijn het er niet mee eens. 

In de Fatimastraat zijn al diverse 
ongelukken gebeurd, we willen voor-
komen dat dit bij ons voor de deur 
ook zo gaat zijn. 

Wat wij willen: dat je wél rechtdoor 
kunt vanaf de Havendijk richting 
La Poubelle. Dan is het opgelost.”  

Tilburg, ge zèèter. Proofiesieat.
Tilburg, ge zutter mar woone. 
Nie iederêen zal dan zègge: Proo-
fiesieat. 

Want de meense die rondom de 
Piejushaove hullie hèùs hèbbe sta-
on hèbben bèst wèl iets te maawe.

De Piejushaove. De in Tilburg 
wèèreldberoemde tonpraoter Kees 
Verbunt (Kees Krèùk) heejter ôot 
oover gezeej: 
“Tilburg is de grotste haovestad 
tussen Aantwèrpe èn Ròtterdam”.

Kees is in 2002 ooverleeje. Assie 
naaw en kirke vanèùt daorboove 
nòr beneeje gao koekeloere dan 
hèdde grôote kaans dèttie aachter 
zen oore zal gòn krabbe. 

Tilburgse taol: Verkeersophèf Tekst: Jos de Beer

Tis daor de liste tèèd rondom de 
Piejushaove en bietje veraanderd 
ammòl. Mar nie alle veraanderin-
ge zèn verbeeteringe, dè nie dè. 

Nim naaw et verkeer. Ge kunt 
meej oewe waoge mar êen kaant 
èùt èn volges de Geminte is dè 
den êenegste goeje kaant. Tus-
senbaaje ist verrèkkes druk 
gewòrre rondom de Piejushaove. 

Nèè, nie meej vekaansiegangers 
òf toeriste mar meer meej dwalk-
schaopen èn zuukers. Agge nie 
goed bekènd zèèt in et gebuurt 
zitter niks aanders op dan ‘Den 
Ophèf’ op te zuuke, der oover-
heene te karren èn dan mar op 
de rèùteketèùt hoopen dè ge der 
wir en bietje fesoenlek öt komt. 

Èn as toemaot heej de Geminte 
ok nògis de Sint Joozefstraot 
afgeslooten agge van den oprit òf 
van den Osterwèèksebaon aaf-
komt. 

Tis naaw wòchte op den irste 
Tilburger die op de begròf-
plòts van de Sint Joozefstraot 
begraove wil wòrre èn dan te laot 
komt op zenèègeste begròffenis, 
dè wel dè.

Èn dan nòg iets: Mochte wè 
moejte hèbben om et ammòl 
geleeze gekreege te krèège dan 
kunde schrèèven of optillefoo-
neere nòr de wèèkraod. Hullie 
zulle dan kèèke òfter iets òn te 
doen valt.



Lijkt het jou leuk om ons één keer per kwartaal te helpen 
met het verspreiden van de Wijkkrant? 
Kun jij een extra zakcentje gebruiken?

Stuur dan een mail naar: wijkkrant@koningshaven.eu

De eerste Wijkkrant van 2015 verschijnt in het het laatste 
weekend van februari. 

De deadline voor kopij en advertenties is op 3 februari.

Gezocht: bezorgers

De volgende krant

Gezocht:
vrijwilliger opmaak & vormgeving
Lijkt het je leuk om mee te helpen om deze Wijkkrant nog 
mooier te maken? Heb je ervaring met Adobe InDesign?
Stuur dan een e-mail naar: niels@koningshaven.eu

Namens alle vrijwilligers van 
Wijkkrant Koningshaven 
wensen we iedereen fijne 

feestdagen en een bruisend 
2015 
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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

Deel je verhaal met ons!
Wij zijn op zoek naar mensen uit de wijk die iets leuks, interessants, moois 
of leerzaams hebben te vertellen. Heb je een leuke hobby of een interessant 
beroep? Heb je iets bijzonders meegemaakt wat je graag met de andere wijk-
bewoners wilt delen? Heb je een gedicht of verhaal geschreven wat je wel in de 
wijkkrant wilt zetten? Ben je ergens helemaal idolaat van? 

Heb je een fantastisch recept? Ben je stiekem verliefd op dat meisje dat je 
altijd tegenkomt bij de supermarkt en wil je daar iets over vertellen? Heb je 
een verhouding met de overbuurman? 

In die laatste twee gevallen kan je verhaal uiteraard anoniem worden 
opgetekend. Mail naar wijkkrant@koningshaven.eu

Iemand van de redactie neemt dan eventueel contact met je op.

Van de redactie

Beeld uit de wijk



Make Over Wijkkrant
FASHION: 
  Gimbrère Damesmode sinds 1839
  SPM Shoes & Boots
  Eekelaar Eye Fashion

VISAGIE: Hardy’s | Corné Snels
HAAR: Hardy’s | Corné Snels
FOTOGRAFIE: Nicole Panis

Havendijk 28

Met een klein budget 
wil ik er weer gezellig en 
verzorgd uit zien. Dat is 
voor mij een uitdaging 
sinds ik 50+ ben. Ik vraag 
me af of dit echt is wie ik 
ben of dat ik voor gemak 
kies. Dat is mijn wens 

DE MAKE-OVER 
VAN PASCALE

Nieuwe Look
Gekozen is om de nieuwe coupe van Pascale 
te verdelen in twee lagen. De onderlaag is 
asymmetrisch kort geknipt (asymmetrische 
under-cut) en de bovenlaag is daar omgekeerd 
asymmetrisch lang overheen gesneden. In deze 
lange bovenlengtes is met een tjoptechniek 
textuur in het haar aangebracht om het zo 
zacht mogelijk te laten uitlopen. Onder de lok 
is de under-cut doorgetrokken tot een zeer kort 
pony’tje omdat Pascale brildragend is. Kleur 
en coupe moeten onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. Hiervoor hebben we gebruik 
gemaakt van het door de zon opgelichte haar. 
Door de aanzet een diep warme chocoladebruine 
tint te geven creëer je diepte en textuur in haar 
nieuwe coupe. 

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

Fashion
Pascale draagt volgens de laatste trend een 
blend van roze tinten. Een vrouwelijke, speelse, 
jas en een wijduitstaande rok van het merk 
Ted Baker. Dit Engelse merk gebruikt grote 
prints en let op detail; de print van de rok is 
terug te vinden aan de binnenkant van de 
kasjmier-wollen jas. De hooggesloten blouse 
met strik is van het merk Oui. Daarop draagt 
Pascale een Bthree blazer van zacht en soepel 
materiaal afgewerkt met lange vezels. De zijden 
shawl is van het merk Stroke. De bril van Pascale 
is van het merk icBerlin. Deze nieuwe kunststof 
lijn is super vrouwelijk en sluit perfect aan bij 
het huidige modebeeld. Het montuur is van de 
hoogste kwaliteit Japans acetaat: 95% katoen, 
dus nagenoeg een volledig natuurproduct. 

013 - 536 52 00  info@hardys.nl

en reden geweest om me in te schrijven voor de 
Hardy’s make-over. Door de nasleep van een auto 
ongeluk moest ik mijn leven een nieuwe wending 
geven. Als vrijgezelle vrouw, moeder van twee 

Even kennismaken
kinderen en oma van een heerlijke kleinzoon, 
woon ik sinds 2010 als ‘niet Tilburgse’ in de wijk. 
Mijn levensvisie is “verander de wereld, begin 
bij jezelf”. Daarom zet ik me zeer actief in als 
vrijwilligster. Zo heb ik samen met Omroep Tilburg 
een 3-delige tv-serie gemaakt over de wijk, heb 
ik de nieuwe voortuin van het buurthuis mede 
mogelijk gemaakt en ben ik wekelijks actief in de 
kindermoestuin. En ik doe nog veel meer. Als ik 
me op deze manier positief blijf ontwikkelen, kan 
ik weer gaan uitkijken naar een betaalde parttime 
baan en dat zou een hele winst zijn.

Heuvelstraat 59 | Tilburg



Het is maandagochtend in de herfstvakantie. 
Naast het stadsstrand ligt een enorme stapel hout en staat een 
container vol gereedschap. Een paar uur later is de hout stapel 
flink geslonken: een wereldstad van hutten verrijst op de 
bouwspeelplaats. 

Zo ging het elke dag van de herfst
vakantie bij de KinderBouwSpeel-
Plaats. Elke dag bouwden 100 kinderen 
samen aan een wereldstad: hutten met 
veranda, balkon, waterdichte daken en 
gordijnen. In de loop van de week ont-
stonden er ook speeltuinen, met onder 
andere een wip en een schommel. 
Daarnaast waren er ook diverse ateliers waar kinderen aan de slag konden met 
hun creativiteit: denk aan mozaïeken, kleien en beeldhouwen. 

Niet alleen de kinderen werkten hard: bijna 20 ouders, maatschappelijke sta-
giairs, wijkbewoners en medewerkers van Fujifilm en Ambachts’Cool staken 
tijdens deze week hun handen uit de mouwen. Zij begeleidden de kinderen bij 
het bouwen, in de ateliers en met de materialen. Sommige vaders werden weer 
kleine jongens toen ze het terrein opliepen. Mede door hun inzet hebben we 
meer dan 130 kinderen weer een onvergetelijke week kunnen bezorgen!

De KinderBouwSpeelPlaats is een jaarlijks evenement in de Piushaven vanuit 
Piushaven Leven Podium. Het is een manier om kinderen uit de wijken rond de 
Piushaven te betrekken bij alle veranderingen die in het gebied plaatsvinden. 
ContourdeTwern, Jan Waalen en Hester Pilz organiseren dit samen met de 
partners Ambachts’Cool, La Poubelle en MST. 

Foto: Dhinand Kleine, gemaakt vanaf een hoogwerker van de brandweer

Handwerkgroep 
‘Het wollige schaap’

De afgelopen jaren is Wikiwijk Tilburg ontwikkeld als internetplatform om 
mensen op wijkniveau met elkaar te verbinden. Met alle veranderingen op het 
gebied van zorg en welzijn kan Wikiwijk burgers helpen om met elkaar in con-
tact te komen en zelf oplossingen te vinden voor (zorg)vragen die ze hebben. 

Wikiwijk heeft veel verschillende mogelijkheden. We lichten er nu één uit: 
WeHelpen. Je plaatst er oproepen, biedt hulp en organiseert mantelzorg. 
WeHelpen verbindt mensen en daagt iedereen uit om mee te blijven doen in de 
samenleving. Iedereen kan van waarde zijn voor een ander en helpen met raad 
of daad. Heel eenvoudig en snel plaats je een oproep of bied je hulp. Afspra-
ken maken over de zorg en hulp voor oma? Dat doe je handig via een gesloten 
hulpnetwerk, waarin je samen een agenda en logboek deelt. 

Breien, haken en borduren: bij ‘Het wollige schaap’ kan het allemaal. 
In onze groep zitten ervaren handwerksters, maar ook beginners zijn van harte 
welkom! Handwerken in een groep is leuker dan alleen. 
We leren van en inspireren elkaar!

Nieuwsgierig geworden? 
Kom dan op donderdag tussen 13.00 
en 15.30 uur langs in buurthuis 
Jeruzalem, Casper Houbenstraat 
109. Deelname is gratis. Neem voor 
meer informatie contact op met Thea 
Bosboom, 
via hetwolligeschaap@gmail.com, 
013 571 47 62 of 06 226 42 389.

Natuurlijk werkt zo’n platform alleen als er genoeg mensen op actief zijn. Con-
tourdeTwern zoekt dan ook bewoners, verenigingen en wijkorganisaties die in 
het gebied Koningshaven met Wikiwijk aan de slag willen. 

Heb jij interesse of ben je benieuwd naar de mogelijkheden? 
Kijk dan eens op www.wikiwijktilburg.nl. Wil je graag eens doorpraten over de 
mogelijkheden van Wikiwijk voor jou(w wijkorganisatie)? 
Stuur dan een email naar communicatie@contourdetwern.nl.  
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Gezondheidscentrum Piushaven

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

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

ContourdeTwern in 
Gezondheidscentrum Piushaven

Adres: 
E-mail: 
Telefoon:  
Website: 

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

Wereldstad in de Piushaven

Aan de slag met Wikiwijk?



Waar zouden we zijn zonder vrijwilligers? 
Ze zetten zich belangeloos in voor een ander. 
Hoog tijd om hen eens in het zonnetje te 
zetten. Daarom krijgt iedere editie een 
vrijwilliger een etentje voor twee personen 
aange boden bij HeAVENS Kitchen! 

‘Na een tijdje pensioen ga je je vervelen’
Toen Sjef Mommers (74 jaar) tien jaar geleden met 
pensioen ging, was thuis zitten even leuk. “Maar na een 
tijdje ga je je vervelen”, vertelt hij. En dus zocht hij vrij-
willigerswerk. In eerste instantie werkte hij als oppas bij 
een school. “Na drie jaar zag ik een advertentie van La 
Poubelle. Ze zochten mensen op de fietsafdeling. Dat is 
wat voor mij, dacht ik!”

Sjef en zijn vrouw genoten van een heerlijke avond

Inmiddels werkt hij er al vijf jaar, drie dagen in de week. “Ik demonteer oude 
fietsen die binnenkomen van het BAT. Ik haal de goede onderdelen eraf zodat 
mijn collega’s daar weer nieuwe fietsen van kunnen maken of fietsen mee op 
kunnen knappen. We werken er met een man of twintig. Ik vind het leuk, ben 
graag met mijn handen bezig. Ik heb dan ook vijfendertig jaar bij Daf gewerkt.”

Trouwe medewerker
Veel medewerkers op de fietsafdeling van La Poubelle zitten in een traject naar 
werk via de gemeente. Sjef gaat daar heel goed mee om, vindt Els Kox van La 
Poubelle die hem nomineerde voor deze rubriek. 

Els: “Sjef is een trouwe medewerker. Hij helpt anderen vooruit. Ze zien dat Sjef 
belangeloos komt werken terwijl zijzelf daar misschien tegenop zien. Zo helpt 
hij mensen het traject door.”

HeAVENS Kitchen
grillin & chillin!

Heerlijke mosselen
Sjef voelt zich vereerd dat hij mag eten bij HeAVENS Kitchen. Samen met zijn 
vrouw werd hij er een zaterdagavond goed verzorgd. “We hebben allebei mos-
selen gegeten, die smaakten heerlijk! De zaak ziet er mooi uit en de bediening 
is heel vriendelijk. Het waren allemaal jongedames.” Missie geslaagd! 

Vis en vlees vers van de Spaanse houtskoolgrill, hippe cocktails in een 
trendy omgeving middenin de bruisende Piushaven. Dat is HeAVENS 
Kitchen. De kleine kaart heeft voor ieder wat wils, van geroosterd 
lamsvlees tot een fantastische ribeye en van de nu al beroemde 
gamba’s tot vegetarische couscous met seizoensgroente. 
HeAVENS Kitchen: grillin &chillin!
http://www.heavenskitchen.nl 
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Vrijwilliger in HeAVEN
Tekst: Melinde Bussemaker

Fotografie: Hans van Dongen



Recept van vroeger,
ingrediënten van vandaag.

Riet (68): ‘Mijn kleindochter en ik houden van taarten bakken. Appeltaart is favoriet, 

maar we verzinnen regelmatig een nieuw recept en halen dan gezellig samen de 

boodschappen bij de AaBe Fabriek. Laatst vond ik daar ook een mooie stoel voor 

mijn nieuwe tafel. Het is heel praktisch dat al die fijne winkels bij elkaar zitten.’ 

www.aabefabriek.nl

Ontdek ‘t in de AaBe Fabriek

Ingrediënten 
van Lidl 

en Jumbo

Theedoek en
keukenschort 
van Zeeman

Tafel van 
Pronto Wonen 

Stoel van 
Xooon 



Foto: Hans van Dongen

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 Hans van Dongen onder de loep.

Een heel ander licht Tekst: Beewee Nederkoorn

De verwonderingwekkende foto hier-
boven is gemaakt met behulp van 
HDRtechniek, liet fotograaf Hans 
van Dongen me weten. Ik heb even 
opgezocht wat dat betekent. HDR 
blijkt voor High Dynamic Range te 
staan en als ik het goed begrepen 
heb, is het een techniek waarmee 
je heldere foto’s kunt maken van 
donkere dingen. Bijvoorbeeld van de 
restanten van het kantoorgebouw 
van de AaBefabriek in de duistere 
nanacht, even voor het aanbreken 
van de morgen.

De van onderen verlichte wolken
sluier kondigt de komst van de zon 
aan, die weldra de drie sterren boven 
de bomen onzichtbaar zal maken. 
Maar je ziet verder aan de lucht en 
aan de brandende straatlantaarns 
dat het nog echt donker is. 

slaapkamers gehad.
Maar dat je alles op de foto ondanks 
de nachtelijke duisternis zo helder 
en gedetailleerd kunt zien, komt niet 
door de bouwlampen. Dat komt door 
die HDRfototechniek, waarmee je 
dus letterlijk een heel ander licht 
op de zaak kunt werpen. Waarmee 
je dingen kunt laten zien die in de 
werkelijkheid niet zo te zien zijn. En 
als je naar de half afgebroken pilaar 
in het midden van de foto kijkt, dan 
lijkt het alsof je met HDR zelfs beton 
kunt veranderen in goud.
“Dûh!”, hoor ik de firma Raijmakers 
uit Someren nu roepen. “Wij heb-
ben geen rare fotografische techniek 
nodig om beton in goud te verande-
ren, hoor! Wij doen dat met graaf-
machines, sloophamers en pneuma-
tische betonscharen, en dan wordt 
het nog écht goud ook!”

Rechts buiten beeld staat een felle 
bouwlamp. Dat kun je afleiden uit de 
blauwige gloed op de zijkant van de 
cabine en op de schep van de graaf-
machine. Ook de schittering op de 
chromen zuigerstang boven aan de 
graafarm wordt veroorzaakt door die 
bouwlamp. De blauwgroene gloed 
op het gebouw in de verte, helemaal 
rechts, verraadt dat daar ook een 
bouwlamp op gericht staat. 
Als je naast de fotograaf zou heb-
ben gestaan toen ‘ie de foto maakte, 
had je heel andere kleuren gezien 
dan dat je op deze foto ziet. Het zou 
vanwege al die bouwlampen allemaal 
een stuk blauwiger geweest zijn. Wie 
me niet gelooft moet het maar e’s 
gaan vragen aan de bewoners van 
de huizen daar helemaal links, aan 
de Hoevenseweg. Die mensen heb-
ben zo’n blauwige gloed tot in hun 

Ten slotte nog dit: de achternaam 
Raijmakers schijnt z’n oorsprong 
in de regio Helmond te hebben. Er 
wordt beweerd dat de naam verwijst 
naar het oude beroep van wielenma-
ker, radenmaker. Dat kán natuurlijk. 
Maar wat ze in de buurt van Hel-
mond vroeger vooral veel hadden, 
was veen. Dus ze hadden geen wie-
lenmakers nodig, maar mensen die 
turf staken en mensen die greppels 
voor de afwatering groeven. Laat ik 
nou toevallig weten (vraag me niet 
waarom) dat een veengreppel ook 
wel een ‘raai’ genoemd wordt, dus u 
snapt dat ik denk dat de familienaam 
Raijmakers verwijst naar het oude 
beroep van veengreppelgraver. Voor 
een graafmachinebedrijf met die 
naam uit Someren – dertien kilome-
ter onder Helmond – klinkt dat toch 
een stuk aannemelijker?
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Nieuwe tuinierders en een enthousiaste vrijwilliger!

Achter buurthuis De Spil bevindt zich een buurtmoestuin. In deze tuin bevin-
den zich 10 tuintjes waarin buurtbewoners hun eigen groenten en ook bloemen 
laten groeien. Het idee achter deze tuin is dat de tuinierders samen werken aan 
de mooie tuin (en kruidentuin!) zodat ook bezoekers van De Spil en bewoners 
kunnen genieten van deze tuin. 

Zou je het leuk vinden om ook een tuintje te hebben? 
Dat kan, want er komen een aantal tuinen vrij. Voorwaarde is dat je de tuin 
bijhoudt en ook af en toe samen met de andere tuinierders een activiteit 
onderneemt (bijvoorbeeld het gezamenlijk afvoeren van afval en het onder
houden van het kruidentuintje). 

Daarnaast zoeken we een vrijwilliger met groene vingers die het leuk vindt om 
te adviseren, te informeren en die ook af en toe meehelpt. We zoeken iemand 
met groene vingers, een dosis enthousiasme en je vindt het leuk om mensen 
samen te brengen en activiteiten rondom de tuin te organiseren. 

Stichting Thuishaven Tilburg 
organiseert dit jaar alweer 
voor de 12e keer het klein-
schalige en gezellige Lichtjes-
feest in de Piushaven. 
Op vrijdagavond 12 december, de 
voorlaatste vrijdag voor de kerst, 
tussen 19:30  21:30 uur is iedereen 
welkom tussen het parkje van de 
Vendeliersstraat en de middenpier. 

Op zondag 14 december vindt er bij Buurthuis Jeruzalem een 
rommelmarkt plaats in Kerstsfeer.

• Van 10:00 tot 16:00 uur
• Entree €1.00 per persoon
• Kinderen tot 12 jaar gratis
• Tafel huren: €7.50
• Kraam huren: €10.00
• Meer informatie bij Buurthuis Jeruzalem of Wil Aarts (06 467 122 03)

Buurtmoestuin De spil zoekt… 12 december: Lichtjesfeest

Rommelmarkt in Kerstsfeer

 
Wil je meer informatie of je opgeven als vrijwilliger/nieuwe tuinierder? 
Neem contact op met Irene Heitling heitling@home.nl

Het Lichtjesfeest is ontstaan rondom het feestelijk onthaal van de wintervaar-
tocht van de Tilburgse Kanoclub. Er is een gevarieerd programma met  muziek, 
verhalenvertellers, straattheater in de sfeer  van Dickens en Anton Pieck door 
de studenten van het ROC. De warme chocolademelk en glühwein, een heuse 
pannenkoekenbrandweerwagen en de schaapherder met mooie schapen 
maken de sfeer compleet. 

Bezoekers worden uitgenodigd in 
Anton Pieckstijl gekleed te komen óf 
om een lampionnetje of lichtje mee 
te nemen. De schepen van de muse-
umhaven zijn sfeervol verlicht en 
ook steeds meer ondernemers in het 
havengebied versieren hun panden. 
Na het Lichtjesfeest is het een aan-
rader om uit te drijven in de diverse 
horecazaken in het Piushavengebied.  

Het Lichtjesfeest wordt georgani-
seerd vóór en dóór havenliefhebbers 
uit wijk en stad. De organisatie is in 
handen van vrijwilligersorganisatie 
Stichting Thuishaven Tilburg (STT).

Kijk voor actuele informatie op: 
www.piushaven.nl of 
www.tilburgtewater.nl.



 

       

Solex & Step verhuur
 

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

Bedrijfsuitje!   
Familiedag!   
Vrijgezellendag! 
Vriendenclub!

www.nr1solexverhuur.nl
info@nr1solexverhuur.nl

WWW.NR1SOLEXVERHUUR.NL

Coach in de Piushaven

‘Je hoeft niet ziek te zijn 
om beter te worden’
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Merode

“Het was midden in de nacht. Ik 
dacht dat er iemand op het dak liep. 
Toch probeerde ik verder te slapen 
totdat ik plotseling in twee glimmen-
de ogen keek. Ik heb nog nooit zo 
hard geschreeuwd. Ik sprong uit bed 
en heb hem naar buiten gejaagd. 
De volgende dag werd er aan me 
gevraagd waarom ik zo schreeuwde. 
Ja, ik hou niet zo van onverwachte 
gasten ’s nachts. Deze had zichzelf 
via het kattenluikje binnengelaten. 
Dat zat al in de achterdeur toen we 
hier kwamen wonen en gaat soms 
van het slotje af.”

Schot in de roos
Zomaar één van de belevenissen 
van de bewoners van Merode, een 
studentenhuis aan de Merodestraat 
in Tilburg. Een aantal jaar geleden 
betrok een groep Goirlese vrienden 
een woning in de wijk. Vrienden die 
elkaar al sinds de basisschool ken-
nen. Ze gingen het huis uit en via 
een kennis konden ze samen het 
huis aan de Merodestraat huren.  

Dat bleek een schot in de roos, 
gezellig tot op de dag van vandaag. 

Tekst: Katrien van Burken
Fotografie: Ans Beerens

Vier van de vijf heren van Merode: Luuk, Tom, Koen en Bart.

De studies die de heren volgen, 
lopen zeer uiteen. Van fysiotherapie 
tot technische bedrijfskunde. Een 
aantal mannen is zelfs bezig met een 
tweede studie. En dat alles niet eens 
in Tilburg. Maar wonen in Tilburg 
bevalt hen wel heel goed en was een 
“logische keuze”. 

Tilburg studentenstad
De heren van Merode houden van 
een feestje, zowel thuis als buitens-
huis. Tot voor een paar jaar geleden 
gingen ze ook samen op vakantie, 
maar dat wordt iets minder de laat-
ste tijd. Samen de feestjes in Tilburg 
afgaan is vaste prik. Of het nou in 
de stad is, in de Spoorzone of op het 
Stadsstrand. De vrienden zijn in de 
zomer vaak in het Leypark te vinden, 
hun favoriete plek.

Verder hebben de mannen niet zo 
heel veel met de wijk. “Het zit lekker 
dichtbij de stad”. Intensief contact 
met buren of andere studentenhui-
zen is er niet. Ze gaan hun eigen 
gang. De stad Tilburg ligt hen wel 
nauw aan het hart. “Tilburg staat 
goed op de kaart, er wordt de laatste 

jaren steeds meer voor jonge men-
sen georganiseerd. Daarom blijven 
we lekker hangen”. 

Intense relatie
Het huis, liefkozend ‘Merode’ 
genoemd, ziet er goed uit. Het heeft 
een grote woonkamer met houten 
vloer en sfeerverliching. Ook staat 
er een loungebank waar een van de 
heren een ‘intense en intieme relatie’ 
mee heeft. “Je treft hem altijd op het 
loungegedeelte aan. Als een ander 
erop zit vecht hij zichzelf toch weer 
terug op die plek”. De keuken en 
badkamer zien er keurig uit. Maar 
ja, de heren hebben uiteraard net 
gepoetst.. In de ruime achtertuin 
staat de trots van allen; een prachti-
ge barbecue die vaak gebuikt wordt.
 

Een wasmachine is hier niet te vin-
den. “We betalen exclusieve huur, 
dus zonder gas, water en licht. We 
begonnen met een wasmachine maar 
schrokken zo van de rekening na een 
maand dat we dat ding de deur uit 
hebben gedaan. Nu slepen we ieder 
weekend de was naar ‘ons moeder’. 
Zien we die ook nog eens!”. 

Harry
Voor wie het huis aan de Merode
straat meent te herkennen; 
“Harry van de Telfortreclame hangt 
voor het raam. Harry heeft al veel 
moeten verduren, we halen graag 
grappen uit met Harry. Harry gaat 
ook mee met de seizoenen. In de 
winter krijgt hij een kerstmuts op. In 
de zomer liefst een ‘mankini’. 
Wie had die ook alweer liggen..?”. 

Al sinds  2002 liggen ze met 
hun schip in de Piushaven, 
sinds 2007 aan de Havendijk 
bij de draaibrug. Ze wonen 
daar met hun drie kinderen 
van 14, 12 en 10 jaar. 
Miranda en Paul Boschman. 
Samen runnen ze Ataraxia-
Advies, een coaching- en 
adviesbureau voor bedrijven 
en particulieren.

Ataraxia?
“Ja,” vertelt Paul lachend, “die naam 
komt van een Griekse wijsgeer. 
Volgens Epicurus is het hoogste goed 
in het menselijk leven het op zoek 
zijn naar het persoonlijk geluk. En 
dat moet geen euforische toestand 
zijn of zo, maar juist een toestand 
van gelijkmoedigheid. Een geestelijk 
evenwicht: Ataraxia.”
Ataraxia is al in 1996 opgericht. Paul 
en Miranda gaven toen teambuil-
dingstrainingen en andere zoge-
noemde social skillstrainingen aan 
groepen op hun zeilschip op het IJs-
selmeer, de Waddenzee en de Friese 
binnenwateren. 

Psych en coach
Het brein achter AtaraxiaAdvies is 
Miranda. Zij volgde de Academie 
MensArbeid met de studierichting 
Studie en Beroepskeuze en Psycho-
diagnostiek, daarna studeerde ze 
Klinische Psychologie aan de Uni-
versiteit van Amsterdam. Toen de 
kinderen kwamen is Miranda jaren 
werkzaam geweest als behandel
coördinator in de jeugdhulpverle-
ning. Inmiddels is ze fulltime bezig 
als coach, in de breedste zin van 
het woord: ze is én psycholoog én 
spiritueel therapeut en juist die com-
binatie kan heel waardevol zijn voor 

klanten die bijvoorbeeld vastlopen in 
hun werk of leven. AtaraxiaAdvies 
onderscheidt zich dan ook in haar 
korte en effectieve trajecten.

Van vonk naar vlam 
Paul en Miranda hebben een metho-
diek ontwikkeld in de coaching, 
Gusto®coaching genaamd. 
Daarin gaan ze op zoek naar de 
vlam die iedereen in zich heeft. 
Soms hebben mensen nog een klein 
waakvlammetje. Het is hun uitdaging 
om de vonk te vinden waardoor de 
vonk weer gaat gloeien tot een vlam. 
De één is ziek geworden, heeft geen 
baan meer, of zit in een sleur in het 
werk of privé. Of iemand heeft een 
succesvolle carrière en een geweldig 
sociaal leven opgebouwd, maar is de 
sprankeling kwijt en vraagt zich de 
zingeving af. 

Tevens bieden Paul en Miranda 
ondernemers, die gedreven gestart 
zijn met een ideaal en na jaren de 
passie zijn verloren, een klankbord 
om zich weer geïnspireerd verder te 
ontwikkelen.

Doelgroep
AtaraxiaAdvies richt zich op 
individuen die zich persoonlijk verder 
willen ontwikkelen of die tijdelijk 
vastlopen in hun leven of werk. 
Klanten worden doorverwezen door 
werkgevers, verzekeringsmaat
schappijen, UWV of komen als 
ondernemer of particulier.

Balans in het leven
Paul en Miranda zijn allebei docent 
spiritueel therapeut. Je kunt bij hen 
cursussen volgen om meer even-

wicht te brengen in jezelf. Paul: “Niks 
zweverigs, gewoon mensen helpen 
meer naar hun lichaam te luisteren 
en daardoor bewuster te gaan leven. 
Je hoeft niet ziek te zijn om beter te 
worden.”

Sociaal opvallende jongeren
Hiernaast begeleiden Paul en Miran-
da Duitse jongeren met gedrags en 
sociaalemotionele problematiek. 
Het zijn jongens die op dat moment 
ontspoord zijn, in contact zijn geko-
men met justitie en zich niet kunnen 
handhaven binnen een gezin of een 
behandelgroep in een internaat en 
op school. Op het schip krijgen de 
jongeren een dagstructuur om ver-
volgens school weer op te pakken en 
uiteindelijk weer terug bij familie of 
zelfstandig te kunnen wonen. 

Paul: “Wat die jongeren vooral nodig 
hebben, is structuur in hun leven, 
duidelijke grenzen en positieve 
bekrachtiging. En dat bieden wij ze.”

Eendjes
Een bezig stel dus, Paul en Miranda. 
En ze wonen prachtig op hun schip in 

de Piushaven. Vanuit de keuken zien 
ze de eendjes voorbij zwemmen. 
En ook de praktijkruimte waarin de 
gesprekken plaats vinden, is heel 
mooi en warm ingericht. Nieuwsgie-
rig geworden? Meer informatie over 
de cursussen en coachingstrajecten 
van Ataraxia vind je op 
www.helpt.nu. 

Tekst: José de Jonge
Foto: Hans van Dongen



Libanonceder, himalaya ceder, 
wilde kers en vogelkers. Wist 
je dat deze bomen op het 
Schoenerterrein in gevaar 
zijn? De gemeente wil er een 
parkeerterrein voor tachtig 
auto’s maken. Niet als het 
aan een groep bewoners ligt. 
Zij komen met een alterna-
tief: een groene, veilige en 
bijzondere parkeerplaats. 

Het project ‘Groen op de hoek’. Dit 
is het zien van het parkeerterrein als 
groene opgave en het mogelijk beïn-
vloeden van de gemeente. 
Wijkkrant Koningshaven sprak 
Susanne Verheggen, één van de 
initiatiefnemers van Groen op de 
hoek met hart voor de wijk.
‘Koester het groen’

Het groene plan 
Op dit moment is het Schoenerter-
rein (SchoenerstraatGaljoenstraat
Barkstraat) een plek met garage-
boxen en een flink verborgen stuk 
groen, de ‘Verborgen tuin van Pius’ 
genoemd. Het plan van de gemeente 
is om hier een parkeerterrein te 
realiseren. Susanne: “Gelukkig is het 
oorspronkelijke plan, een parkeerga-
rage van meer dan vijf meter hoog, 
van de baan! 

We begrijpen de groeiende parkeer-
behoefte, maar maak de parkeer-
plaats zo groen en veilig mogelijk.” 
Op 28 oktober presenteerde de 
gemeente met hulp van een archi-
tectenbureau en advies van de groep 
bewoners de nieuwste versie van het 
plan. 

Het ontwerp behoudt voor een deel 
het bestaande groen, realiseert 
ongeveer vijfenvijftig parkeerplaat-
sen en is afgeschermd door een 
ecologische wal. 

Op deze wal komt uiteindelijk 
begroeiing.” Het terrein wordt half-
open bestraat en krijgt leilindes op 
de grenzen van de parkeervakken.

Sleutel tot de tuin
Volgens Susanne is het belangrijk 
om een stadsecoloog bij de plannen 
te betrekken. Die kan inschatten in 
hoeverre de bouw schade oplevert 

voor het bestaande groen en wat bij-
voorbeeld de minimale afstand van 
bouw tot boom moet zijn. De wens 
van een aantal bewoners is om met 
een sleutel toegang te krijgen tot de 
tuin.
 
“Zo kunnen we blijven genieten van 
de wuivende bomen en profiteren 
we van de natuur als natuurlijke 
geluidswal en barrière. Bovendien is 
het mogelijk dat niet alleen wij, maar 
de hele wijk van de tuin kan gaan 
genieten, omdat er ook plannen lig-
gen voor een ‘theetuin’.”

Reactie van de gemeente 
Het is afwachten en blijft spannend 
in hoeverre de gemeente met het 
plan instemt. Uiteraard hangt het 
ook af van de kosten die het met 
zich meebrengt. Susanne: “Maar het 
is bekend dat er in de oude binnen-
stad te weinig groen is. 
Groen op de hoek is wat dat betreft 
een prachtig idee. Nu maar duimen 
dat de gemeente ons tegemoet wil 
komen.”

Verborgen 
tuin van 

Pius

Indelingsvoorstel Parkeerterrein Schoenerstraat en ‘Verborgen tuin van Pius’

Suggesties voor inrichting parkeerterrein en 
verborgen tuin, ter bespreking met planteam 10

Poorten met 
slot, alleen voor 
buurtbewoners

Groene wanden
Een wand van 

leilindes
Halfopen 

bestrating
Plantsoenen 
met struiken

Jouw stem 
De wet burgerparticipatie stimu-
leert burgers actief mee te denken 
bij plannen van de gemeente. Zo is 
Susanne vijf jaar geleden terecht-
gekomen bij het Bewonersplatform 
Piushaven (BPP).
 
Van begin af aan zet ze zich in voor 
de wijk en dan vooral voor het 
behoud en uitbreiding van het groen, 
het waarborgen van veiligheid en 
een prettige leefomgeving. 

Denk jij graag mee over dit 
project of ben je geïnteresseerd 
in andere bestaande en nieuwe 
plannen voor de Piushaven nu en 
in de toekomst? Sluit je dan aan 
bij het Bewonersplatform 
Piushaven. Een inspraakorgaan 
dat wijkbewoners een stem geeft! 
Kijk op www.piushaven.nl/
algemeen/organisatie
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fysiotherapie

bekkenfysiotherapie

oedeemtherapie

dry needling

013 - 536 49 44 www.fysiotilburg.nlBarkstraat 29 

 
 

 
 

De bar
Het gezellig samenzijn is een 
belangrijke pijler in de Spaanse
cultuur. De bar neemt dan ook een 
prominente plek in. Goede wijnen, 
goede gastronomie! Hier kun je 
lekker ontspannen, bijkletsen en 
genieten van een heerlijke cerveza of 
temperamentvolle vino. 

Doncurado – cerveceria – mercado – tapas – vinos Nieuwe 
lunchkaart

Rond het middaguur zin in iets 
lekkers? Vergeet de bruine boter-
hammetjes in de broodtrommel, 
kom eens langs bij Doncurado! 

Sinds oktober kun je genieten van 
nieuwe frisse salades en heerlijke 
broodjes en pinxtos!

De gastronomie
Een van de grote attracties in Spanje 
is het genieten van de synergie 
tussen de meest ongelooflijke wijnen 
en de hoge kwaliteit gastronomie. 
Bij Doncurado waarderen ze net zo 
de versheid en kwaliteit van de 
producten. In de vitrine kun je je 
eigen variatie kiezen van heerlijke 
warme en koude tapas. 

Deze tapas zijn krakend vers en 
hoog van kwaliteit. Het aanbod 
wisselt regelmatig en je moet van 
goeden huize komen om ‘nee’ te 
zeggen tegen het dagverse aanbod. 
Juist ook in de sfeer van een lekker 
hapje bij een borrel of drankje bij 
een hapje……en meer hapjes vormen 
ook weer een maaltijd…!

De winkel
Binnenkort ondergaat de winkel een 
complete metarmorfose. 
Het contact met de gasten blijft 
ontzettend belangrijk. De nieuwe 
Winkel is geïnspireerd door de deli-
catessenzaken in Spanje. Proeven 
staat centraal. En het contact met 
en adviseren van de gast. Ook kun 
je de verse producten proeven in De 
Bar en meenemen uit De Winkel voor 
een gezellige Spaanse avond thuis.

Groen op de hoek Tekst: Katrien van Burken



‘Liever arm en gelukkig maar mét muziek’ Tekst: Melinde Bussemaker
Fotografie: Hans van Dongen

Veldhoven, Amsterdam, Amstelveen, Eindhoven, Londen, Amerika, Tilburg: zangeres Mattanja 
Joy Bradley zwerft de wereld over op zoek naar muzikale inspiratie. Haar favoriete stad is New 
Orleans omdat ‘iedereen er zichzelf kan zijn’. Haar thuisbasis is momenteel Fatima. Daar woont 
ze met hond Opa en vriend Yori (drummer van Kyteman) in een huis dat te koop staat. “In januari 
gaan we op reis door Amerika.”

Bij binnenkomst zie je meteen dat 
je te maken hebt met een muzi-
kaal duo: gitaren in de gang en een 
achterkamer waar de piano centraal 
staat. Voor de deur staat pontifi-
caal een oude camper geparkeerd. 
“Daarmee gaan we in januari met 
zijn drietjes door Amerika reizen. 
We starten in Baltimore en zoeken 
onderweg plaatselijke muzikanten. 
Gitaristen, zangers, leden van een 
Marching Band, dat maakt niet uit. 
Ik wil elke maand een American 
traditional (Amerikaanse volksmu-
ziek) opnemen. In de camper komt 
een klein studiootje, dat nu op zolder 
staat. Meer hebben we niet nodig.”

Zingen in subways
“Zo lang als ik me herinner, maak ik 
muziek. Vroeger verkleedde ik me 
en trad ik op voor vrienden van mijn 
ouders. Muziek was mijn favoriete 
vak op school. Toen ik dertien was 
begon ik met gitaar spelen en zingen 

op straat. Ik schreef mijn eigen lied-
jes. Op mijn veertiende kreeg ik mijn 
eerste vriendje. Dat was geen mak-
kelijke tijd. Hij was zes jaar ouder en 
alcoholist. Het was een zwaar leven 
en mijn hart werk gebroken. Vervol-
gens vertrok ik naar Londen om te 
spelen in subways.”

Normaal leven 
Mattanja kwam terug naar Neder-
land en besloot de kunstacademie te 
gaan doen. “Dat was een welkome 
verandering maar de liefde voor 
muziek bleek groter. Na een jaar 
werd ik accountmanager in de loon 
en salarisadministratie. Ik wilde een 
nieuwe start maken. Andere mensen 
met een ‘normaal’ leven zagen er 
gelukkig uit, dat moest ik toch ook 
kunnen? Het bleek niets voor mij. Ik 
kwam tot de conclusie dat ik liever 
arm en gelukkig was mét muziek dan 
rijk en ongelukkig zonder.”

Hard werken
Een tijdlang had ze een parttime 
baan naast Bradley’s Circus, de band 
waar ze nu negen jaar in speelt. 
Uiteindelijk koos ze ervoor om ook 
solo te gaan en haar baan op te 
geven. “Het is hard werken, aange-
zien ik het management doe voor 
mijn eigen werk en dat van Bradley’s 
Circus, maar ik kan er van leven.” 
De carrière van de zangeres kreeg 
een duwtje van Giel Beelen. “In 2012 
riep hij me uit tot Serious Talent. 
Vervolgens vroeg hij me om mee te 
doen aan het televisieprogramma 
de Beste Singer Songwriter. Dat was 
een hele intense ervaring. Normaal 
leg ik een liedje opzij als ik vastloop, 
nu moest ik er elke week één schrij-
ven. Dat lukte. Ik heb veel geleerd 
van het programma maar vond het 
ook lastig om me continu bewust te 
moeten zijn van de camera’s. Alles 
wordt geregistreerd en je wilt je van 
je beste kant laten zien.”

Muziek als therapie
Muziek is haar leven. “Al kun je het 
ook breder zien: ik houd van creë-
ren. 
Er moet iets uit mijn vingers komen, 
iets puurs, dat maakt me gelukkig. 
Schrijven en zingen is bovendien 
therapeutisch, je verwerkt zaken. 
Inspiratie doe ik overal op. Zo nu en 
dan móet ik er even tussenuit. Zo 
heb ik vorig jaar een tijd door India 
gereisd. Op die manier doorbreek 
ik de sleur en heb ik het gevoel dat 
ik weer kan ademen. Ik slurp die 
andere cultuur in me op. 

Muziek maken gaat me niet om de 
roem, maar om de echtheid. Voor 
mij geen poppenkast.” Na het jaar 
Amerika verwacht ze weer terug te 
komen naar Tilburg. “Ik voel me 
hier thuis. Het merendeel van mijn 
vrienden woont hier. In de stad kom 
ik altijd bekenden tegen, op straat of 
in de kroeg.”
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Mattanja Joy Bradley (33 jaar) is 
een Nederlandse singersongwri-
ter. Sinds 2005 is ze de zangeres 
van de Tilburgse blues en rock’n
rollband Bradley’s Circus. In 2013 
werd ze verkozen tot beste blues 
zangeres. 

In 2012 riep radiozender 3FM haar 
uit tot Serious Talent en deed ze 
mee met de Beste Singer Song-
writer. Ze haalde de finale. Op 31 
mei 2013 kwam haar eerste solo
album uit, getiteld Wake Me Up en 
werd haar derde single 
‘Hurricane’ gebruikt voor de 
zomerpromo van HBO.NL. Vanaf 
14 mei 2014 was ze te zien in het 
zesde seizoen van De beste zan-
gers van Nederland. Momenteel 
speelt ze in het voorprogramma 
van de clubtour Rowwen Heze. 

Wat er is? Water is! Prachtig en schaars
De haven zit tot het randje toe vol
Haar kaden en golfslag, verlokkend en fris

Maar dan vaart daar opeens een verloren drol
Voortgestuwd, naarstig, door menselijk pis
Terwijl meeuwen schreeuwen en aalscholvers 
tetteren

En wij willen zwemmen, zo vrij als een vis 
Willen zo graag rondjes reukloos gaan spetteren
Wie lapt die afvoerslang toch aan zijn laars? 

In 2015 grijpt men naar de fles
Het water krijgt dan de bestuurlijke test 

(naar aanleiding van een artikel in het digitale 
Brabants Dagblad d.d. 4-11-2014:
‘Piushaven: open riool of fris zwemwater?’) 

Op een regenachtige zaterdag in 
oktober spuit Thijs Witjes samen 
met zijn neef Jeroen van de Wier van 
Styletrip Graffiti een oude Peugeot 
106 over onder het viaduct van de 
ringbaan. Voor Witjes geen glimmen-
de lak maar juist bruine roest: 

“De auto is van mijn zus Liesbeth 
geweest en zij hield van roestige 
spullen. Het is een eerbetoon aan 
haar. Ze is in 2007 overleden aan 
borstkanker. We kozen voor deze 
locatie vanwege de inspirerende 
plek, het dak boven ons hoofd en de 
voorbijgangers in de wijk.”

Wijkgedicht:
Een schoon nieuwjaar gewenst

Van oude bak naar roestbak

Karin van Spaandonk

Tekst: Melinde Bussemaker Foto: eigendom Thijs Witjes



Zjef Naaijkens

Geraakt door Raakveld Tekst: Carla Segers
Fotografie: Jan Nieuwstad

Een stuk over Raakveld 
schrijven? Uiteraard! 
Maar wat is Raakveld en wat 
gebeurt daar?
Je kunt Raakveld niet in een paar 
woorden omschrijven. Het is zo’n 
zeven jaar geleden opgericht door 
Loutje Bosch en Zjef Naaijkens. Zij 
traden met hun theatervoorstellingen 
regelmatig op bij bijvoorbeeld Ama-
rant en ontdekten hoe de mensen 
opbloeiden door theater en muziek. 
Zjef: ‘Zo’n interactieve voorstelling 
van anderhalf uur is leuk, maar laten 
we zorgen dat mensen hier de hele 
week mee bezig zijn!’ Zo ontstond 
Raakveld; een creatieve zorgwerk-
plaats voor mensen met een verstan-
delijke beperking. Sinds mei 2014 
zijn zij gevestigd aan de Geefhuishof 
71 in het voormalig schoolgebouw 
aan het Stuivesantplein.

Raakveld regelt het
Raakveld biedt dagbesteding. Dat 
houdt in dat je er een aantal dagen 
in de week terecht kunt. 

Iedereen krijgt taken, zoals het dek-
ken van de tafel, de boodschappen 
doen, koken maar ook het onderhou-
den van de stadstuin. Er komen ook 
regelmatig opdrachten binnen waar 
iedereen die wil en kan aan mee-
werkt. Het kan gaan om de catering 
van een feest, kostuums maken, 
kapotte apparaten fixen etc. Tot half 
november is er keihard gewerkt aan 
de bouw van het decor van Thea-
terkoor in Time; een 8 meter lang 
vliegtuig, prachtig beschilderd. 

Is er geen opdracht, dan bepalen de 
deelnemers zelf waar ze aan gaan 
werken. Muziek maken, hun eigen 
radiostation, glas in lood. Onder het 
mom van: ‘u roept wij draaien en zo 
niet, dan toch’ is alles mogelijk.

En laten we vooral Resto de Halve 
Gare niet vergeten. Iedere donder-
dag om half zes kun je aanschuiven 
voor een heerlijke maaltijd, bereid 
met groenten uit eigen tuin, erg 
gezellig en dat voor zo’n €7,.  

Op zoek naar ruimte voor 
jouw activiteiten? 
Denk aan Raakveld.
Vooral in de avonduren en het 
weekend zijn er voldoende ruimtes 
beschikbaar bij Raakveld. Neem bij-
voorbeeld de breiclub. Iedere zondag 
komt een aantal dames samen om 
gezellig samen te breien. Ben je dus 
nog op zoek naar een ruimte voor je 
activiteiten in de avond of het week-
end? Neem dan contact op.

Zjef: ‘We leggen geen druk 
op de mensen. Het gaat er 
ons om dat we ze gewoon 
een fijne dag bezorgen en 
daar doen we iedere dag 
ons best voor’.

Deelnemers worden ondersteund 
door Zjef en Loutje, stagiaires, pro-
fessionele mensen en vrijwilligers. 

Zjef: ‘Juist de mix tussen vrijwil-
ligers, deelnemers, professionals 
en stagiaires zorgt voor een goede 
balans en dat is erg belangrijk’. Er 
zijn nu zo’n 20 deelnemers bij Raak-
veld, maar er is voldoende ruimte 
voor nieuwe mensen. Je kunt bij 
Raakveld jezelf zijn, er wordt geen 
oordeel geveld en het voelt alsof 
je in een grote familie bent beland. 
Welke creativiteit je ook bezit, alle 
kanten worden aangeboord.

Ken je of ben jij iemand die zich 
bij Raakveld wel thuisvoelt? Met of 
zonder verstandelijke beperking, 
als vrijwilliger of als deelnemer? 

Kijk op www.raakveld.nl, bel met 
013 53 53 898 voor een afspraak 
of loop gewoon eens binnen. Je 
wordt met open armen ontvangen.
 
PS: ze zijn hard op zoek naar een 
vrijwillige conciërge!
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Wethouder van Ierlantstraat 33
5021 AT Tilburg | 013 - 5801227

www.leenbakker.nl

Leen Bakker 
AaBe Fabriek Tilburg
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HEIKESTRAAT 64  

 pasfoto
tilburg.nl

De BoodschappenPlusbus, 
samen eropuit!

Ruim vier jaar geleden is in Tilburg de BoodschappenPlusbus 
ontstaan uit een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds en 
ContourdeTwern. De BoodschappenPlusBus is een mobiel ont-
moetingspunt voor 55+ers uit de Gemeente Tilburg die graag 
sociale contacten aangaan, maar ook voor inwoners met een 
(mobiele) beperking. 

Dertig vrijwilligers
Met hulp van vrijwilligers wordt de mogelijkheid geboden om samen uitstapjes 
te maken en boodschappen te (blijven) doen. Bij de BoodschappenPlusbus wer-
ken ongeveer dertig vrijwilligers, als chauffeur of begeleider, en als vrijwilliger 
op het servicebureau voor het maken van het programma en aannemen van de 
boekingen.

Gekkenhuis
“De eerste beldag nadat het nieuwe programmaboekje is verstuurd is het hier 
gekkenhuis”, vertelt Nellie van Ekkendonk, vrijwilliger van de Boodschappen-
Plusbus. We zitten in het servicebureau dat is gevestigd in Wijkcentrum Hey-
hoef, waar iedere dinsdag en donderdagochtend drie vrijwilligers aanwezig zijn 
om de klanten in te schrijven, boekingen aan te nemen en vragen te beant-
woorden.

Drie activiteiten en elke week een boodschappenrit
Hoe werkt de BoodschappenPlusbus?
Nellie: “We hebben een bus waar, naast de chauffeur en een vrijwilliger, zeven 
mensen in mee kunnen. We maken elke maand een programmaboekje dat 
mensen thuisgestuurd krijgen. Mensen kunnen bellen om zich in te schrijven 
voor activiteiten. Per maand mogen ze drie uitstapjes boeken en zich voor 
zoveel uitstapjes als men wil op de reservelijst laten plaatsen. Daarnaast kan 
men elke week een boodschappenrit boeken. Op woensdagochtend en woens-
dagmiddag rijdt de bus om boodschappen te doen. De rest van de dagen, ook 
op zaterdag en zondag, plannen we uitstapjes. Als een rit vol zit, kunnen men-
sen zich op de reservelijst laten zetten. Als er veel animo is proberen we een 
extra bus te regelen, we kunnen dan de bus van het Rode Kruis lenen.”

Koffie en boodschappen                                                                                 
De Albert Heyn, de Jumbo, de Nettorama, de Lidl, en de Boerenschuur in 
combinatie met de Action in Riel zijn de winkels die om beurten op de woens-
dagochtend en –middag worden aangedaan. Nellie: “Eerst gaan we dan koffie 
drinken bij ‘Etenstijd’ of bij ‘Den Overkant’ in Riel.” Kosten voor deze bood-
schappenuitjes zijn €4,00 binnen Tilburg en €6,50 naar Riel. 
De ritprijs is exclusief koffie. 

Thuis ophalen 
Nellie: “De bus vertrekt vanaf zorgcentrum de Reyshoeve in de Reeshof. We 
halen de mensen thuis op en brengen ze uiteraard weer thuis. Het ophalen 
van 7 klanten duurt minimaal één uur. We bellen de klant vanuit de bus als we 
eraan komen, zodat men niet onnodig lang met de jas aan hoeft te wachten. 
Uiteraard helpen we de mensen met instappen en helpen waar nodig met de 
boodschappen. Er is plaats voor rollators in de bus.”

Uitstapjes
De activiteiten regelen de vrijwilligers zelf. “Het is leuk werk om voor iedere 
maand weer een gevarieerd programma samen te stellen. We combineren een 
uitje altijd met koffie, een lunch of diner, afhankelijk van de tijd van vertrek en 
de duur van het uitje. Sommige activiteiten zijn dagvullend, andere in de mid-
dag of de avond. We proberen goedkope en duurdere uitstapjes af te wisselen 
en proberen natuurlijk in te spelen op seizoensgebonden uitjes. De kosten van 
een rit worden berekend aan de hand van de afstand, de entree en eventueel 
andere kosten. In het programmaboekje staat bij de ritprijs altijd vermeld wat 
is inbegrepen en wat niet.

Ideeën 
Mensen kunnen zelf ook met ideeën voor uitstapjes komen. Nellie: “Een vaste 
klant vertelde dat ze zo graag nog eens naar Helmond en AarleRixtel wilde, 
omdat ze daar geboren en opgegroeid was. Toen hebben we daar een uitje van 
gemaakt. We zijn gestopt voor het huis van haar opa, zij vertelde over haar 
herinneringen van die tijd en de overige klanten genoten mee van haar leuke 
verhalen. Regelmatig krijgen we van klanten maar ook van hun familieleden 
ideeën aangereikt die wij weer uitwerken tot een leuke uitstap.”

Programma 
Zomaar een greep uit het programmaboekje (van november): Een toeristische 
route naar Boxtel, Kerstshow Intratuin Halsteren, Excursie naar een edelher-
tenboerderij in Hulten, Museum Speelklok Utrecht, Herfstconcert Theaters 
Tilburg, Kildonkse molen HeeswijkDinther, Dineren bij de Rooi Pannen. Nellie: 
“De chauffeur bekijkt vooraf hoe hij gaat rijden en zoekt een toeristische route 
zodat er onderweg ook wat te zien valt. 

Tekst: José de Jonge
Foto: Archief ContourdeTwern

In principe mijden we de snelwegen, behalve wanneer we bijvoorbeeld naar 
Kijkduin gaan of Amsterdam. 

Vriendschappen 
Dat de BoodschappenPlusbus ook een sociale functie heeft moge duidelijk zijn. 
Nellie: “Er wordt heel wat gekeuveld in de bus, zo gezellig. En er ontstaan ook 
vriendschappen. Mensen die elkaar door de bus hebben leren kennen, gaan bij 
elkaar op de koffie. We horen regelmatig als we de mensen ophalen: ‘Wat leuk 
ga jij ook weer mee?’ Het is als vrijwilliger fijn om te zien dat je mensen een 
leuke dag bezorgt.”

Tevreden klant 
Ik bel mevrouw Nouwens, 87 jaar, een trouwe klant van de Boodschappen-
Plusbus. “Ja, ik ga al voor het derde jaar mee. Ik schrijf me iedere maand in 
voor drie uitstapjes. Ik kies dan gewoon wat ik het leukst vind. Zo heb ik me 
voor volgende maand onder andere ingeschreven voor de toeristische route 
naar Moergestel. Omdat we een stop maken bij een palingrokerij. Ik ben gek 
op paling!”. Mevrouw Nouwens is ook bijzonder te spreken over de vrijwilligers. 
“Ze helpen je als het nodig is en ze zijn allemaal even vriendelijk.”

Aanmelden
De BoodschappenPlusBus is laagdrempelig. Geïnteresseerden kunnen zich zelf 
inschrijven, zonder indicatie. Het aanmelden en boeken van activiteiten kan 
telefonisch op dinsdag en donderdagochtend tussen 09.00 en 12.00 uur via 
(013) 572 83 89. Na de aanmelding krijgt u maandelijks het programmaboekje 
thuisgestuurd.



Joël werkt graag in de samen zijn oom 
ingerichte ruimte in de Bouwplaats

Foto:Xzi Xzi Photography
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van de Braak & Maas
fysiotherapie

Specialismen:

Fysiotherapie Dry needling

Revalidatie na operatie of beroerte

Geriatrie fysiotherapie, Parkinson

Medical tapingSportblessures

Looptrainingen (etalagebenen)

Hyperventilatieklachten, COPD

Prinsenhoeven 36

Gratis parkeren voor de deur Valt onder de aanvullende verzekering

Contracten met alle 
verzekeringsmaatschappijen

Geen verwijzing van huisarts nodig
(wel bij behandeling aan huis)

013 5420685 info@vdbraakenmaas.nl www.vdbraakenmaas.nl

Decemberactie
heren

Op vertoning van uw Willem II 
clubkaart of seizoenkaart:

Knippen €14.00 ipv €17.50

Clercxstraat 57
Revlon Orofluido d:fi uniq one

013 542 3418

‘Ik deed modeshows met 
mijn Barbiepoppen’

11 vragen aan..... Miranda Winter

The sky is not the limit, dat 
is het motto van mode-ont-
werper Joël Toeange. Met zijn 
zeventien jaar is hij één van 
de jongste ontwerpers van 
Nederland. Zijn designs zijn 
extravagant en opvallend. 
“Ik maak het zo gek en zo 
mooi mogelijk. Ik benadruk 
de sterke punten in mensen, 
zij moeten zich op hun gemak 
voelen.”

Joël maakt kleding op maat voor 
zijn label ‘La Joel’. Hij ontwerpt en 
naait gala, bruids en gypsyjurken, 
theaterkostuums en danskleding. 
Dat doet hij vanuit zijn atelier in 
Bouwplaats Jouwplaats in de Gal-
joenstraat. “Samen met mijn oom 
richtte ik deze werkruimte in. Ik kan 
er heerlijk rustig werken aan de tafel 
met mijn muziek aan. Het is fijn om 
tussen andere creatievelingen te 
werken, al ben ik best op mezelf.”

Tekst: Melinde Bussemaker
Fotografie: Toon van Kaam

Drie jaar oud 
Toen hij een jaar of drie was leerde 
hij rijgen met een botte naald. “Mijn 
moeder naaide thuis en wilde niet 
dat ik met scherpe naalden aan de 
slag ging. Stiekem haalde ik de spul-
len van zolder en maakte ik mijn 
eerste Barbiejurkje.” Er volgden nog 
vele poppenjurkjes. “Mijn oom zit 
ook in de mode en bracht restanten 
stof naar mij. Daar maakte ik jurkjes 
van. Ik deed modeshows met mijn 
poppen en knipte de patronen op 
gevoel. Zo leerde ik veel over hoe 
stof valt en wat je er mee kunt. Mijn 
jongste zusje is ook vaak slachtof-
fer van mijn creaties. Dan gaat ze in 
een jurk van mij naar het kerstgala. 
Stiekem vindt ze dat wel leuk.”

Zingen in musicals
Joël heeft altijd geweten dat hij 
kleding wilde maken. “Het is een uit 
de hand gelopen hobby. Eigenlijk is 
het mijn plan B, maar aangezien ik 
overal in wil uitblinken is het inmid-
dels meer dan dat. 

Ik volg naast mijn opleiding ROC 
Mode en Maatspecialist in Tilburg ook 
op zaterdag de vooropleiding voor 
Musicaltheater van Fontys. Zingen 
en toneelspelen vind ik fantastisch. 
Ik heb bijvoorbeeld in het koor van 
Joseph gezongen, een musical van 
Joop van de Ende. Ook daar wil ik 
graag mee verder.”

Sterren aankleden
Hij is met zijn zeventien jaar geen 
doorsnee student. “Ik heb ook vooral 
vrienden die ouder zijn. Ik drink 
niet en ga niet uit. Ik houd me bezig 
met kleding en musical.” Zijn car-
rière startte echt toen hij meedeed 
aan Kunstbende. “Ik werd derde van 
NoordBrabant met mijn modeshow. 
Een illusioniste en danseres was zo 
enthousiast over mijn kleding dat 
ze me vroeg om jurken voor haar 
te ontwerpen. Nu draagt zij mijn 
kleding. Of ik er beroemd mee wil 
worden? Ja, dan krijg ik waardering 
voor wat ik doe. Het lijkt me gaaf 
om sterren aan te kleden en mooi te 
maken. En dat mensen naar mij toe-
komen voor mijn visie op kleding.”

Kijk voor meer informatie op 
www.lajoel.com 

‘Ik wil dat mensen komen 
voor mijn visie op kleding’

Wie ben je en wat doe je?
Ik ben Miranda Winter. Ik ben 
beeldend kunstenaar en zelfstandig 
ondernemer. Ik organiseer 
(artistieke) buurtprojecten. Ik heb 
in mijn eigen wijk Jeruzalem afgelo-
pen jaren al van alles gedaan. (Vaak 
samen met andere zeer betrokken 
Jeruzalemmers!) Maar ook in andere 
buurten in Tilburg. Momenteel werk 
ik mee aan de Buurtparade in Korvel 
en de Buurtparade in de Reeshof. 
Ook ben ik aanspreekpunt van de 
Nieuwe Jeruzalemmer Courant.

Verliefd, verloofd, getrouwd?
Ik ben getrouwd en heb twee 
schatten van dochters.

Wat is je favoriete boek?
De trilogie “Het Gouden Kompas”, 
“De Amberkleurige kijker” en “Het 
Listige mes” van Philip Pullman. (Nog 
niet gelezen? Doen!!) Verder lees 
ik veel kinderboeken en ben ik gek 
op de boeken van Toon Tellegen en 
Tonke Dragt.

Wat is je favoriete muziek?
“Earth, wind and Fire”. Maar samen 
met de meiden in de auto hard mee-
zingen met Guus Meeuwis doe ik ook 
graag.

Waarvoor mag je ‘s nachts 
wakker worden gemaakt?
Mooie, goede en creatieve ideeën.

Wat vind je de mooiste plek 
in je omgeving?
De lampenkappen van buurt
bewonerster Marieke Vromans aan 
de lantaarnpalen in de Caspar 
Houbenstraat. Vooral ’s avonds zijn 
ze heel sfeervol en knus. En de voor-
tuin van Buurthuis Jeruzalem is nu 
ook erg mooi!

Wie zou je wel eens willen 
ontmoeten en waarom?
Jeanne van Heeswijk. Zij is een com-
munity artist die hele mooie projec-
ten heeft gedaan. 
(zie www.jeanneworks.net). 

Ik vind haar werk en werkwijze zeer 
inspirerend. Momenteel volg ik de 
postHBO opleiding “Kunstenaar in 
de Samenleving” (KiS) en zal ik haar 
als gastdocent gaan ontmoeten.

Wat zou je veranderen als jij 
de burgemeester van Tilburg 
zou zijn?
Tilburg op de kaart zetten als een 
stad waar het goed wonen is omdat 
er in heel veel wijken en buurten 
mooie, leuke en goede (grote en 
kleine) initiatieven en betrokken 
buurtbewoners zijn. Deze sociale ini-
tiatieven op die wijze ook waarderen. 
Het zijn de parels van de stad.

Waaraan zou je je laatste 
tientje uitgeven?
Dat vind ik moeilijk. Maar ik vind het 
wel belangrijk dat het iets met mijn 
gezin en/of anderen is.

Wil je verder nog iets kwijt?
Jeruzalem is een fijne wijk waar je 
mag zijn wie je bent.

Aan wie zullen we deze vra-
gen de volgende keer stellen?
Mijn bijzondere buurvrouw met 
mooie wensen: Linda Cascu
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welkom thuis

Onderzoek bereikbaarheid Hoogvenne boekt snel resultaat

Op maandag 27 oktober was het zover. Nadat in zowel 
Hoogvenne als Tivoli onderzoek was gedaan naar de 
bereikbaarheid en verkeersveiligheid stond het onderwerp op 
de agenda van de gemeenteraad. 
De commissie Leefbaarheid vergaderde op verzoek van het CDA en de TVP over 
de afsluiting van de Sint Josephstraat. Wethouder Mario Jacobs gaf zich snel 
gewonnen, aangezien de meeste fracties het eens waren met de vele aanwezi-
gen op de publieke tribune. De blokkade op de Sint Josephstraat waardoor het 
verkeer niet meer linksaf de Ringbaan Oost op kon rijden wordt op korte ter-
mijn verwijderd. Blijdschap alom natuurlijk. Met name voor de wijken Armhoef 
en Tivoli betekent dat een heel snel einde aan het vele sluipverkeer door de 
wijk vanwege de blokkade. Ook voor Hoogvenne betekent dit een aanzienlijke 
verbetering van de bereikbaarheid, al staat er nog meer op het spel.

Onderzoek
Sinds de invoering van het eenrichtingsverkeer op de Cityring, het vorderen 
van de bouw aan de Piushaven en de opening van de nieuwe brug (D’n Ophef) 
is de verkeerscirculatie (oftewel de bereikbaarheid) in Hoogvenne ingrijpend 
veranderd. In juni werd het tweerichtingsverkeer op het parkeerterrein voor de 
Harense Smid teruggedraaid, de rijrichting in de Lanciersstraat omgedraaid en 
de Sint Josephstraat deels afgesloten van de Ringbaan Oost. Het resultaat: een 
nog slechter bereikbare wijk en veel onveilige verkeerssituaties.

In september nam een groep bewoners het heft in handen en werd in de hele 
wijk Hoogvenne een enquête uitgezet. Doel was om alle ervaringen (zowel de 
positieve als de negatieve) in kaart te brengen. De reacties op de enquête van-
uit de wijk waren overweldigend. Van de 670 aangeschreven adressen deden 
maar liefst 313 bewoners mee aan het onderzoek. Een hele goede respons en 
daarmee waren de  resultaten representatief voor de hele wijk. 

De belangrijkste conclusies uit de enquête op een rij:
• 55% van de bewoners vindt dat het sluipverkeer in de wijk is toegenomen. 
• 61% vindt de verkeersveiligheid voor autoverkeer is afgenomen.
• Maar liefst 91% vindt dat de bereikbaarheid van Hoogvenne is afgenomen.
• Maar liefst 84% beoordeelt de bereikbaarheid van de wijk als slecht of zeer 

slecht.
• 80% van de bewoners is voorstander van het openstellen van de 40 meter 

Lanciersstraat tussen de Jan Aartestraat en Hoogvensestraat
• 60% van de bewoners geeft aan dagelijks of enkele keren per week via de 

wijk Tivoli richting de Ringbaan Oost te rijden (33% doet dit dagelijks, 27% 
enkele keren per week).

• 63% van de bewoners vindt de verkeerssituatie ter hoogte van D’n Ophef 
onveilig, 64% vindt dat ook door de illegaal geparkeerde auto’s aan de 
Piushaven.

• Maar liefst 82% van de bewoners is van mening dat bij de uitvoering van 
het Tilburgse Verkeers en Vervoersplan en het Masterplan Binnenstad de 
wijk Hoogvenne volledig de dupe is geworden. 

• Maar liefst 94% van de bewoners is van mening dat de gemeente opnieuw 
moet kijken naar de bereikbaarheid c.q. verkeerscirculatie van de wijk. 

Uit de vele reacties die de organisatoren van de enquête ontvingen bleek ver-
der dat de bewoners de afsluiting van de middenberm van de Ringbaan Oost bij 
de St. Josephstraat als een onnodige en onzinnige maatregel ervaren die vooral 
een toename van het sluipverkeer door de (te) smalle woonstraten veroor-
zaakt. Met het opheffen van de afsluiting is dus een belangrijke stap gezet.

Vervolg
Voorafgaand aan de commissievergadering zijn de resultaten van de enquê-
te aangeboden aan verantwoordelijk wethouder Mario Jacobs. De wethouder 
wilde de verkeerstellingen die momenteel lopen afwachten en graag begin 
december verder in gesprek met de bewoners. Door de commissievergade-
ring kwam de situatie onverwachts in een stroomversnelling terecht. 
Met het verwijderen van de blokkade aan de Sint Josephstraat is een 
belangrijk struikelblok verholpen. De wethouder heeft toegezegd om het 
gesprek met de bewoners voort te zetten en op basis van de enquête en 
de tellingen te kijken naar de situatie. Feit blijft dat veel bewoners via de 
Harense Smid en de Lanciersstraat tegen het verkeer in de wijk inrijden. En 
ook de verkeersveiligheid ter hoogte van BIKU, de nieuwe brug en de vele 
geparkeerde auto’s blijven punten van zorg. 

Specialist in progresgebak en worstenbrood

Elke dinsdag: 4 broden naar keuze €8.25

Hoevenseweg 55 Tilburg 013-5424177

www.bakkerijkouwenberg.nl

Fotografie: Jan Nieuwstad
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Kringloopwinkel La Poubelle
Hoevenseweg 3, Tilburg
maandag 13.00 - 18.00 uur
dinsdag - vrijdag 10.00 - 18.00 uur
zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Inname goederen
Havendijk 20, Tilburg
maandag - vrijdag 9.00 - 18.00 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

“Er waren eens… 3 flats”

Laat zich zien!
In Jeruzalem stonden ooit drie 
kenmerkende flats. De flat aan de 
Caspar Houbenstraat is al gesloopt 
en vervangen. In januari gaan ook 
de flats in de Twentestraat en de 
Veluwestraat plat.

Je oude woning bezichtigen?
Heb je in een van deze flats gewoond 
en wil je je oude appartement in de 
Twentestraat of Veluwestraat graag 
nog een laatste keer bezichtigen? 
Neem dan contact op met Miranda 
Winter: 06445 38947, of mail naar  
winterbij@gmail.com.

Museum, eetcafé en 
culturele avonden
In november en december is het 
appartement van Twentestraat 103 
omgetoverd tot een museum waar je 
ook een hapje kunt komen eten en 
iets drinken onder het genot van een 
live act. 

Even voorstellen… 
Fred Vermaas (58) 
bemant de kassa van de winkel

 “Ja, voor de liefde, he?” vertelt Fred 
in antwoord op de vraag waarom hij 
veertien jaar geleden naar Tilburg 
kwam. 

Katholiek
“Ik ben geboren en opgegroeid in 
een dorpje in Gelderland. Toentertijd 
was er weinig tot geen begrip voor 
homoseksualiteit. Ik heb er zelf ook 
veel moeite mee gehad, ook van-
wege mijn katholieke achtergrond. Ik 
trouwde, kreeg twee kinderen. Maar 
dat huwelijk was het niet voor mij, 
dat zul je begrijpen.” 

Afgekeurd
Al op zijn 23e werd Fred afgekeurd 
vanwege reuma. Toch heeft hij 
heel zijn leven, met tussenpozen, 
gewerkt. “Ik ben geen type om hele 
dagen thuis te zitten, ik wil onder 
de mensen zijn. Dus als ik kon, dan 
werkte ik. Altijd in winkels en super-
markten.” Samen met zijn dochter 
kwam hij in Tilburg wonen. “Mijn 
dochter wilde met papa mee. Mijn 
zoon bleef bij mijn ex.”

Schulden
Fred vond ook hier een baan bij een 
supermarkt. Maar… “De laatste dag 
van mijn proeftijd werd ik op mijn 
scooter ondersteboven gereden en 
kwam ik in het ziekenhuis terecht. 

Toen kreeg ik mijn ontslag, dat was 
behoorlijk zuur kan ik je zeggen.”
Privé liep het ook allemaal niet 
lekker. “Mijn vriend liet me met 
schulden zitten en zo kwam ik in de 
schuldhulpverlening terecht. Voor 
mijn dochter vond ik dat nog het 
ergst. Ik heb zelfs nog een tijdje op 
straat geleefd. Maar mijn dochter 
nooit, ik zorgde wel altijd dat ik voor 
haar onderdak had.”

Een tafel, vier stoelen en 
een brood
Ook is Fred bekend bij de voedsel-
bank. “Van twee kanten. Ik ben er 
klant geweest en heb er als vrijwil-
liger gewerkt. Dat laatste twaalf 
jaar lang.” In 2007 kwam hij uit de 
schuldsanering. 
“Ik weet het nog zo goed. Ik kreeg 
een flat in West. Samen met mijn 
dochter en zoon en schoonzoon heb 
ik toen Kerst gevierd met een tafel, 
vier stoelen en een brood. Ik was er 
supergelukkig mee.”

Diamant
Door de reuma heeft Fred last van 
botontkalking. Op eigen verzoek 
kwam hij bij de Diamantgroep 
terecht. “Dat is voor mensen met 
een verstandelijke of lichamelijke 
beperking. Ik kan bijvoorbeeld niet 
tillen en ik kan ook geen hele dagen 
werken, dat hou ik lichamelijk niet 
vol. Bij Diamant zoeken ze dan 
naar passend werk voor je. Ik heb 
veel verschillende banen gehad via 
Diamant. Ik begon in een buurthuis 
achter de bar, maar daar moest ik 
door bezuinigingen weg. Toen heb ik 
een tijdje in de bibliotheek gewerkt, 
maar na een schouderoperatie ging 
dat ook niet meer. Ook heb ik nog 
bij de fietsenstalling van de schouw-
burg gewerkt, maar dat vond ik niks. 
Uiteindelijk vroegen ze: ‘Wat wil je 
zelf het liefst?’ Ik zei meteen: ’In een 
winkel, achter de kassa.’ 

En toen kwamen ze met La Poubelle 
aan. Eerlijk, ik had er nog nooit van 
gehoord. Maar ik ging op sollicitatie-
gesprek en het voelde meteen goed.”

Warm bad
Sinds mei 2011 werkt Fred nu in 
de winkel. En hij is er superenthou-
siast over. “Ik voel me hier zo op 
mijn plaats! Weet je, je wordt hier 
gewaardeerd om wie je bent en om 
wat je doet. Zo simpel is het. Ik heb 
hier het vertrouwen in de mensheid 
terug gekregen. Dat was ik echt 
een beetje kwijt. Door mijn relatie, 
door werkgevers, door medici. Maar 
hier… het is een warm bad waar je in 
terechtkomt. Ik heb het hier gewel-
dig naar mijn zin. Leuke collega’s, 
veel gezelligheid onder elkaar. En 
met de klanten heb ik ook altijd een 
goed contact. Hier hou ik het wel vol 
tot aan mijn pensioen. En daarna 
blijf ik gewoon als vrijwilliger.”

Tekst: José de Jonge
Fotografie: Toon van Kaam
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Panta Rhei haalt de 
bibliotheek binnen!

BS Fatima bezoekt Houbenstaete Burendag in Jeruzalem

Cultuur Met Kwaliteit op Pendula

In de groepen 1 t/m 4 op OBS Panta 
Rhei is de bibliotheek voortaan héél 
dichtbij: ín de klas! We vinden het heel 
belangrijk dat kinderen vooral plezier 
in lezen hebben en daardoor meer 
leeskilometers gaan maken. 

We werken hieraan met mooie en aan-
trekkelijke boeken in speciale biblio-
theekkasten en in samenwerking met Maandag 22 september is door juffrouw Elly, juffrouw Rosemarie en meneer 

JanPiet het plan ondertekend om cultuur op Pendula nog beter in te zetten. 
Het plan heet Cultuur Met Kwaliteit, kortweg CMK. In dit plan is beschreven 
hoe het cultuuronderwijs tijdens en na schooltijd ingezet gaat worden. Ook dit 
project wordt weer uitgevoerd i.s.m. opvang op Pendula.

Naast de vertegenwoordigers van school waren ook aanwezig Peter Kok 
namens Bibliotheek Midden Brabant en docenten Marja Schaapveld en Adrie 
Gloudemans. Deze laatste twee personen gaan het team van Pendula trainen 
op gebied van cultuuronderwijs. Voor meer informatie zie 
http://www.bspendula.nl/cultuuronderwijsoppendula

Donderdag 18 september jl. 
heeft groep 8 van Basisschool 
Fatima een bezoek gebracht 
aan het appartementen-
complex Houbenstaete in 
Nieuw Jeruzalem.

Voorafgaand aan het bezoek kwamen 
Marcel van bouwbedrijf ERA Contour, 
Jan de opzichter van TIWOS, Yoni 
de coördinator van Brede School 
Koningshaven en Floor de leerkracht 
van groep 8 van Basisschool Fatima, 
samen om een leerzaam én creatief 
programma voor de kinderen op te 
stellen.   

Dit jaar was Burendag in Jeruzalem 
meer dan geslaagd! Allereerst had-
den we heerlijk weer en een enorme 
opkomst aan buren uiteraard! 
Als student van het woonproject 
Jeruzalem / Koningshaven herkende 
ik door mijn vrijwilligerswerk in de 
wijk al heel wat gezichten. Maar ik 
was verheugd om nog heel wat, voor 
mij onbekende, wijkbewoners te 
ontmoeten!

Om 3 uur stroomde het grasveldje 
aan de Betuwestraat vol.
Overal begon de gezelligheid al snel 
te bruisen. In de ene hoek werd er 
verse appelmoes gemaakt en ge 
c onsumeerd! In de andere hoek was 
een prachtige tentoonstelling van de 
handwerkclub ‘Het wollige schaap’ te 
bezichtigen. 

De drank begon te vloeien waar-
door iedereen uiteindelijk wel zin 

‘onze’ combinatiefunctionaris Marja Schaapveld. Zij is de vertegenwoordiger 
van de Bibliotheek in de basisschool en levert een bijdrage aan het leesplezier 
en daarmee aan de taal en leesontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 4 
tot 12 jaar. Marja introduceert steeds de nieuwe thematische boekencollectie 
en dat doet zij op een speelse enthousiaste manier.

Lezen is goed voor de taalontwikkeling. Goede lezers scoren niet alleen hoger 
op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces. Lezen is essentieel voor leren, 
zeker het leren op school. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis ver-
werven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er bovendien voor 
dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt. Zo kunnen kinde-
ren zich beter in de samenleving ontwikkelen. 

Zo werden de kinderen aan de hand 
van bouwfoto’s, een filmpje, 
plattegronden en informatiebladen in 
de klas door juf Floor voorbereid op 
het werkzoek aan Houbenstaete. 
Marcel en Jan verzorgden de dag op 
de bouw. 

De kinderen kregen als eerste een 
bouwvakkershelm op. Net echt! 

Daarna startte de rondleiding. De 
zonnepanelen op het dak vonden de 
kinderen erg interessant. Ze stelden 
veel vragen. Ook het uitzicht vanaf 
zo’n hoog punt was een mooie erva-
ring voor de kinderen en maakte veel 
indruk op hen. 

Na de rondleiding mochten de kinde-
ren volgens het Click Bricksysteem 
een muurtje bouwen. Met behulp 
van klemmetjes en speciale stenen 
kregen ze dit samen voor elkaar. 
Uiteraard waren ze enorm trots op 
het resultaat. Teamwork! 

De ochtend werd afgesloten met 
het maken van een vogelhuisje. De 
bouwtekening hadden de kinderen in 
de klas al bestudeerd, dus ze konden 
snel aan de slag.

ERA Contour, Tiwos en Brede School 
Koningshaven namens de kinderen 
van groep 8 van Basisschool Fatima 
en juf Floor enorm bedankt voor het 
bezoek aan Houbenstaete!  

Tekst: 
Suzanne Knaapen

in een gratis frietje kreeg, mogelijk 
gemaakt door de: Waterjump, 
het stradsstrand in Jeruzalem.
Kinderen konden hun energie kwijt 
op het springkussen of deelnemen 
aan een trefbal wedstrijd georgani-
seerd door Jeruzalem Sport! 

Al met al was het een geweldige 
dag en werd het afgesloten met een 
intieme dans of groet onder begelei-
ding van Peer Van Dun’s muziek.



Anders bekijken
Tekst: Rob van Steen

Foto: Toon van Kaam

Afgelopen zomer mocht ik zo maar 
vliegen. Op een middag moest ik me 
melden in het Leijpark. Er lagen twee 
enorme manden op het grasveld, 
in elk paste wel twintig mensen. 
Daarnaast lag een ballon in felle 
kleuren, slap wapperend als een 
boterhamzakje in de zomerbries. 
Ventilatoren en gasbranders loeiden, 
in no time waren we vertrekklaar. 

We stegen op, het park verkleinde 
tot een groene postzegel tussen 
snelwegen en stad.  Boven was het 
windstil. Echt windstil, we gingen 
geen meter vooruit. 
We daalden en stegen, maar bleven 
doodstil hangen boven de Piushaven. 
Dat is op zich niet vervelend, want 
daar wonen we. Mijn dochters ston-
den wild zwaaiend in de tuin. Ik keek 
verder, ik zag de landmarks van de 
stad. De twee torens bij het Cenakel, 
de kerken, Westpoint, Interpolis, de 
restanten van fabrieken. 

En ik zag de plek waar ik dagelijks 
werk: de schouwburg en concertzaal 
in het centrum van de stad. 
Ik dacht, wat liggen die eigenlijk 
dicht bij dat park, dicht bij alles 
eigenlijk. Als je een afstandje neemt 
tot de dingen, zie je meer en kijk je 
verder.

Het mooie van theater is dat je de 
dingen anders kan zien dan ze lijken 
te zijn. Als directeur van 
Theaters Tilburg grossier ik in dat 
soort uitspraken. Maar ik geloof het 
echt. Muziek en theater zijn een 
weldaad. Muziek doet je wegzweven, 
dans tilt je op. Toneel is doen alsof, 
en als de acteurs het goed doen is 
het net echt. 

Maar het mooiste vind ik toch wel 
dat theater je toont dat je de din-
gen altijd op een andere manier kan 
bekijken. Dat er voor vraagstukken 
in de wereld en in het leven altijd 
één oplossing meer is dan je ziet.
Als je net als ik in dit deel van de 
stad woont ligt dat alles op loop
afstand. Dat zie ik veel mensen dan 
ook doen, dat lopen. Na een voor-
stelling klossen er vaak mensen 
langs ons huiskamerraam, druk 
discussiërend over wat ze nu weer 
hebben meegemaakt. Het was prach-
tig, adembenemend en een enkele 
keer onbegrijpelijk. Steeds genoeg 
stof tot nadenken, voor gesprek, om 
op terug te zien, om te delen. 

Dus zie ik zelf ook uit naar wat er 
steeds weer op het podium komt. Zo 
kunt u in december meefladderen 
met Die Fledermaus van Opera Zuid, 
kunt u geloven in de Ontdekking 
van de Hemel of heeft u Waanzinnig 
gedroomd net als die Kinderen voor 
Kinderen. 

Kom eens kijken en vlieg in 
ge dachten met me mee. Of simpeler 
nog, trek me eens aan mijn jas in de 
foyer, dan herken ik u de volgende 
keer in de buurt.

Rob van Steen

Oh ja. Pippi Langkous staat in 
een musical met kerstmis op ons 
podium. Het eerste gezin dat me 
de namen van haar paard en aapje 
mailt, schenk ik kaartjes voor de 
voorstelling. Want als er één perso-
nage is dat daadwerkelijk gelooft in 
de kracht van de verbeelding, dan 
is zij het wel.
rvansteen@theaterstilburg.nl
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Yoga - Yogatherapie - Psychosociale begeleiding
www.yogapraktijk.com  06 13747655

Van toen tot nu De AaBe Fabriek is open!Tekst: Melinde Bussemaker
Fotografie: Luc Houet

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. 

Doelenstraat 

De huidige appartementen in Doelenstraat zijn in 2001 gebouwd en zien er 
heel anders uit dan de kleine huizen in de oude situatie. De Doelenstraat is 
vernoemd naar de schuttersdoelen die vroeger nabij gelegen waren. Landmeter 
Daniel Verhoeven voor het gilde St.Sebastiaan tekende op 9 maart 1771 een 
manuscript met de titel Figurative Carte Van Den Schutters Bogart. Daarop is 
een nauwkeurige situatieschets te zien van de Schutters Bogart en de doelen 
waarop geschoten kon worden. Oorspronkelijk had de straat de naam ‘Sint 
Jorispad’. 

Het is je vast niet ontgaan: op woensdag 
26 november is de AaBe Fabriek Tilburg 
officieel geopend. 
Jumbo, Lidl, Kruidvat, Meesterbakker van Iersel en 
Zeeman openden op feestelijke wijze hun deuren in 
het nieuwe wijkwinkelcentrum in het nieuwbouwdeel 
van de monumentale AaBe Fabriek.  Ook voor de 
bestaande ondernemers van Koopboulevard Ley-
parc was het feest. De koopboulevard gaat sinds 
26 november verder onder de nieuwe naam AaBe 
Fabriek Tilburg. 

Collectie Regionaal Archief Tilburg

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. 

De AaBe Fabriek biedt een gevarieerd winkelaanbod onder één dak. Grote en 
kleine namen, goede service en vakmanschap. Daar staat de AaBe Fabriek 
voor. En dat allemaal rondom het monumentale complex van de oude 
dekenfabriek AaBe.
 
Als de AaBe Fabriek straks in 2016 helemaal gereed is, is er nergens een 
completer winkelaanbod dan hier. Van dagelijkse boodschappen tot wonen, van 
outdoor&sport tot elektronica, van witgoed tot doe het zelf en van speelgoed 
en kindermeubels tot automotive. 

Het monumentale Ketelhuis wordt 
bovendien een sfeervolle horeca-
gelegenheid waar je kunt genieten 
van een verse koffie en een lekkere 
lunch. De oplevering van de volgen-
de fase, waarbij ook de monumenta-
le delen van de fabriek gerestaureerd 
worden, staat gepland voor 2016. De 
AaBe Fabriek is dus een complex in 
ontwikkeling.

Neem voor meer informatie eens een kijkje op www.aabefabriek.nl



WIJKNIEUWS    Berichten van de gemeente

Meedenken en meepraten over de Piushaven
Bewoners en ondernemers praten en denken mee over de 
Piushaven. Om dit efficiënt aan te pakken, hebben de gemeente 
en de bewoners een plan van aanpak gemaakt om de overleggen 
in stand te houden. Er wordt een planteam opgericht waarin 
direct betrokkenen over nieuwe plannen mee kunnen denken. 
Afhankelijk van het project wordt u door de projectontwikkelaar 
of de gemeente benaderd. U krijgt een bewonersbrief als er bij u 
in de buurt een project gaat starten. Daarnaast zijn er jaarlijks vier 
overleggen tussen de gemeente en negen organisaties die actief zijn in en rond de Piushaven. Wethouder Berend 
de Vries schuift twee keer per jaar aan. 

Het laatste nieuws kunt u volgen via het twitteraccount @piushaven. Als u ideeën heeft, kunt u contact opnemen 
met Marc van Akkeren (contactgegevens onderaan de pagina). 

Zorg in 2015
Zoals u misschien al weet kunt u vanaf 1 januari 2015 met 
vragen over zorg, werk en jeugd terecht bij uw gemeente. 
In Tilburg openen we daarvoor geen nieuw loket. We gaan 
slimmer en eenvoudiger samenwerken met deskundige, 
vertrouwde partijen in de stad; GGD Hart voor Brabant, 
IMW Tilburg, MEE regio Tilburg, Loket Z en de afdeling 
Werk & Inkomen van de gemeente. Zodat er voor u zo min 
mogelijk verandert. Wij vinden het belangrijk dat u dicht 
bij huis ondersteuning kunt vinden. Daarom werken deze 
professionals in teams vanuit de elf wijken. Daarnaast is er 
een 12+ jeugdteam. Zij zijn bekend met en in uw wijk, waar zij 
al jaren goed samenwerken met onder anderen de huisarts, 
sociaal werk, jongerenwerk, wijkagent, woonconsulenten en 
leerkrachten. Natuurlijk kunt u bij hen nog steeds met uw 
vragen terecht.

Cliënten die op dit moment zorg krijgen, ontvangen persoonlijk 
informatie van de gemeente en/of de zorgverleners over wat de 
veranderingen betekenen voor hun situatie. Meer informatie is 
ook te vinden op www.hoeverandertmijnzorg.nl. 

Houbenstaete in Jeruzalem genomineerd
De nieuwbouw aan de Casper Houbenstraat is een van de drie genomineerde projecten voor de corporatie 
award ‘Lang Leve De Huurder’. Dit project van Tiwos is genomineerd omdat het hier gaat om de ontwikkeling van 
sociale huurappartementen met de toekomstige huurders als mede-opdrachtgever. U kunt uw stem uitbrengen 
via www.corporatieaward.nl.

Buitenruimte
De strook dat tussen het nieuwe gebouw en de straat ligt, wordt opnieuw ingericht. De omwonenden is hierin 
medeopdrachtgever. Tiwos en de gemeente nodigen de bewoners uit om hierover mee te denken. Wilt u meer 
informatie? Neem dan contact op met Tamira Waszink (contactgegevens onder aan de pagina).

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

Marc van Akkeren, omgevingsmanager Hoogvenne, Piushaven Noord en Moerenburg:
marc.van.akkeren@tilburg.nl of via 013 - 542 9077.
Bianca van Oirschot, wijkregisseur Hoogvenne en Piushaven Noord: 
bianca.van.oirschot@tilburg.nl of via 013 - 542 9482.
Tamira Waszink, omgevingsmanager Fatima, Jeruzalem, Broekhoeven en Piushaven Zuid: 
tamira.waszink@tilburg.nl of via 013 - 542 8682.
Anthonie Quispel, wijkregisseur Fatima, Jeruzalem, Broekhoven en Piushaven Zuid: 
anthonie.quispel@tilburg.nl of via 013 - 542 9495. 

 Stuivesantplein
Samen met de gemeente hebben bewoners verbeterpunten van het 
Stuivesantplein in kaart gebracht. De volgende verbeterpunten zijn onder 
andere aangekaart: een duidelijke scheiding tussen de hondenroute en de 
speelplekken, bloemenvelden aanbrengen, verwijderen van prikkeldraad 
rondom de losloopzone en klimplanten tegen het hekwerk. Deze en andere 
verbeterpunten zijn vormgegeven in een voorlopig ontwerp. 

In december wordt er een bewonersavond georganiseerd. Tijdens deze 
bewonersavond wordt dit ontwerp met de aanwezigen gedeeld en is er 
ruimte voor vragen en suggesties. Naar aanleiding van de opmerkingen 
van de bewoners wordt er een definitief ontwerp gemaakt. De direct 
omwonenden ontvangen een uitnodiging voor de bewonersavond.

Vendelierstraat/Stevenzandsestraat
De gemeente gaat in 2015/2016 een extra riool aanleggen voor het 
afvoeren van regenwater in een gedeelte van de Vendelierstraat en de 
Stevenzandsestraat. Door het regenwater in een apart riool op te vangen 
kan wateroverlast grotendeels voorkomen worden. 

Door de werkzaamheden van het aanleggen van dit riool worden in de 
straten de stoep, de parkeerstroken en de rijbaan opnieuw bestraat. Dit 
komt in een voorlopig ontwerp te staan. In de maand december is er 
een inloopavond om dit ontwerp te bekijken. Tijdens deze avond is er 
ruimte voor vragen en suggesties. De direct omwonenden ontvangen een 
uitnodiging voor de bewonersavond.

Werk in uitvoering 
In uitvoering of voorbereiding:

• Herontwikkeling Lourdesplein: de eerste woningen worden 
met ingang van november gebouwd. Op deze locatie wordt één 
woning per dag gebouwd. Meer informatie via www.piushaven.nl/
lourdeskade;

• Jeruzalem: plan aan de waterkant: in januari wordt er met de 
eerste woningen gestart. Meer informatie via www.piushaven.nl/
aandewaterkant;

• Galjoenstraat / Gondelstraat: Deze straat wordt in 2015 opnieuw 
ingericht. Meer informatie op www.openbarewerken.tilburg.nl;

• Havenpark Zuid: de gemeente laat op dit moment een ontwerp 
maken voor de strook langs de zuidzijde van de Piushaven (vanaf 
Tamboerskade tot en met Twentestraat). Voor het einde van dit jaar 
zal een ontwerp worden gepresenteerd. Meer informatie volgt;

• Sint Josephstraat: op dit moment wordt samen met een 
klankbordgroep gewerkt aan het ontwerp. Naar verwachting zal in 
december een bewonersavond worden georganiseerd. Bewoners 
ontvangen hiervoor een bewonersbrief. Meer informatie op 
www.openbarewerken.tilburg.nl en www.tilburg.nl/actueel/sint-
josephstraat/;

• Fatimastraat: start  uitvoering in 2015. Meer informatie op www.
openbarewerken.tilburg.nl;

• Tivolistraat:  Uitvoering in 2016. Het ontwerptraject nog op te starten. 
Bewoners ontvangen hierover nog een bewonersbrief;

• Nieuwe Bosscheweg: halverwege 2015 wordt met de uitvoering 
gestart. Meer informatie op www.openbarewerken.tilburg.nl.
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Hoe vaak gebeurt het dat een 
roman zich afspeelt in jouw 
buurt?
Schrijfster Hülya Cigdem (38) komt 
op haar 15e naar Nederland en 
woont dan 5 jaar op het Stuive-
santplein met haar man bij haar 
schoonouders. Ze leert Nederlands 
in ‘De Spil’ en van Harrie van snack-
bar de Smulhoek: ‘Een pakje Camel 
alstublieft’. Haar eerste roman ‘De 
importbruid’ (2008) is autobiogra-
fisch en vertelt hoe zij hier in Neder-
land kwam wonen en op zoek ging 
naar wat zij met haar leven wilde. 

Haar tweede boek, ‘De val van 
Mehmet’, gaat over de gastarbei-
der Mehmet Cantürk die in de jaren 
’70 naar Nederland komt en met 
zijn vrouw in de Fatimastraat gaat 
wonen. Het boek speelt zich voor 
een groot deel af in onze buurt: 
de kinderen gaan naar Basisschool 
Fatima, Mehmet komt regelmatig in 
het Leypark, hun vrienden wonen op 
de Broekhovenseweg etc. 

Het boek leest erg vlot en al die 
herkenbare plaatsen maken het voor 
mensen die hier in de buurt wonen 
extra leuk. 

Dinsdag 4 november was 
het Wijkcafé Konings haven 
in buurthuis Jeruzalem. Het 
begon om 17.30 uur en duur-
de tot 21.00 uur. Het was 
volle bak. 
Alle tafeltjes waren bezet. Ik schat 
dat er ruim honderd mensen waren. 
Fons Cools, voorzitter van de Wijk-
raad Koningshaven, heette iedereen 
van harte welkom en kondigde de 
eerste spreker aan: Ronald Wester-
veld, voorzitter van de winkeliers-
verenigig Leypark en franchisenemer 
van Leen Bakker, kreeg het woord.

Hennepkwekerij
Eerst liet hij een filmpje zien  over 
de geschiedenis van de AaBefabriek. 
‘Wollen dekens voorkomen reuma-
tiek’ stond er op de gevel van de 
fabriek die in  1929 werd gebouwd 
en veel Tilburgers van werk heeft 
voorzien. In 2008 sloot de fabriek 
definitief en, zo vertelde de heer 
Westerveld, de laatste jaren was hij 
voornamelijk in gebruik geweest als 
hennepkwekerij en hangplek voor 
jongeren.

De val van Mehmet

Wijkcafé over AaBe en 
nieuwbouw Jeruzalem

Tekst: Carla Segers

Tekst: José de Jonge

Fotografie: Luc Houët

Fotografie: Jan Nieuwstad

Ronald Westerveld aan het woord

Lodewijk Verleisdonk van Tiwos

Geleerd van Mehmet
Voor in het boek staat ‘Met dank 
aan Mehmet Cantürk die me milder 
heeft gestemd’.  Hülya heeft geleerd 
van Mehmet. ‘Door het schrijven van 
het boek begrijp ik mijn ouders veel 
beter. Je probeert uit alle macht de 
dingen goed te doen voor je kin-
deren, je gezin. Je roept dat je het 
anders gaat doen dan je ouders. Ook 
mijn weerzin tegen het dwingende 

Retailpark
Maar iedere Tilburger weet inmiddels 
dat er een groot overdekt winkelcen-
trum komt in de oude fabriekshallen. 
Niet de hele fabriek is behouden, er 
is ook flink gesloopt, maar gelukkig 
is de nostalgie van de fabriek behou-
den, aldus Westerveld. Als u dit leest 
is inmiddels fase 1 van het overdekte 
winkelcentrum – ook wel retailpark 
geheten – geopend. Als het goed is. 
Want dat is gepland op 26 novem-
ber. Dus inmiddels kan er geshopt 
worden bij de Zeeman, de Lidl, het 
Kruidvat, de Jumbo en Bakkerij van 
Iersel. 

´Action, Primark´
Fase 2 zal eind 2015 begin 2016 
worden opgeleverd, vertelt de heer 
Westerveld. Daarin komen o.a. een 
Blokker, Xenos, Intertoys, Big Bazar 
, Leen Bakker en verder alle winkel s 
die er nu ook zijn. Nog niet alle ruim-
tes zijn verhuurd, aldus Westerveld.  
Ze zijn nog in gesprek met potentiele 
huurders. 

En dan richt hij zich tot de bewo-
ners: “Wat moet er komen? Waar is 
behoefte aan? “ vraagt hij. En dan 
gaat de zaal los: “Action“, “Primark”, 
“Een restaurant”, hoor ik roepen. 
Westerveld legt uit waarom dit niet 
kan: Er komt een Big Bazar, dat is 
een concurrent van de Action, 
Primark is een kledingketen, dat mag 
niet volgens het bestemmingsplan, 
omdat dat concurreert met de Heu-
velstraat. Zo ook een restaurant: dat 
concurreert met het Havengebied. 
Mag ook niet. 

van mijn opvoeding is minder gewor-
den’ Wat opvalt aan het karakter 
Mehmet is hoe puur hij is en dat is 
geen toeval. Zijn karakter is samen-
gesteld uit onder andere de betrouw-
baarheid maar ook eigenwijsheid 
van haar vader. Mehmet is verder 
heel zwartwit en blijft altijd dicht 
bij zichzelf.  Om het boek te kunnen 
schrijven is Hülya gaan graven om 
tot haar eigen kern te komen. Ze is 
echt van Mehmet gaan houden. Toen 
het boek klaar was viel het haar dan 
ook zwaar om afscheid van hem te 
nemen. ‘Het was net of er een fami-
lielid van me was overleden. Ik was 
dagenlang echt verdrietig’.

‘Is het toeval dat veel stoffige 
zolders familiegeheimen ver-
bergen die het daglicht niet 
kunnen verdragen?’
De oudste zoon van Mehmet, 
Muhammed, komt terecht in de 
hennepteelt in Tilburg. Hülya  vertelt 
hier niet voor niets over; ‘Het is mijn 
taak als schrijfster en journalist om 
deze zaken onder de aandacht te 
brengen. Hennepteelt moet weg uit 
de wijken, weg van de zolders van 
huizen waar kinderen wonen’. 

Er komt wel een lunchroom, maar 
die moet zich houden aan de slui-
tingstijden van de winkels. Die overi-
gens zeven dagen per week geopend 
zullen zijn. We gaan het zien.

Nieuw Jeruzalem
Dan komt de volgende spreker: 
Lodewijk Verleisdonk van Tiwos. Hij 
vertelt over de nieuwbouw in Jeru-
zalem. Houbenstaete wordt binnen-
kort opgeleverd. Een uniek project. 
Bewoners hadden zelf inspraak in 
het ontwerp van hun woning, het 
zogenoemde collectief opdracht-
geverssschap. Mensen konden zelf 
verlanglijstjes inleveren met hun 
specifieke wensen. Over hun balkon, 
de gevel, de steenkeuze, de raamin-
deling. En ook binnen. De een wilde 
een apart toilet, de ander een hou-
ten keuken. Het ‘ontwerp je eigen 
woning’ bleek een succes, aldus 
Verleisdonk. 

Toekomstige bewoners zijn vaak bij 
elkaar gekomen om een en ander te 
bespreken en zo hebben ze elkaar 
ook al leren kennen.  
Op de grond waar de Twenteflat 
stond komen sociale huurwoningen. 
En langs het kanaal komen koopwo-
ningen. Voor meer informatie over 
de nieuwbouw in Jeruzalem kun je 
terecht op: www.nieuwjeruzalem.nl

Mede daarom organiseert ze op 7 
december een middag in de biblio-
theek op het Koningsplein voor 
Turken uit Tilburg en omgeving waar 
ook de gemeente aan meewerkt. 
Er zijn na 50 jaar, drie genera-
ties Turken in Tilburg. ‘We zijn al 
ver gekomen, maar wat willen we 
nog meer bereiken? Hoe ga je om 
met problemen die ontstaan als je 
opgroeit tussen twee werelden?’.

Voor meer informatie over de 
bijeenkomst kun je terecht op haar 
Facebookpagina of 
www.bibliotheekmb.nl. 

Tevreden bewoners
Als de sprekers zijn geweest kan er 
gegeten worden. We hebben alle-
maal 2 consumptiebonnen gekregen 
voor een drankje en we krijgen een 
heerlijk slaatje met stokbrood met 
kruidenboter. Goed verzorgd. 

Als iedereen lekker zit te eten maak 
ik nog een rondje langs bewoners. 
Iedereen is best tevreden over de 
nieuwbouw in Jeruzalem. Er klinkt 
wat bezorgdheid over hoe de bewo-
ners van de koopwoningen ’mensen 
met geld’ straks gaan mixen met de 
bewoners van Jeruzalem: ‘Ik hoop 
niet dat die uit de hoogte gaan doen’. 

En ik spreek een mevrouw die 
binnenkort haar nieuwe flat gaat 
betrekken in Houbenstaete: “Ja, ik 
ga honderd euro per maand meer 
betalen dan nu en de keuken is niet 
helemaal geworden zoals ik het 
wilde, maar al met al wordt het wel 
mooi. Ik heb er zin in. Ik woon mijn 
hele leven al in Jeruzalem, ik wil hier 
nooit meer weg.” 

Als ik om half negen naar huis ga, zit 
de zaal nog vol. Leuk zo’n wijkcafé, 
het is net een buurtborrel.



WWW.013.NL VEEMARKTSTRAAT 44  TILBURG

POPPODIUM
TILBURGVR 19 DEC

AANVANG 21:15 ZAAL OPEN 20:30

TICKETS €15,00 (EXCL. SERVICEKOSTEN)

XX

WWW.013.NL VEEMARKTSTRAAT 44  TILBURG

POPPODIUM
TILBURGMA 02 FEB

AANVANG 20:00 ZAAL OPEN 19:00

TICKETS €25,00 (EXCL. SERVICEKOSTEN)

WWW.013.NL VEEMARKTSTRAAT 44  TILBURG

POPPODIUM
TILBURG

VR 03 APR

EARRINGGOLDEN

AANVANG 20:00 ZAAL OPEN 19:00 VVK €33,50 (EXCL. SERVICEKOSTEN) ZAAL €35,00

VERWACHT IN 013


