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De redactie bestaat uit:

Deze krant verschijnt 4 x per jaar
en wordt verspreid in de buurten:
• Fatima
• Hoogvenne
• Broekhoven I
• Jeruzalem
• De Werf (nieuw)
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Van de redactie...
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 bij
zonders meegemaakt wat je graag
met de andere wijkbewoners wilt
delen? Heb je een gedicht of verhaal
geschreven wat je wel in de wijk
krant wilt zetten? Ben je ergens
helemaal idolaat van?

Toon van Kaam

Tekst

Fotografie

19 mei - WijkCafé
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 over
buurman?

Op 19 mei 2015 wordt er weer een WijkCafé gehouden.

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

De invoering en gevolgen van de nieuwe WMO wet (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning) zullen dan besproken worden. Zoals u ongetwijfeld weet,
zijn er per 1 januari een heleboel
zaken veranderd en een groot aantal
regelingen overgedragen van het rijk
naar de gemeente. Het zijn dan ook
vertegenwoordigers van de gemeen
te die een en ander nader zullen
toelichten. Een van hen is in elk
geval de verantwoordelijke
wethouder, Hans Kokke.

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

De volgende krant
De volgende Wijkkrant verschijnt in het het laatste
weekend van mei.
De deadline voor kopij en advertenties is op 5 mei.

Omdat het nog niet zeker is dat we dan terecht kunnen op de nieuwe locatie,
Wijkcentrum Koningshaven (het voormalige fratershuis aan de Kruisvaarders
straat), plannen we deze happening nog in buurthuis Jeruzalem aan de Caspar
Houbenstraat. De aanvang is zoals gewoonlijk half zes en voor een hapje en
een drankje zal worden gezorgd.

Kijk voor het definitieve programma en locatie tegen die tijd op de website
van de Wijkraad. (wijkraad.koningshaven.eu)
Wij hopen ook u dan te ontmoeten.
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DE MAKE-OVER
VAN GARY
Even kennismaken
Hi ik ben Gary! Ik ben 24
jaar en ik woon in Tilburg,
de leukste stad van
Nederland. Anderhalf jaar
geleden heb ik mijn studie
International
Business
and Languages afgerond.
Tijdens deze studie heb ik
veel geleerd op het gebied
van talen, marketing, sales
en (bedrijfs)cultuur. Een van de leukste periodes
uit mijn studie was dat ik een tijdje in Tenerife

heb gestudeerd en dat ik in Rome een half jaar
stage heb gelopen. Momenteel ben ik werkzaam
in één van de bekendste schoenenzaken van
Tilburg. Opzich erg leuk, alleen is dit natuurlijk
niet datgene waarvoor ik gestudeerd heb en dus
ben ik nog op zoek naar een vaste fulltime job.
Het liefst zou ik een leuke commerciele/marketing
gerelateerde baan ambiëren met als achtergrond
mode en/of cosmetica. Verder zijn mijn hobby’s:
uitgaan, muziek luisteren, naar de bioscoop gaan,
sporten en gamen.

Fashion
Op de foto draagt Gary een combinatie van
een lichte jeans met een beach wassing,
gecombineerd met een overhemd van Marco
Polo met daarin een motiefje dat we deze zomer
heel vaak terug gaan zien in de herenmode. Daar
overheen draagt Gary een subtiel donkerblauw
katoen gebreid vest. De olijfgroene veterschoen
is van het merk Nubikk. Deze herenschoen is
uitgevoerd in een combinatie van printleer en
suède en heeft een leren binnenwerk. Dit model
heeft een brede witte zool en is voorzien van
een uitneembaar voetbed.
De zonnebril van Moncler is een van de pareltjes
uit de collectie. Het merk staat al jaren bekend
om zijn kwaliteit en exclusiviteit. Dit vindt u
terug in de collectie brillen en zonnebrillen. Deze
speciﬁeke zonnebril is gemaakt van acetaat en
voorzien van 100% UV beschermende glazen
met ‘look-through mirror lenses’. Echt de hit op
de pistes, maar perfect design om het hele jaar
door te dragen, dus ook in de zomer. Eekelaar
Eye fashion is de enige dealer voor Nederland
en u kunt deze unieke collectie vinden in
de winkel of rechtstreeks in hun webshop
www.monclerzonnebrillen.nl.

Make Over Wijkkrant
FASHION:
Gimbrère Mode
Eekelaar Eye Fashion
Shoes Van Arendonk
HAAR: Hardy’s | Corné Snels
FOTOGRAFIE: Coco Broeken freelance fotograaf

Heuvelstraat 59 | Tilburg

Nieuwe Look
Gary beschikt over een volle bos, super mooi
haar met een grove natuurlijke slag. Om het haar
zo ruig en stoer mogelijk te houden hebben we
de totale lengte behouden. Door het toepassen
van een speciale kniptechniek wordt de grove
slag extra geaccentueerd en ontstaan er kortere
en langere lengtes door elkaar heen waardoor je
het haar op meerdere manieren kan Stylen. Het
totale beeld wordt extra geaccentueerd door
zijn ‘zeven dagen’ baard. Wat belangrijk is met
een baard is dat je de halslijn dagelijks goed
onderhoud.

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
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Thuis in het wijkcentrum
Wilt u even de deur uit, andere mensen ontmoeten en meedoen
aan leuke activiteiten?
Kom dan naar de Huiskamer voor 55-plussers in wijkcentrum de Spil,
Heikestraat 54. U ontmoet daar mensen met dezelfde interesses als u.
Elke donderdag komen wijkbewoners van 55 jaar en ouder van 14.00 – 16.30
uur bij elkaar voor een gezellige middag. Drink een kopje thee, maak een
praatje, bespreek een thema, speel een spelletje of doe mee aan een activiteit.

Leuk: vrijwilliger bij de coladisco!
De coladisco in buurthuis Jeruzalem is dringend op zoek naar vrijwilligers.
Steentje bijdragen aan deze maandelijkse disco voor kinderen uit de groepen
5 tot en met 8? Neem dan contact op met Jacoline Pijl via 013 542 47 98 of
jacolinepijl@contourdetwern.nl.
Disco’s tot de zomer: 27 maart, 24 april, 29 mei en 26 juni.

Soms maken de deelnemers een uitstapje of komt iemand vertellen over een
interessant onderwerp. U kunt zelf ook ideeën inbrengen!
Vrijwilligers begeleiden de Huiskamer, ondersteund door ContourdeTwern.

Heeft u interesse of vragen?
Neem dan contact op met Rina van Ierland via 013 535 32 55.

Hart voor elkaar
Steunpunt Vrijwilligerswerk
‘Hart voor elkaar’ is ons motto. Anderen helpen en aandacht geven en krijgen
vinden wij belangrijk. Daar zetten wij ons voor in door mensen met elkaar in
contact te brengen. Vanuit het idee dat iedereen het fijn vindt om te helpen en
om geholpen te worden: van mens tot mens. We doen dat voor alle wijkbewo
ners en maatschappelijke organisaties. Iedereen telt mee, iedereen doet mee.

Wijkhulp standby
Vindt u het leuk om af en toe iets voor een andere wijkbewoner te doen?
Bijvoorbeeld (samen) de tuin opknappen, een lamp ophangen, een boodschap
doen of meegaan naar een afspraak in het ziekenhuis?
Dan schrijven wij u graag in als wijkhulp. Als iemand uit de wijk dan hulp nodig
heeft, vragen wij of u tijd en zin hebt om deze wijkgenoot te helpen. Het gaat
dus om eenmalige hulp.

Hebt u hulp nodig?
Hebt u af en toe hulp nodig en is het moeilijk om iemand uit uw eigen
omgeving te vinden die kan helpen? Ook dan kunt u bij ons terecht.
Wij zoeken een wijkbewoner die u kan helpen.

Meer weten over vrijwilligerswerk of hulp nodig?
Neem dan gerust contact op of kom eens langs. U vindt ons van maandag tot
en met donderdag van 9.00 – 12.30 uur in wijkcentrum Spijkerbeemden,
Don Sartostraat 4. We zijn ook te bereiken via 013 543 09 22 of
vrijwilligerssteunpuntzuidoost@contourdetwern.nl.

Graag tot ziens!
Anja, Esther, José en Maaike, medewerkers van het Steunpunt Vrijwilligerswerk

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

Het Wollige Schaap op
Internationale Vrouwendag
Dit jaar hebben de dames van hand
werkgroep Het Wollige Schaap mooie
mutsen, sjaals en zomersjaaltjes
gebreid en gehaakt. Van de klas
sieke muts tot de moderne beanie,
in de mooiste moderne wolletjes en
garens. Dit allemaal voor baby’s,
kinderen, heren en dames.
Koop ze voor een leuke prijs en
sponsor zo de handwerkclub.
Maar er is op donderdag 12 maart
veel meer te doen in buurthuis
Jeruzalem. Denk aan epileren, haren
knippen, massages, yoga en zelfs
cupcakes versieren. Kom tussen
10.00 en 12.00 uur gezellig langs bij
het buurthuis aan de Caspar Hou
benstraat 109. De koffie staat klaar!

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

Bij het vrijwilligersfeest op 23 januari jl. stonden de medewerkers van
ContourdeTwern in uniform klaar voor de vrijwilligers van Koningshaven
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Vrijwilliger in HeAVEN
Fotografie: Hans van Dongen

Tekst: Melinde Bussemaker

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 aangeboden bij
HeAVENS Kitchen!
Vrijwilligerswerk: ze kan het mensen
aanraden. Marie-José Rooderkerken
is op allerlei gebieden actief.
Als organisator van een wandelgroep,
als receptioniste bij Spijkerbeemden,
het wijkcentrum van Broekhoven, als
bepleiter voor een trap in Moerenburg
en als meedenker in het verhuizen
van wijkcentrum Koningshaven van
de Spil naar het Fratershuis. “Ik vind
het fantastisch om mensen te helpen,
maar het is ook eigen belang.”
Eigen belang? “Het geeft mij veel
voldoening en ik leer ervan”, legt
ze uit. “Toen ik vijftien jaar gele
den in Tilburg kwam wonen, kende
ik niemand. Vrijwilligerswerk heeft
me geholpen om contacten op te
bouwen.” Ze stapte in die tijd binnen bij ContourdeTwern en deed jarenlang
verschillend vrijwilligerswerk. “Ik hielp één keer in de twee weken iemand die
in een rolstoel zit met boodschappen doen op de markt. Ik was het taalmaatje
van een Turkse vrouw. Met haar heb ik nog steeds contact, ook al is ze inmid
dels verhuisd van Jeruzalem naar Noord. En ik werkte tien jaar in de Filmfoyer
van de Schouwburg. Kaartjes controleren en drankjes verkopen en vervolgens
de film bekijken. Ik vond het ontzettend jammer dat de Filmfoyer stopte.”

Projectgroep Wijkcentrum Koningshaven inhoud aan de nieuwe locatie van het
wijkcentrum in het Fratershuis. “Het wordt een uitnodigende plek waar gezond
heidszorg wordt gecombineerd met het ontmoeten van buurtgenoten. We zijn
allemaal activiteiten aan het bedenken.”

Stevig wandelen
Een keer in de week werkt de vrijwil
ligster een dagdeel als gastvrouw bij
Wijkcentrum De Spijkerbeemden in
de wijk Groenewoud.
Elke woensdagochtend vind je haar
om 09:30 uur met haar wandelgroep
bij het wijkcentrum van Jeruzalem.
“We wandelen ongeveer anderhalf
uur in een stevig tempo door
Moerenburg. Onderweg drinken we
koffie. Mensen mogen altijd aanha
ken, mogelijk komt er binnenkort
een nieuw clubje voor beginners.
En in het voorjaar wil ik een wan
deltocht voor moeders en kinderen
organiseren.” Genoeg te doen voor
Marie-José, daarom mag zij deze
editie genieten van een heerlijk diner
bij Heaven’s Kitchen.

Jaar of twee
“Mensen denken vaak ten onrechte dat je vastzit aan vrijwilligerswerk, maar
dat is niet het geval”, benadrukt Marie-José. “De meeste dingen doe ik een
jaar of twee en dan ben ik weer toe aan iets nieuws. Zo houd ik het leuk.” Een
andere misvatting is volgens Marie-José dat vrijwilligerswerk veel tijd in beslag
neemt. “Ik ben er gemiddeld zo’n twee à drie uur in de week mee bezig. Als je
een keer in de zes weken vergadert, is dat helemaal geen probleem.”

HeAVENS Kitchen
grillin & chillin!
Rammelen en denken
Op het moment zit Marie-José in verschillende ‘denktanks’. “Ik vind het heerlijk
om mee te denken over oplossingen. Dan gaat mijn hoofd rammelen en bedenk
ik tien ideeën tegelijk. In het uitvoeren van ideeën ben ik wat minder goed, dat
laat ik dus graag aan anderen over.” Zo heeft ze me het werkgroepje ‘Tilburg
knapt op’ gezorgd voor een voetgangerstrap bij de Meierijbaan.
Wandelaars en hardlopers lopen nu vanuit Jeruzalem zó Moerenburg in.
Bovendien zorgde de werkgroep voor een opknapbeurt van het viaduct over de
Meierijbaan. Er zijn bloembakken en een bankje geplaatst. In het voorjaar zijn
de werkzaamheden afgerond en wordt de baan heropend. Ook geeft ze met de

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 rib-eye 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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‘Het geploeter van de liefde’
Tekst: Katrien van Burken

Fotografie: Hans van Dongen

Op een ochtend in januari bezocht Wijkkrant Koningshaven de
Bouwplaats aan de Galjoenstraat. We zijn nieuwsgierig naar
eenieder die hier werkt. Zo kwamen we in gesprek met Boy
Jonkergouw; een Tilburgse theatermaker/toneelschrijver.
Wie is deze man en wat zijn zijn drijfveren?
De schaamschaduw van de ziel
Onder het genot van een kop oploskoffie en dichtbij een kacheltje (het is ijzig
koud in de Bouwplaats) vertelt Boy dat hij humoristisch theater maakt, realis
tisch met uitglijders naar het surrealisme. Boy maakt onderwerpen bespreek
baar en zichtbaar die mensen normaal liever vermijden. “De schaamschaduw
van de ziel wordt blootgelegd. Ik probeer met theater de oordelen die mensen
over een bepaald onderwerp hebben milder te maken. Theater in combinatie
met humor zorgt voor begrip”, aldus Boy.

Inspiratie
Vooral onderwerpen met raakvlakken op het gebied van psychologie en
filosofie blijven Boy inspireren. Hij werkt hierin samen met verschillende
groepen mensen in onze samenleving, bijvoorbeeld onderwijsinstellingen,
mensen met autisme en asielzoekers. Theatergroep Zonderling is een mooi
initiatief. Mensen met psychische klachten spelen in stukken van Boy de sterren
van de hemel. “Ze graven niet terug maar halen inspiratie uit waanzin. Deze
vorm van theater kan helend werken. Het spelen in een voorstelling geeft men
sen veel voldoening, veiligheid en structuur en leidt tot positieve ervaringen.”

Geen acteur
Boy heeft een flink aantal producties en samenwerkingsverbanden op zijn
naam staan waar hij trots op is. Vorig jaar heeft hij de slotact van de
Bosch Parade verzorgd. Boy stond hierbij aan het roer van een theaterstuk
op het water, geïnspireerd op het werk van de Bossche schilder Jeroen Bosch.
“Zelf acteer ik liever niet in mijn eigen producties. Je kunt dan niet meer
objectief kijken en afstand nemen van wat je maakt. Ik sta liever aan de zijlijn
als regisseur, maker of schrijver”.

Seksstress
Op dit moment is Boy Jonkergouw druk bezig met de puntjes op de i te zetten
van zijn laatste voorstelling ‘Seksstress: een poedelnaakte voorstelling over
intimiteit en ongehoorde verlangens’.
Deze voorstelling gaat van start in theater de NWE Vorst in Tilburg op 9 april
aanstaande en toert tot eind september door Nederland. De inspiratie voor
deze voorstelling is autobiografisch, theatraal aangezet. Het is gebaseerd op
het echte leven van zijn vader, zo’n negen jaar geleden.

Kaarten voor deze voorstelling zijn te reserveren op de website van de NWE
Vorst (www.denwevorst.nl) en te koop aan de kassa van het theater zelf.

De bouwplaats
Tot slot; hoe bevalt het werken in de Bouwplaats? Boy: “Het is een prachtige
plek voor creatievelingen en kunstenaars. In de winter is het helaas erg stil
overdag. De ruimte zou meer potentie hebben als hij beter geïsoleerd zou zijn.
De kou slaat alles dood en mensen vinden het niet comfortabel. De mogelijk
heden worden te weinig benut en dat is zonde van de ruimte.”
Wijkkrant Koningshaven wenst Boy een succesvolle voorstelling en zal zelf
ook een kijkje gaan nemen. Nieuwsgierig naar deze veelzijdige theatermaker?
Kijk eens op de website www.goedisgoed.nl.

Vrijwilligers gezocht

Wijkraad Koningshaven zoekt een
nieuwe penningmeester

Wijkraad Koningshaven zoekt
twee (extra) bestuursleden

Lopende betalingen, betalingen mbt Verrijk Je Wijk, opstellen van de
begroting volgens jaarplansystematiek, opstellen financieel jaarverslag en
verantwoording naar de Gemeente Tilburg middels een Balans en Winst-/
Verliesrekening.

Wat biedt Wijkraad Koningshaven?
•

Het verhaal: zijn vader is in de rouw en kampeert op een naaktcamping. Het
stuk geeft de symboliek van naakt zijn weer en daarbij het niet blootgeven van
je ziel. De voorstelling is ontwapenend, geestig en ook schrijnend. Boy: “Het is
‘geploeter van de liefde’. Het stuk is bevrijdend om naar te kijken als je denkt
dat je de enige bent met een minder goed seksleven. Ik zet onhandigheid af
tegen de overdreven hipheid van de kijk op seks.”

Vrijwilliger gezocht

Taakomschrijving
•

Boy Jonkergouw

Naast algemene zaken die een wijkraad aangaan zal hun aandacht zich speciaal
moeten richten op het beoordelen van aanvragen in het kader van Verrijk Je
Wijk. Aan de hand van hun beoordeling van de aanvraag doen zij een voorstel
aan het bestuur tot subsidiëring.

Taakomschrijving
•

Een plezierige werksfeer in een enthousiast team. Er is mogelijkheid tot het
volgen van opleidingen om de taak naar behoren uit te voeren.

Aanvragen beoordelen in het kader van Verrijk Je Wijk (VJW), voorstellen
doen aan het voltallig bestuur tot subsidiëring hiervan en het voeren van de
administratie rondom deze aanvragen.

Wat vragen wij?

Wat biedt Wijkraad Koningshaven?

•

•

Kennis van financiële administratie, goede samenwerking in een team,
accuratesse en natuurlijk betrokkenheid bij de wijk.

Een plezierige werksfeer in een enthousiast team. Er is mogelijkheid tot het
volgen van opleidingen om de taak naar behoren uit te voeren.

Te verwachten tijdsinvestering

Wat vragen wij?

•

•

De tijdsinvestering aan de financiële
administratie is naar verwachting
1 uur per week. Verder vergadert het
wijkraadbestuur één keer per maand
(ongeveer 2 uur). De administratie kan
vanaf huis worden uitgevoerd.

Administratieve vaardigheden, kunnen samenwerken in een team, accuraat
zijn en natuurlijk betrokkenheid bij de wijk.

Te verwachten tijdsinvestering
•

De tijdsinvestering aan de VJW administratie is naar verwachting 1 uur per
week. Verder vergadert het wijkraadbestuur één keer per maand (ongeveer
2 uur). De administratie rondom VJW kan vanaf huis worden uitgevoerd.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de voorzitter van de Wijkraad Koningshaven Fons Cools,
tel 06 – 215 27 236 of per e-mail op voorzitter@koningshaven.eu
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Bijzondere hobby: Rapper Ludo
Fotografie: Jan Nieuwstad

Tekst: Carla Segers

Ludo Vandenbroeke (29 jaar) heeft
een bijzondere passie: rappen. Al
sinds hij in 2008 startte met een
rapgroep zet hij zijn gedachten om
in raps. Zijn vader heeft hem hierbij
altijd geholpen en zijn grote inspi
ratiebron is zijn moeder. Nadat zij
op 40-jarige leeftijd overleed aan
kanker, heeft Ludo geleerd om zijn
gevoelens om te zetten in teksten.

Doorzetter
Ludo is na een zwangerschap van 26
weken geboren.
Hij was indertijd de kleinste baby
van Nederland. Doordat hij zo vroeg
geboren is, ziet hij slecht en heeft hij
een verstandelijke beperking. Maar
dit weerhoudt hem niet om recht op
zijn doel af te gaan. Zoals hij zelf zegt:
‘Ik gebruik mijn beperking als een voordeel’.

VANAF MEI

aan de

PIUSHAVEN

Producer worden
Ludo heeft zijn eigen studio aan huis waar hij alle vrije tijd die hij heeft door
brengt. Daarnaast krijgt hij in de professionele studio TMS van Patrick Schou
ten les omdat hij steeds beter wil worden in het schrijven van teksten en
produceren van muziek. Op dit moment is hij basic producer en is nu hard aan
het doorleren om pro producer te worden. Daarnaast is hij drie dagen per week
te vinden bij Raakveld. Omdat Raakveld een eigen radiostation en studio heeft,
kan Ludo zijn ei hier goed kwijt. “In muziek kan ik alles kwijt. Ik ben een moei
lijke prater maar ik leg mijn ziel bloot in de teksten die ik schrijf”. Er zijn dan
ook maar weinig dagen die voorbij gaan zonder muziek.
Heb jij een hobby waar je graag over vertelt?
Laat het ons weten via wijkkrant@koningshaven.eu.

pure
producten

ambachtelijk

Open dag & avond BS Pendula
Op dinsdag 3 maart vindt de open dag plaats op Pendula. Zowel
medewerkers van school als opvang zijn die dag aanwezig om u
een beeld te geven van wat Pendula voor u kan betekenen.
Die dag vindt om 9:00 uur en 13:30 uur een rondleiding plaats. Indien u
overdag verhinderd bent staat de voordeur vanaf 18:00 uur tot 19:30 uur open
voor u. Ook dan zijn leerkrachten en pedagogisch medewerkers aanwezig om u
rond te leiden.

gezond &
lekker

In de schoolgids die via www.bspendula.nl
te downloaden is, kunt u ter voorbereiding
op deze dag alvast een kijkje nemen.

Indien u deze dag verhinderd bent is het natuurlijk mogelijk om een
persoonlijke afspraak te maken met locatiedirecteur van school
Jan-Piet Kruijs op 013 –543 63 88 en / of van kinderopvang
Marga Vrenken op 013 – 583 50 80.

Piushaven 20a Tilburg (Falcongebouw)
w w w. b i k k e n e n b a k k e n . n l
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De dokter doet aan Zen
Tekst: Dr Martine Schrage, huisarts in een groepspraktijk in Tilburg-Zuid

Het is zo gewoon geworden als tanden poetsen. Twee keer
per dag zit ik op mijn kussen te mediteren om mijn brein even
schoon te flossen. De dag goed beginnen en weer afronden,
de bubbeltjes opruimen, de losse eindjes oppikken, er gebeurt
vanalles op dat kussen.
Maar vooral tellen en ademhalen. Want zo simpel is het. Mediteren is niets
anders dan bewust ademen, en die ademhalingen tellen. Waarbij er steeds
weer gedachten opkomen die je opmerkt en weer loslaat, om keer op keer
terug naar je ademhaling te gaan.
De voordelen zijn eindeloos: een stevige rug krijg ik ervan (nooit meer spit!),
maar ook de spreekwoordelijke stevige ruggengraat. Het zou goed zijn voor je
afweersysteem, je gaat er beter van slapen, het kalmeert mijn soms rusteloze
geest. Het is mentale fitness en het maakt een mens zachter en milder. Het
heeft mijn relaties verbeterd, niet alleen met man (niet toevallig ook de beste
man ter wereld) en kinderen, maar zeker ook op het werk.
Mediteren is een eenvoudige en krachtige oefening om aandacht en concen
tratie te trainen. En alles wat aandacht krijgt groeit.
Vaak merk ik dat mensen het maar vreemd of zweverig vinden, of juist dat ze
er nieuwsgierig naar zijn. Nou, zweverig is het zeker niet. Kom mij over cha
kra’s vertellen en ik krijg meteen jeukende bulten. Ik heb geen tijd voor zwe
verigheid: ik heb een praktijk te runnen, patiënten te helpen en drie schatten
van kinderen groot te brengen. Ik lees graag en geniet van bloggen en oh ja,
sporten wil ik ook. Mens sana in corpore sano, weet u wel.
Laatst las ik in de krant (De Morgen van 15 november 2014) nog een artikel
over de ‘Homo Zappiëns’: ‘Dit informatietijdperk schreeuwt om bewuste aan
dacht van het brein om het bombardement van feiten, meningen, weetjes en
waarschuwingen te verwerken. Er is steeds minder tijd om gedachten de vrije
loop te laten, te dagdromen en om niet bewust ergens mee bezig te zijn.
In die geestestoestand krijgt informatie pas echt de kans om te bezinken.

Undici verhuist naar Falcon

foto: Marcus Peters en Jeanette van Haasen

Dat zijn ook de momenten waarop we het creatiefst zijn. De Amerikaanse neu
rowetenschapper Daniel Levitin adviseert op zoek te gaan naar de ‘uitknop’’.
Die ‘uitknop’ is voor mij mediteren: ik ken geen simpeler oefening dan zitten
en ademen. Je hoeft er niks bijzonders voor te kunnen. Iedereen kan zitten en
ademhalen. Maar hoe vaak doen we dat bewust?
Het is soms heerlijk om op dat kussen te zitten, en soms is er helemaal niks
aan. Het lijkt het leven zelf wel.
En daarom houd ik er ook nooit meer mee op.

Wilt u meer informatie over Zen?
Kijk dan op de website www.zen.nl/tilburg
(St Josephstraat 69)

Scootmobiel-/fietstocht 2015

Tekst: Melinde Bussemaker

Beleven, genieten en aandacht
Undici groeit uit zijn jasje. Daarom wordt het bedrijf onderdeel van Falcon,
een voormalige regenkledingfabriek aan de Piushaven waar horeca en winkels
elkaar vinden in beleving. Gasten ontmoeten elkaar in de bakkerij, tijdens een
kookworkshop of een bespreking en maken meteen kennis met designkeukens,
-meubels, bloemen en kunst.

Tegen de stroom
Op 2 maart opent Undici de deuren van de nieuwe locatie. De combinatie
design en ontmoeten is voor het bedrijf geen onbekende. Undici verkoopt
namelijk niet alleen maatwerkkeukens van hoge kwaliteit, maar vertoont ook
kunst van Thijs Heijnen en organiseert workshops over koken, thee en wijn.
Dat laatste doet het bedrijf in samenwerking met andere ondernemers zoals
kookstudio Bollore. Bij Undici draait het om beleven, genieten en ambacht.

Undici meer dan keukens
Chris Fokker startte het bedrijf in december 2012 aan de Piushaven.
In 2014 won hij de JOST Starterstrofee; volgens de club voor jonge onder
nemingen was Undici de beste starter van 2013. Dat succes zet Fokker straks
voort in Falcon.

K.B.O. Broekhoven 1 organiseert op zondag 7 juni voor de 16e
keer een scootmobiel-/fietstocht. Ook elektrische rolstoelers
zijn van harte welkom.
Beide tochten gaan door de bossen en rustige wegen waar u lekker van de
natuur kunt genieten. We vertrekken vanaf Voetbalvereniging Olympus,
Matterhornstraat 3-5, 5022 PA Tilburg.
Zowel voor de scootmobielers als fietsers is de afstand 25 km. Na ongeveer
12 km is er een rustpunt waar u een broodje, een kop soep en wat te drinken
krijgt. Voor de scootmobielers is er begeleiding van een volgauto en motor
begeleiding voor de afzetting van gevaarlijke oversteekplaatsen.

Het inschrijfgeld bedraagt €6.00 per persoon.
Voor dit bedrag wordt u voorzien van eten en drinken op de rustplaatsen.
Voor de scootmobielers is er de gelegenheid tot het bijladen van de accu
bij de start/finish en op het rustpunt.
Denkt u er wel aan uw eigen lader mee te brengen.
U kunt zich inschrijven tot 24 mei 2014.

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met:
Mevr. van Groenendael          
Tel: 013-5364880
Of www.kbobroekhoven1.nl
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Van toen tot nu
Tekst: Melinde Bussemaker

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
Café Casino aan de St. Josephstraat
is voor veel Tilburgers de plek waar
zij hun theorie-examen deden voor
het auto rijbewijs. Recenter was het
de uitvalsbasis van studentenvereni
ging Plato en sinds 2010 is het ver
bouwd tot achttien woon-zorgappar
tementen van Amarant voor mensen
met een verstandelijke beperking.

Wat rest na
carnaval
(Op de melodie van ‘Er was eens’,
door Bolle Jan, bron: YouTube)
Een drankwolk met friekendèl-Ferry
En oren betoeterd vol herrie
Mijn verkering voorbij!

Foto: Collectie Regionaal Archief Tilburg

Het café werd in 1902 aan de
Oisterwijksebaan (huidige Sint
Josephstraat) geopend door Marti
nus van Rosmalen naar ontwerp van
Sjef Donders. Lange tijd werd het
uitgebaat door de familie Kolen en
de Trappisten van Koningshoeven. In
1928 kreeg het de naam Casino. Van
1957 tot 1989 was het café in han
den van de familie Meulenbroek.

En straks in de rij
Voor haring met uitjes en derrie
De Tilburgse brouwers van Torens
Die denken verstandig: tot horens…
Ga weg, zatte vent!
We sluiten de tent
Verbouwen nu, eerst eigen mores
En nee, dan die handel in kwalen
Die kan nu de buit binnenhalen!
Een pil voor de lijn

Het archief is op dinsdag en
vrijdag geopend voor publiek en
24 uur per dag online te bezoeken.

Of tegen chagrijn
En tegen mijn hersens die falen
De straten, maar meer nog de stoepen

Vier avonden per week zijn ze
bereikbaar via chat.

Die zijn echt niet zo om te snoepen
Hier links piest men trots
Met rechts nog wat kots

Kijk voor meer informatie op
www.regionaalarchieftilburg.nl.

Ik juich naar de reinigingstroepen
(la-la-la-la-lááá-la…)

Foto: Luc Houet

Wijkcentrum Koningshaven
Tekst: Carla Segers
gaat van start
Dinsdag 27 januari 2015 was
een mooie dag voor de wijk
Koningshaven.
Die ochtend is de intentieverkla
ring voor de pilot van het beheer
van Wijkcentrum Koningshaven
ondertekend door de drie vertegen
woordigers. Namens Contourde
Twern tekende directeur Gon Mevis,
namens de buurtbewoners tekende
Leon de Roy en namens de Wijkraad
tekende Fons Cools.

Opening medio mei
Als alles meezit zal medio mei het
gebouw ter beschikking komen en
kan het nieuwe buurthuis korte tijd
later haar deuren openen. De ver
tegenwoordigers van het buurthuis
hebben mooie plannen.
Het moet een plek worden waar
iedereen uit Koningshaven zich wel
kom voelt.
De deuren staan ver open voor aller
hande activiteiten en iedereen met
ideeën kan ze aandragen.
Er is straks de mogelijkheid om
lekker een kopje koffie te komen
drinken, maar ook voor de lunch kan
men terecht.

V.l.n.r.: Gon Mevis, Leon de Roy & Fons Cools

Met deze ondertekening verklaren zij
samen een buurthuis van en voor de
buurt te maken. Het nieuwe wijk
centrum in het voormalige Frater
huis aan de Kruisvaardersstraat 32
vervangt Wijkcentrum de Spil aan de
Heikestraat.

De tuin, die jarenlang niet zichtbaar
was voor de buurt, is voor ieder
een beschikbaar voor bijvoorbeeld
een wandeling en er kunnen brade
rieën en rommelmarkten gehouden
worden. Er is zelfs het idee voor
een kiosk waar muziek gemaakt kan
worden.

In het voormalige Fraterhuis Saint
Denis komt niet alleen het buurthuis.
Het wordt een gezondheidscentrum
met daarin huisartsen-, fysiothera
pie-, psychologen- en logopedieprak
tijken.
Daarnaast wordt een deel verbouwd
en worden appartementen verkocht.

Heb je ideeën voor activiteiten in
het buurthuis? Of ben je een
ondernemer uit de buurt en wil je
financieel een steentje bijdragen?
Aarzel niet en neem contact op
met Fons Cools via
voorzitter@koningshaven.eu.

Nr 1
Nr

1

vERH

UUR

.NL

SOLEX
EN
STEPS

Nr 1
Nr1

Step vERHUUR.

NL

WWW.NR1SOLEXVERHUUR.NL

Bedrijfsuitje!
Familiedag!
Vrijgezellendag!
Vriendenclub!

Solex & Step verhuur
Groenstraat 139 - 155
5021 LL Tilburg
085 - 40 15 939

www.nr1solexverhuur.nl
info@nr1solexverhuur.nl
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Weet u nog bij wie u terecht kunt
met vragen over de zorg?

Jos de Beer

Tilburgse Taol
Geschoote gèldflappe
Zis verwèkt dur Jantje van der
Valk. Swèls staose al rèùm honderd
jaor frêet te pronke op den Broek
hoovesewèg: Onze Lieve Vraaw Moe
der van Goeje Raod’. Aanders gezeej
de kèrk van Broekhooven Êen. De
kèrk is en Neejoo Biezantijnsen baaw
èn is ötgedòcht dur Johannes J.A.J.
van der Valk (1873-1961).

De zorg in Nederland is veranderd vanaf januari 2015.
Dat is nodig om iedereen de zorg te kunnen blijven bieden die
nodig is.
Heeft u wijkverpleging nodig of lukt het zelfstandig thuis wonen niet meer?
Vraag het de wijkverpleegkundige van Thebe uit uw buurtteam. Zij helpt u
graag verder.

Zoeken naar een oplossing

Johannes waar in die tèèd en bekènd baawmister. Hij heej in Tilburg meer van
dè sort van kènder op zene naom staon.
Swirskaante van den hoofdintreej van de kèrk ligge tweej grôote leuwebilde de
kèrk te bewaoke. De leuwebilde zèn gemòkt van dezèlfde stêenen as die waor
meej de kèrk gebaawd is. De kènder öt de buurt zaage die bilde as onderdêel
van ene spultèùn èn gonge wèdstrijdje doen wie et irste boovenop die biste
konde klimme. Et gebeurde nògal is dè dêen òf daandere snòtaop nòr beneeje
flikkerde, mar mistal liepet goed aaf. In 1987 is de kerk verbaawd om meer
gebrèùk van den baaw te kunne maoke. Multiefunktieoonêel gebrèùk, zôo hiet
dè teegesworreg.
Agge de Broekhoovensewèg richting de
Ringbaon Zèùd afstrèùnt dan ziede links
de Jumboo ligge. Dè hiette daor vruuger
‘Lèkker èn Laag’. ‘Lèkker èn Laag’ waar
ene grôote zèlfbedieningszaok. De femie
lie Meurs reegelde et daor gelèèk èn
meschient hèbbe ze van ons lief vraawke
moederke toendertèèd ok wèl en bietje
goeje raod meejgekreege. Ze begosse
hullie zaok meej en stunt die ze
‘De Lêegste Prèèsgaransie’ noemde. Dur
die lêegste prèèsgaransie berèkten de
Meurskes den hogste omzèt vant laand.
Lèkker hôog, zôogezeej.

Samen met u bespreekt de wijk
verpleegkundige wat er aan de hand
is, wat u er zelf aan kunt doen en
welke zorg het beste bij u past.
Door uw netwerk in kaart te bren
gen zoekt zij samen met u naar een
oplossing. Waar nodig zet zij pro
fessionele ondersteuning in. Denk
hierbij aan hulp bij het wassen,
aankleden, wondzorg, stomazorg en
terminale zorg.

Schèùn òn den ooverkaant op den hoek
van de Raadiejoostraot zaat vruuger en
bijketoor van de Raaboobank.
Èn ‘Lèkker èn Laag’ waar ene klaant van die bank. Naaw, pakwèg zon twin
tig jaor geleege moes de riejooleering van de Broekhoovesewèg hôognôodeg
vernuuwd wòrre. Ze hèbbe toen tusse al die riejooleeringspèèpe en pèèp geleej
die derveur zörregde dè al et omzètgèld van ‘Lèkker èn Laag’ onder de grond
deur zôo in de klèùs van de Raaboobank kuukelde. Dus vlak nèffenaaf al die
Broekhoovese schèèt- èn zèèkpèèpe liep en bèùzepòstpèèp waormeej vur
miljoene guldes òn gèldflappe nòr de Raabooklèùs geschoote wier. Gelukkeg
hadde ze toendertèèd de goeje pèèp òn die klèùs aongesloote. Mar jè, gèld
stinkt tòch wèl. Dè wel dè.

Jòs de Bèèr

lekker eten

klein vergaderen

Mechi en Elenita
van buurtteam Prinsenhoeven

Het buurtteam met verzorgende en verpleegkundigen werkt nauw samen met
andere professionals in de wijk en regelen alles rondom de zorg thuis.

Geen eigen bijdrage
De wijkverpleegkundige van Thebe is
bevoegd om bij u thuis te komen
indiceren. Zij indiceert welke pas
sende zorg u nodig hebt.
Voorheen werd de zorg betaald uit de
AWBZ. Anno nu wordt dit bekostigd
uit de zorgverzekeringswet. Hiervoor
betaalt u geen eigen bijdrage meer.

Veilig thuis blijven wonen

bijzonder overnachten

mrt 2015

Jolanda en Sija
van team Fatima-Broekhoven

Hebt u geen directe zorgvraag en
wilt u op een veilige manier thuis blijven wonen, dan kan de wijkverpleegkun
dige u aan de hand van advies, instructie en voorlichting op weg helpen bij het
inzetten van zorgtechnologie zoals beeldbellen, personenalarmering en een
medicijndispenser.

Woont u in de wijken Jeruzalem, Moerenburg, Armhoef of Hoogvenne?
Neem dan contact op met de wijkverpleegkundige uit
het buurtteam Prinsenhoeven op telefoonnummer: 06-34372922.
Woont u in de wijk Fatima of Broekhoven I?
Neem dan contact op met de wijkverpleegkundige uit het buurtteam
Fatima-Broekhoven op telefoonnummer: 06-51578668.

laten verrassen

Samen ben je niet alleen
Zoals u misschien weet hebben de bewoners uit de aanleun
woningen van zorgcentrum Jozefzorg de wijk verlaten.
De vrijwilligers van de Zonnebloem Fatima zijn nog steeds actief in de wijk en
hebben ook ruimte voor nieuwe gasten.
Totdat het nieuwe wijkcentrum aan de Kruisvaardersstraat klaar is, zijn ze met
de activiteiten te gast bij De Patroon, Satijnhof 9 (zijstraat Wethouderslaan).
Denkt u dat het iets voor u is? Neem dan gerust eens contact op met Jeanne
van Loon van De Zonnebloem Fatima op telefoonnummer 013 5358286.
Bent u niet goed ter been of komt u
nauwelijks buiten?
Laat het de vrijwilligers weten.
Zij komen u graag bezoeken.

Zonnebloem Fatima

Hoevenseweg 2 Tilburg

www.villapastorie.nl

Jeanne van Loon
Telefoon 013 5358286
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Foto: Jan Nieuwstad
Tekst: José de Jonge

Even voorstellen…
Henny Okon (42) werkt op de textielafdeling
Goeie sfeer
Dat de sfeer onderling goed is bij de medewerkers van La Poubelle is me
meteen duidelijk als ik tegenover Henny zit in de kantine. Ik vertel hem dat de
fotograaf hem belt om een foto te komen maken als hij aan het werken is op
de textielafdeling. “Dan moet die wel snel zijn met zijn foto, want Henny werkt
niet zo veel!” roept een collega die een tafeltje achter ons zit.

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

Ongeluk

Inname goederen

Henny is geboren in Waspik en woont inmiddels al 28 jaar in Tilburg. Vader
van vier kinderen. Zijn werkzame leven begon hij bij meubelzaak Peerke, op
de Korvelseweg. Daarna werkte hij bij Hopmans marktkramenverhuur. Maar
elf jaar geleden kreeg Henny een ernstig ongeluk en kwam hij in een rolstoel
terecht. “De artsen zeiden dat ik nooit meer zou kunnen lopen.” Zijn tattoos
stammen uit die tijd. “Ik verveelde me en om de tijd te doden, heb ik me toen
laten behangen.”

Ophalen goederen

In het revalidatiecentrum Leypark kreeg Henny ineens een ontzettende drive
om weer te gaan lopen. Hij zou die artsen wel eens wat laten zien. “Ik ben toen
daar op de plaats eerst gaan fietsen en daarna rondjes gaan lopen.”

Havendijk 20, Tilburg
maandag - vrijdag 9.00 - 18.00 uur
zaterdag 10.00 - 17.00 uur

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

werk voor mens en milieu
www.lapoubelle.nl

Een grote familie
Uiteindelijk kwam Henny bij de Diamant-groep terecht. “Ik heb toen zelfs nog
in de groenvoorziening gewerkt. Maar daar kreeg ik last van mijn rug en werd
ik afgekeurd voor dat werk. Mijn begeleider zei: ‘Je kunt bij La Poubelle gaan
werken.’ Maar dat wilde ik niet, ik zei: ‘Daar werken alleen maar drugsverslaaf
den en gekken.’ Maar ik ben hier begonnen en had het meteen prima naar mijn
zin. Het is hier een grote familie.”

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

pasfoto
Henny Okon

tilburg.nl
shop-in-shop

Gekkenhuis
Henny begon bij de inname van goederen. Maar daar werkte hij niet lang.
“Ik zag de meiden van de textielafdeling met die grote bakken textiel sjouwen,
ik zei: Laat mij dat maar doen.”

HEIKESTRAAT 64

Op de textielafdeling werkt Henny met veel plezier. “Samen met tweeëntwintig
meiden en een baas. Het lijntje begint bij mij. Ik pak een bak met textiel en
dan ga ik alles sorteren. Broeken bij elkaar, vesten, jassen, etcetera. Dingen
die hersteld moeten worden, gaan apart, dingen die niet goed genoeg zijn voor
de winkel gaan naar Sort bij de Stort in de Reeshof. Ja, en dan komt verder
alles uiteindelijk in de winkel terecht. Je zou hier eens op maandagochtend
moeten komen. Voordat de winkel opengaat, staan hier echt veertig mensen
voor de deur. En dan… rennen, trekken, gekkenhuis. Je weet niet wat je ziet.”

Pak
Of hij voor zichzelf wel eens dingen koopt bij La Poubelle? “Als je bij mij thuis
komt en La Poubelle zegt, dan loopt er veel weg”, grapt hij.
Ook kleding? “Ja, tijdens het kerstdiner hier had ik een driedelig kostuum aan
van La Poubelle. Gaaf hoor!”

Lol
Dat Henny het naar zijn zin heeft bij La Poubelle moge duidelijk zijn. “We
hebben zo’n lol onder elkaar. Ik hou ervan om een heleboel kleurige kleren
bij elkaar aan te trekken, pruik op, gekke bekken trekken. Ja, ik heb het hier
prima naar mijn zin. Ik werk niet fulltime, maar ben hier veel langer dan ik
moet zijn. Nou, dat zegt toch wel iets.”

van de Braak & Maas
fysiotherapie
Specialismen:
Fysiotherapie

Sportblessures

Dry needling

Medical taping

Looptrainingen (etalagebenen)

Geriatrie fysiotherapie, Parkinson

Revalidatie na operatie of beroerte

Hyperventilatieklachten, COPD

Gratis parkeren voor de deur

Valt onder de aanvullende verzekering

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

Contracten met alle
verzekeringsmaatschappijen

Prinsenhoeven 36

013 5420685

info@vdbraakenmaas.nl

www.vdbraakenmaas.nl
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Winter in de wijk

Foto: Ans Beerens

Foto: Hans van Dongen

Foto: Jan Nieuwstad

Foto: Ans Beerens

Foto: Ans Beerens

Foto: Ans Beerens
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Lichtjesfeest

Foto: Jan Nieuwstad

Foto: Jan Nieuwstad

Foto: Ans Beerens

Foto: Jan Nieuwstad

Den Ophef vanuit het ballasthuis

Foto: Hans van Dongen
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Tekst: José de Jonge
Fotografie: Toon van Kaam

‘Avontuur’
Ze zijn de enige wintergasten in de Piushaven, Paul en Mariëtta. Vier dagen
nadat ze terug waren van hun achtenhalf jaar durende wereldreis met hun
zeilboot kochten ze een schip voor permanente bewoning, een oude klipper die
‘Avontuur’ heet. Tot april liggen ze in de Piushaven, tegen de middenpier.

‘Ik zoek een zeemeermin’
Paul (70) heeft vanaf zijn zestiende gereisd. “Ik had geen geld, alleen een
duim. Reizen is een virus. Als kind las ik de boeken van Kapitein Rob en Bertus
Zijdenbos. Toen raakte ik besmet.”
Op zijn 58e stopte Paul met zijn werk als werktuigbouwkundige. Na een
scheiding dacht hij: ‘Vrouwen, nooit meer! Ik ga erop uit met een zeilboot’.
Paul schreef een plan, las boeken, deed cursussen en toen was hij er klaar
voor. Maar dat van dat ‘Vrouwen, nooit meer!’ daar kwam hij op terug.
“Ik dacht: ‘Dan zit ik daar straks midden op de oceaan en zie ik bijvoorbeeld
een walvis, dan wil ik dat kunnen delen met iemand’.” Dus zette hij een adver
tentie in het blad Zeilen: ‘Ik ben op zoek naar een zeemeermin om de emoties
van een wereldreis mee te kunnen delen.’ De vrouwen die hierop reageerden
pasten niet in het plaatje. “Ik zocht een maatje, een gelijkgestemde, die zat er
niet bij.”

’Ja, je kunt een hartaanval krijgen,
dan ben je er geweest’

‘Is the job still available?’
Mariëtta (59) heeft altijd een liefde gehad voor het water. “Als kind was ik altijd
bij het water te vinden. Gingen we naar Zeeland, dan liep ik langs de kust te
zoeken naar wat zoal aanspoelde en struinde ik urenlang door de duinen en
waande me alleen op de wereld. ” Mariëtta, moeder, onderwijzeres, geschei
den, had een zeilboot en was op zoek naar een grotere boot. Ze las de adver
tentie van Paul in het zeilblad van een paar maanden oud bij een jachtmake
laar en mailde Paul: ‘Is the job still available?’ Ze spraken af, het klikte, en ze
maakten een proefzeiltocht van zes weken naar Engeland. Het klikte nog beter.
Toen ging het snel. Huis en haard werden verkocht. Mariëtta nam ontslag en op
29 april 2005 vertrokken ze vanuit IJmuiden, uitgezwaaid door kinderen,
families en vrienden. Mariëtta: “Met dat vertrek was de grootste hobbel
genomen die er genomen moest worden. Alles wat vertrouwd is achter laten!”

Paul en Mariëtta op het dek van hun ‘Avontuur’

24 Dagen op open zee
Of ze gevaarlijke dingen hebben meegemaakt? Paul lacht. “Dat vraagt ieder
een. Nee, nooit. De langste overtocht was 24 dagen. Dat is lang, maar het
went snel, want er is oneindig veel te zien op zee. W
 e hadden soms wel voor
een half jaar voedsel aan boord en een vracht medicijnen die we nauwelijks
nodig hadden. En we vingen natuurlijk veel vis.
Wat kan je gebeuren? Ja, je kunt een hartaanval krijgen, dan ben je er
geweest. Maar dan heb je wel geleefd.”

Retourtje Nederland
Natuurlijk hadden ze gewoon contact met het thuisfront. Mariëtta:” We vlogen
ieder jaar wel een keer naar Nederland om de familie te bezoeken. En als er
iets bijzonders was, de geboorte van het volgende kleinkind, dan vlogen we
tussendoor ook nog. Soms kregen we bezoek van familie aan boord.”

Elfde gebod en onderhoud
Wat ze zoal deden tussen het varen door? Mariëtta: “Als we in een baai voor
anker lagen, deden we boodschappen met ons bijbootje en de dingen die je
doet als je op vakantie bent. Wandeltochten maken, een stad of dorpje bekij
ken, lekker lokaal gaan eten. En als we onze Nije Faam veilig achter konden
laten, trokken we het binnenland in, backpacken, dat soort dingen. Als we op
zee zaten, dan moest er gevaren of gezeild worden, maar ook gegeten, en dus
brood bakken, boek lezen, vissen en dingen repareren en verder alles wat je
thuis ook doet.”

De mooiste foto
Tijdens het gesprek laat Paul foto’s zien. Ze hebben er duizenden. “Kijk, dit
vind ik persoonlijk de mooiste foto. Hier waren we op de Azoren, een paar
weken voor we definitief thuis kwamen. Deze schildering maakten we op een
rotsblok. De Nederlandse vlag, ons schip en het jaar van vertrek en thuiskomst
en wij erbij. En zie je, na achtenhalf jaar zitten we nog steeds hand in hand.
Dat zegt toch alles?!”

Nomaden

Mariëtta laat de foto’s zien van hun wereldreis

Achtenhalf jaar in 9 regels
Ze zeilden van IJmuiden naar Fallmouth, La Caruna, Oporto, Lissabon, Madeira,
Canarische Eilanden, Dakar en Gambia (300 km de Gambiarivier op tot ze
tussen bomen met chimpansees voeren en nijlpaarden langs de boot hadden),
naar Brazilië, verder naar het zuiden, Uruguay, Argentinië, naar Kaap Hoorn,
6 weken op Antarctica, Patagonië, Chili, Peru, Galapagos eilanden, FransPolynesië, Rarotonga, Nuie, Tonga, Nieuw Zeeland, Fiji, Vanuatu, Nieuw
Caledonie, Australië, Tasmanië, Perth, Cocos Keeling, Rodrigues, Mauritius,
Ile de La Reúnion, Madagaskar, Zuid-Afrika, St. Helena, Ascension, de Azoren,
en eindigden in Stellendam. 50.000 zeemijlen.

En dan kom je terug. Paul: “We hadden afgesproken dat we voor mijn zeven
tigste terug wilden zijn. En we wisten ook dat we niet meer in een standaard
huisje pasten. Daarvoor zijn we te veel nomaden geworden. Op 1 september
2013 kwamen we aan in Stellendam. De hele familie stond daar en vele vrien
den, ook uit Tilburg. Mooi was dat. Op 5 september kochten we deze klipper in
Hasselt (Overijssel) en zetten we de Nije Faam te koop.
(Ja, die is nog steeds te koop. Kan zo nog eens de wereld rond). We verbouw
den onze klipper wat en zijn de afgelopen zomer door Nederland gevaren. Nu
liggen we in Tilburg. Van hieruit kunnen we onze familie bezoeken en zij ons.
We hebben de afgelopen maanden ons Rijn Sport Patent gehaald. Hiermee
wordt ons toekomstige vaargebied aanmerkelijk vergroot. Geen open zee meer,
maar rivieren en kanalen. In april gaan we weer varen. Waar naartoe, dat
weten we nog niet precies, maar we blijven wel binnen Europa. En wonen daar
waar we zijn.”
Wil je meer lezen over de wereldreis van Paul en Mariëtta,
kijk dan op: www.nije-faam.nl (verhalen genoeg)

WIJKNIEUWS

Berichten van de gemeente

Verkeersplan Piushaven
Het uitvoeren van het verkeersplan Piushaven heeft vorig jaar geleid tot veel reacties. De gemeente heeft deze
reacties meegenomen in verdere besluiten. Zoals:
• De afsluiting van de middenberm Ringbaanoost ter hoogte van de St. Josephstraat is teruggedraaid. Samen met
bewoners wordt er gekeken hoe het effect van deze teruggedraaide afsluiting op een andere manier gerealiseerd
kan worden. Er wordt gekeken hoe het autoverkeer op de Prinsenhoeven kan worden teruggebracht, zodat er
een veilige fietsroute kan worden aangebracht. Ook wordt er nagedacht hoe belanghebbenden zo goed mogelijk
betrokken en geïnformeerd kunnen worden;
• Daarnaast kreeg de gemeente veel klachten over de situatie
tussen de Lanciersstraat en ‘D’n Ophef’. De gemeente heeft
gezorgd dat er niet meer in de berm kan worden geparkeerd.
Ook wordt de aansluiting van de Lanciersstraat op Piushaven
aangepakt.
Meer informatie over dit verkeersplan kunt u vinden op www.
piushaven.nl (onderdeel algemeen en dan verkeersplan Piushaven).

Moerenburg dichterbij!
Bewoners hebben de viaduct Meijerijbaan opgeknapt.
Dit kon dankzij het initiatief ‘Tilburg Knapt Op’.
Tilburgers hebben verschillende plekken in Tilburg
opgegeven voor een opknapbeurt, en het afgelopen jaar
is de keuze onder andere op de viaduct Meijerijbaan
gevallen.
De bewoners hebben zelf het plan bedacht. Zij hebben
bakken geplaatst met daarin grond voor planten, deel
van de vangrail is verwijderd en hebben daar een
bankje van gemaakt, en er is een trap geplaatst wat de
verbinding met Jeruzalem verbeterd.

Zorg, werk en jeugdhulp?
In Tilburg pakken we het samen aan.
De gemeente organiseert deze taken vanaf 1 januari
2015 samen met vertrouwde partijen, zoals Loket Z
en MEE. Deze organisaties – herkenbaar aan het label
T-Aanpak – werken voortaan slimmer en eenvoudiger
samen, vanuit de wijk en volgens dezelfde aanpak; waar
nodig komt er één plan voor één gezin. Zij bieden zelf
ondersteuning of regelen dat er intensieve hulp komt. U krijgt één contactpersoon en wordt niet van het kastje
naar de muur gestuurd.
We bekijken eerst samen met u wat precies het probleem is en wat u zelf of met hulp uit uw omgeving kunt
oplossen. En is er ondersteuning nodig, dan komt die er. Geen standaardoplossing, maar dat wat ú nodig heeft.

Werk
in uitvoering
In uitvoering of voorbereiding:
TWENTESTRAAT In februari is de bouw gestart van 40 woningen uit

het plan ‘Aan de Waterkant’. De flatgebouwen in de Twentestraat,
Veluwestraat en de woningen aan de noordzijde van de Twentestraat
worden gesloopt. De bouw van de 20 nieuwbouwwoningen start in
augustus.

LOURDESPLEIN In februari is de bouw van 14 nieuwe woningen aan
het plein gestart, waarvan ook de aanleg van de kabels en leidingen. Het
afronden van de 23 woningen aan het Lourdesplein duurt nog tot maart.
Aanleg van de straten en de parkeerplaatsen start voor de zomer. De
werkzaamheden aan het hele plein duurt nog tot eind 2015.
AABE-COMPLEX De gebouwen langs de Wethouder Baggermanlaan
worden gesloopt. Op deze locatie wordt fase 2 van de nieuwbouw
gestart.
FATIMASTRAAT In de Fatimastraat wordt de regenwaterriool (onderdeel

van de Blauwe Ader) aangelegd. De werkzaamheden aan de Fatimastraat
en de Lourdesstraat staan gepland in de laatste zes maanden van 2015
en duren nog tot half 2016.

VENDELIERSSTRAAT EN STEVENZANDSSESTRAAT De werkzaamheden
in de straat (herinrichting en regenwaterriool) staan gepland vanaf half
2015.

VOETBOOGPLEIN De werkzaamheden aan de straat en stoepen eindigen
eind maart. De werkzaamheden aan de kabels en leidingen zijn klaar.

HAVENPARK ZUIDOEVER Het definitief ontwerp voor de zuidoever van
de Havenpark is in februari vastgesteld. In maart wordt u over het plan
ingelicht.

GALJOENSTRAAT TOT LANCIERSSTRAAT/GONDELSTRAAT De

werkzaamheden beginnen in mei en eindigen in september.

HAVENDIJK NOORD Het laatste onderdeel van het ontwerp voor de

noordoever wordt dit jaar samengesteld. De werkzaamheden beginnen
wanneer de werkzaamheden aan de Galjoenstraat/Gondelstraat
en de St. Josephstraat in september zijn afgerond. Daarnaast wordt
de voormalige ‘Lipslocatie’ tijdelijk ingericht als een plek voor
stadslandbouw.

Waar kunt u terecht?
U kunt met vragen gewoon terecht bij de vertrouwde adressen zoals Loket Z van de gemeente, MEE,
maatschappelijk werk, sociaal werk, ouderenwerk, de
wijkverpleegkundige of uw huisarts. Zij helpen u bij het
vinden van een oplossing of van het juiste aanspreekpunt.

ST. JOSEPHSTRAAT De werkzaamheden in de St. Josephstraat starten in
mei en worden in oktober afgerond.

Feestelijke start bouw Aan de Waterkant!

NIEUWE BOSSCHEWEG In september starten de werkzaamheden aan
de Nieuwe Bosscheweg. De werkzaamheden duren tot eind 2015.

Op dinsdag 2 december 2014 gaf wethouder Berend de
Vries het startsein voor het project ‘Aan de Waterkant’
door het oplaten van een wensballon. Wonen Aan
de Waterkant betekent wonen op een unieke plek:
in Jeruzalem, gelegen aan de Piushaven en het
Wilhelminakanaal, zowel dichtbij het centrum van Tilburg
als het natuurgebied Moerenburg.

STUIVESANTPLEIN De werkzaamheden aan het plein starten in maart

Contact

Kijk voor meer informatie op www.koningshaven.eu
Twitter: @piushavenpodium; @oudestadtilburg

TIVOLISTRAAT De Tivolistraat is nu tijdelijk tweerichtingsverkeer, omdat
de St. Josephstraat is afgesloten.

en worden afgerond in april.

PRINSENHOEVEN De uitvoering aan de Prinsenhoeven staan gepland in
2016.

WATERPARK MOERENBURG In Moerenburg wordt een waterpark

aangelegd. Dit waterpark vangt alle regenwater op en laat het geleidelijk
wegstromen naar de omliggende sloten en beken. De werkzaamheden
starten in 2016.

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.

HOEVENSE KANAALDIJK De werkzaamheden aan de Hoevense
Kanaaldijk starten in mei en duren tot september.
WERKGROEP VERKEER PIUSHAVEN Met bewoners worden overleggen
gepland om oplossingen te bedenken voor de huidige verkeerssituatie in
het Piushaven-gebied.

Meer informatie
Informatie over de Piushaven is te vinden op: www.piushaven.nl. Actuele
informatie over alle werkzaamheden in de gemeente kunt u vinden via
www.tilburg.nl/wegwerkzaamheden.
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Samenwerking bij IKC Panta Rhei!
OBS Panta Rhei heeft op 18 maart weer een open avond.
Ouders die op zoek zijn naar een school voor hun kleuter,
zijn dan van harte welkom om van 18.30 tot 20.00 een kijkje
bij ons te nemen.
Onze school gaat ervan uit dat “We er samen voor zorgen dat iedereen met
plezier naar school gaat”, waarbij een zelfstandige leerhouding en coöperatief
leren belangrijke onderdelen zijn.

Pendula steunt Traverse
Tijdens de Kerstmarkt die op Basisschool Pendula op donderdag
18 december heeft plaatsgevonden zijn de door leerlingen zelf
gemaakte knutselwerkjes en hapjes verkocht.
De totale opbrengst hiervan is maar liefst € 902,58.
Dit bedrag is vandaag aangeboden aan Traverse door Leander uit groep 3,
Sem uit groep 4, Teuntje uit groep 5, Puck uit groep 6, Alysia uit groep 7 en
Laron uit groep 8. Samen met juffrouw Loes en meneer Jan-Piet zijn deze zes
leerlingen naar de Gasthuisring gereden en hebben een zelfgemaakte cheque
overhandigd.

Naast het leren van taal, rekenen en spelling, wordt er op Panta Rhei ook
carnaval gevierd en is er aandacht voor onderwerpen zoals “warme truiendag”
op 25 februari en Vriendjesdag op 20 maart.
Met de partners van Kinderstad van ons Integraal Kindcentrum op de locatie
Galjoenstraat, wordt daarbij samengewerkt: er vindt regelmatig een uitwisse
ling plaats tussen peuters en kleuters, zodat beide locaties bekend zijn voor de
kinderen. Samen gaan we carnaval vieren, we stemmen regels tussen school
en BSO op elkaar af bijv. rondom buitenspelen, stoeien etc.

Heeft u interesse in ons IKC?
De genoemde open avond is zeker de moeite waard, maar ook de Scholen
carrousel is een aanrader. Wellicht heeft u de uitnodiging hiervan al ontvangen!
Bij kinderdagverblijf en bso Panta Rhei kunt
u elke werkdag een kijkje komen nemen.
Wilt u dat wij extra tijd voor u hebben,
dan is het fijn dat u van te voren een
afspraak met ons maakt
(KDV: 013 7620620 en BSO: 013 4620263
of via pantarhei@kinderstadtilburg.nl)

Voor informatie kunt u ons ook bereiken via de website:
www.opmaat-scholen.nl, de stichting waar ook Panta Rhei toe behoort.
We zijn ook telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 013 5437241.

Tijdens het bezoek hebben twee medewerkers van Traverse uitgelegd wat
zij precies doen. De leerlingen die mee zijn geweest hebben flink wat vragen
gesteld en vonden het erg interessant.
Alycia heeft hierover zelf een stukje geschreven.
We waren bij traverse we kregen heel veel uitleg eerst vertelde hij dat er
mensen kwamen die wat weinig geld hadden. Als ze met een gezin kwamen
kregen ze een aparte kamer anders gingen ze apart slapen. Ik vond het heel
interessant. Er waren computers en een tv kamer waar ze ook kunnen eten
en tv kijken natuurlijk en speciale kinder blok heet die daar stond ook een
computer en een tv ze hadden ook nog een kast ze konden vragen of ze een
spel mochten doen. Er was nog een kast maar die zat op slot ze wisten niet
wat daar in zat. Ze moesten het ook opruimen dat is omdat ze het een beetje
hetzelfde willen als bij ons thuis. Daarna gingen we de cheque dat was wel
€902,85 we gaven het aan de kinderen ze waren echt heel blij met wat drinken
en een koekje erbij jammer genoeg moesten we al gaan. Gr. Alycia

Nationale Voorleesdagen op
Basisschool Fatima
Vanaf woensdag 21 januari is er in alle groepen van onze school veel voorge
lezen. Op verschillende dagen kwamen ouders en grootouders met hun lie
velingsboek en enthousiast vertelden ze waarom dat hun lievelingsboek was.
Daarna lazen ze een stukje voor. In groep 8 werd uit een Engels boek voorge
lezen. Als afsluiting kwam verteller Fred van Essen voor de groepen 5 t/m 7
vertellen over zijn overovergrootvader die meeging op een schip. Hij liet een
kist zien en vertelde over de voorwerpen uit de kist. Dit was erg boeiend.

Voorleeskampioen
Maar niet alleen in de groepen 3 t/m 8 werd er voorgelezen. In de groepen 7
en 8 waren voorrondes geweest voor de voorleeskampioen van Nederland. De
winnaars van iedere groep gingen voorlezen bij de peuterspeelzaal die in ons
gebouw gehuisvest is. Daantje beet de spits af met het boek “Kleine muis zoekt
een huis”. De peuters luisterden vol aandacht naar het verhaal. Daantje liet ook
de platen zien en ging met de peuters op zoek naar een huis voor muis. Ook
Tya Waterberg en Evy Horio gingen voorlezen uit andere boeken. Alle voorle
zers werden beloond met een groot applaus.
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KADE living aan de Piushaven
In november 2014 hebben Ellen
Beukers en Sofieke van den Hout
een winkel geopend in de Piushaven.
KADE living is een modern winkel
concept gericht op woon- en lifestyle
accessoires, textiel, verlichting en
meubels.
Ellen en Sofieke hebben geprobeerd
zich te focussen op een aanbod dat
de klant prikkelt en enthousiast
maakt en ook zichzelf zou moeten
grijpen!

Van brede school naar Kindcentrum!

Sofieke en Ellen
In KADE living hebben ze uiteinde
lijk een collectie samengesteld, om
cadeau te geven, maar ook lekker voor jezelf, of heel gewoon en praktisch;
voor in huis. Scandinavische en Nederlandse merken zoals Iittala, Fatboy,
Piet Hein Eek, Ontwerpduo, Het Lichtlab, Ferm Living en Droog vormen een
beeld van de collectie.

KADE living is meer dan alleen een
winkel. Ze nemen ook graag actief
deel aan evenementen aan de Pius
haven. Zo is er in december met een
boot vol Fatboy lampjes rondgevaren
tijdens het lichtjesfeest en ook het
komende jaar gaan ze zich inzetten
om de Piushaven te laten bruisen.

Meer informatie?
Je kunt KADE living volgen via
Facebook, of bezoek de website:
www.kadeliving.nl.
Maar liever nog hopen ze je een
keer in de winkel te ontmoeten!

De Stichting Brede School Tilburg heeft per 31 december 2014 haar deuren
gesloten. De brede scholen stoppen echter niet!
Vanaf januari 2015 gaan ze door en zetten ze in op een andere werkwijze via
de onderwijs coöperatie T-Primair.

Talentontwikkeling
De basisscholen in Tilburg hebben een samenwerkingsrelatie met T-Primair.
Gezamenlijk wordt ingezet op brede talentontwikkeling van alle kinderen in de
Tilburgse regio. Iedere basisschoollocatie werkt samen met de kinderopvang
partner, welzijn en zorg aan een eigen locatieplan. Een plan waarin doorgaande
leer- en ontwikkellijnen zijn opgenomen van kinderopvang, onderwijs en
naschoolse activiteiten.
In Koningshaven betekent dit dat
de locaties Fatima, Panta Rhei en
Pendula insteken op deze krachtige
doorgaande lijn voor kinderen van
0 tot 12 jaar, ieder met een eigen
programma.

Koningshaven
De locaties krijgen ondersteuning
van een lid van het Projectteam
Kindcentra. Deze medewerkers
werken op detacheringsbasis van
uit T-Primair. In Koningshaven is dit
mevr. Yoni Paridaans.

Yoni Paridaans

Heb je vragen over de ontwikkelingen Kindcentra in Koningshaven?
Neem dan contact op via yoni.paridaans@tprimair.nl

De Parel van Jeruzalem

Buitenschoolse Opvang (BSO) , Basisschool Fatima
en Peuterspeelzaal Fatima.

In de ‘Parel van Jeruzalem’ is een aantal activiteiten opgestart voor buurt
bewoners. Een daarvan is de gezondheidsgroep op dinsdagochtend.
Om 10:00 uur beginnen we en gaan we een uurtje praten over gezonde
voeding en gezond leven. Als er iemand een thema wil inbrengen, bijvoorbeeld
diabetes, dan gaan we daar wat dieper op in. Rond 11:00 uur gaan we koken.
We maken een lekkere, gezonde maaltijd die we daarna samen gaan opeten.
Om 13:00 uur zijn we dan weer klaar met opruimen.

Centraal in de wijk Fatima, waar iedereen ons weet te vinden.

Interesse?

alles onder één dak

Oplossingsgericht leren, daar streven we naar. Wij bieden uw kind een
rijke leeromgeving. Waar sterke kanten van uw kind basis zijn voor
verder leren. Leren, niet alleen, maar samen met andere kinderen.
Samen met de leerkracht die weet waar uw kind goed in is.

U bent van harte welkom op onze:

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

donderdag 5 maart
van 13.30 tot 17.00 u.
en
van 18.30 tot 20.00 u.

Fatimastraat 24b | tel. (013) 542 53 79 | www.bsfatima.nl

Wil je meer weten, kom dan even
langs op dinsdagochtend of bel met
Han, tel. 06-37367025.
Op vrijdagochtend is er spreekuur.
Hebt u vragen, dan kunt u bij ons
terecht en ook bieden wij hulp bij het
invullen van formulieren.

Sofieke en Ellen

fysiotherapie
bekkenfysiotherapie
oedeemtherapie
dry needling
Barkstraat 29

013 - 536 49 44

www.fysiotilburg.nl
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“Maar de mensen ze slapen, de wereld
gaat dicht. En dan denk ik aan
Brabant want daar brandt nog licht…”
Fotografie: Ans Beerens

Tekst: Leonie Beerens

En licht heeft er zeker gebrand in Restaurant Gustaaf.
Het Falcon complex aan de Piushaven heeft van 5 tot en met
9 februari onderdak geboden aan het pop-up restaurant van
Guus Meeuwis en topchef Dick Middelweerd.
Nu gaat de transformatie van de voormalige ‘regenkledingfabriek Brabant’
verder. Vanaf mei 2015 kan het publiek al gaan genieten van horeca, winkels
en gezelligheid.
‘Guus Meeuwis was al een tijd op
zoek naar een passende locatie voor
zijn pop-up restaurant. Ik was op de
hoogte van de plannen rondom het
Falcon complex en heb het manage
ment van Guus benaderd. In eerste
instantie begon het als een geintje,
maar na een bezichtiging van het
pand werd al snel duidelijk dat de
interesse oprecht was.’ aldus horecaadviseur Wim Pijnenburg.

De stichting pleit ervoor zieke kinderen tijdens hun verblijf in een ziekenhuis
kennis te laten maken met het zelf maken, spelen, beluisteren en beleven van
muziek. Dit in de hoop hun pijn te verzachten en hen plezier en vreugde te
laten beleven. Een prachtig streven!

Zijden Bloemenwinkel Fiori is al een
tijd gevestigd in Falcon en eigenaar
Martin Huijbregts stelde het gebouw
belangeloos ter beschikking voor
restaurant Gustaaf. ‘Ik vond het een
bijzonder initiatief en bovendien
hebben wij, Tilburgers, dat gewoon
voor elkaar over. Een beetje solida
riteit! Een mooie bijkomstigheid is
dat de winst van restaurant Gustaaf
geschonken wordt aan een goed
doel.’
Vanaf december is er hard gewerkt om niet alleen restaurant Gustaaf maar ook
de andere toekomstplannen van Falcon te kunnen realiseren. Een week voor
de opening van het restaurant lieten Wim en Martin ons trots zien wat er gaat
gebeuren. In het midden van het pand komt een doorgang die straks van de
parkeerplaatsen aan de achterkant een overdekt pad vormt naar de Piushaven.
Voor het restaurant Gustaaf was er aan de linkerkant van het pand een aperi
tiefruimte met een prachtige bar. Daarna werden de gasten naar de sfeervolle
ruimte aan de rechterkant van het pand gebracht waar het restaurant zich
bevond. De plek ademt het industriële verleden van Tilburg.

Nu gaat men verder met de werk
zaamheden voor de opening van het
eerste gedeelte van Falcon in maart.
Hierin zullen Undici Keukens en Fiori
zich samen gaan vestigen. De gevel
van het pand wordt gereinigd en
opgeknapt, de schoorsteen wordt
hoger en de ramen groter. De fijne
sfeer van het gebouw wordt ver
sterkt door een aantal pakkende
woorden dat op de dakrand van
het gebouw komt:
‘bloemen, design, koffie en meubels’.
Aan het water komt een terras en
aan de achterkant van het pand
komt een heuse theetuin. Diverse
ondernemers als Bikken & Bak
ken en restaurant EetHuis 20 met
terras openen vanaf mei 2015 voor
het winkelend publiek. Daarna zul
len zich in de loop van het jaar ook
onder andere ondernemers zoals
Ramon Custom Design and Chairs,
studio Teun Fleskens, Rens Alta
Vintage Design en Daffy de Vyldre
couture hoeden in het pand vestigen.
Falcon ontpopt zich tot een locatie waar diverse aspecten van leven feilloos
samen komen. Werken, winkelen en daarna heerlijk genieten van een hapje en
een drankje. Welkom bij Falcon, de BelevingsFabriek.

Het sheddak is zo gemaakt dat de lichtinval perfect is, terwijl de warmte goed
weg kan. Dat is ideaal aangezien de open keuken van Restaurant Gustaaf zich
tussen de dinerende gasten bevindt. Zo wordt een directe betrokkenheid met
het publiek gecreëerd. De ruimtes zijn aangekleed door Fiori zelf.
Naast twee businessavonden ontving restaurant Gustaaf drie middagen en
avonden circa 300 gasten per dag. Guus Meeuwis maakte van tevoren al
bekend dat hij zelf ook in de keuken te vinden zou zijn. Sterker nog, de avond
stond geheel in het teken van muziek aangezien de winst van restaurant
Gustaaf ten goede komt aan het goede doel Stichting Muziekids.
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11 vragen aan........ Linda Cascu
Wie ben je en wat doe je?
Ik ben Linda Cascu, 34 jaar.
Momenteel werkzoekende, maar ik doe vrijwilligerswerk bij de Willem II
amateurclub en ook bij ContourdeTwern.

Verliefd, verloofd of getrouwd?
Ik ben een alleenstaande moeder met 2 kinderen.

Wat is je favoriete boek?
Het boek van Isa Hoes ‘Toen ik je zag‘
vind ik een heel mooi boek.

Wat is je favoriete muziek?
Ik heb niet echt favoriete muziek, ik luister regelmatig naar de radio,
dus vooral een beetje de top 40 muziek.

Waarvoor mag je ‘s nachts wakker worden gemaakt?
Je mag me wakker maken als ik de loterij heb gewonnen hahaha

Wat vind je de mooiste plek in je omgeving?
Mooiste plek, dat is de Abee Fabriek met de nieuwe winkels :-)
Alles lekker dichtbij op loopafstand!

Wie zou je wel eens willen ontmoeten en waarom?

Wil je verder nog iets kwijt?

De hele cast van Rookie Blue omdat het een geweldige tv-serie is met een
super leuke cast.

Momenteel komt er niets in me op.

Aan wie zullen we deze vragen de volgende keer stellen?
Wat zou je veranderen als jij de burgemeester van Tilburg zou zijn?
Wat ik zou veranderen, ja wat niet ;-)
Ik zou eerst aanpakken wat echt belangrijk is en niet vanalles wat,
zoals men nu doet. Geld spenderen aan dingen die er toe doen.

Aan Brigitte Schilders.
Da’s een leuke vrouw die een straat verderop woont en die het vast leuk vindt
om hier ook aan mee te doen.

Waaraan zou je je laatste tientje uitgeven?
Ik zou mijn laatste tientje uitgeven aan mijn kinderen of aan goede vrienden
of familie die het harder nodig hebben dan ik.

Vertrouwd

Leen Bakker

AaBe Fabriek Tilburg

Gewoon goed

Vriendelijk geprijsd

Verrassend anders

Wethouder van Ierlantstraat 33
5021 AT Tilburg | 013 - 5801227

www.leenbakker.nl

Advies op maat

ÓÓK Leen Bakker

Service
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1 stof 4 klooster 8 berg
plaats 9 radon 11 land in
Zuid-Amerika 14 slingerplant
16 cerium 17 strafwerktuig
18 als onder 19 grafvaas
21 voorzetsel 22 pl. in Gel
derland 24 pl. in Flevoland
26 opbrengst 28 tennisterm
31 Laus Deo 32 vogelpro
duct 33 pl. in Drenthe
37 handgreep 40 weesgegroet 41 plechtige gelofte
42 spinrag 44 grootmoeder
47 bijwoord 48 Russisch
heerser 50 en andere
51 zitbad 53 zuivelproduct
55 water in Friesland
56 selenium 57 zwaardwal
vis 58 keukengerei.

De Wijkkrant heeft de beschikking
over een aantal fotografen 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 Ans Beerens onder de loep.

56

Verticaal

58

2 sprookjesfiguur 3 bouw
materiaal 5 Europeaan
6 erfelijk materiaal 7 stroombron 10 haarwrong 12 opnieuw (in samenst.)
13 toewijding 14 schrijfkosten 15 streling 20 zelfkant 21 Amerika
23 naschrift 25 namiddag 26 Spaanse uitroep 27 loflied 29 vreemde munt
30 samentrekking v.h. middenrif 34 werkplaats (afk.) 35 deo volente
36 aanvankelijk 37 vleesgerecht 38 Frans lidwoord 39 kunsttaal 42 vragend
voornaamwoord 43 jaartelling 45 honingdrank 46 karakter 48 insect
49 wijnsoort 52 op grote afstand 54 afslagplaats bij golf.
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De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal
in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen
elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep ze af.
De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen
de oplossing.
AVOND

Winnen?

Foto: Ans Beerens
Dankzij Google StreetView en een beredeneerd gokje weet ik dat deze foto
een stukje van de Jan Aartestraat laat zien. Ik vind de Jan Aartestraat een
van de gezelligste straten van Tilburg. Dat vind ik in de eerste plaats doordat
het wegdek niet van asfalt maar van straatstenen is en doordat er vrij veel
bomen staan. Maar het leukste aan de Jan Aartestraat vind ik dat het eigen
lijk een prachtige samenvatting van Tilburg is. In één straat staan heel veel
verschillende huizen en gebouwen bij elkaar. Er staan huisjes waarin al meer
dan een eeuw gewoond wordt tegenover huizen die een jaar of twintig geleden
gebouwd zijn. Er zijn oude bedrijfspandjes die in veel gevallen verbouwd zijn
tot woningen, of die anno nu onderdak bieden aan verenigingsleven en binnen
stedelijke bedrijvigheid. En er is natuurlijk de behoorlijk straatbeeldbepalende
Lancierskazerne, met de schoorsteen op de binnenplaats die verraadt dat het
gebouw ook ooit gebruikt is voor industriële doeleinden. De Jan Aartestraat is
een gezellig allegaartje – en daarmee Tilburg ten voeten uit.
Vermoedelijk heeft de fotografe met deze foto niet de bedoeling gehad om een
zo kenmerkend mogelijk beeld van de Jan Aartestraat te geven. De huizen op
de foto zien er namelijk allerminst allegaarderig uit; ze passen qua bouwstijl
juist wel goed bij elkaar. Ik weet dankzij Google StreetView dat de fotografe op
vrijwel dezelfde plek een heel andere foto had kunnen maken. Een foto waarop
ook het huis links naast het huis met de bakfiets te zien zou zijn (een oud
huis met een nieuwe nogal hip verbouwde gevel), en waarop je zelfs nog een
stukje zou kunnen zien van de laat-twintigste-eeuwse rijtjeshuizen die aan de
overkant van de straat staan. Maar daar heeft de fotografe niet voor gekozen.
Ze heeft de vrij goed bij elkaar passende huizen losgeweekt van hun directe
omgeving, waardoor de foto in feite een onrealistisch beeld van de Jan Aarte
straat geeft. Een beetje zoals de foto’s in vakantiebrochures waarop de vuil
stortplaats vlak naast het hotel net niet te zien is.

Heb je de oplossing van de Woordzoeker gevonden?
Stuur het antwoord naar wijkkrant@koningshaven.nl en maak kans op een
waardebon van Doncurado ter waarde van €20.00
Heb je geen e-mail? Je kunt ook een briefje sturen naar Wijkkrant
Koningshaven: p/a Cenakel 36 - 5022 KL Tilburg

Het witte pand met de grijze bogen in de gevel is de hoofdrolspeler van de
foto. Het duurde even voor ik doorhad waarom ik het zo’n vreemd pand vind. ‘t
Zit ‘m in de kleuren. Meer in het bijzonder in de kleuren van de luifeltjes boven
de ramen op de eerste verdieping. Hoewel de groene aanslag op de bovenkan
ten van die luifeltjes best aardig kleurt met de drie deuren op de begane grond,
zorgen de geel-rode strepen op de zijkanten ervoor dat de luifeltjes toch een
troep vreemde eenden in de bijt zijn.
Zou het witte pand mooier zijn zonder de luifeltjes? Misschien wel. Zou het er
ook net zo gezellig uitzien zonder de luifeltjes? Waarschijnlijk niet. En zo zorgt
de hoofdrolspeler van de foto ervoor dat dit toch onmiskenbaar een typisch
Tilburgs plaatje is: de luifeltjes, de verschillende kleuren: het is een beetje een
allegaartje. Maar wel een gezellig allegaartje.
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Tekst: Rob van Steen

Drie jaar geleden fietsen mijn lief en ik een zonnige dag door
de wijken van Tilburg. Als nieuwkomelingen vroegen we ons af
waar het goed wonen is in deze voormalige industriestad.
Tilburg is lastig te vatten als je van buiten komt, zeker als je uit een prachtig
oud Hanzestadje komt. We waren verrast toen we ontdekten dat Tilburg dan
wel geen rivier heeft, maar wel een echte haven. OK, daar stroomt het water
niet zoals in de vertrouwde IJssel, maar toch. Al konden we toen niet vermoe
den wat er nu allemaal ontstaat in die strook oude loodsen en die stugge bak
stenen nieuwbouwblokken langs dat spiegelende wateroppervlak.
Natuurlijk, zo’n gemeente kan met een slimme stedenbouwkundige aan de
arm mooie plannen smeden. En die projectontwikkelaars kunnen knap stenen
stapelen en passende verhuurconstructies bedenken. Uiteindelijk hangt de hele
slaagkans van zo’n grootschalige herontwikkeling als de Piushaven wel mooi op
individueel ondernemerschap. Op mensen die lef tonen, die hun nek uitsteken,
die zelf investeren of die met hun droom naar de bank gaan voor een lening.
Ik vind dat knap, van succes ben je immers nooit zeker. Voor je het weet is die
erfenis van je opa verdampt in dat te gekke restaurant waar na de bloemenzee
van de opening geen hond ooit meer kwam.
Mijn respect voor die ondernemers groeit als ik bedenk dat we ons geld met
z’n allen minder makkelijk besteden dan voorheen. Dat zien we allemaal in het
winkelbestand van de Tilburgse binnenstad. Lege winkelruimtes worden dan
wel tijdelijk gevuld met kekke pop-up winkels, ze verhullen niet de malaise van
de detailhandel. En tegen die stroom in zijn er dus mensen die geloven dat het
wel kan, dat je niets bereikt als je het niet op z’n minst probeert. Zij vormen de
power van de Piushaven, de economische kracht achter de mooie plannen van
die stoere wethouder.
Als je een rondje maakt langs de ondernemers aan de Piushaven zie je al snel
dat het niet zo maar gelukszoekers zijn. De meesten hebben hun sporen al
wel verdiend in deze stad. Die Guus Meeuwis is in dat gezelschap natuurlijk
een bijzonder geval. Als theaterdirecteur ben ik blij met hem, zijn concerten in
Theaters Tilburg zijn immers steevast uitverkocht. In 013 en het PSV-stadion
trouwens ook.

Bikken & Bakken
Zien, ruiken & proeven
In mei opent de nieuwe bakkerijformule BIKKEN & BAKKEN® in het Falcon-pand.
BIKKEN & BAKKEN® is een initiatief van Bakker Jan van Riel, nu gevestigd in de

Rob van Steen - fotografie Hanneke Wetzer

In het kader van zijn 20-jarig jubileum heeft hij iets leuks bedacht en staat hij
zelf in de keuken van zijn tijdelijk restaurant. De dag nadat ik het hoorde pro
beerde ik te boeken op zijn website en wat denk je? Uitverkocht.
Tilburgers zijn Bourgondiërs, we houden van het goede leven en besteden ons
geld aan de juiste dingen. Ondernemers hebben daar een neus voor. We drijven
de winkeliers tot wanhoop en zorgen er tegelijkertijd voor dat de kroegen en
restaurants uitpuilen. Onder de voorwaarde dat de sfeer en het eten goed zijn
uiteraard. Dat zie ik wel aan restaurant Lucebert in de schouwburg, dat na
de restyling met onze eigen topkok draait als een tierelier. Toch maak ik me
zorgen, die Guus met z’n Gustaaf is natuurlijk volstrekt oneerlijke concurrentie.
Wat kan ik inbrengen tegen artiesten die niet alleen dagen achtereen concert
zalen, maar ook nog eens hun eigen restaurant uitverkopen?

Tilburg knapt op

Ingezonden bericht
van Veerle Ultee

Zoals jullie (wellicht) weten heeft het viaduct bij de ingang van de Moerenburg
de ‘Tilburg Knapt Op’-nominatie gewonnen. Dat betekent dat de plek door de
gemeente Tilburg en in overleg met buurtbewoners, natuurliefhebbers en hard
lopers is opgeknapt. De opknapbeurt is bijna voltooid.

Hasseltstraat in Tilburg.
Jan en Conny van Riel willen op een andere manier invulling geven aan de
traditionele bakkerij:
• Door open en transparant te zijn door het hele productieproces te laten zien.
• Door de samenwerking te zoeken met lokale en regionale boeren.
• Door eerlijke, ambachtelijke producten te maken zonder toevoeging van
onnodige geur-, kleur- en smaakstoffen.
“Terug naar de basis en weer brood maken zoals mijn opa in 1935 begonnen
is” is het devies van Jan. Je bent vanaf mei van harte welkom voor een kopje
koffie, mooie broden, verse versnaperingen en natuurlijk de vermaarde
progrestaarten van Bakker Jan van Riel

De betonnen bakken worden de komende weken definitief weggehaald en een
paaltje voorkomt dat auto’s het viaduct over kunnen rijden. Verder zijn er
een prullenbak, een aantal plantenbakken, bankjes en andere ‘zitelementen’
geplaatst. Zo is het viaduct een stukje mooier geworden, hopen we dat de plek
in de toekomst wat netter blijft en is het een mooi punt om een flinke wande
ling door de natuur te beginnen en/of eindigen.
Om de plek officieel en feestelijk te openen, organiseren we op donderdag
23 april (om 17:00 uur) een sportieve bijeenkomst. Onder leiding van vaste
Tilburg Road Runners trainer Rien kan iedereen die dat wil deelnemen aan een
korte training (max. half uur inclusief warming up) waarmee we het viaduct
‘openen’. Namens de gemeente Tilburg zal wethouder Mario Jacobs het start
schot geven. Na afloop is er een drankje voor alle belangstellenden.
Bij deze nodig ik je van harte uit om bij de opening aanwezig te zijn en ook om
(als je dat wil) mee te doen met de sportieve opening. Ken je andere mensen
die regelmatig in de Moerenburg te vinden zijn; nodig hen gerust uit!

Bakker Jan van Riel

Foto: Hans van Dongen
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Driekoningenzingen
Op zondag 4 januari is er, voor kinderen uit de buurt, een gezel
lige Driekoningenochtend geweest in de Fatimaschool als voor
bereiding op 6 januari.
Onder leiding van muziekdocente Marjolein Heine hebben de kinderen een
nieuw lied geleerd en lampionnen versierd. Dit alles werd mede mogelijk
gemaakt door Verrijk Je Wijk en de werkgroep 3KZ.

Dinsdag 6 januari was het zover! Er liepen 20 kleine koningen mee en samen
met de ouders vormde dat een groot koor. De kinderen waren prachtig versierd
en de ouders zongen uit volle borst mee. Iedereen die open deed was blij
verrast en de zakken werden goed gevuld.

Wil je volgend jaar ook met Driekoningen meelopen met je kinderen?
Houd dan Wijkkrant Koningshaven goed in de gaten!

Paul Wolbink gehuldigd als
Kampioen Energie Besparen 2014
Fatima geeft nieuwe impuls aan verduurzaming van de wijk
In korte tijd het energielabel van je woning verbeteren van G naar D? Paul
Wolbink uit de Tilburgse wijk Fatima heeft bewezen dat het kan. Deze prestatie
leverde hem de titel Kampioen Energie Besparen 2014 van Fatima op. De hul
diging vond plaats tijdens een goedbezochte buurtbijeenkomst op 26 januari in
de Satijnhof, waar buurtgenoten meteen een nieuwe impuls gaven aan energie
besparen in de buurt.
Ruim 50 huishoudens in Fatima, waaronder dat van Paul Wolbink, lieten het
afgelopen anderhalf jaar een energieadvies opstellen via de gemeentelijke
subsidieregeling Samen Geeft Energie. Wolbink greep dit advies aan om diverse
maatregelen te nemen, van dak- en muurisolatie tot dubbel glas. Ook andere
buurtgenoten kwamen in actie. Zo liet Ed van den Dungen zijn dak en gevel
isoleren, zijn cv-ketel vervangen, dubbel glas en kunststof kozijnen plaatsen
en zonnepanelen installeren. Zijn energieverbruik is met ruim 30% gedaald.
Ondanks deze mooie voorbeelden is het gemiddelde energielabel in Fatima nog
altijd een F. Om hier verbetering in te brengen, is een groep betrokken buurt
genoten de samenwerking aangegaan met Buurkracht.

Het Buurkrachtteam van Fatima
Daarnaast wil het buurtteam aan de slag met initiatieven en ideeën uit de buurt
zelf. Paul Wolbink is er optimistisch over dat die er snel komen: “De opkomst
was goed en mensen toonden zich echt geïnteresseerd.”

Enthousiasmerende ervaringen
Buurkracht is een initiatief van Enexis Holding N.V. dat buurtbewoners bij
elkaar brengt om samen besparingsmaatregelen te nemen. Het idee achter
Buurkracht is dat energie besparen met de buurt goedkoper, makkelijker en
ook nog gezelliger is. Nicolaas Veltman, initiatiefnemer van deze samenwerking
in de buurt: “Op de buurtbijeenkomst zijn niet alleen de enthousiaste ervarin
gen uitgewisseld, maar hebben we ook laten zien hoe je met een persoonlijke
pagina op buurkracht.nl inzicht krijgt in je energieverbruik. En via onze buurt
pagina’s houden we deelnemende buurtgenoten op de hoogte van de acties die
we doen en gaan organiseren.”

Besparingsinitiatieven uit de buurt
Behalve dat bewoners informatie kregen over besparingsmaatregelen, werden
ze opgeroepen om zelf in actie te komen. Iedereen kan nog een energieadvies
aanvragen en proberen de volgende Kampioen Energie Besparen te worden.

Interesse?
Bewoners van Fatima die gebruik willen maken van het voordelige energie
advies of zelf een besparingsactie willen inbrengen, zijn van harte welkom
zich te melden.
Neem voor meer informatie contact op met Nicolaas Veltman
(06 37329005 of n_veltman@tele2.nl).
Neem voor meer informatie over Buurkracht contact op met Johan Boekholt
(johan@buurkracht.nl of 06-16850074) Of kijk op www.buurkracht.nl/fatima.
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Café De Plaats werd Kim’s kroeg
Fotografie: Jan Nieuwstad

Tekst: José de Jonge

Een warm welkom bij Kim
Een paar dagen na de opening van Kim’s kroeg, voorheen Café De Plaats, sprak
ik Kim in haar café aan het Piusplein. Bij de opening op 1 februari j.l. waren
wij, fotograaf en redacteur, met plezier aanwezig geweest. Het was volle bak
en beregezellig en na een rondvraag onder de bezoekers wisten wij: Kim’s
kroeg gaat een succes worden. “Ik kom hier al dertig jaar en hoor een beetje
bij het meubilair hier. Ik blijf hier zeker komen, al is dat meubilair nu vervan
gen”, grapt iemand. Hij vindt dat de kroeg ‘fan-tas-tisch’ is opgeknapt. ‘Warm,
huiskamersfeer, knus, vrouwelijk tintje maar niet té’ zijn de woorden die hij
gebruikt en die ik ook van anderen hoor. ‘Goeie gastvrouw’, hoor ik ook.
En iedereen roemt de prachtige houten vloer. En wat ik ook hoor, van iemand
van rond de dertig: “Ik kwam hier niet zo vaak, voelde me niet echt de doel
groep qua leeftijd, maar nu ga ik zeker vaker komen. Dit is een kroeg voor alle
leeftijden. Je voelt je hier echt welkom.”

Oud en jong
En dat is precies wat Kim Konings - 41, handelsmerk bloem in haar haren - wil.
Een kroeg waar iedereen welkom is en zich welkom vóelt. Oud en jong.
Moeder en zoon. Bijvoorbeeld: Waar je je in een zitje kunt nestelen om te
kletsen en een plankje kaas kunt bestellen, of op een barkruk (aan de bar is
trouwens niets veranderd). “Maar ook als je alleen de krant komt lezen, ben
je hier welkom.” Waar je op donderdagavond een warme maaltijd krijgt voor
€7,50. En: de gewone bitterbal blijft. Maar ook: bitterballen met champignons,
of met spinazie. En wat dacht je van een Griekse avond? Staat gepland voor 26
februari lees ik op het krijtbord.

De finishing touch: Voorheen ‘De Plaats’ werd ‘Kim’s kroeg’

Café De Plaats
Maar nu even terug naar het begin. Café De Plaats. Het was het eerste café
waar ik kwam toen ik dertig jaar geleden in Tilburg kwam wonen. Ik ben er
al die tijd blijven komen. En met mij heel veel mensen. ‘We’ zijn mee oud (!)
geworden met het café.

Het was supergezellig bij de opening

Swingen
Maar er is meer. Veel meer. De ouderwetse swingavonden blijven. Maar dan
net iets anders. Vaste DJ Marc blijft draaien op de eerste zaterdagavond van
de maand. Maar nieuw is ‘See Buy Draai’ op de derde zaterdagavond van
de maand. Swingen op vinyl. Kim: “Populair bij jongeren, en ik heb het dan
over dertigers. En weet je, die vragen ook gewoon ‘ouwe’ muziek aan. Dus
die avonden zijn er ook voor oud en jong.” De vierde zaterdag is gereserveerd
voor ‘Zing het zelf’: bezoekers worden door een vaste band begeleid en zingen
bekende nummers die ze zelf aanvragen. Daarnaast zijn er plannen om singersongwriters binnen te halen, lunchconcerten op zondag, opkomende ‘jonge’
bandjes, dichters en theatermakers. Jeroen Kant en de Sherrifs staat gepland
in februari, er komt een alternatieve carnavalsavond met Zuid-Amerikaanse
muziek (al lang geweest als je dit leest) en voor maart staat André van den
Boogaart en de Rauwe Rand gepland. Voor het volledige programma kun je
terecht op www.kimskroeg.nl en op de facebookpagina.

Een paar maanden geleden was er een feest, het café bestond 30 jaar. Een
feest met een rouwrandje, want Jan en Fried, uitbaters van het eerste uur,
hielden ermee op. Het café ging in de verkoop. Althans, de inboedel, want het
pand zelf is een huurpand.
En toen was daar Kim. “Ik werkte hier al dertien jaar. Het begon als een grapje.
’Zal ik het kopen?’ zei ik tegen Fried. Ik had wat gespaard, dat was eigenlijk
voor een nieuwe keuken in mijn huis. Ik dacht: ‘Het is nu of nooit.’ Ik hou van
de horeca. Hielp als kind al bij mijn tante Anneke die Kanneke koffie uitbaatte.
Het was altijd al een droom van me geweest om een eigen tent te hebben.”
En Kim vond het ook zonde als het café zou ophouden te bestaan. Ook voor
de klanten. Iedereen zei: “Moet je doen, echt iets voor jou.” Dus Kim kocht
de boel en ging aan de slag. Met zo’n veertig vrienden knapte ze het café in
januari op. Houten vloer, podium, behang op de muur, zitjes, een leestafel, een
bankstel, schemerlampjes. Want Kim wist wat ze wilde. “Het moest anders.
Ander concept. Jong personeel, huiskamersfeer, bruin café. Iedereen moet zich
hier thuis voelen.”

Bloem
Fried helpt Kim nog een jaartje mee, dan gaat ze alleen verder. “Ik heb een
baan bij Thebe als begeleider van multi-probleemgezinnen. Die wil ik voorlo
pig aanhouden. Je weet niet hoe het loopt. En op dinsdag en woensdag gaat
de kroeg pas ’s avonds open. Dan werk ik tot een uur of half twaalf en ga dan
naar huis om te slapen. Althans, dat is de bedoeling”, lacht Kim. ”Gisteren is
dat niet gelukt. Het was ook zo gezellig.”
Er komt iemand binnen. “Hallo, leuk dat je er bent!” verwelkomt Kim haar gast
met een lieve lach.
Dat gaat wel lukken, met die kroeg van Kim. Aan haar spontaniteit zal het niet
liggen. Zelfs de bloem in haar haren lijkt mee te lachen.

Kim aan het werk. Maar nu in haar eigen kroeg!

Koningshaven: opening voorjaar 2015
Het oude fratershuis aan de
Kruisvaardersstraat zal naar
verwachting medio april / mei
haar deuren openen als nieuw
wijk- en gezondheidscentrum
met de naam Koningshaven.
Wijkcentrum Koningshaven
is een sociaal centrum voor Tilburg
Zuid Oost. Het streven is om voor
alle doelgroepen in de wijk en van
jong tot oud een bruisend en toe
gankelijk centrum te zijn voor
buurtbewoners.

Iedereen doet mee
Er zal een breed aanbod aan
(sociale) activiteiten aangeboden
worden voor alle mensen van jong
tot oud, om zodoende ook het het
sociaal leefklimaat van bewoners in
de wijk te verbeteren. Activiteiten
waar je makkelijk bij binnenloopt
op het gebied van recreatie, ont
moeting, educatie en vorming.
Samen bouwen we aan een vitale
en sterke wijk, waar iedereen zoveel
mogelijk meedoet.
Het Wijkcentrum is verder ook
bedoeld voor vergaderingen en om
er bijeenkomsten te organiseren.
Een multifunctionele plek voor en
met elkaar dus.

In Gezondheidscentrum
Koningshaven zijn diverse
zorgaanbieders gevestigd
De bundeling van al deze zorgaan
bieders zorgt ervoor dat patiënten
met uiteenlopende klachten binnen
één centrum geholpen kunnen
worden. Voorheen moesten patiën
ten zich vaak melden op verschil
lende locaties in de wijk.

Gemak & kwaliteit
Met de komst van het nieuwe
gezondheidscentrum kunnen de
patiënten eenvoudiger afspraken
combineren. Dat is natuurlijk gemak
kelijk voor u, maar daarnaast ook
goed voor de kwaliteit van de zorg.
De hulpverleners kunnen sneller met
elkaar overleggen en u, als dat nodig
is, gemakkelijk doorverwijzen naar
een andere hulpverlener.

Hiernaast kunt u zien welke
organisaties en zorgverleners
u straks bij Koningshaven
gaat vinden

Voor meer informatie en de
definitieve datum van opening
kunt u terecht op de website:
www.koningshaventilburg.nl
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