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We laten u graag onze prachtige 

locatie zien, waar kinderen 

volop beleven en ontdekken

Wij zijn op zoek naar mensen uit de wijk die iets leuks, 
interessants, moois of leerzaams te vertellen hebben. 
Heb je een leuke hobby of een interessant beroep? Heb je iets bijzonders 
meegemaakt wat je graag met de andere wijkbewoners 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. Stuur een e-mail naar wijkkrant@koningshaven.eu

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

Deze krant verschijnt 4 keer per jaar en schrijft over de buurten:
• Fatima  • Broekhoven I
• Jeruzalem    • Hoogvenne

   

Deel je verhaal met ons!

De volgende krant

De volgende Wijkkrant verschijnt in het het laatste weekend van augustus. 
De deadline voor kopij en advertenties is op 4 augustus.

Koningshaven

Op onze website www.koningshaven.eu is meer informatie over de Wijkkrant te 
vinden. Ook kunnen eerdere edities daar bekeken worden.

Per e-mail is de redactie bereikbaar via wijkkrant@koningshaven.eu
Het postadres is: Cenakel 36 / 5022 KL Tilburg

Adverteren?

Winnaar van de puzzel

Wil je adverteren in de Wijkkrant?
Stuur voor meer informatie en tarieven een e-mail naar:
niels@koningshaven.eu

Ook in deze krant vind je weer een puzzel.
De winnaar van vorige Wijkkrant is Leon Segers.
Geniet van je waardebon van Doncurado!



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

       
 

Havendijk 28

Tamara, 25 jaar is een 
echte Tilburgse en woont 
daar dan ook haar  hele 
leven. Voor haar werk 
als projectleider bij een 
bouwmanagement en 
vastgoed bedrijf draagt 
Tamara zakelijke maar wel 
vrouwelijke kleding. Maar 
haar kleding moet wel 

praktisch zijn omdat ze voor haar werk ook de 
bouwplaats op moet en de kans altijd bestaat 

DE MAKE-OVER 
VAN TAMARA

Nieuwe Look
Tamara’s haar en gezichtsvorm leent zich 
uitstekend om een duidelijke verandering te 
laten zien. Haar lange haar wat volledig op één 
lengte is wordt tot op haar schouder afgeknipt 
en licht in lagen gegradueerd, om daarna 
zonder enige aansluiting, in een hele duidelijke 
volle holle pony geknipt te worden. Deze pony 
zorgt ervoor dat Tamara’s gezichtsvorm nog 
beter naar voren komt en de rest van het haar 
mooi geshaped langs haar kaaklijn kan vallen. 
Haar rossig blonde haar is geaccentueerd door 
alleen over de boven haren en de pony folies te 
zetten.

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
Een echte eyecatcher is de maxi-jurk van het 
merk Boss Orange. Met een lange rok van 
zacht cupro en steekzakken. De bovenkant is 
van geribt jerseystof. Het lange materiaal en 
de mix van contrastmaterialen zorgen voor 
een bijzondere stijl. De zonnehoed is van het 
exclusieve merk Jimmy Choo en inspireert het 
gevoel voor het aankomende seizoen. 

Tamara draagt een bril uit de nieuwste collectie 
van Armani. Het metalen bruine frame omvat de 
matte schildpad randen van deze ‘Grace Kelly’ 
achtige vorm. Pure nostalgie met een vleugje 
gedistingeerde Armani stijl. Voor wie houdt van 
eenvoud met Italiaanse klasse. Bella Sole. 

Tot slot, als fi nishing touch, de ‘slip-ons’ een 
absolute must have deze zomer. Vorige zomer 
maakte ze hun intrede naast de basic sneakers, 
en dit jaar zien we ze terug in allerlei kleuren 
en prints. Dit model van SPM is geïnspireerd op 
de safaritrend. Door de vrolijke bloemenprint 
op de neus en de spannende leopard op het 
achterpand te combineren met vele zomerse 
outfi ts en kleuren. 

013 - 536 52 00  info@hardys.nl

Even kennismaken
dat ze op een steiger moet klimmen. Dan is een 
rokje niet handig. Eenmaal thuis is ze gewoon 
zichzelf; casual hip en een tikje stoer. Tamara 
vindt het heerlijk om te shoppen maar gaat niet 
altijd met trends mee. In het weekend heerlijk 
uitgaan met vriendinnen en jezelf helemaal 
optutten. Tamara had al een hele tijd lang haar en 
wilde graag eens iets anders. De meeste kappers 
knipten alleen de puntjes eraf met het gevolg dat 
er weinig model in zat.  Dat was reden om zich op 
te geven voor de make-over. Je weet dan zeker 
dat je met een andere look de deur uitgaat.

Heuvelstraat 59 | Tilburg

VISAGIE: Hardy’s | Mandy 
HAAR: Hardy’s | Corné Snels
FOTOGRAFIE: www.cocobroeken.com  
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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 

Tilburg is een 
magazine rijker

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

Twintigste jaargang 4 nummer 2 juni 2015

De Draad met raad en daad…. 
6 maart rolden 37.000 exemplaren 
van de eerste editie van De Draad 
van de drukpersen af.  

De Draad is hét Tilburgse magazine 
over zelf- en samenredzaamheid, 
is gratis en verschijnt vijf maal per 
jaar. De Draad is een unieke formule 
in de Tilburgse bladenwereld doordat 
het op allerlei manieren verbindt. De 
Draad hoopt een steentje bij te dra-
gen aan een goed leven voor ieder-
een uit Tilburg. 

Op maandag 1 juni organiseert het Kindereiland van 
ContourdeTwern samen met jongerenwerk R-Newt een 
DOE-middag voor basisschoolkinderen. 
Er is van alles te doen, zoals sportactiviteiten, spelletjes en leuke activiteiten 
van het jongerenwerk. Ook staat er een luchtkussen. Jij komt toch ook!?

Wanneer: 
maandag 1 juni van 15.00 – 17.00 uur

Waar: 
Het schoolplein van Bs Fatima

Voor wie: 
Kinderen in de basisschoolleeftijd. Hun ouders zijn ook van harte welkom, 
evenals kinderen onder de vier jaar en hun ouders.

Meer informatie: Bernice Peeters via 013 542 47 98.

De komende periode betrekken de nieuwe gebruikers van 
wijk- en gezondheidscentrum Koningshaven het volledig 
gerenoveerde voormalige fraterhuis aan de Kruisvaardersstraat. 

De Draad brengt samen
Het nieuwe Tilburgse magazine spreekt iedereen aan op zijn/haar kracht en 
ziet verbinding als belangrijk uitgangspunt. Daarom biedt het een podium en 
een platform aan inspirerende mensen, initiatieven en ideeën: goed voorbeeld 
doet goed volgen. Tevens bepaalt de redactieraad, waarin medewerkers van 
diverse Tilburgse maatschappelijke instellingen zitting hebben, de inhoud van 
De Draad. Zo wordt het blad breed gedragen in de stad.  

Thuisbezorgd of gratis afhalen
Het nieuwe magazine is geboren uit het samengaan van SpinT en Oudfit. 
Oudfit werd op zo’n 32.000 adressen in Berkel-Enschot, Tilburg en Udenhout 
vier maal per jaar bezorgd door 32 vrijwilligers. SpinT verscheen zes maal per 
jaar en kon van zo’n 300 distributie-
punten gratis meegenomen worden. 
Ook De Draad kan van al deze pun-
ten (zie dedraadmagazine.nl) gratis 
opgehaald worden. En daarnaast 
ontvangen alle inwoners van Tilburg 
die 60 jaar of ouder zijn De Draad 
vijf maal per jaar in de brievenbus.

Iedereen die De Draad thuisbezorgd 
wil krijgen maar nog geen 60 is of 
buiten Tilburg woont, kan een steun-
abonnement afsluiten via dedraadmagazine.nl. 

Waarom De Draad? 
• Omdat een draad verbindend is
• Omdat het magazine een rode draad heeft
• Omdat wij geloven in de kracht van mensen de draad weer op te pakken
• Omdat we houden van tegendraadse mensen

Dus … met raad en daad, voor de draad ermee….. 

DOE-middag Fatimaschool

Gebruikers betrekken Koningshaven

Huisarts Hans Loncin en zijn praktijk 
en fysiotherapiepraktijk Flenter zijn 
begin juni de eerste.
 
Daarna volgen Logopedie Centrum 
Tilburg, huidtherapie Cosmetique 
Totale, Foodmore podotherapie, de 
psychologen van Praktijk 013 en het 
wijkcentrum (samenwerking tussen 
wijkbewoners en ContourdeTwern). 

Opening
Half september kun je het nieuwe 
pand bewonderen tijdens de 
feestelijke officiële opening voor 
wijkbe woners en andere genodigden. 
Meer informatie hierover volgt. 

Wil je op de hoogte blijven 

van de ontwikkelingen bij 

Koningshaven? 

Zoek dan op ‘Wijkcentrum 

Koningshaven’ op Facebook 

of kijk op
www.koningshaventilburg.nl 

Nieuwe aanbouw aan de achterzijde

Een deel van de 37.000 exemplaren



‘HeAVENS Kitchen is buitengewoon, 
we hebben genoten!’
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Vrijwilliger in HeAVEN
Tekst: Melinde BussemakerFotografie: Hans van Dongen

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!

Wat begon als vrijwilligerswerk is uitgegroeid tot een vriendschap. Toen Leo 
de Bruijn drie jaar geleden met de VUT ging wilde hij ‘iets betekenen voor een 
medemens die dat nodig heeft’. Via ContourdeTwern kwam hij in contact met 
mevrouw Van Dongen. “Inmiddels komen mijn vrouw en ik veel vaker langs 
dan de afgesproken halve dag in de week. We zijn zelfs pas geleden samen 
naar Parijs geweest.”

Koffie klaar 
Iedere dinsdagmiddag staat de koffie klaar, vergezeld met koekjes of cake. 
“Dan kom ik langs en regelmatig komt mijn vrouw Helma mee”, vertelt Leo. “Ik 
doe klusjes in huis, vul bijvoorbeeld de plantenbakken op het balkon, heb een 
vlonder gemaakt op het balkon waardoor mevrouw makkelijker op het balkon 
kon komen en geen hoge af- en opstap meer had, of vervang een lamp, of we 
doen samen boodschappen. Tussendoor praten we. Er was meteen een klik. 
Mevrouw Van Dongen is een bereisde dame die met haar 82 jaar nog helder 
van geest is. Ze kan bijzonder goed luisteren en steun bieden. We praten met 
elkaar over van alles, van heel vrolijke zaken tot aan bijvoorbeeld het ziekte-
proces en het uiteindelijke overlijden van mijn broer afgelopen maand. Als ik 
binnenkwam vroeg ze meteen ‘hoe is het met de Cor’.”

Poetsdoeken mee 
Mevrouw Van Dongen kreeg twaalf jaar geleden een hersenbloeding waardoor 
ze linkszijdig verlamd is. Ze kan haar linkerarm en -hand niet gebruiken en 
loopt moeilijk. “Haar kinderen hebben drukke levens en helpen waar ze kun-
nen, maar van klusjes doen komt het niet. Die doe ik en tegenwoordig helpt 
mijn vrouw ook mee. Dan nemen we bijvoorbeeld de poetsdoeken mee en laten 
we het zilver weer blinken. Ook gaan we met zijn drietjes samen naar een klas-
siek concert, een tentoonstelling of lekker lunchen.”

Naar Parijs 
Even ’s avonds op de koffie, samen naar het bos of zelfs naar Parijs, het con-
tact met mevrouw Van Dongen is veel meer dan vrijwilligerswerk geworden. 
“Haar dochter woont in Parijs. Ze was daar sinds haar hersenbloeding niet meer 
naartoe geweest. En dus zijn wij samen met de Thalys naar Frankrijk gereisd. 
Met haar koffer en rolstoel lukt dat niet alleen. Mevrouw heeft heerlijke dagen 
gehad met haar dochter en mijn vrouw en ik hebben Parijs verkend. 
We hebben genoten.”

Natuurmonumenten 
Leo is vanuit zijn werk, hij was jarenlang beheerder bij Natuurmonumenten 
en zat later in het managementteam, bekend met vrijwilligers. “Omdat steeds 
meer natuurgebieden fuseerden, gingen we gebruik maken van vrijwilligers 
om de flora en fauna te monitoren. Zesduizend hectare kun je niet in je een-
tje beheren. Op het eind had ik contact met tweehonderd vrijwilligers die ik 
allemaal van naam kende en van wie ik wist wat zij deden. Nu ik zelf vrijwilliger 
ben komt mijn kennis van de natuur overigens ook van pas. 
Mevrouw Van Dongen stelt altijd veel vragen als we in het bos zijn. Ze gaat het 
liefst in de herfst, omdat ze houdt van de herfstkleuren.”

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 fantas-

tische rib-eye en van de nu al beroemde 

gamba’s tot vegetarische couscous met 

seizoensgroente.
HeAvens Kitchen: grillin & chillin!

www.heavenskitchen.nl



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 stille-
vens, vertederende plaatjes, stijl-
volle prenten die uitblinken door hun 
fraaie compositie en kleuren. Foto’s 
met een verhaal. Deze keer neemt brugwachter Beewee Nederkoorn een foto 
van Toon van Kaam onder de loep.

Schijngestalten

Foto: Toon van Kaam

BurnTilburgBurn is de wat dreigende titel van het kunstwerk op de schoorsteen 
van het Duvelhok aan de St. Josephstraat. Het lichtgevende polyester beeld 
stelt volgens de gemeentelijke website kunstbuitenbinnentilburg.nl een vlam 
voor in de vorm van een duiveltje. En dat duiveltje, staat er geschreven, ‘ver-
wijst op een speelse manier naar het Duvelhok’. Hoe dat bedoeld is? Geen idee, 
want ‘duvelen’ is een procédé om de wolvezels meer samenhang te geven, en 
met een duivel heeft ‘Duvelhok’ dus eigenlijk niet zo veel te maken. Maar de 
vlam lijkt natuurlijk wel uit de schoorsteenpijp tevoorschijn te springen als een 
duveltje uit een hokje, dus misschien is dat de speelse verwijzing.

Je kunt vinden wat je wilt van het beeld dat kunstenaar Rob Birza op de 
schoorsteen heeft gezet, het leent zich wél goed om een mooie foto zoals deze 
te maken. Behalve het lichtgevende hoogste punt van een oud wolfabriekje 
zien we het lichtgevende hoogste punt van een modern kantoorgebouw (waar 
op een heel andere manier garen wordt gesponnen). Beeldrijm van het betere 
soort. Dat geldt ook voor de klimbeugels aan de schoorsteenpijp, die qua vorm 
‘speels verwijzen’ naar de lichtgevende rechthoeken op het kantoorgebouw. 
Tegelijkertijd is er het contrast tussen de schijngestalten. Waar de vlam lijkt te 
proberen om zich te voegen naar de organische grilligheid van de boomtakken, 
lijken de strakke witgeel oplichtende rechthoeken op het kantoorgebouw juist 
te proberen om de stammen van de bomen zo haaks mogelijk dwars te zitten. 
Alleen al die overeenkomsten en verschillen maken deze foto zo spannend.

De bomen maken de foto extra mooi. Bomen vind ik sowieso vrijwel altijd mooi 
om naar te kijken, maar in deze foto vormen ze ook nog eens op twee manie-
ren een verbinding tussen de twee gebouwen en hun verlichting. Doordat ze op 
de voorgrond staan, lijken ze net een net te zijn waarin beide gebouwen zijn 
gevangen. Daarnaast verenigen de bomen het strakke en het grillige van de 
verlichting op de panden in zich. De rechte stammen lijken op de lichtgevende 
rechthoeken, de takken en twijgen zijn net zo grillig als de polyester vlam. 

Alles klopt op deze foto. Je kunt zelfs de verlichting op de gebouwen zien als 
vlaggen die de lading heel toepasselijk dekken. Met de rechthoeken lijkt het 
verzekeringsbedrijf de kaders aan te willen geven waarbinnen ze opereren en 
dat zetten ze graag duidelijk in neon op hun gevel, want zo zijn ze: glashelder. 
De vlam op de schoorsteen van het Duvelhok zegt: hierbinnen wordt met vuur, 
passie en hartstocht gewerkt. Dat was al zo toen de Tilburgse Kunst Stichting 
er cursussen gaf, dat was zo toen de creatieve zorgwerkplaats Raakveld er z’n 
intrek had genomen, en dat zal zo blijven nu Karin Bruers er de scepter zwaait. 
Nu zegt de vlam: hierbinnen word je warm onthaald, en met een pittige tante 
als Karin aan het roer kan het er bij tijd en wijle ook behoorlijk heet aan toe 
gaan.
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p u r e  
p r o d u c t e n

g e z o n d  &  
l e k k e r

a m b a c h t e l i j k

DAGELIJKS
OPEN

Piushaven 20a, Tilburg (Falcongebouw)
www.bikkenenbakken.nl

OPENINGSTIJDEN:
Maandag t/m vrijdag  07.00 -18.00 u

Zaterdag                    07.00 -17.00 u

Zondag                       08.00 -13.00 u



De eerste recreatieve bewoners in 
de Piushaven

Tekst: Carla Segers
Fotografie: Jan Nieuwstad
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fysiotherapie

bekkenfysiotherapie

oedeemtherapie

dry needling

013 - 536 49 44 www.fysiotilburg.nlBarkstraat 29 

Hoevenseweg 2  Tilburg              www.villapastorie.nl 

bijzonder overnachten lekker eten klein vergaderen laten verrassen

Rijke Historie
Over de Elko valt veel te vertellen en dat doet Geert Jan met een enorm 
enthousiasme. Het schip is gebouwd in 1927 op de werf “de Biesbosch” in 
Dordrecht. De stoomsleepboot werd indertijd gebruikt om, soms wel vier of vijf, 
vrachtschepen van en naar diverse plaatsen in Nederland en België te sle-
pen. In de Tweede Wereldoorlog werd de Elko naar Kiel in Duitsland vervoerd. 
Gelukkig heeft het schip de oorlog doorstaan. Het is daarna nog een aantal jaar 
door de Engelsen gebruikt en vervolgens teruggegeven aan de rechtmatige 
eigenaar in Dordrecht. Een aantal jaren later heeft men er een dieselmotor in 

laten bouwen waarna de Elko in België als duwboot gebruikt is om het slik uit 
de sluizen weg te trekken. In 2001 is er begonnen aan de verbouwing door de 
vorige eigenaar en sinds 2010 ligt de Elko in Museumhaven de Piushaven.

Toekomst
En nu? Er zijn nog aardig wat plannen. Geert Jan is bezig om de slaapruimte 
een indeling te geven zodat ze er met drieën kunnen slapen. Daarna wil hij de 
‘huiskamer’ aanpassen zodat daar nog vier slaapplekken gecreëerd kunnen 
worden voor logees. Uiteraard moet aan het schip ook het nodige onderhoud 
plaatsvinden. En zijn er nog plannen om daadwerkelijk tochten te gaan varen? 
‘Niet op heel korte termijn, eerst maar eens meer ervaring opdoen’ geeft Geert 
Jan aan. Hoe is het  om met zo’n gevaarte te varen? ‘Dat is echt een ervaring 
op zich. Het kost flink wat tijd om de motor voor te bereiden en het schip in 
beweging te laten komen. Maar als hij eenmaal gaat, dan hoef je vrij weinig 
meer te doen behalve genieten!’.

De Elko, een sleepboot gebouwd in 1927, heeft sinds november 
2014 nieuwe trotse eigenaars: Geert Jan, Claudia en hun zoon 
Thom uit Baarle Nassau. 
Het is een prachtige lentedag en Geert Jan verwelkomt ons hartelijk op zijn 
schip de Elko. Hij vertelt me dat hij de Elko als vakantiehuisje beschouwt. Als ik 
hem vraag waarom hij en zijn vriendin Claudia voor een schip hebben geko-
zen, moet hij lachen: ‘Wij zijn helemaal geen ‘boot’mensen. We hebben geen 
ervaring met varen, ik ben het zelfs nog aan het leren. Maar we genieten er 
echt van’. De zoektocht naar een vakantiehuis begon in Frankrijk en gaande-
weg kwamen ze erachter dat ze echt iets anders wilden dan ze thuis al hadden. 
Ook qua reistijd viel Frankrijk af en ze gingen dichterbij zoeken. Op Marktplaats 
zagen ze eerst een advertentie voor een ander schip en zo begon het balletje te 
rollen. ‘En nu het eindelijk zover is, voelt het alsof we zijn thuisgekomen!’. Het 
schip ligt aan de noordkant van de Piushaven op nummer vijf. ‘Hier is het naar 
ons idee wat levendiger dan in de havenkom, veel groen om ons heen en toch 
dicht bij het centrum. Een echt buitenhuis dus’.



Geen Seine maar ‘t zèène

Parijs, dat heeft de Seine
zwoele stroom van praal en pracht
Egypte heeft de Nijl
waar het droge zand naar smacht
 
India; de Ganges
die de hindoe heilig acht
en Rotterdam; de Maas en haven
die ons land meer handel bracht
 
Maar ónze stad is niet verwend
soms zo lelijk als de nacht
Hier geen Nijl of Seine stromend
en men lost er zelden vracht
 
…Doch Tilburg heeft juist ut zèène
plekken van hernieuwde kracht
Ruw maar groen; de Piushaven
onze eigen schôône gracht…
 
-Erik Bienefelt-

Lidi Toepoel
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Tilburgse film 
‘De laatste brugwachter’

Tekst: José de Jonge
Fotografie: Jan Nieuwstad

Er is al heel wat publiciteit geweest rondom de 5 minuten 
durende Tilburgse film die zich voor een groot deel afspeelt 
op de draaibrug op de Piushaven. Maar als Wijkkrant Konings-
haven - die nou eenmaal driemaandelijks uitkomt - vonden we 
toch dat we hier nog even bij stil moesten staan. Want hoe vaak 
gebeurt het nou dat er een film wordt opgenomen in je eigen 
wijk, op je eigen zo bekende draaibrug? 

Het verhaal…
De brugwachter wil met pensioen en is op zoek naar een opvolger. De acht-
jarige Daan is gek op boten en bruggen. Als zijn moeder thuiskomt van haar 
zoveelste sollicitatiegesprek waar ze nul op rekest heeft gekregen, wil Daan 
haar uit de brand helpen. Benieuwd hoe dit afloopt? Bekijk de film op www.
zevenregios.nl/brugwachter.html

Filmplan
Op 15 april j.l. spraken we Lidi Toepoel (31) over haar film die een maand 
daarvoor, op 16 maart, in Tuschinski in première was gegaan. Ze genoot nog 
zichtbaar na van alles wat haar was overkomen nadat ze in januari van dit jaar 
een filmplan indiende bij productiemaatschappij OneBigAgency.

Hoe het begon. “Ik las op een site voor filmmakers dat er een wedstrijd was 
waarbij je een filmplan kon indienen over de regio waar je bent opgegroeid. 
Dit om het regionale filmmaken te promoten. Dat trok me enorm aan. 
En ik wist ook meteen waarover mijn film moest gaan. 
Over de draaibrug in de Piushaven.”

Vertel, waarom? “Als kind vond ik het altijd fascinerend om te zien hoe de 
brugwachter de brug opendraaide als ik er met mijn ouders voor stond te 
wachten. Dat die brug er nog steeds is… ik vind dat geweldig. En dat in een tijd 
waarin alles geautomatiseerd is.” Lidi schreef haar filmplan, diende het in en 
werd, samen met nog zes anderen - uit de in totaal 54 ingediende scenario’s - 
uitgekozen om haar film te gaan maken. 

‘Dat die draaibrug er nog steeds is in een tijd 
waarin alles geautomatiseerd is. Geweldig!’

Tilburgse crew
Toen moest Lidi hard aan de bak. 
Het scenario schrijven, audities hou-
den, een crew samenstellen. Rob van 
Gestel, een bekende Tilburgs acteur, 
werd gekozen voor de rol van brug-
wachter, de achtjarige Sepp Heerens 
voor de rol van Daan. Het Tilburgse 
filmbedrijf Full Frame verzorgde het 
camerawerk, licht en montage. In 
totaal werkten er zo’n twintig men-
sen mee aan de film die tussen de 
3 en 6 minuten mocht duren. “Bijna 
allemaal Tilburgers, in ieder geval 
allemaal Brabanders”, vertelt ze. De 
scènes op de brug zijn in een dag 
gefilmd. “Het was natuurlijk winter 
en dan gaat de brug alleen in uit-
zonderingen open. Gelukkig konden 
we het allemaal regelen. De brug-

wachter vond het een leuk idee en kwam er speciaal voor. En we moesten ook 
een boot hebben die erdoor moest varen. Daarvoor stelde schipper Rendy Huka 
zichzelf en zijn schip - dat hij bewoont in de Piushaven  - beschikbaar.” 

Première
Maandag 16 maart werd de film ‘De laatste brugwachter’, samen met de zes 
andere regionale films, voor het eerst vertoond. In Tuschinski in Amsterdam. 
“Een hele eer”, aldus Lidi. “Onze hele crew was aanwezig. Loop je daar ineens 
over de rode loper en word je geïnterviewd door BN’ers. Ja, een feest om nooit 
te vergeten.”

De films zouden aanvankelijk eigenlijk alleen maar op de site van De zeven 
regio’s te zien zijn, maar Wegener en producent OneBigAgency vonden het 
niveau van de films zo hoog dat ze bioscopen en theaters benaderd hebben 
met de vraag of de films als voorfilm vertoond konden worden. Gevolg was dat 
de ‘De laatste brugwachter’ een week als voorfilm bij de Euroscoop en Pathé 
is vertoond en dat er bij Cinecitta een première is geweest en de film daar 
wekenlang als voorfilm te zien was bij de film ‘Still Alice’. Dus veel Tilburgers 
hebben de film gezien.

In de zaal
Ja, Lidi heeft zelf meerdere malen stiekem in de zaal gezeten als haar film werd 
vertoond. “Om je eigen film in Imax te zien, dat is enorm bijzonder.” Maar ook 
om de reacties van het publiek te horen. Hoe die waren? “Ja, goed. Voor veel 
mensen was het een feest van herkenning. ‘O, de draaibrug, wat leuk!’ hoorde 
ik vaak. En mensen moesten lachen om het Tilburgse accent van de acteurs. In 
positieve zin dan!”

Plannen
Lidi heeft nog meer plannen voor films in de regio. “Er loopt hier veel talent 
rond. Daar hoef je echt niet voor naar de Randstad.”
Regisseuse Lidi Toepoel is geboren en getogen in Tilburg. Tijdens haar studie 
maakte ze jarenlang items voor Radboud Kindertv (een tv-zender voor kinde-
ren in het ziekenhuis). Met het bekende 48 hours film project, waarin een korte 
speelfilm in slechts 48 uur moet worden ontwikkeld, maakte ze diverse fictie-
films. Hierbij sleepte ze met haar team bij elke deelname prijzen in de wacht. 
Daarnaast maakt Lidi o.a. films voor ziekenhuizen en bedrijven. We zullen vast 
nog meer van haar horen.



Bestuursleden Frank, Frans en Geert samen met Wethouder Berend de Vries

Paul Tuerlings
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Vorig jaar heeft het publiek langs de Piushaven al kunnen 
genieten van drie koffieconcerten met kamermuziek op het 
water. Het enorme succes van Klassiek aan de Kade in 2014 
heeft het bestuur ervan doen inzien dat een uitbreiding van 
het evenement een voldongen feit is. Dit jaar is het vervolg tot 
‘Piushaven Kunst & Klassiek’ gedoopt. Een klein Montmartre 
aan het water waar diverse kunstvormen zich presenteren.
Het idee achter Piushaven Kunst & Klassiek komt van bestuursleden Frans de 
Bruijn (bewoner, bestuur stichting Kunst & Klassiek en bestuurslid van Souve-
nir des Montagnards), Frank van de Snepscheut (voorzitter) en Geert van Hoof 
(bestuurslid Kunst & Klassiek en eigenaar Biku). Zij worden geadviseerd door 
Wim Pijnenburg. 

“Naast prachtige klassieke muziek zal het evenement dit jaar ook een podium 
bieden aan diverse andere kunstdisciplines. Daarbij kun je denken aan schil-
ders, beeldhouwers, fotografen en ontwerpers. Zij kunnen zich aanmelden via 
onze website (http://www.piushavenkunstenklassiek.nl) en als de selectiecom-
missie beslist dat zij passen binnen het plaatje van Kunst & Klassiek, mogen zij 
op het evenement laten zien wat ze in huis hebben.”

Op 31 mei, 28 juni en 9 augustus zal van 11.00u tot 17.30u een groot deel van 
de Piushaven omgetoverd worden tot een klein Montmartre waar diverse kun-
stenaars onder grote parasols hun werk tentoonstellen. Voor 25 euro kunnen 
zij voor de hele dag een parasol huren. Op dit moment zijn er al zeker zo’n 40 
verhuurd. De maximale capaciteit is 60 parasols. 

Ook de buurtbewoners worden dit jaar nog meer bij het evenement betrok-
ken. Zo zijn er straten die zich inzetten voor bijvoorbeeld het opzetten van de 
parasols. Er zijn ook veel kunstenaars uit de wijk die deelnemen aan Kunst & 
Klassiek. 

Op het terrein achter de Voltage aan de Groenstraat tref ik Paul 
Tuerlings van Nr. 1 Solexverhuur. Hij heeft daar een mooie 
ruimte die hij gebruikt voor de ontvangst van zijn gasten en om 
na een Solex- of steptocht even lekker na te praten en borrelen.
Als je een tour boekt bij Paul, zorgt hij dat alle Solexen of steppen netjes klaar 
staan voor vertrek. Na een duidelijke uitleg krijg je een routekaart mee en kun 
je op weg. Er zijn diverse tochten waar je uit kunt kiezen; door de weilanden 
en diverse dorpen, langs vele terrassen of de Tilburgse binnenstad. Er is keuze 
genoeg. En wil je zelf een tocht samenstellen, dan kan dat uiteraard ook. 

Piushaven Kunst & Klassiek

Solex- en steptochten door Tilburg 
en omstreken

Tekst: Leonie Beerens

Tekst: Carla Segers

Fotografie: Ans Beerens

Fotografie: Jan Nieuwstad

Solex smile
Waarom de Solex? Paul krijgt een grote glimlach op zijn gezicht en begint 
te vertellen: ‘Ik heb echt een passie voor oldtimers, niet alleen de Solex. 
Het leuke aan een Solex is de vrijheid. Je hoeft geen helm op en kunt 
de wind door je haren voelen waaien. En dan dat lekkere geluid wat hij 
maakt. Het is pure nostalgie. Mijn dag is goed als al mijn klanten terugko-
men met een Solex-smile op hun gezicht!’

Leuke rage: de step
Naast Solexen verhuurt Paul ook steppen en bijbehorende tochten. Het is 
geen gewone, maar een kick-bike step. Hiermee kun je door weinig kracht 
te zetten toch een flinke snelheid behalen. Het is laagdrempelig, kinderen 
kunnen het namelijk ook, en het is een leuke activiteit voor bedrijven met 
een minder groot budget.

Het zal niemand gek in de oren klinken dat de gemeente een enorme sup-
porter is van dit fantastische initiatief. Het muzikale programma wordt kundig 
in elkaar gezet door Frans de Bruijn in samenwerking met Fontys Hogeschool 
voor de Kunsten. Het doel is om jonge professionals een kans te geven hun 
muziek ten gehore te brengen. Andere culturele partners zijn Piushaven Levend 
Podium, Souvenir Kamermuziek en diverse Piushaven-ondernemers, waaronder 
KADE living, De Albatros en Biku. Wederom een geweldig evenement dat zeker 
een bezoekje waard is. 

Heb je interesse? 
Kijk dan eens op www.nr1solexverhuur.nl. 
Daar vind je alle mogelijkheden en meer informatie.



Jos de Beer

Tilburgse Taol
AaBe, Aparte Beleevenisse
Op 26 noovèmber 2014 waar de 
oopening van et vernuuwde AaBe 
Febriek. En paor jaor hiervêûr heej 
de pliesie nòg en wietplantaage in de 
kèlder vant aawe gebaaw opgerold. 
De Tilburgse tèkstielontwikkeling in 
vier woorde saomegevat: Van twied 
tòt wiet. 

De wollestòffendeekes van Aabe 
waare wèèreldberoemd. Zèlfs de Lappen öt Laplaand wiere wèèrem gehaawe 
dur die AaBe-deekes. Dès ginne kattezèèk want et vriest daor bij tèèd èn wèèle 
zeeker fèftig graade. Vruuger konde dè op den Heuvel op oew gemak gòn  
bekèèke. Int diejooraama. Dè ding waar en sort van kèèkkaast èn daorin stond 
en arresleej meej en grôot hèrt dervêûr. Op die sleej laage de lappendeekes 
van AaBe opgetaast. Aachter èn nèffe de sleej stond de hêele Lappefemielie 
nòr die deekes te koekeloere. Toen et ammòl wè minder gong meej de verkôop 
van die deekes betêekende dè metêen tèène vant diejooraama, èn et hèrt ver-
hèùsde nòr dêen of daandere kèlder vant AaBe febriek. Vur de rôokers onder 
de AaBe-arbeiers wasset toen en aabeeceeke:” Et opvulsel van et hert is beeter 
te rôoken as gewoone sjèk”. Zôodoende ist bisje in rôok opgegaon. Lètterlek. 
Èn de rôokers liggen al en tèdje op et kèrkhòf.

Et waar vruuger nie ammòl roozegeur èn maoneschèèn in Tilburg. De Tilburgse 
tèkstielwèèrkmeense moesse derèège et schompes wèèreke èn ze stikten de 
moord van den èèrmoej. Veul febrieke gienge toendertèèd nòr de klôote. AaBe 
heejet meej en hôop gedoe van oovernaomes èn dè sort van dinge nòg volge-
haawe tòt 2008. Op den dag van vandaog is zowè den hêele Tilburgse tèkstiel 
plèète. Èn wè hèbbe we der ònt ènd vant liedje òn oovergehaawe: En tèkstiel-
muuzeejum èn ene schôone geuzenaom: De krèùkezèèker. 

Meej et zèèke in en krèùk konden de Tilburgers nòg en paor sènten bèverdiene, 
want hullieje zèèk wier gebrökt vur et waase, vèèreve èn volle van de wol. De 
zèèk moes van goeje kwalietèèt zèèn èn der mochte gin spoore van alkoohòl 
inzitte. Dè liste waar en malleurke vur Sjèfke de Schrobbelèèr. Want Sjèfke 
begos smèèregesvruug zen taande al te spuule meej sneevel. Dèrrom moes 
Sjèfkes vraauw, hullie Miet, dieje krèùk mistentèèds vol piesse. Op zeeker 
moomènt moest Sjèfke baaj den baos op ketoor koome. Daor kreegie te heure: 
“Sjèfke, dieje zèèk van jou is ginne flikker wèrd. Daor gòn we ons gèld nie aon 
ötgeeve, maar ik moet oe wèl fieliesieteere want ge zèèt in pesiesie”. 

Èn naaw vanaaf 26 noovèmber 2014 kunne we zègge: We hèbbe der ok nòg 
en winkelsèntrum òn oovergehaawe. Naaw kunde gòn geniete van de aparte 
beleevenisse die heure bè et nuuwe sjòppe. Eeve dòcht ik dè dè nuuwe sjòppe 
betêekent dè ge dan niks mir hoeft af te reekene òn de kassa. Mar dès nie zôo. 
Nèè, des nòg gewoon bij et aawe gebleeve. Dè wel dè.

Jòs de Bèèr
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Hoe zag het er hier honderd of vijftig jaar geleden uit? 
Benieuwd? Het Regionaal Archief Tilburg bevat een schat aan 
foto’s. In de rubriek ‘van toen tot nu’ laten wij zien hoe het was 
én hoe het nu is. 

Van toen tot nu Tekst: Melinde Bussemaker

Foto: Luc Houet

Caspar Houbenstraat
Begin jaren vijftig is de woningnood in Nederland en Tilburg groot. Tussen 
1953 en 1956 werden daarom aan de Caspar Houbenstraat in het kader van 
de wederopbouw flats ‘uit de grond gestampt’. Ze kenmerkten zich door beton-
nen delen en metselwerk van kalksteen en sintelbetonblokken. Aangezien de 
galerijflats volgens Tiwos niet meer voldeden aan de huidige wooneisen zijn ze 
eind 2012 gesloopt. 

Daar was overigens niet iedereen het 
mee eens: drie erfgoedorganisaties 
spraken hun ongenoegen uit over de 
sloopplannen vanwege het feit dat ze 
als voorbeeld van wederopbouwar-
chitectuur zouden gelden. 
Inmiddels zijn er 54 sociale huur-
appartementen gebouwd die ook 
geschikt zijn voor senioren. De 
woningen en het appartementen-
complex zijn samen met de toekom-
stige huurders ontworpen.

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.
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Daar staat ze: Ans van Riel-Krijnen. Trots als een pauw te 
midden van een grote groep bewonderaars en andere 
belangstellenden. Je mag Ans vanaf vandaag ‘gedecoreerde’ 
noemen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. En dat deze dame 
een onderscheiding heeft gekregen is niet zomaar, haar inzet 
voor de mensen in de wijk Koningshaven is zeer indrukwekkend 
te noemen.
Op 24 april 2015 vond de jaarlijkse Lintjesregen plaats, de dag waarop 552 
mensen alleen al in Noord-Brabant een Koninklijke onderscheiding ontvingen 
voor hun bijzondere verdiensten voor de maatschappij. Ans is een van de 
dertig gedecoreerden uit Tilburg.

Kriebels in mijn buik
Ans wordt tijdens de surpriseparty, in het geheim georganiseerd in de Satijnhof 
door haar man Piet, uitgebreid gefeliciteerd. De onderscheiding prijkt op haar 
jasje. “Ik wist het eigenlijk al een paar dagen eerder”, lacht ze. “Iemand in het 
zwembad sprak me aan en zei: ‘ben jij die Ans van het lintje?’. Ik vroeg of die 
persoon zich nou versproken had en heb het naast me neergelegd. Mijn man 
Piet heeft ook nog gezegd dat ze op de vrijdag voor Koningsdag heus geen 
lintjes uitdelen. Dus heb ik de kriebels in mijn buik maar niet serieus genomen. 
Het was toch een totale verrassing toen het echt zo was!”

Valse voorwendselen 
Ans is onder valse voorwendselen naar het gemeentehuis gelokt. 
Haar ‘collega’ Annie van Heerebeek vroeg haar mee te gaan naar een verga-
dering over vrouwenemancipatie. Ans moest een kladblok meenemen en Annie 
instrueerde haar met de woorden ‘vooral heel wijs kijken en niet teveel zeg-
gen’. Wat was het een verrassing toen man Piet en aanvrager Magda van de 
Ven de hoek om kwamen lopen! Wat volgde was de officiële ceremonie in het 
gemeentehuis.

Hart van goud
Tijdens de surpriseparty las Magda van de Ven de brief voor die zij vanuit de 
zwemclub geschreven heeft om Ans ‘voor te dragen’. Het is een lange lijst van 
bezigheden en bewonderenswaardige inzet van Ans. Ans zet zich met name in 
om voor iedereen deelname aan het sociale leven mogelijk te maken. “Als het 
aan Ans ligt vereenzaamt er niemand.”
Ans is een vrijwilliger pur sang met een hart van goud. Een greep uit haar 
werkzaamheden: ze geeft zieken aandacht, regelt bezoek bij overlijden, 
organiseert betaalbare uitjes zodat iedereen deel kan nemen en is een kei in 
het bedingen van korting. Tien jaar lang zit ze als bestuurslid in de Wijkraad 
Koningshaven, helpt bij de fiftyfit club zwembad Stappegoor en de gymclub 
Fatima. Ans begeleidt reisjes van de Zonnebloem en samen met man Piet zingt 

Mevrouw de gedecoreerde

ze met en voor bewoners van de Satijnhof. In samenwerking met de Trappisten 
zamelt Ans gebruikte ‘op sterkte brillen’ in voor een ziekenhuisje in Oeganda. 
De Trappisten nemen die brillen steeds mee naar hun klooster daar. Dus voor 
wie nog zo’n bril  heeft liggen, Ans is er blij mee. 
Het is bijna teveel om op te noemen wat ze allemaal doet. Wat een topvrouw 
die Ans!

Blijf doorgaan
Ans is afgelopen week zeventig geworden. Aan stoppen denkt ze nog lang niet. 
“Ik blijf doorgaan tot ik niet meer kan.” Aan het eind van de receptie bedankt 
ze alle betrokkenen en in het bijzonder haar man Piet. “Hij heeft nog nooit zo 
lang iets geheim gehouden. Speciaal voor hem wens ik dat iedereen het Wilhel-
mus zingt.” En dat deden de aanwezigen. 
Uit volle borst en met de hand op het hart.

Woordzoeker

Winnen?

Heb je de oplossing van de Woordzoeker gevonden?
Stuur het antwoord naar wijkkrant@koningshaven.eu en maak kans op 
een waardebon van Doncurado ter waarde van €20,-.

Heb je geen e-mail? Je kunt ook een briefje sturen naar Wijkkrant 
Koningshaven: p/a Cenakel 36 - 5022 KL Tilburg

 
 

BEIGE
CORVEE
EISEN

ETMAAL
GAREN

GENADE
GERST

HAPEREN
HOMMEL

KELDERGEWELF
KUNST

LEMMING
LOBBY

MENTOR
NAZORG
NOEST
ONWIL

ORKAANKRACHT

PETER
REGIE

RELLEN
REUMA

STRALING
TAALBOEK

VERWEKKEN
VOORUITBLIK

WAARDEER

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.

Ans van Riel-Krijnen Foto: Ans Beerens

Tekst: Katrien van Burken



WIJKNIEUWS    Berichten van de gemeente

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. 

Werk in uitvoering
Twentestraat 40 woningen in bouwplan ‘Aan de Waterkant’  rond 
bouwvakantie 2015 klaar. Beide flats (incl. Veluwestraat) en woningen 
Twentestraat Noordzijde (Tiwos) zijn gesloopt. De nieuwbouw (TIWOS) 
van ca. 24 woningen is gepland in het najaar.

Lourdesplein 23 woningen zijn opgeleverd en bewoond. De bouw 
van 14 woningen is rond bouwvakantie 2015 afgerond. Aanleg straten en 
parkeerplaatsen in huidig bouwdeel voor zomer 2015.

Aabe-complex De gebouwen langs de Wethouder Baggermanlaan 
zijn gesloopt. Vervolgens nieuwbouw 2e fase op deze locatie in 2015. 

Fatimastraat Aanleg van regenwaterriool (blauwe ader) en 
herinrichting Fatimastraat met Lourdesstraat is in de aanbestedingsfase. 
De uitvoering is gepland van 2e helft 2015 tot 1e helft 2016.

Vendeliersstraat en Stevenzandssestraat Herinrichting straat 
van gevel tot gevel, aanleg van regenwaterriool. Het ontwerp wordt nu 
gemaakt. De uitvoering is in 2e helft 2015.

Havenpark zuidoever Het Planteam Openbare Ruimte Piushaven 
heeft een advies over het plan gegeven. Het definitief ontwerp is 
aangepast en inmiddels vastgesteld. In juni 2015 volgt voorlichting over 
het plan. Uitvoering in fases vanaf 2016.

Galjoenstraat (tot Lanciersstraat / Gondelstraat De straat 
wordt opnieuw ingericht van gevel tot gevel. De uitvoering is van juni tot 
oktober 2015.

Havendijk noord (Lanciersstraat - Prinsenhoeven) Dit 
jaar wordt een ontwerp opgesteld voor het resterende deel aan de 
noordoever vanaf Lancierstraat tot Prinsenhoeven. Uitvoering van de 
werkzaamheden na afronding van aanleg in Galjoenstraat - Gondelstraat 
en de St. Josephstraat.

St. Josephstraat Er is een definitief ontwerp vastgesteld. De aan be-
steding is gestart. Uitvoering is uitgesteld en wordt opnieuw ingepland.

Tivolistraat Tijdelijke twee richtingen t.b.v. uitvoering St. Josephstraat. 
De tijdelijke inrichting is noodzakelijk voor uitvoering van de 
werkzaamheden in de St Josephstraat. In 2015 wordt een ontwerp voor 
herinrichting opgesteld. De uitvoering is gepland in 2016.

Nieuwe Bosscheweg Herinrichting van de straat om fietsverkeer 
veiliger te maken en de groeiomstandigheden voor groen te verbeteren. 
De uitvoering is gepland van september 2015 tot einde 2015.

Veemarktkwartier In het Veemarktkwartier zijn nieuwe 
bouwontwikkelingen gepland. De openbare ruimte wordt in 2015 
opnieuw ontworpen. De eerste bouwwerkzaamheden zijn al 
gestart. De verbouwing  van 013  is van mei tot oktober 2015. De 
bouwwerkzaamheden langs de plint van de Tivoligarage zijn in volle gang

Prinsenhoeven In 2015 wordt gestart met het ontwerp. De uitvoering 
is gepland in 2016. 

Havendijk Noord Het terrein onder de voormalige “Lipslocatie” is 
gesaneerd. Tot er bouwplannen zijn, wordt dit terrein tijdelijk ingericht 
voor “stadslandbouw”. Er is ook een bijentuin en kleine schapenweide 
gepland.

Waterpark Moerenburg Regenwater uit blauwe ader Fatimastraat 
wordt diep onder de grond geleid naar Moerenburg. Hier wordt een 
“waterpark” aangelegd waar het schone regenwater tijdelijk wordt 
gebufferd. Het water kan infiltreren in de bodem of het stroomt 
geleidelijk weg naar de omliggende sloten en beek. De uitvoering is 
gepland in 2016.

Hoevense Kanaaldijk Herinrichting van de straat vanaf Bosscheweg 
tot aan de Oisterwijksebaan. De uitvoering is gepland in 2e helft 2015. 

Werkgroep verkeer Piushaven Naar aanleiding van de afsluiting 
St. Josephstraat is er met Planteamleden Piushaven en een aantal 
bewoners overleg over nieuwe oplossingen om het verkeer in het 
Piushavengebied beter te reguleren. Er is een eerste brainstormsessie 
geweest. Ideeën worden uitgewerkt voor verdere bespreking. 

Meer informatie
Er is informatie over de Piushaven te vinden op www.piushaven.nl. 
Actuele informatie over wegwerkzaamheden kunt u vinden via 
www.tilburg.nl/wegwerkzaamheden.

 Bee-o-toop Piushaven/Moerenburg
Stichting Thuishaven Tilburg, Werkgroep Behoud Moerenburg , Waterschap De Dommel, HAS Den Bosch, 
Stadsimkerij Beezzzz, Mee Naar Buiten, Food4Bees en de gemeente Tilburg zijn samen het project Bee-o-topen 
Piushaven/Moerenburg gestart. Bedoeling van dit project is om de leefomstandigheden voor bijen en andere 
bestuivende insecten te verbeteren. Dat is goed voor onze voedselproductie, goed voor de natuur en goed voor de 
uitstraling van het gebied. Langs de haven en in Moerenburg zoeken we naar manieren om te zorgen dat insecten 
meer voedsel en betere schuilplaatsen hebben. Na de zomer vragen we ook omwonenden om insectvriendelijke 
planten in hun tuin of op hun balkon te plaatsen.

 Verkeerswerkgroep Piushaven
Eind 2014 was de middenberm van de Sint Josephstraat een tijdje afgesloten, om het sluipverkeer over de 
Havendijk te verminderen. Tegen de maatregel als onderdeel van het verkeersplan Piushaven kwam veel weerstand 
uit de buurt. Wethouder van verkeer Mario Jacobs heeft aan het Platform Openbare Ruimte Piushaven en een 
aantal tegenstanders van de afsluiting om advies gevraagd. De opdracht voor de werkgroep is om maatregelen te 
bedenken die ervoor zorgen dat er een veilige fietsroute over de Prinsenhoeven kan worden aangelegd. Daarvoor 
moet het aantal auto’s worden verminderd. Daarnaast denkt de werkgroep na over hoe de buurt op een goede 
manier gehoord kan worden. De verkeerswerkgroep is inmiddels drie keer bij elkaar geweest en heeft het advies 
bijna klaar. 

 

Houd je straatje schoon: gratis 
zwerfafvalgrijper
Steeds meer mensen zijn zwerfafval aan het opruimen en eigenlijk is dat ook 
heel normaal. Helaas ruimt nu nog niet iedereen zijn eigen troep op. Er zijn 
vrijwilligers die veel zwerfafval in de natuur opruimen en er zijn ook mensen 
die één keer per week het speelplekje voor hun deur schoonmaken, omdat 
ze willen dat hun kinderen een fijne speelplek hebben. Het maakt niet uit 
wat je doet of hoeveel je doet, elke bijdrage helpt. Help jij ook mee om de 
wijk schoon te houden? Vraag bij de gemeente een gratis zwerfafvalgrijper 
aan. Stuur hiervoor een mail naar marc.van.akkeren@tilburg.nl.

 
Ontwerpteam groenstrook Casper Houbenstraat 
aan de slag 
Bewoners en een ontwerper van de gemeente zijn bezig met een ontwerp voor de groenstrook in de Casper 
Houbenstraat. Vorige week kwam het ontwerpteam voor het eerst samen en werden vooral de ideeën en wensen 
van de bewoners opgehaald, welke nu worden omgezet in een ontwerp. Tijdens de volgende bijeenkomst in juni 
wordt bekeken of het eerste ontwerp een goede vertaling is van de bijeenkomst in april. 

De uitdaging: een veilige fietsroute over de Prinsenhoeven en Sint Josephstraat
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Piushaven Bruist weer 
in 2015 

Met het jaarlijkse Lichtjesfeest, rondvaarten, het bevrijdingsconcert op het water, Sous  
le Pont, Drijf In Filmavonden en nog veel meer was er tussen 2000 en 2011 al veel te 
beleven in de Piushaven. Vanaf 2012 weten zowel bezoekers als nieuwe bewoners en 
ondernemers de Piushaven te vinden. En sinds 2014 is er geen ontkennen meer aan. 
Iedereen is er geweest of praat er over: De Piushaven is the place to be! 

Het Stadsstrand beleeft een warme en vergrote derde editie, het Drakenboot Festival telt 
10.000 bezoekers, BOUWplaatsJOUWplaats ontstaat als een broedplaats voor creatieve 
geesten aan de Galjoenstraat en de Brugwachters musiceren maandelijks bij de Buren. 
Piushaven Ahoi sluit het vaarseizoen feestelijk af met tientallen historische schepen in 
de haven, zo’n 20.000 bezoekers en de lancering van de prachtige informatieroute Aan de 
Waterkant. 

In 2015 zet de trend zich voort. Vooral de betrokkenheid, de verbinding en het organisa-
tietalent van bewoners en ondernemers in de Piushaven is sterker dan voorheen. Typ-
isch Piushaven blijft, dat verschillen samen gaan en naast elkaar kunnen bestaan. Grote 
en kleine huizen, kunst en groen, land en water, dansende massa op het stadsstrand  of 
intiem akoestisch concert onder de brug. 

Groen met een glimlach 

Naast nieuwbouw is er is ook steeds meer aandacht voor groen in het havengebied. 
Waar lang textielwasserij Lips stond, groeit nu aan de Havendijk een stadslandbouw 
project van 7 hectare groot. 3.000 m² grond wordt  minimaal twee jaren ingericht voor de 
biologische teelt van groenten, fruit, kruiden en bloemen. Op de overige 7.000 m² 
zal kleinvee komen. Vrijwilligers uit de hele stad kunnen hier terecht. Goei Eete heeft 
haar afhaalpunt in de BOUWplaats aan de Galjoenstraat. Er wordt  gewerkt aan het 
‘bijenvriendelijk’ maken van de bermen en Stads BAKens onderzoekt de mogelijkheid 
voor drijvende moestuinen.

Varen, dobberen en bbq-en 
op het water 

Ook dit jaar is er weer een groot aanbod van diverse vaararrangementen. Van 
Stadsgidserij vaartochten tot wijn- en theeproeverijen op het water. 
Check www.tilburgtewater.nl en boek iets nieuws. Een bekend (nieuw) gezicht voor de 
bootverhuur van Ontdek Tilburg: Marc Storms van de Kuierlat staat hier dit jaar aan 
het roer. Zie www.dekuierlat.nl. 
Helemaal nieuw: de bbq donut! Met Your Donut of Boei BBQ bieden Jasper en Jochem 
verschillende mogelijkheden in hun ronde bootje met een zitbank voor  8 personen 
 inclusief parasol, eettafel en eventueel een BBQ. Zie www.theboei.nl. 

Kortom: er is weer veel te beleven dit seizoen in de Piushaven. Kijk voor het totale 
 programma op www.piushaven.nl. 

Judith van Loon 
Programmaleider Piushaven Levend Podium

Bezoek het informatiecentrum:
Informatiecentrum Piushaven
Piushaven 3-02, 5017 AN Tilburg
Telefoonnummer 013 - 542 87 44

Openingstijden Informatiecentrum
Dinsdag  14.00 - 16.00 uur
Woensdag 9.00 - 12.00 uur
Donderdag 14.00 - 16.00 uur

info@piushaven.nl
Twitter: twitter.com/piushavenpodium

Facebook: facebook.com/piushaven

Stand van zaken 
Bouwplannen
Wonen in de Piushaven
Piushaven verbindt het 
centrum van Tilburg met 
het buitengebied Moeren-
burg. Hier worden circa 
1500 nieuwe woningen 
gebouwd, verdeeld over 
verschillende bouwprojec-
ten. Hier ziet u een greep 
uit de bouwprojecten.
 
Aan de Waterkant
Dit nieuwbouwplan ligt di-
rect aan het water van de 
Piushaven en het Wilhel-
minakanaal en heeft uit-
zicht op Landschapspark 
Moerenburg. De bouw van 
het eerste deelplan is in 
december 2014 gestart 
en bestaat uit 35 eenge-
zinswoningen. Het tweede 
deelplan, 20 eengezins-
woningen, gaat binnenkort 
in de verkoop.
Meer informatie 
www.aandewaterkant.nl.
Ontwikkelaar: Triborgh 
Gebiedsontwikkeling.

De Havenmeester
De Havenmeester is ge-
reed en bewoond. Daar-
naast zijn er commerciële 
ruimten waarvan er nog 
enkele beschikbaar zijn. 
WonenBreburg wil op ter-
mijn de appartementen en 
woningen na huuropzeg-
ging te koop aanbieden. 
Meer informatie over de 
commerciële ruimten op 
www.dehavenmeester.
info of Van der Weegen via 
013-5352135.

Nieuw Jeruzalem
Hier komen circa 120 
nieuwe sociale huurwo-
ningen (appartementen 
en eengezinswoningen). 
Appartementencomplex 
Houbenstaete is in decem-
ber 2014 opgeleverd. Eind 
2015 start Tiwos met de 
bouw van 24 woningen aan 
de Twentestraat. 
Meer informatie: 
www.nieuw-jeruzalem.nl 
Ontwikkelaar: Tiwos. 

Cementbouw
Op deze locatie stond 
vroeger Cementbouw, 
een bedrijf in bouwmate-
rialen. BPD Ontwikkeling 
(voormalig Bouwfonds) 
is nagenoeg gereed met 
de stedenbouwkundige 
ontwerpfase. In het plan 
komen onder andere 35 
grondgebonden woningen 
en 11 appartementen. 
Medio 2015 start de be-
stemmingsplanprocedure. 
Begin 2016 zal gestart 
worden met de verkoop 
van de woningen. 
Ontwikkelaar: BPD Ont-
wikkeling, www.bpd.nl. 

Voormalige IJzergieterij
Gelegen aan het 
Lourdesplein en de 
Piushaven/Havendijk 
worden in dit monument 
18 grondgebonden 
Havenlofts en 2 
commerciële ruimtes 
ontwikkeld. De verkoop is 
recent gestart. De bouw 
zal waarschijnlijk starten 
in het 4e kwartaal 2015. 
Een aantal woningen 
wordt aangeboden voor de 
verhuur via Tiwos.  
Meer informatie via www.
ijzergieterijtilburg.nl.  
 
AaBe Fabriek
De voormalige Wollenstof-
fenfabriek AaBe wordt de 
komende jaren herontwik-
keld tot een uniek winkel-
centrum. De historische 
en monumentale kwaliteit 
wordt behouden en her-
steld. Enkele delen van het 
complex worden gesloopt 
en maken plaats voor 
passende nieuwbouw. Er 
komt een grote diversiteit 
aan winkels. Eind 2014 is 
het eerste deel van het 
complex met de buurtwin-
kels opgeleverd. De sloop 
van de tweede fase is in 
gang.  
Meer informatie: 
www.aabefabriek.nl. 
Ontwikkelaar: Rialto Vast-
goedontwikkeling. 

De Werf
De Werf is gereed en be-
woond. Er is nog 100 m2 
ruimte beschikbaar voor 
ondernemen op de begane 
grond van het apparte-
mentencomplex. 
Meer informatie
 www.triborgh.nl. 
Ontwikkelaar: Triborgh 
Gebiedsontwikkeling. 

Lourdeskade
De eerste woningen in 
het plan zijn bewoond. De 
bouw van de tweede fase 
is gestart, alle woningen 
waren al voor de start van 
de bouw verkocht. Bin-
nenkort start de verkoop 
van 16 eengezinswoningen 
langs de Ringbaan Oost 
en appartementen aan de 
Piushaven.  
Meer informatie: 
www.lourdeskade.nl . 
Ontwikkelaar: Van de Ven. 
www.vandevenbv.nl 

Falcon
Piushaven nr. 20 - de 
voormalige textielfabriek 
Falcon waar jarenlang re-
genkleding geproduceerd 
werd - ondergaat een 
metamorfose. In opdracht 
van Fiori krijgt het pand 
een nieuw gezicht met 
respect voor de historie 
van dit unieke gebouw. Er 
komen naast Fiori diverse 
nieuwe ondernemers 
en horeca met een mooi 
terras aan de haven. De 
gang die het pand in twee 
delen splitst wordt straks 
de nieuwe passage tussen 
het parkeerterrein en de 
Piushaven. Opening medio 
2015.  
Meer informatie: 
www.falcon-tilburg.nl.

WWW.PIUSHAVEN.NL

Vanaf nu verschijnt de Piushaven InZicht  in wijkkrant 
Koningshaven. De nieuwsbrief wordt niet meer huis aan 
huis verspreid.



Dr Martine Schrage

Frank in de studio in zijn achtertuin

Casa Cruzado

Kinderen zijn even superster

Veeg je eigen stoepje schoonTekst: Carla Segers

Tekst: Melinde Bussemaker

Foto: Ans Beerens

Foto: Jan Nieuwstad
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Op de steiger aan de Vendeliersstraat zitten vier meiden 
gezellig te barbecueën. Wie zijn zij en wat is hun verhaal?
Het zijn de studenten Lisette (21), Martha (23), Suzie (21) en Lette (23). 
Zij wonen met veel plezier in ‘hun’ studentenhuis in de Kruisvaardersstraat. 
Ze delen dit huis nu zo’n anderhalf jaar, Lisette woonde er al iets eerder en 
Martha is er wat later bijgekomen. De dames kenden elkaar niet voordat ze in 
het studentenhuis kwamen wonen en volgen alle vier een andere studie; Lette 
studeert SPH in Breda, Martha is net klaar met haar studie industrieel product-
ontwerper, Lisette volgt een studie marketing in Den Bosch en Suzie is haar 
studie aan het afronden. Hoe ze dan in dit huis terecht zijn gekomen? ‘Gewoon 
gezocht en gevonden’. ‘Ik heb een aantal andere huizen bezocht en hier klikte 
het meteen met de meiden die er toen woonden, waarvan alleen Lisette nu nog 
hier woont trouwens….’ aldus een lachende Suzie.

Hij koos het huis aan de 
Hoogvensestraat bijna tien 
jaar geleden mede op ‘het 
schuurtje in de tuin’. In 
dat schuurtje – inmiddels 
muziekstudio - brengt Frank 
Oude Veldhuis vele uren door 
met het maken, mixen en 
opnemen van muziek. Zo ont-
stond ook een idee voor een 
nieuw kinderfeestjesconcept: 
Recording Party. 

“Een vriend van me belde omdat zijn 
dochter zeven jaar werd. Ze wilde 
een muzikaal feestje, of ik een leuk 
idee had?”, verklaart Frank het ont-
staan van Recording Party. “Omdat 
ik wel vaker vrienden liedjes laat 
inzingen voor huwelijksfeestjes en 
jubilea, dacht hij aan mij. Alleen een 
heel kinderfeestje in mijn kleine 
studio: dat past niet. Zo ontstond 

Ken je die song van Editors: 
‘Smokers outside the hospital 
doors’? Ergens daarin klinkt 
het: ‘The saddest thing that 
I’d ever seen were smokers 
outside the hospital doors’  
Ik zie ze elke dag, de mensen die 
nog net voor ze de dokterspraktijk 
binnenkomen, hun sigaret weg-
gooien. Nee niet in de peukenbak die 
we daarvoor speciaal hebben opge-
hangen, maar gewoon op de stoep, 
in de struiken, onder de boom of in 
de goot. 

Zoektocht
Uiteraard ben ik benieuwd naar leuke verhalen, heeft het huis een naam bij-
voorbeeld? Jazeker, klinkt het in koor: Casa Cruzado! Er was een plekje vrij in 
het huis en er werd een nieuwe huisgenoot gezocht. Dat moet je wel op een 
leuke manier doen, dus er werd een naam gezocht voor het huis. Cruzado is 
kruisvaarder in het Spaans, dus dat werd Casa Cruzado.

Fleecedeken en Shenkie
De dames gaan regelmatig met elkaar op pad en koken zeker een keer per 
week samen. Er is een keurig rooster met huishoudelijke taken op de koelkast 
geplakt. Een echt meidenhuishouden? Vaste prik is woensdagavond in de Polly. 
Daar worden steevast drie nummers aangevraagd: Mambo no. 5, Shenkie en 
Dansplaat. Deze prachtige nummers gaan gepaard met een speciaal door de 
dames bedachte borrel; de Casa Cruzado. Men neme een flinke scheut 
Boswandeling en giet daar een even grote scheut rode Sourz bij, even roeren 
en genieten maar! Met dit soort combinaties krijg je weleens wat communi-
catiestoornissen; Lette vroeg aan Martha om haar oranje sjaal mee te nemen 
naar de stad. Ze grist de oranje sjaal van de bank en gaat naar de kroeg waar 
even later blijkt dat het een complete fleecedeken was die om haar nek hing… 
Kortom; volop gezelligheid in Casa Cruzado

En die troep sta ik dan te bekijken, de hele minuut lang die het duurt om het 
rolluik ‘s ochtends omhoog te halen.

Een deel van mijn vak is dan ook gewoon blijven hameren op het belang van 
stoppen met roken, daar zal ik nooit mee klaar zijn. Net zoals we bezig blijven 
met de stoep schoonmaken. Soms als ik even tijd over heb, trek ik een paar 
plastic handschoenen aan, en raap al die peuken en andere kauwgompapier-
tjes, Jumbotassen, snoepwikkels en drankblikjes op en kieper ze de kliko in.

Opgeruimd staat netjes en het is niet eens zo’n rotklus: lekker even buiten 
bezig zijn en een opgeruimd gevoel erna.
Misschien moeten we dat met z’n allen soms wat meer doen: een beetje actie 
ondernemen en de wereld een klein beetje beter maken. Het zit hem in de 
kleine dingen, want de grote dingen, alles wat er om ons heen gebeurt, daar 
hebben we soms zo weinig invloed op, dat het moedeloos kan maken. 
Het is echt zen-in-actie, dat opruimen van peuken. Als monniken voor het eerst 
in een Boeddhistisch klooster komen, krijgen ze ook vaak de laagste klussen: 
wc’s schoonmaken bijvoorbeeld. Net zolang tot je dat met aandacht en plezier 
kan doen. 

Dat blijkt helemaal niet zo moeilijk, zo heb ik zelf ervaren toen ik op een ses-
shin (zenmeditatie retraite) die taak toegewezen kreeg. Eén van de huisregels 
op zo’n sesshin is: ‘Als je naar het toilet bent geweest, laat het dan net wat 
schoner achter dan je het zelf aangetroffen hebt.’ Grappig hoe dat dan werkt: 
dat je dan echt anders gaat kijken. Met een blik van ‘wat kan ik hier nog verbe-
teren?’
Waardoor ik eigenlijk nooit een vies toilet heb hoeven schoonmaken die hele 
sesshin lang, het was dagelijks even boenen, maar niet schrobben als je 
begrijpt wat ik bedoel. En ik had er plezier in om het voor mijn mede-sesshin-
gangers zo goed mogelijk te doen. Net als zij voor mij de meditatieruimte stof-
zuigden, anderen de tafels mooi dekten, en weer anderen zorgden dat er altijd 
mooie bloemen stonden en kaarsjes brandden. Kleine moeite, groot plezier.

Dus: als jij nou je peuken netjes in de asbak gooit - of nog beter: stop gewoon 
met roken! - zorg ik dat je op een schone wc kan zitten als je nodig moet. 
Iedereen blij. Deal? 

Tekst: Dr Martine Schrage, huisarts in een groepspraktijk in Tilburg-Zuid

Spelen op gehoor 
Inmiddels heeft Frank meerdere 
feestjes gedaan. “Kinderen hebben 
bijvoorbeeld tijdens een feestje ‘Sexy 
als ik dans’ van Nielson ingezongen 
en ‘Uptown funk’ van Bruno Mars.” 
Hij is al jaren actief in de muziek. 
Momenteel speelt hij als toetsenist in 
Toto-tribute band Totolicious en in de 
nieuwe band met de naam ‘Pop’, dat 
jaren tachtig muziek speelt. 

Ook geeft hij pianoles aan leerlingen 
van 8 jaar en ouder. “Ik heb een 
theoretische basis maar heb mezelf 
daarna aangeleerd hoe je liedjes 
vanaf je gehoor speelt. Dus hoe je 
de toonsoort van melodieën van de 
radio herkent en die snel naspeelt. 
Bij mij oefen je wel toonladders maar 
leer je geen notenlezen. Het plezier 
in muziek staat centraal.”

het idee om bij mensen thuis 
muziekfeestjes te houden. Ik neem 
mijn professionele microfoon en lap-
top mee. Meer is niet nodig voor een 
geslaagde middag.”

Outfit en microfoon 
Het eerste feestje was een groot 
succes. “De meiden namen het num-
mer ‘Bewegen is gezond’ van Kinde-
ren voor Kinderen op. De kinderen 
vinden het fantastisch om te doen 
alsof ze een superster zijn, inclusief 
outfit en met een grote microfoon. 
Ook vinden ze het leuk om zichzelf 
en elkaar terug te horen. Ze komen 
in tweetallen zingen, de andere kin-
deren kunnen dan bijvoorbeeld een 
cd-hoesje knutselen. Het inzingen is 
even spannend, maar als ze eenmaal 
bezig zijn vinden ze het hartstikke 
leuk.” 

Meer weten over 

Recording Party? 
Kijk op recordingparty.

tricksound.nl



Even voorstellen…
Christian Uhlich (61) bedrijfsleider

Een Duitser
Christian is chemicus en kwam 34 jaar geleden van Mönchengladbach naar 
Nederland. “Ja, zo gaan die dingen. Een vriend van mijn vader attendeerde mij 
erop dat ze bij’ De Regenboog’, een textielbedrijf dat op de Bredaseweg zat, 
een assistent bedrijfsleider zochten. In eerste instantie dacht ik: wat moet ik 
in Nederland? Daar zijn geen bergen, daar is het saai. Maar ik ben toch maar 
gaan solliciteren en voor ik het wist, had ik de baan. Negen jaar heb ik daar 
gewerkt. Een jaar als assistent en acht jaar als bedrijfsleider. Daarna ben ik 
bij ‘Thijs de Beer’ in Jeruzalem gaan werken, ook weer een groot textielbedrijf, 
ook weer als bedrijfsleider. Daar heb ik zestien jaar gewerkt. Toen kwam het 
bestemmingsplan voor Jeruzalem en ging het bedrijf verhuizen naar België en 
daar had ik geen zin in.“ 

En toen kwam ‘La Poubelle’  in zicht. “Ja, je zult het geloven of niet, maar ik 
heb dus zestien jaar lang op nog geen driehonderd meter afstand van La Pou-
belle gewerkt en ik had er nog nooit van gehoord.”

Onderdeel van de ‘familie La Poubelle’
Een chemicus als bedrijfsleider, in de textielindustrie begrijpelijk, maar bij La 
Poubelle?

“Je moet niet vergeten dat La Poubelle ook een gewoon commercieel bedrijf is 
waar de cijfertjes moeten kloppen, waar de begroting gehaald moet worden. 
Dat is niet veel anders dan bij een ander bedrijf. Maar het sociale, ja, daar heb 
ik hier veel meer mee te maken. Dat is ook juist wat mijn werk hier zo gewel-
dig maakt. Ik kan iets betekenen voor de mensen, ik wíl iets betekenen voor de 
mensen. Er werken hier mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, 
mensen met een rugzak, zo zeg ik het ook wel eens, en het is geweldig om te 
zien hoe mensen hier opbloeien, hoe ze weer zin in het leven krijgen en hoe ze 
de verantwoording nemen voor hun baan en voor het bedrijf. Het is hier echt 
één grote familie. Ik vind het geweldig om daar onderdeel van te zijn. 
Ik ben echt trots op mijn werk en op iedereen hier.”

Positief ingesteld
En dat straalt Christian heel sterk uit. Een positief ingesteld mens. “Ja, dat 
klopt. Ik heb een stabiel leven, mijn familie in Duitsland is erg belangrijk voor 
me. Mijn broer en zijn gezin, hij heeft een zoon die gehandicapt is en daar wil 
ik een goeie oom voor zijn. Ik zie ze vaak. Ik ben vrijgezel, maar allerminst 
eenzaam, want ik heb een goed sociaal netwerk en geniet van de mooie dingen 
van het leven. Mijn grote hobby is golf, dat doe ik graag. In Nederland, maar 
ook in Duitsland. Mijn werk is belangrijk voor me. 
Dat het hier goed loopt allemaal.”

Tweede kans, derde kans
Hoe hij dat doet? “Niemand is hier meer of minder dan een ander. Iedereen 
een radertje in het geheel. Ik stel me niet boven mensen. Als het nodig is… ik 
spreek mensen aan op hun gedrag, natuurlijk, dat hoort bij  mijn werk. Maar 
hier is het toch een beetje anders dan in het reguliere bedrijfsleven. 
Als iemand privé moeilijk zit, moet je daar begrip voor hebben en rekening 
mee houden. Mensen helpen. 
En mensen een tweede kans geven, en een derde als het nodig is. ”

Christian vertelt nog over de nieuwe  locatie van La Poubelle aan de Nobelstraat 
in Goirle, die in februari geopend is. “Daar moet je eens gaan kijken, dat is erg 
mooi en loopt nu al heel goed.”

Iedereen heeft recht op basisgoederen
Als we door de winkel lopen, staan we stil bij een televisie waarop een film te 
zien is van wat er zoal gedaan wordt bij La Poubelle. Er worden fietsen gere-
pareerd.  Christian vertelt over de fietsenwerkplek aan de Insulindestraat. 
“Mensen met weinig inkomen kunnen zich bij verschillende hulporganisaties 
aanmelden voor een fiets. Wij vinden dat iedereen recht heeft op bepaalde 
basisgoederen. Daar hoort een fiets bij, maar ook een televisie, een computer. 
Mensen die in financiele nood zitten kunnen een beroep op ons doen. Vaak gaat 
dit via maatschappelijke organisaties of de sociale dienst. Maar mensen kunnen 
ook rechtstreeks contact met ons opnemen. ”

De deur staat altijd open
Het is mooi werk, wat Christian doet. 
We eindigen de rondgang op zijn 
kantoortje, midden tussen de bedrij-
vigheid. “Ja, dat wil ik per se. Ik wil 
op de werkvloer zijn, bij de mensen, 
niet boven ze.”  De deur van Christi-
ans kantoor staat altijd open, men-
sen kunnen ieder moment bij hem 
binnenlopen. Hij is er voor ze.

Christian in het ‘koffiehuukske’ bij La Poubelle

Christian in gesprek met José

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
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Werken bij La Poubelle Tekst: José de Jonge
Foto: Toon van Kaam

Voor meer info over 

wat La Poubelle doet 

en voor je kan bete-

kenen kun je terecht 

op www.lapoubelle.nl



Wie ben je en wat doe je?
Ik ben Brigitte Schilders, 48 jaar en ik werk als doktersassistente op de poli 
KNO in het St. Elisabeth ziekenhuis. Daar ben ik in 1994 begonnen in de keu-
ken, van daaruit ging ik naar het personeelsrestaurant. Vier jaar geleden ben 
ik aan de opleiding voor doktersassistente begonnen en nu werk ik dus op de 
poli KNO waar ik naast de baliewerkzaamheden ook assisteer bij de artsen bijv. 
bij het plaatsen van trommelvliesbuisjes, bij het verwijderen van neuspoliepen 
etc. Ook neem ik gehoor- en allergietesten af.

Ik woon al meer dan 30 jaar in Jeruzalem. Mijn zoon Nick is 24, student en hij 
woont bij mij. Sinds 2 jaar doet hij de lerarenopleiding Aardrijkskunde op Fon-
tys. Hij heeft het enorm druk want om zijn studie te bekostigen werkt hij elk 
weekend ’s avonds en ‘s nachts als taxichauffeur. Hij vindt dat leuk, maakt de 
meest bijzondere en bizarre dingen mee. Werken als taxichauffeur is natuurlijk 
erg risicovol….daar probeer ik maar niet al te vaak bij stil te staan, maar het zit 
wel altijd in je achterhoofd.

Verliefd, verloofd of getrouwd?
Ik heb een lange afstandsrelatie. Mijn vriend Ad woont op Rhodos. Hij is daar 
vorig jaar een bed & breakfast begonnen. Ik ga dus een paar keer per jaar 
naar Rhodos en Ad komt een paar keer hier naar toe en gelukkig is er Skype. 
Veel mensen begrijpen zo’n lange afstandsrelatie niet, maar voor ons werkt het 
prima. Ik wil zelf niet naar Rhodos om daar te gaan wonen. Ik heb hier mijn 
familie en vrienden en ik heb een leuke baan. Het grote voordeel van onze 
relatie: we hebben geen last van sleur, het blijft spannend!

Wat is je favoriete boek?
Ik heb ruim 200 boeken in mijn boekenkast staan, het is voor mij heel moei-
lijk om één favoriet te noemen. Ik heb laatst “Cleopatra” deel 1 en 2 herlezen, 
geschreven door Karen Essex. Deze boeken trekken je mee in het leven van 
Cleopatra, haar jeugd, haar romances en de strijd die ze moet leveren als 
koningin van Egypte. De boeken zijn dik, maar doordat het zo boeiend en rea-
listisch geschreven is, ben je er doorheen voordat je er erg in hebt. 

Mijn favoriete Nederlandse schrijfster is Esther Verhoef, maar ik lees eigenlijk 
vooral boeken die zich in het verleden afspelen: de Franse Revolutie, het mid-
deleeuwse Italië (met name de boeken van Marina Fiorato zijn heerlijk om te 
lezen). Daarnaast vind ik boeken over de Italiaanse maffia ook enorm interes-
sant, zoals The Godfather.

Wat is je favoriete muziek?
Twee jaar geleden hebben wij een soort van muziekreis gemaakt door het 
diepe zuiden van de Verenigde Staten. We begonnen in Nashville, daarna via 
Memphis langs de Mississippi naar New Orleans. Van country (Dwight Yoakam, 
Gretchen Wilson, Alan Jackson) tot rock ’n roll (Elvis, Jerry Lee Lewis) tot de 
echte soul (Aretha Franklin, Wilson Picket) en authentieke blues (BB King, John 
Lee Hooker). Ik vind het allemaal even geweldig. In Amerika (en vooral in het 
zuiden) leeft dat nog enorm. 

Ongelooflijk als je ziet wat voor geweldige bandjes er (dagelijks!) voor een fooi 
optreden in die kleine kroegjes in Nashville. Ook werd ik helemaal gelukkig 
toen in een smoezelige bar in Clarksdale (een plaatsje in de Mississippi Delta) 
een 70-jarige blueszanger een top-optreden weggaf. Zó hoort de blues te klin-
ken. Schitterend!

Waarvoor mag je ‘s nachts wakker worden gemaakt?
Familie of vrienden mogen altijd bellen als er echt iets aan de hand is. Voor 
andere zaken: Laat mij maar lekker slapen Ik sta ’s morgens om 05:45 op en 
bij slaaptekort spring ik ’s morgens niet echt vrolijk en blij uit mijn nestje.

Wat vind je de mooiste plek in je omgeving?
Moerenburg is heerlijk om op een mooie zonnige dag doorheen te fietsen. Maar 
ook de Piushaven is fantastisch opgeknapt. On-Tilburgs bijna, zo sfeervol met 
al die terrasjes, de boten en de leuke restaurants. Zo’n Villa Pastorie bijvoor-
beeld, wat een geweldige locatie! Het Piushavengebied straalt voortaan echt 
iets uit. Daar mogen wij als Tilburgers best trots op zijn!

Wie zou je wel eens willen ontmoeten en waarom?
Russel Crowe (van o.a. the Gladiator) is mijn favoriete acteur. Met hem wil ik 
wel een rondreis door zijn geboorteland Australië maken….. Maar een Amster-
damse kroegentocht met Gerard Joling is ook helemaal goed! Gezellig doorzak-
ken samen! Ik moet altijd ontzettend om hem lachen, helemaal mijn humor. 

Wat zou je veranderen als jij de burgemeester van Tilburg zou zijn?
Heel veel, maar ik noem even de grootste ergernissen die mij als eerste te 
binnen schieten:

11 vragen aan........ Brigitte Schilders

Dat belachelijke draaiende huis (dat al even niet meer draait) mag van mij 
deze week nog gesloopt worden. Weg met die zogenaamde kunst. Degene die 
dat bedacht heeft lacht zich helemaal achterover, want hij heeft vast een riant 
bedrag opgestreken voor het bedenken en realiseren van deze onzin. 
Het is een doorn in het oog van de meeste Tilburgers.

Dit geldt ook voor al dat oude roest dat onder de noemer “kunst” her en der 
in Tilburg verspreid staat. Dat hoort thuis op de schroothoop niet in bijv. het 
Leypark! Ook die lelijke “maauwmuur” die voor ons mooie Paleis Raadhuis is 
geplaatst, vind ik een regelrechte belediging voor Tilburg. 

Als ik burgemeester was ging die hele Cityring weer op de schop en werd het 
weer gewoon tweerichtingsverkeer Je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben 
om te zien dat die ring meer nadelen dan voordelen heeft:
• Meer filevorming.
• Iedereen moet gigantisch omrijden om van a naar b te komen in het  

centrum (milieu!).
• Als het verkeer niet vast staat, wordt er een racebaan van gemaakt (meer 

verkeersongevallen!).

Waaraan zou je je laatste tientje uitgeven?
Ik zou er drie 1/5 staatsloten van kopen in de hoop dat ik van dat tientje nog 
iets meer zou kunnen maken. Die kans is echter nihil: het enige dat ik ooit heb 
gewonnen is een fietspomp bij de Sinterklaaspuzzel van de Tilburgse Koerier. 
Heb blijkbaar niet veel geluk in het spel.

Wil je verder nog iets kwijt?
Volgens mij heb ik al vrij veel verteld….

Aan wie zullen we deze vragen de volgende keer stellen?
Aan Ireen Fasel. Zij woont bij mij in de buurt en ik denk dat zij door haar spon-
taniteit en humor voor verrassende antwoorden kan zorgen op deze vragen.

shop-in-shop

HEIKESTRAAT 64  

 pasfoto
tilburg.nl

Twintigste jaargang 16 nummer 2 juni 2015



In de Werf staat een bijzonder gebouw uit 1936. 
Het maakt deel uit van de vroegere gemeentewerf en draagt als 
bijnaam ‘Het bonbonnetje’.

Sinds maart 2014 is Mary Ann Moerkens de trotse eigenaresse 
van dit prachtige pandje. Zij geeft met veel plezier vorm aan 
haar yoga- en pilatesstudio. Wijkkrant Koningshaven sprak met 
deze enthousiaste lerares.

‘ik groei’ yoga en pilates Tekst: Katrien van Burken

Succesvol
De stap van de Laarstraat, waar haar 
studio eerst zat, naar de Werf was 
spannend. Het is een  totaal andere 
omgeving dan Korvel. Maar het 
gedeelte van de Armhoef waar Het 
bonbonnetje staat, is rustig. 

Door de bekendheid van het gebouw, 
een advertentie in het wijkkrantje 
van de Armhoef en mond-tot-mond 
reclame is de studio binnen een jaar 
succesvol. Niet alleen heeft Mary Ann 
vroegere klanten uit de Laarstraat 
kunnen ‘meenemen’, er komen nu 
ook mensen van buiten Tilburg haar 
lessen volgen. De plek is centraal, 
goed bereikbaar en er is voldoende 
parkeergelegenheid.

ikgroei

www.ikgroei.com

Yoga
Zwangerschapsyoga

Pilates
Mary Ann Moerkens

de Werf 3a
5018 CX

info@ikgroei.com
06 108 312 30

Ruimte
Wat opvalt aan de ruimte binnen is dat die neutraal en toch sfeervol is. De 
kleuren en de vloer zijn, net als de aankleding en de muziek, bewust geko-
zen. Mary Ann: “Je voelt je er tot rust komen. Teveel prikkels leiden af van de 
essentie. Yoga is voor iedereen en iedereen is anders. De ruimte weerspiegelt 
het gevoel dat je zo mag zijn zoals je bent.”

Visie
Mary Ann is niet zomaar een yoga- en pilateslerares, ze heeft grote plannen 
met haar studio. Ze wil de mogelijkheden van het gebouw en de ruimte opti-
maal benutten. Op dit moment kun je er ook babymassage en mindfulness-
trainingen volgen, gegeven door zorgvuldig geselecteerde workshopleiders. 
Mary Ann gaat uiteindelijk voor het creëren van een fijne plek waar voor ieder-
een in elke levensfase wat ‘te halen’ valt. Het eerstvolgende plan is om lessen 
kinderyoga te verzorgen. 

De Wijk
Over het gevoel met de wijk is Mary Ann duidelijk. Ze voelde zich erg snel 
thuis. “Het is een wijk met karakter en vriendelijke mensen. Ik voel me echt 
onderdeel van de wijk met een plek waar de mensen graag komen.” 

Zo ook uw verslaggeefster. Elke donderdagavond volg ik zwangerschapsyoga bij 
Mary Ann. Deze lessen zijn niet alleen leerzaam en gezellig maar je leert je ook 
in een goede sfeer voorbereiden op de bevalling. En ‘collectief puffen’ uiteraard. 
“Je doet jezelf een cadeau”. 

‘Het bonbonnetje’

Mary Ann Moerkens
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De maand maart stond bij Basisschool Fatima voor iedereen in 
het teken van het kunstproject ‘zeg het met kleur’.  Wat begon 
met een kerstwens van kinderen op school, is uitgegroeid tot 
een kleurrijke maand waar inspiratie, kleur, samenwerken, ple-
zier en een overweldigend resultaat de hoofdrollen speelden.
De wens was meer kleur op school. De werkgroep bestaande uit leerkrachten 
en ouders, bedachten een vorm waar alle kinderen aan mee konden werken en 
welke ook een blijvend resultaat zou hebben.  

En wat was het een mooie maand. Door middel van textiele werkvormen 
werden er banieren gemaakt van de 4 seizoenen van het jaar. Liep je door de 
school dan zag je steeds weer kinderen uit verschillende klassen samenwerken 
en de mooiste creaties maken met wol of lappen stof. Steeds weer werd er een 
andere manier gevonden om met textiel op een abstracte manier het gevoel 
van een seizoen weer te geven. Niet in de laatste plaatst door de geweldige 
hulp van vele ouders zijn alle kunstwerken prachtig verwerkt op de banieren. 

Resultaat! Een podium midden in de aula waar we elk seizoen kunnen genie-
ten van prachtige maar vooral kleurrijke banieren die heel mooi de sfeer van 
elk seizoen weergeven. Tijdens de Paasviering zijn, geheel in het teken van de 
seizoenen, de lente banieren te onthult.

Geïnspireerd door dit project in de aula zijn vervolgens ook in de hele school 
alle prikborden voorzien van kleuren. En mooi project waar we elke dag weer 
van kunnen blijven genieten.

De afgelopen zes weken hebben medewerkers van Factorium 
zowel in de klas als bij de Plusactiviteiten lessen drama en 
dans verzorgd. 
Deze lessen worden tijdens en na schooltijd door de docenten gegeven zodat 
door hen verdieping gegeven wordt aan deze twee disciplines.

Vlak voor de meivakantie is de reeks afgesloten met optredens voor ouders. 
Net als de kinderen hebben ook de docenten drama, Lieve, en dans, Simone en 
Yvonne, er enorm van genoten.
Wie weet tot volgend jaar!

Aangezien onze openbare school tegenwoordig een heus IKC 
is, is het voor ons een bijzondere zoektocht om te zoeken naar 
vormen van samenwerking met het kinderdagverblijf en de 
buitenschoolse opvang. 
De peuters die overdag bij het kinderdagverblijf zijn, drukken hun neuzen al 
vaak tegen de ramen, om te kijken naar de spelende basisschoolkinderen en de 
leidsters en leerkrachten ontmoeten elkaar steeds vaker. 

Natuurlijk is er de dagelijkse overdracht van leerlingen naar de BSO en komen 
er regelmatig peuters in de kleuterklas om al eens wat sfeer te proeven en 
worden peuters af en toe uitgenodigd als er iets bijzonders te doen is op 
school.

Sinds twee weken hebben we een voorleesproject opgestart, waarbij  kinderen 
uit onze groepen 8 twee keer per week gaan voorlezen bij de peutergroepen. 
De peuters én de kinderen uit groep 8 vinden dat prachtig! 

Op deze manier werken we er aan, dat peuters zich later al een heel stuk thuis 
voelen op school en dat het heel vertrouwd voelt om naar de BSO te gaan. 
Heeft u interesse voor onze school, dan kunt u vrijblijvend een afspraak maken 
voor een rondleiding en een informatiegesprek. 

Afsluiting met drama en dans 
op Pendula
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Zeg het met kleur

Basisschool Panta Rhei werkt samen 
met KDV en BSO!
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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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Verbouwing 013 

Op dinsdag 21 april hebben wethouder Marcelle Hendrickx en 
directeur Frens Frijns de start van de verbouwing van 013 offi-
cieel ingeleid. Op de feestelijke aangelegenheid in de zaal werd 
onder het toeziend oog van vrijwilligers, medewerkers, wethou-
ders en de nodige pers het eerste stukje 013 gesloopt. De grote 
zaal wordt vergroot van 2000 naar 3000 plaatsen en de kleine 
zaal gaat van 325 naar een capaciteit van 700. 

Vanaf nu is 013 dicht tot oktober. De eerste show na de verbouwing is de soul/
jazz grootheid Gregory Porter op 11 oktober. De officiële opening zal op 13 
november plaats vinden. Op die dag staat Caro Emerald al in 013, maar hier 
blijft het niet bij. “De opening wordt een knallend festijn, maar het hoe-en-wat 
hou ik nog even voor me” zegt Frens. Hou 013.nl, Twitter en Facebook dus in 
de gaten voor nieuwe bevestigingen.  

Een impressie van de veranderingen:
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Healthy high tea

Blooming Bites

Goei Eete in de BOUWplaats

Een behaaglijk vuur, verantwoord lekkere hapjes, kinderen die 
tassen knutselen en een kar van Goei Eete vol prachtige pro-
ducten. Dat is een beknopte sfeerimpressie van BOUWplaats 
Galjoen waar 20 maart zowel de opening van afhaalpunt Goei 
Eete als de kick-off van de KinderBOUWSpeelPLAATS centraal 
stonden. 
Lieke van Berkel, eigenaar van het inpandige Blooming Bites, maakt in haar 
keuken dankbaar gebruik van de verse producten. Ze vertelt ons meer over 
haar bijzondere horecagelegenheid in samenwerking met Goei Eete.
Healthy high tea, de aanschuiftafel op vrijdag en mini proefcolleges.

“In mijn keuken wordt (h)eerlijk gezond en goed gekookt. Laatst vroeg iemand 
een schepje suiker voor in de thee maar suiker zul je hier niet vinden”, ver-
telt Lieke van Berkel lachend. Deze enthousiaste jonge voedingscoach weet 
niet alleen wat goed voor je is maar vertaalt dat ook nog eens naar heerlijke 
hapjes. Blooming Bites is drie dagen per week geopend. Elke vrijdagavond is 
er een aanschuiftafel waar je aan mee kunt eten. Op zaterdag- en zondagmid-
dag is er een mogelijkheid tot het nuttigen van een ‘healthy high tea’ en in de 
avond ben je er welkom voor een heerlijk diner of een mini proefcollege waar 
je zelf meer leert over gezond en lekker koken. Het is wel belangrijk om van 
tevoren even te reserveren. Lieke maakt sinds kort ook gebruik van de produc-
ten van Goei Eete en is zeer in haar nopjes met deze samenwerking. “Goede 
producten tegen een eerlijke prijs!”

Je hebt geen abonnement nodig en zit dus nergens aan vast!
Sinds 20 maart heeft zich een afhaalpunt van Goei Eete gevestigd aan de 
BOUWplaats. We spraken met vrijwilliger Claire over dit bijzondere initiatief. 
“Samen voor lokaal en eerlijk eten, dat is ons motto.” Claire legt uit dat alle 
producten regionaal worden gekocht van de boeren. “Dat is belangrijk omdat 
alles op deze manier ontzettend vers is, er bezuinigd kan worden op vervoers-
kosten en de boeren een goede prijs voor hun producten krijgen. 
Soms komt Henk, de man van de distributie, op donderdag bij een boerderij 
voor bijvoorbeeld wortels. Dan is het regelmatig zo dat hij ze zelf nog mee uit 
de grond haalt. De dag erop liggen ze dan al bij ons op de kar. Mensen kunnen 
op onze website (www.goeieete.nl) van vrijdag tot dinsdag bestellen wat ze 
nodig hebben. 

Het is Goei Eete bij Blooming Bites 
aan de BOUWplaats. Tekst: Leonie Beerens

Fotografie: Ans Beerens

Lezers van de wijkkrant kunnen 

nu extra voordeling kennismaken 

met Goei Eete en het afhaalpunt in 

de BOUWplaats. 

Bestel op www.goeieete.nl 

(producten) en gebruik de kortings-

code BOUW15. Je krijgt dan meteen 

15% korting op je bestelling. 

De korting is eenmalig en geldig 

tot 27 oktober 2015.

Vervolgens kunnen ze hun 
bestelde pakket op vrijdag 
ophalen bij een van de afhaal-
punten. Je hebt geen abonne-
ment nodig en zit dus nergens 
aan vast.”
Daarnaast bestaat de moge-
lijkheid om bij het afhaal-
punt producten van de kar te 
kopen voor 1 of 2 euro. Elke 
week worden er zakken met 
diverse soorten groenten, fruit 
en andere lekkernijen ten-
toongesteld. Je stopt het geld 
in de kar en neemt je verse 
aankopen mee naar huis. 
Ideaal!

Sommige producten zijn naast regionaal ook nog eens biologisch. Zo kunt u 
als consument zelf bepalen welk voedsel past binnen uw eetpatroon. Goei Eete 
verkoopt brood, zuivel, groente, fruit, vlees en kip. Daarnaast liggen er heer-
lijke flesjes met vers fruitsap op de kar. De flesjes met statiegeld erop kun je 
na gebruik weer bij een ophaalpunt inleveren. Een fantastisch initiatief!

Zondag 14 juni wordt er op het Stuivesantplein weer een 
KinderVakantieWerk Festival georganiseerd 

Lijkt het je leuk om te komen helpen laat het ons dan weten.
Er is die dag van alles te doen en iedereen is welkom, 
dus kom vooral even langs tussen 12:00 en 18:00 uur!

Zelf spullen verkopen?
Dat kan ook op het festival.
Wil je een kraam huren, mail ons dan (kvwkoningshaven@gmail.com)!

Op het festival zal een kraampje aanwezig zijn waar je jezelf ook meteen kunt 
aanmelden voor de KVW week zelf te weten 24, 25, 26, 27 en 28 augustus!
Dit jaar gaan we in de KVW week maar liefst 2 nachten op een kampeerboer-
derij slapen! Schrijf je dus snel in!
Voor 20 euro doe je al de hele week mee.
De inschrijflijsten worden zsm na de meivakantie uitgedeeld op de scholen.
De lijsten zijn dan ook te downloaden zijn via onze website.
http://www.kvwkoningshaven.nl/

Oproep: Festival Stuivesantplein

Voor vragen kun je mailen naar 
kvwkoningshaven@gmail.com

We zoeken ook nog vrijwilligers die in de 
week zelf willen komen helpen:
• keukenploeg
• groepsleiding 18+
• hulpleiding
• reddertje ( spelletjes klaar zetten )

Lijkt je dit wat, geef je dan op!

Wil je op de hoogte 

blijven van het  

Kinder VakantieWerk 

in Koningshaven? 

Zoek dan op ‘KVW 

Koningshaven’ op 

Facebook.



Gerrit gaat lopen naar Lucca Tekst: 
José de Jonge
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Gerrit Michielsen

Ik sprak Gerrit vlak voor zijn wandeltocht naar Italië. Zes 
weken gaat hij erover doen. Gerrit Michielsen (59) woont aan 
de Havendijk. Hij heeft een aannemer- en timmerbedrijf. 

Rondje Nederland
Vorig jaar heeft Gerrit een rondje Nederland gedaan. In drie weken. “Ik had 
wat op te ruimen uit mijn jeugd. Twee plekken waar ik naartoe moest. Op 
Schiermonnikoog wilde ik het kuuroord aandoen waar ik als zesjarig jochie 
door mijn ouders naartoe werd gestuurd om aan te sterken. En in St. Michiels-
gestel wilde ik het internaat bezoeken waar ik op mijn twaalfde een tijdje heb 
gewoond. Ook daar werd ik door mijn ouders geparkeerd. Zware jeugdtrauma’s 
wil ik het niet noemen, maar het moest nog een plekje krijgen en zoals ik al zei 
‘opgeruimd’ worden.

Een zoutvaatje en een lepel
Het was fantastisch. Rugzak om, abonnement van ‘Vrienden op de fiets’ 
(adressen van particulieren die slaapplaatsen aanbieden aan fietsers en wan-
delaars, red.) op zak en gaan. Ik had een route uitgestippeld, die liep naar 
Schiermonnikoog en dan via St. Michielsgestel terug naar huis. De eerste stop 
was in Vlijmen. Had een slaapplek geregeld bij een aardige dame. Aan de tele-
foon hadden we afgesproken dat ik er om 17.00 uur zou zijn. Ik was een uur 
te vroeg en ben toen op een bankje tegenover haar huis gaan zitten met mijn 
boterhammen. Al gauw raakte ik in gesprek met een paar mensen uit het dorp 
die gezellig bij me kwamen zitten. Van iemand kreeg ik zelfs een zoutvaatje en 
een lepel en die heb ik de rest van mijn tocht gebruikt. 

‘Wil je Nederland leren kennen, ga lopen!’

‘Eet je mee?’
Overal waar ik kwam, had ik leuke, 
vaak wonderlijke contacten. Dat 
heb je als je alleen bent, dan heb je 
sneller contact dan wanneer je met 
z’n tweeën of meer bent. Ook met 
de mensen bij wie ik logeerde. ‘Eet 
je mee?’ ging het dan. En die keer 
dat ik een hele avond met een vrouw 
met een dochter met een verstan-
delijke beperking heb zitten kletsen 
in hun tuin. Toen ik de volgende dag 
weer verder ging, werd ik spontaan gezoend en uitgezwaaid door die dochter. 
Prachtige ontmoetingen. Wat is ons land mooi. Echt, ik kan het iedereen aan-
raden. Wil je je land leren kennen, ga lopen.”

Wandelkoorts
En is Gerrits missie om het een en ander op te ruimen ook geslaagd? “Jazeker, 
dat is helemaal klaar nu. Ik heb het gezien en afgesloten.”
Maar Gerrit heeft er wel iets aan overgehouden. Wandelkoorts. “Ja, het was zo 
geweldig vorig jaar, ik kreeg weer de kriebels. Ik wilde weer lopen. Maar waar 
naartoe? En toen zei een vriend van me: ‘Hier zijn de sleutels van mijn huis in 
Italië, loop daar maar naartoe.’
Twaalfhonderd kilometer, zes weken
Nou, dat ga ik dus doen. Vorig jaar zat er toch een soort van moeten achter. Ik 
móest dat doen. Nu hoef ik niks, ik heb geen missie, alleen een doel en dat is 
Lucca bereiken. Bijna twaalfhonderd kilometer. Ik heb zes weken de tijd.”
Zo, zo, dat is niet verkeerd. “Ja, ik ben een bevoordeeld mens. Ik heb een 
bedrijf, er werken hier zeven mensen. Mijn vrouw runt de zaak. Aan haar heb 
ik gevraagd: ‘Mag ik zes weken gaan lopen?’ Ze vond het prima.”

Update:
Op 15 april is Gerrit vertrokken voor zijn voettocht naar Lucca. De kopij-sluiting 
van de wijkkrant is 5 mei en Gerrit stuurde vlak daarvoor een update: “Op 15 
april ben ik vertrokken met heel veel goede wensen en veel goede hoop. De 
eerste dag tot aan Eersel  Daar had ik via de stichting ‘Vrienden van de fiets’ 
een kamer. Deze stichting is een aanrader voor mensen die fietsen of wande-
len. Maar het idee om ook een tent 
mee te nemen, was geen goede. Dus 
de volgende ochtend enkele kilo’s 
lichter vertrokken. Op naar België. 
Daarna weer Limburg, voor 2 over-
nachtingen. En terug België in voor 
een aantal dagen.

Vanaf Tilburg loop ik te genieten van 
de natuur en de omgeving. Zelfs een 
paar dassenburchten gezien. Via een 
stuk Ardennen naar de Duitse Eifel. 
En ook nu weer prachtige natuur. 
Daar ga ik even goed in de fout. 
Ik maak een te grote bocht naar het 
volgende adres waar ik heb afge-
sproken en moet 48 km lopen.
Vanwege het warme weer had ik  
mijn open wandelschoenen aan. 
Deze combinatie leverde enkele fikse 
blaren op. Dat kost een paar dagen 
om het weer op orde te hebben. 
Dankzij de moderne pleisters!!
En zo kom ik dan in Saarbrucken. 
Die dag ben ik kletsnat geworden. 
Ik dacht geen regenscherm nodig 
te hebben. Maar les twee is ook 
geleerd. 

Via Freiburg naar Zwitserland 
Ik heb er de moed nog goed inzit-
ten. Ik geniet van elke dag, van 
de natuur, van het lopen en van de 
mensen die ik ontmoet.”

Meer info over de reis 

van Gerrit?

Op het moment dat de 

wijkkrant uitkomt is Gerrit 

zo’n beetje bij Lucca 

aangekomen. 
Je kunt hem volgen op 

www.gerritmichielsen.nl

Foto: Toon van Kaam
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motor die op accu’s loopt, is hij erg 
stil. Dat is natuurlijk essentieel voor 
een tocht door de natuur, anders valt 
er veel minder te zien en stoor je je 
aan het geluid van de motor. Je hebt 
geen vaarbewijs nodig om met een 
fluisterboot te mogen varen. Aan het 
begin van de tocht krijg je duide-
lijke instructies mee en kun je op je 
gemak twee uur door de Piushaven 
en het Wilhelminakanaal varen.

Bijzondere verhalen
Als ik Marc vraag naar de leukste of 
mooiste ervaringen tijdens zijn toch-
ten op het water en door Moeren-
burg hoeft hij niet lang na te denken. 
‘Het mooist zijn de tochten waarop 
mensen meegaan die verhalen van 
vroeger uit eigen ervaring kunnen 
vertellen’. Zo vertelde hij altijd het 
verhaal over de vondst van een 
schilderij van Huize Moerenburg.

Dit schilderij zou door Professor 
van den Eerenbeemt op een veiling 
gekocht zijn en geschonken aan het 
museum. Tot hij tijdens een wande-
ling door Moerenburg door een dame 
werd aangesproken die vertelde dat 
dit verhaal niet klopt. Het schilderij 
was namelijk door haar vader, 

Marc Storms van de Kuierlat

Wandelend of fietsend langs 
de Piushaven zie je sinds half 
april weer een aantal fluister-
boten en kano’s liggen. 
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden 
en ervaringen sprak ik met Marc 
Storms van de Kuierlat.

Bootverhuurder
Marc organiseerde een aantal jaren 
geleden regelmatig wandeltochten. 
Bij zijn oud-werkgever had hij met 
een aantal collega’s een wandelclub 
opgericht en trok dan de Loonse en 
Drunense duinen in om te trainen 
voor de wandeltocht ‘de 80 van de 
Langstraat’. Vanaf mei 2012 orga-
niseert hij rondleidingen door Moe-
renburg en sinds dit jaar is daar de 
bootverhuur in de Piushaven bijge-
komen. ‘Ik had nooit de ambitie om 
bootverhuurder te worden. Omdat 
‘Ontdek Tilburg’ met het idee van de 
verhuur kwam, zijn we in gesprek 
gegaan. Want het zou werkelijk 
zonde zijn als er geen bootjes in de 
Piushaven te huur zijn’.

Fluisterboot
Wat is dat dan, zo’n fluisterboot? 
Eigenlijk is het exact wat de naam 
doet vermoeden: door de elektrische 

Aardbeien, sla, worteltjes en aardappelen geflankeerd door gra-
zende geitjes, schapen en een paar koeien. Het is een beeld dat 
je niet verwacht zo dichtbij het centrum van Tilburg. 
Maar het wordt realiteit: op de gesaneerde grond waar jaren-
lang textielwasserij Lips was gevestigd, is gestart met de 
Stadmoestuin Piushaven. 
3.000 m2 wordt  ingericht voor de biologische teelt van groenten, fruit, kruiden 
en bloemen. Op de overige 7.000 m2 verblijven de dieren. Het project duurt 
minimaal twee jaar en wordt gecoördineerd door V.o.f. Het Werkt. Het wordt 
uitgevoerd in samenwerking met Social Energy, Stadsimker Marcel Horck en 
een aantal andere organisaties. En het leuke: u mag ook meedoen. Vrijwilligers 
zijn van harte welkom om te schoffelen, tunnelkassen te bouwen of de plantjes 
water te geven. 

Jasper van akkerveeken en Jochem Engel, beiden woonachtig in 
de Piushaven, zagen in Leerdam een BBQ Donut liggen. 
Precies wat ze zochten voor een bijzondere beleving op het 
water in de piushaven. Het bedrijf ‘THE Boei’ werd geboren en 
de donut werd op 3 mei jongsleden gedoopt.

Wat is de donut?
De Donut is ronde boot met een zitbank die plaats biedt aan acht personen 
inclusief parasol, eettafel en eventueel een BBQ. De donut is feestelijk en 
flexibel en voor elke gelegenheid in te zetten. De Donut wordt elektronisch 
aangedreven waarbij de beleving op het water intenser is. De Donut is geen 
speedboot maar is meer bedoeld om te dobberen op de Piushaven. 
Er kunnen geen lange afstanden mee worden afgelegd.
Opstappen gebeurt aan de Vendeliersstraat bij de kanosteiger. 

Varen in de Piushaven

Stadsmoestuin met wortels
en schapen

THE Boei

Tekst: Carla Segers
Fotografie: Hans van Dongen

Leonard Langeweg, gevonden 
op de boerderij. En zij wist dit zo 
zeker te vertellen omdat zij er zelf 
bij was als 10-jarig meisje. Haar 
vader werkte overigens wel voor 
Professor van den Eerenbeemt, 
dus de link was er wel degelijk. 
Sindsdien vertelt Marc het verhaal 
zoals het echt gebeurd is. 

Wil je weten wat de mogelijk-

heden zijn voor het varen door 

de Piushaven, onder begeleiding 

of wil je zelf op ontdekking? 

Wil je dit combineren met een 

wandeling door Moerenburg of 

heb je zelf ideeën? 

Neem dan eens een kijkje op  

www.dekuierlat.nl.

Horeca en particulieren 
In de Stadsmoestuin Piushaven 
wordt geteeld voor verkoop aan 
horeca en particulieren. Ook voorziet 
het initiatief andere moestuinen in de 
stad van kennis en materialen. 
De tuin komt mede financieel tot 
stand door grondeigenaar De Wever, 
Tilburg Akkoord en Platform 31 van 
het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken.

Meer weten? 

Neem contact op met 

Het Werkt via 

info@hetwerkt.eu. 

Openingstijden: 

ma t/m vrij 9.00 tot 

15.00 uur (vooralsnog) 

Stadsmoestijn aan de hoek Havendijk/Hoevenseweg Stadsmoestijn aan de hoek Havendijk/HoevensewegFoto: Jan Nieuwstad

Foto: Jan Nieuwstad

Mogelijkheden
‘your donut’ is de mogelijkheid de 
donut te huren en zelf voor eten 
en/of drinken te zorgen. Hiernaast 
bieden ze ook nog 2 arrangementen 
aan. De boei bbq, hierbij zorgen zij 
voor alles. Ook een borrelarrange-
ment inclusief hapjes en drank is bij 
THE Boei te boeken.

nieuwsgierig? 
Kijk op:
www.theboei.nl of 

volg ze via 
facebook.com/

theboei of 
twitter @theboei

Jasper van akkerveeken en Jochem Engel
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Inspiratiebron
Muziek is een grote inspiratiebron 
voor het ontwerpen van de tassen. 
Nelleke is weg van  onder andere 
de jaren 50, rock-’n-roll en soul 
zoals Elvis, The Rolling Stones, Fats 
Domino en Percy Sledge. Ze zet de 
muziek aan en gaat lekker aan het 
werk in haar hobbykamer. Neem 
bijvoorbeeld een tas met een kroon 
erop. Daar komt een foto van Elvis, 
The King, bij en een plaatje van het 
welbekende rolletje pepermunt. Ze 
hangt een leuke sleutelhanger aan 
de tas et voilà, een prachtig, uniek 
kunstwerk. Zo ook een tas waarop 
een borduurwerk van ‘Het meisje 
met de parelketting’ van Johannes 
Vermeer maakt, de sieraden die het 
meisje draagt worden vervangen 
door echte sieraden. 

Verkopen of niet?
Nelleke kan van elke tas precies 
vertellen wat het verhaal erachter 
is. Ze heeft ondertussen ook een 
aardig grote collectie thuis. Daarom 
de vraag; Is het niet een idee om ze 
te verkopen? ‘Ik heb er al vaak aan 

Nelleke van Corstanje

Voor elke krant ben ik op 
zoek naar een buurtbewoner 
met een bijzondere hobby. 
Dit keer ben ik uitgenodigd 
bij Nelleke van Corstanje. 
Zij woont aan de Piushaven 
en is een jaar of drie geleden 
gestart met het ontwerpen 
van tassen.
Als we bij Nelleke binnenkomen, 
krijgen we een warm onthaal en 
wordt me meteen duidelijk dat haar 
hobby een echte passie is. Prach-
tige tassen in alle kleuren, maten 
en vormen staan mooi uitgestald in 
de woonkamer. Nelleke vertelt me 
dat ze graag naar (rommel)mark-
ten gaat. Ze gaat daar op zoek naar 
allerhande versiersels zoals knopen, 
borduurwerkjes, schilderijtjes, sleu-
telhangers, lintjes en nog veel meer. 
Daarnaast is ze altijd op zoek naar 
tassen. Als ze een geschikte tas ziet 
gaat in haar hoofd het proces van 
ontwerpen in gang: ‘Welk verhaal 
kan ik met deze tas gaan vertellen? 
Wat kan ik gebruiken om van deze 
tas iets veel leukers en mooiers te 
maken?’

[Leg aan >vaar uit,  is de filo-
sofie achter de nieuwe mind-
fulness praktijk van Jolanda 
Graumans (39) uit Tilburg. 
Deze gedachte en de naam 
van haar praktijk ‘DOK76’ 
verwijzen naar de locatie 
waar ze haar workshops geeft 
aan de Piushaven in Tilburg. 
“Ik heb gekozen voor een stoere 
naam die ook een beetje een indus-
trieel karakter heeft. Daarmee wil 
ik ook afrekenen met het zweverige 
imago dat mindfulness nog vaak 
heeft. Weliswaar is meditatie ook 
onderdeel van mijn lessen maar ik 
geef mijn cursisten vooral handvat-
ten mee die ze in hun dagelijks leven 
kunnen gebruiken om een fijner 
leven te krijgen. 

Je kunt bezig zijn met mindfulness 
terwijl je met beide benen op de 
grond staat. Het gaat erom dat je 
vaardigheden ontwikkelt om in het 
hier en nu te leven, om te genieten 
van het moment. En als dat moment 

Bijzondere hobby: tassen ontwerpen 

Mindfulness aan de Piushaven

Tekst: Carla Segers Fotografie: Hans van Dongen

gedacht om op markten te gaan 
staan, maar ik vind het moeilijk 
om afstand te doen van de tassen. 
Eigenlijk wil ik het verhaal erbij 
vertellen zodat de koper weet hoe 
speciaal de tas is.’ En daar snap ik 
Nelleke helemaal. Ze kan enorm 
leuk en enthousiast vertellen over 
haar tassencollectie. Maar wie 
weet komen we haar binnenkort 
toch ergens tegen met haar tas-
sen en haar verhalen. Bedankt 
voor de gezellige avond Nelleke!

Wil je weten wat de mogelijk-

heden zijn voor het varen door 

de Piushaven, onder begeleiding 

of wil je zelf op ontdekking? 

Wil je dit combineren met een 

wandeling door Moerenburg of 

heb je zelf ideeën? 

Neem dan eens een kijkje op  

www.dekuierlat.nl.

Heb je zelf een 

bijzondere hobby?

Stuur dan een 

berichtje naar:

wijkkrant@
koningshaven.eu

Stadsmoestijn aan de hoek Havendijk/Hoevenseweg

Jolanda Graumans van DOK76

nu eens niet leuk is, is het fijn te 
weten hoe je dit leert te accepteren 
en hoe je daarmee om kan gaan”, 
legt Jolanda Graumans uit. 

“Mijn cursisten kunnen bij ‘DOK76’ 
(waarbij 76 verwijst naar mijn 
geboortejaar) aanleggen. Ik probeer 
ze kennis bij te brengen om posi-
tiever en meer relaxed in het leven 
te staan waarna ze weer op eigen 
koers verder kunnen varen. In mijn 
leven is mindfulness ook een heel 
belangrijke factor. Het houdt mij ook 
positief en heeft me geholpen het 
overlijden van mijn vader in 2004 en 
mijn moeder in 2011 een plekje te 
geven”. 

Jolanda Graumans heeft in eerste 
instantie een HBO-opleiding als 
trainer/coach gevolgd. Na die studie 
trok ze een half haar als backpacker 
door Zuidoost Azië. “Dan word je 
heel erg op jezelf teruggeworpen. Ik 
heb toen veel over mezelf geleerd.” 

Na deze ervaring besloot ze, terug in 
Nederland, zich te gaan bekwamen 
als mindfulness therapeut. “Daarna 
is het idee ontstaan om iets voor 
mezelf te beginnen waarin ik mijn 
beide opleidingen kan koppelen.”

Workshops
Jolanda die ondertussen zelf geluk-
kig is met partner en zoontje, geeft 
haar workshops in een pand aan 
De Werf 3a. Voor de start heeft ze 
verschillende workshops ontwikkeld. 
Eén daarvan is de workshop ‘mindful 
mama’ die afrekent met de mythe 
dat je een perfecte moeder moet 
zijn. 

De workshop ‘Iedere dag mindful’ 
draait erom de cursisten te leren een 
moment alleen bij het hier en nu te 
zijn, om het hoofd en het denken 
even uit te zetten, om als het ware 
even de pauzeknop in te drukken. 

Daarnaast biedt ‘DOK76’ ook de 
mogelijkheid een intensieve training 
‘Meer levensgeluk’ van acht weken 
te volgen. Deze training is gebaseerd 
op de Mindfulness Based Cognitive 
Therapy (aandacht gerichte cogni-
tieve therapie) van Joh Kabat-Zinn,  
grondleggen van de westerse mind-
fulness. 

“Ik heb nog veel meer ideeën voor 
workshops en trainingen, onder 
andere ook voor de zakelijke markt.  
Aan mijn aanpak is niets zweverigs. 
De ‘tools’ die ik de mensen aanreik, 
kunnen ze goed gebruiken in het 
hectische zakenleven. 

Mindfulness is een manier van leven 
die iedereen zich eigen kan maken. 
Ik wil en kan ze daarbij helpen. 
Mindful leven is niet alleen naar je 
hoofd maar ook naar je hart te luis-
teren”, stelt Jolanda Graumans.

Meer informatie?
 
Je vindt het op de 

website dok76.nl. 
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Vuurwerk op Koningsdag

Terrasweer

Broeden in de Piushaven

Vlaggen aan de Hopliedenkade op Koningsdag

Het AaBe terrein

Koningshaven in beeld

Slopen en bouwen in Jeruzalem
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