
Twintigste jaargang nummer 3 sept 2015 oplage 6500

In deze editie:
 2 Van de redactie...

 3 De make-over van Viviane

 4 ContourdeTwern pagina

 5 Vrijwilliger in HeAVEN

 6 Beewee: waterspiegel

 7 Rob van Steen: kringloop

 8 Tilburgse taol

 9 Gelato e caffe al Porto

 10 11 vragen aan...

 10 (on)veiligheid in de 
  Groenstraat 

11  Wijkgedicht: A-Z Wonen

11  Prijspuzzel

 12  Wijknieuws gemeente

 13 Piushaven Inzicht

 14 Met de Franse slag

 15 Werken bij La Poubelle

 16 Kunstenaar in de wijk

 17 Van toen tot nu

17  Erfgoed in de wijk

18  Stadstuinderij Piushaven

 21 Studentenhuis 
  Beemsterstraat

20 Koningshaven in beeld

 22 Kinesiologie

23 Theatermakers én bouwers
  in de BOUWplaats

9

10

10

18

16

155

23

21



Katrien van Burken

Niels van der Burgt

Hans van Dongen José de Jonge Carla Segers Toon van Kaam

Agnes Cools

Melinde Bussemaker Luc Houet Ans Beerens

Tekst

Vormgeving & advertenties

Fotografie Tekst Tekst Fotografie

Coördinatie & administratie

Tekst Fotografie Fotografie

Contact - website

Twintigste jaargang nummer 3 sept 20152

stoer en knus tegelijk
kinderdagopvang 
buitenschoolse opvang 
aan de Piushaven






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

We laten u graag onze prachtige 

locatie zien, waar kinderen 

volop beleven en ontdekken

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 november. 
De deadline voor kopij en advertenties is op 3 november

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



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

  Pijnenburg Juweliers - Diamantairs
       
 

DE MAKE-OVER 
VAN VIVIANA

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
Op de foto draagt Vivi een licht blauwe jurk 
van Gaudi. Onder de strik valt de jurk prachtig 
plisse en in de hals zit een goudkleurige ketting 
aan de stof vastgemaakt. De hoge sluiting 
op de hals zorgt voor een chique uitstraling. 

Met het warmere weer kunnen we niet om de 
sandaal heen. Deze stijlvolle sandaal op hak 
van het merk SPM mag daarom niet ontbreken 
in je zomergarderobe. Combineer de modische 
kurkhak eindeloos met vrolijke en frisse jurkjes, 
rokjes, shorts and so on! Het plissé detail 
maakt deze sandaal subtiel, maar zeker geen 
basis. Flaneer deze zomer over de boulevard.

De zonnebril uit de collectie van Chrome 
Hearts is al jaren het meest exclusieve merk 
in brillen en zonnebrillen. De tijgerprint op 
deze bril, de ronde vorm van de glazen en de 
prachtige afwerking met echt sterling zilver 
geven Vivi helemaal de zomerse looks 2015! 

Tot slot draagt Vivi een horloge van het Zwitsers 
horlogemerk Frederique Constant, met wat wel 
leuk is Nederlandse eigenaars. De armbandjes 
die erbij worden gedragen zijn van Zancan een 
Italiaanse sieraden ontwerper.

Heuvelstraat 59 | Tilburg

VISAGIE: Micky Jooren
HAAR: Hardy’s 
FOTOGRAFIE: www.sterk-water.com 

Naturel Make-up
Bij de look van Vivi is het gezicht 
helemaal opgemaakt met natuurlijke 
tinten. Om een sunkissed look te 
krijgen is in deze look gewerkt met 
bronzingpoeders. 

De huid van Vivi is geëgaliseerd met 
een transparante foundation, deze is 
bedoeld om vlekjes en roodheid minder 
zichtbaar te maken. Daarna is een klein 
beetje camoufl age rondom de ogen 
gebruikt voor een frisse oogopslag. 
De foundation is gefi xeerd met een 
transparante poeder

De wenkbrauwen zijn omhoog gekamd 
met een wenkbrauwgel. De oogmake-
up is volledig gemaakt met goud en 
bronstinten en op de wimpers zit 
veel mascara. Op de wangen is met 
een bronzingpoeder een blusher 
aangebracht en daarboven een 
glanzende highlight om de jukbeenderen 
een extra accent te geven. Op de lippen 
is een natuurlike lipgloss aangebracht.

Haar
In Vivi’s lange haren zijn we begonnen 
om een kortere voorpartij te knippen 
waarop de achterpartij is aangesloten.
Hierdoor ontstaat een mooi lang kap-
sel. Om alles een hippere uitstraling te 
geven is er gekozen voor een dip-dey 
kleurtechniek waardoor alle uiteindes 
van het haar opgelicht zijn. 

Ik ben Vivi, 30 jaar en woon 
in Tilburg. Mijn beroep 
schoonheidsspecialiste is 
tevens mijn hobby. Ik blijf 
graag op de hoogte van de 
laatste schoonheidstips 
en nieuwe producten pro-
beer ik het liefst zelf uit. 
Mijn droom is om ooit een 
eigen salon te beginnen. 

Winkelen vind ik altijd leuk om te doen en ga 

Even kennismaken
graag met vrienden en vriendinnen chillen en wat 
eten & drinken. Ik zie er al heel lang hetzelfde 
uit, zelfs mijn vriendin heeft er onlangs een 
opmerking over gemaakt. Voor mij dus de 
hoogste tijd voor een Hardy’s metamorfose. 
Eenmaal in de Hardy’s stoel durfde ik Corné 
Snels toch niet helemaal de vrije hand te geven 
en liet ik slechts een klein stukje van mijn haar 
knippen. Geen grote veranderingen dus maar een 
prima eindresultaat.

Pijnenburg
Juwelier - Horloger



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 

Van de Spil naar Koningshaven

Breng je idee in!

Wil jij zelf een activiteit voor de buurt organiseren? 
Heb je een ander leuk idee voor het nieuwe wijkcentrum maar weet je niet 
precies hoe je het aan moet pakken? Neem dan contact op met  Kitty! “Wij 
denken graag met je mee. Er is veel mogelijk, ook ’s avonds en in het week-
end!” Neem contact op met Kitty via kittylumens@contourdetwern.nl of bel 
naar 013 542 57 29

Kijk voor een overzicht van alle activiteiten in Koningshaven op 
www.koningshaventilburg.nl of 
www.contourdetwern.nl.

Officiële opening
Op zaterdag 17 oktober is de officiële opening van wijk- en 
gezondheidscentrum Koningshaven. 
Jij komt toch ook een kijkje nemen!? Zie voor meer informatie de advertentie 
in deze wijkkrant of kijk op www.koningshaventilburg.nl. 
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De oplevering van het nieuwe wijk- en gezondheidscentrum 
Koningshaven aan de Kruisvaardersstraat is in zicht. 
Begin juli is wijkcentrum de Spil (Heikestraat) gesloten, waarna de verhuizing 
naar de nieuwe locatie is ingezet. Geen rustige zomer dus voor Martin Schaap, 
centrumcoördinator plus en projectleider Koningshaven. “We moesten de Spil 
‘oplever-klaar’ maken, spullen verhuizen én Koningshaven klaar maken voor 
het nieuwe seizoen. In september starten daar de activiteiten weer”, vertelt hij. 

Sociaal werker Kitty Lumens werkt samen met bewoners en collega’s aan een 
aantrekkelijke programmering in Koningshaven. Jong en oud hebben er straks 
een plek. Kitty: “De meeste activiteiten van de Spil gaan mee over maar er zijn 
ook diverse nieuwe activiteiten. Wat te denken van Luisteren in je leunstoel, de 
cursus Intuïtief schilderen en de handwerkclub?” 

Verhalen brengen vaak een hele wereld tot leven. 
Veel ouderen vinden het leuk om hun verhaal te vertellen en boeiend om te 
luisteren naar verhalen van anderen. Door verhalen uit te wisselen ontstaat een 
gesprek. Zo ontdek je wat je deelt, waarin je van elkaar verschilt en hoe ieder 
het in het leven gered heeft. Dus ben je 60 jaar of ouder, vind je het leuk om 
naar verhalen te luisteren, haal je graag herinneringen op en vind je het gezel-
lig om dit samen met anderen te doen? Kom dan eens kijken bij deze groep 
(tweewekelijks op dinsdag om 13.30 uur). 
Bel voor meer informatie met Annie van Heerebeek (013 543 30 47) 
of Ans van Riel (013 535 76 84).

Op dinsdag 6 oktober start een handwerkclub onder leiding van 
Ria Vissers. Zij is de gastvrouw voor iedereen die iets kan op 
handwerkgebied: breien, haken, borduren, quilten, punniken 
of knopen. 

Luisteren in je leunstoel

Voor alle handwerkliefhebbers

Intuïtief schilderen
Deze cursus draait om het ontdekken van jouw plezier en vrij-
heid in expressief schilderen. Het vormt een afspiegeling van

Ria: “Alles mag. Onder het genot van een kop 
koffie maken we er samen een gezellige och-
tend van. Waarbij we elkaars werk bewonde-
ren en ervaringen uitwisselen. Bij voldoende 
belangstelling draaien we iedere dinsdag van 
9.30 tot 12.00 uur.”
Bel voor meer informatie naar 013 535 19 21.

je innerlijke houding en het is 
heerlijk om te doen!
Cursusleidster Margo Didden van 
Inner Circle: “We werken niet met 
vooropgezette ideeën en technieken 
maar kijken naar jouw persoonlijke 
manier van schilderen. Het doel is 
niet om iets moois te maken of om 
te presteren, maar om de vrijheid en 
het plezier in jouw eigen expressie te 
vinden, zonder tussenkomst van het 
oordelende denken.”

De cursus start op 23 september.
Meer informatie en aanmelden 
013 463 44 21, 
innercircle.holistic@gmail.com of 
www.innercircle-holistic.com. 
 



‘Het is eigenlijk bemoeizucht’
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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!

‘Stoppen met vrijwilligerswerk wordt lastig’ 
“Bemoeizucht, dat is het”, lacht vrijwilliger Leon de Roy. “Als ik zie dat bepaalde 
dingen niet lopen en mensen hulp nodig hebben, dan vind ik het leuk om mijn 
steentje bij te dragen. Ik wil wat bereiken voor een ander.”

“Ik ben altijd actief geweest als vrijwilliger. Eerst als lid en daarna als voorzitter 
van de personeelsvereniging van Wonen Breburg waar ik werkte als woningin-
specteur. Vervolgens kwam ik in de organisatie van het tweejaarlijkse uitje met 
oud-medewerkers. Ik help mee met het organiseren van het uitje, fotografeer 
tijdens de dag en selecteer de foto’s die in december met het kerstpakket voor 
oud-medewerkers meegaan. Daarnaast ben ik tien jaar lid geweest van de 
ouderraad van de Fatima School en was ik vanuit de raad de vertegenwoordi-
ger in het schoolbestuur. Daar was ik bovendien betrokken bij de bouw van de 
nieuwe school.”

Saint Denis 
Toen het voormalig klooster Saint Denis een nieuwe bestemming kreeg, was 
Léon meteen enthousiast. “We wonen er tegenover en wilden graag meeden-
ken over de toekomst. Ik heb me er goed in vastgebeten. We waren blij om te 
horen dat er een gezondheidscentrum, wijkcentrum en appartementen kwa-
men. Fijn voor de wijkbewoners om dat zo centraal te hebben en een mooie, 
nieuwe bestemming voor het oude gebouw.” Inmiddels heeft hij het er druk 
mee. “Toen er geen anti-kraakbewoners meer in het Fratershuis woonden, is er 
een keer ingebroken. Ik heb de sleutel en loop regelmatig binnen om mensen 
toegang te geven en te kijken of alles goed gaat. Ik kijk daarnaast of wat er is 
afgesproken voor de verbouwing, ook gebeurt. Dat gaat prima met mijn ach-
tergrond als woninginspecteur.”

Brigadier 
Niet alleen Léon is een gepassioneerde vrijwilliger, ook zijn vrouw Idie was 
jarenlang actief. Zo behoort zij tot één van de vijf Tilburgse brigadiers die 
langer dan vijftien jaar basisschoolleerlingen hielp met oversteken. “Ik heb het 
zestien jaar gedaan. Daarnaast hielp ik veel mee op school, bijvoorbeeld bij 
handenarbeid of overblijven. Dat bleef ik een tijdlang doen toen onze kinderen 
al naar de middelbare school gingen. Inmiddels pas ik regelmatig op mijn vier 
kleinkinderen en besteed ik mijn tijd daaraan.”

Met de camper 
Léon heeft zijn vrouw beloofd over een paar jaar de vrijwilligershanddoek in de 
ring te gooien. “Ik moet mezelf dus misbaar maken bij het wijkcentrum. Maar 
eerst help ik met de opbouw ervan. 
Stoppen wordt nog best lastig, want mensen weten mij goed te vinden. Wat we 
dan gaan doen? Lekker eropuit met onze camper. Er zijn nog heel wat plekken 
in Nederland die we willen ontdekken.”

Mooi initiatief 
Léon en Idie voelden zich helemaal in de watten gelegd bij Heaven’s Kitchen. 
“We hebben heerlijk gegeten en de service was goed. Ik vind het prachtig dat 
een restaurant het initiatief neemt om een vrijwilliger in het zonnetje te zet-
ten. Het was even wennen voor ons om zo centraal te staan, maar we hebben 
genoten.”

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 Jan van Nieuwstad onder de loep.

Bij Vermeer is een nieuwkomer aan de Piushaven is. 
Het is een laagdrempelige brasserie met hoog borrel gehalte en 
een bourgondische keuken. 
Eigenaren Nannie en Christ zijn trots op de uitgebreide borrelkaart met bit-
tergarnituur zoals de huisgemaakte kreeftenbitterbal en huisgemaakte gorgon-
zolabitterbal of fingerfood zoals oesters. De gerechten worden met verse en 
seizoensgroenten bereid en hebben een mooie opmaak.
Naast borrelen kun je ook bij ze terecht voor een lunch, diner of om een 
terrasje te pakken met uitzicht op de Piushaven. Nannie: “De Piushaven is een 
gebied dat volop in ontwikkeling is en waar veel gebeurt, maar het is ook plek 
met veel historie en dat inspireert ons.”

WaterspiegelBij Vermeer aan de Piushaven

Foto: Jan van Nieuwstad

Nannie & Christ

Als u volgend jaar tijdens Zwarte Zaterdag ergens in Frankrijk in de file staat, 
kunt u er een spelletje van maken: noem om beurten een verschijningsvorm 
van water (in een glas, uit een tuinslang, in de zee, bevroren als een blokje, uit 
een wolk, als tranen, in de grond, als stoom, in een aquarium, als waterval...). 
Wie op een zeker moment niks waterigs meer kan noemen, heeft verloren. 
Tegen de tijd dat u op uw vakantiebestemming bent aangekomen, dat durf ik 
te wedden, is er nog steeds niemand af – ongeacht de grootte van uw reisge-
zelschap. 

Water is waanzinnig. Het is fenomenaal. Natuurlijk omdat het de bron van het 
leven op aarde is, en natuurlijk ook omdat ik zonder water nooit brugwachter 
zou zijn geweest, maar vooral omdat het zo verschrikkelijk veelzijdig is. Het 
is lekker, handig en van levensbelang; het kan ook onplezierig, vervelend en 
dodelijk zijn. Water is alles. 
U begrijpt: ik hou van water. En hoewel ik het heerlijk vind om het te drinken, 
me ermee te douchen en erin te zwemmen, is ernaar kijken een van de dingen 
die ik het liefst met water doe. Woeste golven die op een rotskust beuken, een 
kabbelend bergbeekje, een majestueuze waterval, een brede rivier die traag 
door oneindig laagland gaat... ik kan er uren aan een stuk van genieten. En als 
u de foto hierboven ziet, dan zult u snappen dat ik zelfs een plas regenwater 
van een poëtische schoonheid kan vinden.     

Het water op deze foto zorgt ervoor dat het ‘platte’, het tweedimensionale, een 
diepte krijgt van wel vier lagen: de bodem van de plas, de dingen in het water, 
de dingen op het water en, weerspiegeld in het oppervlak, de dingen boven het 
water. Vooral die weerspiegeling maakt het wat mij betreft zo fascinerend alle-
maal. Want water is een bijzonder soort spiegel. In tegenstelling tot een echte 
spiegel kun je bij water ook door het spiegelvlak heen kijken. De dingen op, in 
en onder het water vermengen zich daardoor met de dingen die door het water 
weerspiegeld worden. Met een klein beetje fantasie zie je de herfstblaadjes in 
de plas weer aan de boom hangen waar ze van afgevallen zijn. Via het water 
word je nog even herinnerd aan hoe het nog niet zo heel lang geleden was. Een 
illusie, zeker, maar wel eentje die troost biedt.
Het koele blauw van de weerspiegelde lucht, de kale boom en de gevallen 
bladeren verraden dat de foto in de herfst is gemaakt. Maar de bruinrode gloed 
rond de takken doet ook wel een beetje denken aan bloesem, zeker als je de 
foto op z’n kop bekijkt. Daarmee draagt dit onmiskenbare najaarsplaatje ook 
de belofte van een nieuwe lente (en een nieuw geluid...) in zich. En zo bezien 
krijgt het stille water op deze prachtige poëtische foto een diepere grond dan je 
op het eerste gezicht zou denken. 

Textiel
Bij Vermeer krijgt een Tilburgse draai: “We zijn geïnspireerd door iets waar 
de stad beroemd mee is geworden: textiel. We willen de industrie die vroeger 
op deze plek gevestigd was terug laten komen in het bedrijf.” Zo krijg je een 
inkijkje in de fabrieken van toen door het fotobehang met daarop weefgetou-
wen en klossen. 

Een samenwerking met Aabe Fabriek en het TextielMuseum doet daar nog een 
schepje bovenop. Zo komen er acties met het museum en kun je bij de Horeca-
zaak lamswollen dekens van de oudste Tilburgse Textielfabrikant kopen.
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fysiotherapie

bekkenfysiotherapie

oedeemtherapie

dry needling

013 - 536 49 44 www.fysiotilburg.nlBarkstraat 29 

Bij Vermeer is open 
sinds zaterdag 1 augustus 
en is op dinsdag na, alle 
dagen geopend vanaf 11 
uur in de ochtend. 

Wil je meer informatie? 
Kijk dan ook eens op 
www.bijvermeer.nl of op 
de Facebookpagina. 

Bij Vermeer, onderin de Havenmeester



Op het moment dat ik dit 
schrijf is het snikheet, de 
vogels vallen van het dak. 
De kermis staat voor de deur te 
zinderen in de zon. In de foyers en 
zalen van Theaters Tilburg geen 
drommen publiek, maar aannemers 
die werken aan het groot onderhoud. 
Ze hebben maar enkele weken tijd 
voor hun klussen. In de concert-
zalen worden na bijna twintig jaar 
alle stoelen opnieuw bekleed, in de 
schouwburg wordt het parket van 
de toneelvloer vervangen. Links en 
rechts wordt geschilderd en gepoetst, het is zomertijd in het theater.

Na het lezen van de kopy voor deze wijkkrant blijft mijn hoofd hangen bij La 
Poubelle. Van ons belangrijkste product valt weinig te recyclen. Van het vorige 
seizoen rest een stapel brochures en posters. De voorstellingen en concerten 
zijn verdampt. In de hoofden van onze gasten rest alleen de mooie herinne-
ring. Van die schaterlach bij Ronald Goedemondt, dat heldere inzicht bij dat 
stuk van het Nationale Toneel of die traan van ontroering bij de teksten van 
Bart Moeyaert. De kaarten die we niet hebben verkocht hebben geen waarde. 
Wellicht had u nog naar die prachtige Mattheus Passie willen gaan een half jaar 
geleden. Maar in die spijt zit zelfs voor een kringloopbedrijf geen handel.
Al hebben we inmiddels al weer veel verkocht, ik heb nog een enorme stapel 
kaartjes in voorraad. Oneindig veel beloften voor een nieuw theaterseizoen. 

Over die recycling ben ik niet helemaal eerlijk. Op het podium wordt het nodige 
hergebruikt. Restanten uit het verleden die alleen in de handen van een artiest 
kunnen herleven, die opnieuw worden geïnterpreteerd. Zo hebben we dit sei-
zoen uiteraard een toneelgezelschap dat aan de slag gaat met Shakespeare, 
musici die Bach laten horen alsof ze het ter plekke verzinnen en tribute bands 
die de tijden van weleer laten herleven.

Gelukkig doen we vooral in nieuwe dingen. Voorstellingen en concerten die nu 
nog niet eens bestaan, waaraan deze zomer nog hard wordt gewerkt. Bijzon-
der toch? U heeft de kaartjes al op de schoorsteenmantel staan, maar wat u 
heeft gekocht bestaat nog niet. Wat dat betreft handel ik als theaterdirecteur 
in gebakken lucht. Fraaie lucht, dat dan weer wel. Zo beloof ik u dat over een 
paar weken onze eigen Roy Donders zijn Glitter & Glamourtour start in de 
schouwburg. En dat de Tilburgse TV-kok Rudolph van Veen een maand later 
zijn theaterdebuut komt maken. U heeft daar denk ik meteen een beeld bij, 
terwijl u wellicht de wenkbrauwen fronst bij nieuwe composities die tijdens 
Incubate in de concertzaal ten gehore worden gebracht.

Het is dan wel even stil op de podia van Theaters Tilburg, in de tussentijd hoeft 
u zich qua podiumkunst in de buurt niet te vervelen. De Piushaven bruist, er 
dobberen genoeg kunstige zaken rond. Zoals de nieuwe serie Kunst en Klassiek 
bijvoorbeeld, met jong talent op het ponton voor Biku, en de varende concer-
ten van Sous le Pont. En denk aan de openlucht films de komende donderda-
gen. Alle reden om in beweging te komen, om te genieten van wat er op loop-
afstand allemaal te vinden is. Blijf dus ook in de zomer niet thuis op de bank 
zitten. Zelfs niet als het zo’n opgehipt exemplaar van La Poubelle is, die loopt 
echt niet weg. Terwijl die artiest morgen weer op een ander podium staat. Dat 
zou spijtig zijn, dan hebt u het toch maar mooi weer gemist.

Kringloop

shop-in-shop

HEIKESTRAAT 64  

 pasfoto
tilburg.nl
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van de Braak & Maas
fysiotherapie

Specialismen:

Fysiotherapie Dry needling

Revalidatie na operatie of beroerte

Geriatrie fysiotherapie, Parkinson

Medical tapingSportblessures

Looptrainingen (etalagebenen)

Hyperventilatieklachten, COPD

Prinsenhoeven 36

Gratis parkeren voor de deur Valt onder de aanvullende verzekering

Contracten met alle 
verzekeringsmaatschappijen

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

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



Jos de Beer

Tilburgse Taol: Sèènt Denie Landm8!

Wie helpt KWF in onze wijk?

Parijs, hoofdstad van 
Frankrijk. Tis et jaor 285. 
Op ene heuvel nèt bèùte de stad 
stèèrftie ene marteldôod. Zunne 
tèbbes wier der dôodgewoon afge-
hakt. Onthoofd noeme ze dè. Diejen 
heuvel daor in Parijs, die hiet sèns-
dien Montmartre, den bèèrg van de 
martelaare. We hèbben et hier oover 
Sèènt Diejooniesiejus, de petrôon-
hèllege van Parijs. Diejooniesiejus is 
wèèreldberoemd gewòrre. 

In het kader van De Nationale Landmachtdagen bracht de 
Koninklijke Landmacht op dinsdag 12 mei ’15 een bezoek aan 
groep 8 van Basisschool Fatima. Het thema ’70 jaar vrijheid: 
erkennen en herdenken’ stond deze dag centraal.  
Het programma was zeer afwisselend. De militairen gaven een voorlichting in 
de klas over wat de Koninklijke Landmacht zoal doet en ze vertelden indruk-
wekkende, persoonlijke verhalen. De kinderen kregen volop de kans om vragen 
te stellen aan de militairen. 

Buiten hadden de militairen een spectaculair parcours voor de kinderen uitge-
zet. De talenten doorzettingsvermogen en samenwerken werden getest tijdens 
het afleggen van dit parcours. Ook mochten de kinderen militaire kleding pas-
sen en een kijkje nemen in een militair voertuig. 

Koninklijke Landmacht, enorm bedankt voor deze geslaagde dag! 
Groep 8, Basisschool Fatima. 

1 x in het jaar, in 1 week een paar uurtjes [tussen 18.00 en 
20.30 uur] collecteren! Wie wil  ons helpen? Dit jaar is de 
collecteweek van 7 t/m 12 september.  

Collecteren past niet meer in deze tijd? De opbrengst van de jaarlijkse collecte 
blijkt nog steeds een flink deel van de totale opbrengst uit te maken, dus wij 
blijven collecteren… Dit is nodig om geld in te zamelen om het doel van KWF 
te bereiken: minder kanker, meer genezing, een betere kwaliteit van leven 
voor patiënten, kanker een chronische ziekte te laten worden in plaats van een 
dodelijke ziekte.  Een lange weg te gaan, alleen mogelijk met geld!                                                                                             

Vrijwilligers
Ben je ouder dan 16 jaar en zou je hieraan een steentje willen bijdragen om 
dit doel te bereiken?  Alle kleine beetjes helpen: harde euro’s maar ook handen 
om deze te verzamelen!

Voor vrijwilligers die willen collecteren in de straten gelegen in de wijk tussen 
Hoevense Kanaaldijk, Spoordijk, Ringbaan Oost en De Werf, neem contact op 
met Annemarie Kleinheerenbrink via akleinheerenbrink@hotmail.com
Voor vrijwilligers die willen collecteren in de straten gelegen tussen de Ring-
baan Oost, Spoorlaan, Heuvel, en Piushaven neem dan contact op met Pauline 
Paijmans-Lapidaire via 06 203 471 50. Heb je nog vragen, dan kun je ook bij 
haar terecht.

Andere hulp
Speciale vraag aan bewoners van appartementencomplexen: Het wordt steeds 
moeilijker voor collectanten appartementsgebouwen binnen te komen. Terecht 
vanwege de veiligheid. Het zou daarom erg fijn zijn als je als bewoner zelf, in je 
eigen gebouw zou kunnen  collecteren. Heb je hiervoor belangstelling, laat het 
ons weten!

Als je een winkel, een restaurant of een ruimte hebt, waar veel mensen samen-
komen, én je hebt belangstelling een klein busje te plaatsen bij de kassa of de 
pinautomaat voor giften t.b.v. KWF, dan kunnen we dat regelen! 

Nie weeges die onthoofding. 
Nèè, meer om wètter nòdderhaand geburde. Den Diejon wilde pèrseej nie 
begraove wòrre op de plèk dietem zene kòp ha gekòst. Dès kaajgoed te 
begrèèpe netuurlek. Wie zo dè wèl wille?  Nèè, ons Diejooniezeke ròpte zunne 
tiest op èn sjoefelde op zen dôoje gemak nòr et nôorde van Parijs. Dan zèède 
tòch al gaaw en paor kieloomeeter wijer. Zoiets hiet et verlègge van grènze. 
Vural pèèngrènze. Eigelek liep ie zôomar en bietje te dwaole. As en kiep zonder 
kop zôogezeej. Die wèèk daor in Nôord-Parijs hiet naaw Sèènt Denie. Want zôo 
wòrt Diejoniesiejus vortaon genoemd. 

Sèènt Dienie. Kèk, dè zit zôo, de 
naom  Die-joo-nie-sie-jus heej vèèf 
lèttergreepe èn dès vulsteveul vant 
goeje èn zeeker vur Tilburgers die 
alles kòrt wille haawe.
Jè, mar wè heej al dieje flaawe kul 
hierboove naaw meej Tilburg te 
maoke? Naaw hêel veul. Want den 
Denie is nie allêeneg petrôonhèllege 
van Parijs mar ok van Tilburg. Dèr-
rom zèn de tweej aawste kèrke van 

Tilburg, die vant Haajke èn die vant Gurke, nòr Diejooniesiejus genoemd. Dan 
derbij lôopen der hier in Tilburg veul rond die Diejon hiete. Mar ok Diejoonekes 
hèdde. Bevurbild Diejoone de Graaff, de bekènde teeveepriissèntatriese. Hul-
lieje paa waar ok ene Tilburger.

Mar dès nòg nie alles. We hadden hier vruuger in Tilburg ok nòg en fraa-
tershèùs dè Sèènt Denie hiette. In de wèèk Faatiema òn de Krèùsvaorders-
straot. Et Fraatershèùs Sèènt Denie is in 1954 gebaawd dur Jos Bedaux. 
Sèns 2009 staoget leeg, mar dè duurt nie lang mir. Want ze zèn beezig meej 
verbaawe. Et gao en meedies sèntrum wòrre meej alles derop, deraon èn 
derin: Hèùsartse, heilgimnaste, zieleknèèpers èn praotverbeeterèèrs. Èn ons 
buurthèùs zal gòn ooverhèùze nòr dè nuuwe sèntrum. Dan derbij koomen der 
nòg appartemènte, gewoone hèùzen èn in de tèùn wè van die zörgwooninge. 
Dieje tèùn gao straks oope vurt pebliek. Pas geleeje stond daor nòg den hog-
sten bôom van Tilburg te pronke. Jèzeeker, stond, want hij is – èn des ginne 
mòp - op êen april omgewaajd. En köpke klènder gemòkt zôogezeej. Tis nie te 
gelêûve, mar ècht waor.

Neem in dat geval ook contact op 
met Pauline via 06 203 471 50. 
Alvast hartelijk dank!

Beeldenfragment op de Notre Dame
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bijzonder overnachten lekker eten klein vergaderen laten verrassen



Gelato e caffé al Porto

De naam Porto hadden we snel paraat, vertelt eigenaar Olof. 
De Italiaanse vertaling voor haven is immers Porto. Omdat ons 
concept zich voornamelijk richt op Italiaanse koffie en ijs, is de 
volledige naam ‘Porto, koffie en ijs’. 
Onder het genot van een heerlijke cappuccino mét cantuccini (Italiaans aman-
delkoekje) wijdt eigenaar Olof uit over het ontstaan van hun aanwinst voor de 
Piushaven. 

Het roer om
“Na het behalen van mijn diploma’s aan zowel de hotelschool als in de bedrijfs-
kunde, ben ik werkzaam geweest in de grote horeca en de hotellerie. Maar een 
tijdje terug besefte ik dat ik geen plezier meer had in mijn werk. Ik wilde graag 
het roer omgooien en iets voor mezelf beginnen.” Die nieuwe start werd snel 
gemaakt. Porto is een familiebedrijf en na een aantal goede gesprekken thuis 
werd duidelijk dat niet alleen Olof maar ook zijn vrouw Maud en hun kinderen 
Robin, Stijn en Bud de uitdaging wel zagen zitten. 

Sneltreinvaart
In eerste instantie wilde Olof een klein (take-away) koffiezaakje in een winkel-
centrum beginnen.  Koffie is immers hip en happening! Bij de zoektocht naar 
een geschikt pand kwam het gezin echter terecht in het voormalige pand van 
Undici aan de Piushaven. “Binnen no time zat ik aan de tafel om het contract 
te tekenen terwijl drie busjes van de aannemer al klaar stonden om te kunnen 
beginnen met de verbouwing. Alles ging in een sneltreinvaart.”

Concept
Wie om zich heen kijkt in het sfeervolle Porto, ziet dat er wel degelijk aandacht 
is besteed aan een goed concept. Maud heeft zich bezig gehouden met de 
inrichting en de decoratie. Het marineblauw vormt de basis in combinatie met 
robuust hout. Ook dat past bij de haven. 

De kaart
Alleen koffie zou het mooie pand geen recht doen en zodoende is aan het kof-
fieconcept Italiaans ijs toegevoegd. Het ijs wordt geïmporteerd uit een Italiaans 
dorpje. Naast koffie en ijs serveert Porto ook leuke Italiaanse lekkernijen zoals 
gebak, belegde panini en Italiaanse bollen. “We zijn geen eetcafé maar we 
willen mensen wel de gelegenheid bieden iets te eten in de stijl van Porto. Wie 
de kaart nog beter bestudeert, vindt ook twee wisselende Italiaanse bieren, 
Italiaanse wijnen, prosecco en likeuren dus ook voor een gezellige borrel kun je 
naar Porto. In de vitrinekast lachen vrolijke flesjes met limonade je toe. Leuk 
voor de verzamelaar! Voor de echte ijsfanaten is er goed nieuws. Ook in de 
winter verkoopt Porto ijs.

Tekst: Leonie Beerens
Fotografie: Hans van Dongen
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Kruisvaardersstraat 32b
Tel: 013 - 5 366 289 
www.flenterfysiotherapie.nl  
kruisvaardersstraat@flenter.nl



Wie ben je en wat doe je?
Ik ben Wil van den Hoek, 57 jaar en ik werk als planner bij Helma 
Reinigingsdienst in Goirle. Ik woon al ruim 30 jaar in de Clercxstraat. 

Verliefd, verloofd of getrouwd?
Al 32 jaar getrouwd met Lisette.

Wat is je favoriete boek?
Boeken lezen is niet mijn ding, ik kijk liever een science fiction film.

Wat is je favoriete muziek?
Ik hou van Nederlandstalige muziek, hits uit de jaren ‘60 en ‘70 en luister 
graag naar de top40. Mijn favoriete artiest is Elvis. Op feestjes zing ik zijn 
nummers wel eens op het podium.

Waarvoor mag je ‘s nachts wakker worden gemaakt?
Voor een lekker kopje soep. Liefst snert...heerlijk!

Wat vind je de mooiste plek in je omgeving?
De Piushaven. Echt heel mooi geworden!

Wie zou je wel eens willen ontmoeten en waarom?
Jurgen Streppel, de trainer van Willem II. Hij lijkt me een aardige gast en hij 
heeft Willem II al veel goeds gebracht.

Wat zou je veranderen als jij de burgemeester van Tilburg zou zijn?
Ik zou beginnen met de cityring te laten verdwijnen. Wat een gedoe om Tilburg 
in en uit te komen. Sowieso de hele verkeersinfrastructuur eens goed bekij-
ken. Het is nu regelmatig een bende. Ook zou ik de renovatie van het stadhuis 
nader onder de loep nemen.
Verder meer groen in wijken, en deze meer kind- en milieuvriendelijk maken.
Inspraak van de wijkraad invoeren wat betreft infrastructuur bestrating en 
riolering. Stimuleren van energiebesparing bijvoorbeeld door zonnepanelen en  
lantarenpalen op alternatieve energie laten branden. 
Als laatste punt zou ik Tilburg beter op de kaart zetten. Het lijkt nu soms wel 
alsof je niet erg welkom bent als toerist of bezoeker.

Waaraan zou je je laatste tientje uitgeven?
Aan een goed doel. Ik denk aan de dierenbescherming.

Wil je verder nog iets kwijt?
Ik woon al ongeveer 30 jaar in wijk Hoogvenne. Heerlijk wonen, de hoek om 
wandelen en we zitten midden in de stad. Ook handig met evenementen. 
Nadeel vind ik het parkeren en uiteraard de cityring.

Aan wie zullen we deze vragen de volgende keer stellen?
Aan Luciënne Voets, van kapsalon Luciënne

In 2013 en 2014 is er groot onderhoud geweest aan de Groen-
straat. Bewoners van deze straat is indertijd verteld dat de 
straat er veiliger op zou worden en er minder hard gereden kon 
worden. Maar is dat ook de daadwerkelijke situatie? 
Daarom ben ik in gesprek gegaan met Wouter van der Laak.
Wouter, zijn vrouw Suzanne en hun twee kindjes wonen al weer heel wat jaren 
in de Groenstraat. Altijd tot volle tevredenheid. Toen de gemeente besloot om 
aan de wegwerkzaamheden te beginnen en de hele straat op de schop ging, is 
de bewoners beloofd dat de straat er veiliger op zou worden. Nadat alle werk-
zaamheden afgerond waren bleek helaas wat anders. 

Smal, geen overzicht en te hard rijden
Wouter kwam in contact met andere buurtbewoners en uit deze gesprekken 
bleek dat hij en zijn vrouw zeker niet de enigen zijn die de veiligheid erop 
achteruit zagen gaan. Daarom heeft Wouter samen met straatgenoot 
Willem Verschuren het heft in handen genomen en heeft alle 108 bewoners van 
de Groenstraat (van de Ringbaan tot aan de kruising Broekhovenseweg) een 
brief gestuurd met daarin de vraag of zij de straat ook minder veilig vinden en 
waarom dan? De respons die hierop volgde was groot; 56 bewoners waren het 
met hem eens. De reacties gaven duidelijk aan dat de straat niet overzichtelijk 
meer is. Zo geeft ook de familie Paenen aan van huisnummer 55: “Inhalen is 
gevaarlijk omdat het smal is en je niet kunt zien of er tegemoetkomend ver-
keer aankomt, fietsers rijden vaak over de trottoirs die door de groenvoorzie-
ningen veel te smal daarvoor zijn”. Peter Stoop van huisnummer 70 heeft het 
idee dat er overdag iets rustiger gereden wordt. “Maar je ziet dat auto’s na de 
kruising met de Leenherenstraat extra gas geven en als je uit de parkeervak-
ken weg wilt rijden, kun je niet zien of er verkeer aan komt. Een spiegel zou 
ook een oplossing zijn”. Beiden verwachten dat de enige maatregel die echt 
effect heeft een flitskast is. 

(on)veiligheid in de Groenstraat

Op naar de gemeente!
Naar aanleiding van de respons op de enquête heeft Wouter de gemeente 
geschreven en is hij op gesprek gegaan bij wethouder Jacobs. Gelukkig werd 
de situatie serieus genomen. Meteen na het gesprek is er een snelheidsmeter 
in de straat opgehangen. Deze was nog niet zichtbaar voor weggebruikers en 
daarom kon er goed gemeten worden of er nu echt zo hard gereden wordt. De 
uitkomst loog er niet om; hoogst gemeten snelheid was 86km/h. Reden genoeg 
om extra maatregelen te treffen: er hangen nu twee snelheidsinformatiebor-
den in de straat. Deze meten de snelheid van alle weggebruikers en ‘zien’ ook 
wat voor voertuig langsrijdt. Na zes maanden wordt gekeken welk effect de 
borden hebben en of de snelheden verminderen. Er is ook een duidelijke fiets-
strook aangebracht aan het begin van de Groenstraat en de kruising met de 
Kruisvaardersstraat. Verder hebben de bewoners 30km/h pakketten ontvangen 
waarmee ze weggebruikers erop attenderen dat het een 30km/h zone is.

En nu?
Nu is het afwachten, hopen dat er geen ongelukken gebeuren en dat de 
maatregelen het gewenste effect hebben. Over een aantal maanden gaat de 
gemeente de metingen uitlezen en zal bekeken worden wat de vervolgstappen 
zijn. 

Tekst en fotografie: Carla Segers

11 vragen aan........ Wil van den Hoek
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Karin van Spaandonk

Wijkgedicht: A-Z Wonen

Asbest gaf een nare start
Bouwputten waren niet gehard
Complex was dit project, jazeker
Draagconstructies: geen gouden beker
Evacuaties, men was doodsbang
‘t Fietsgootje stond er eindeloos lang
Gele lijnen verwarden de zaak
Heipalen zorgden voor wat kraak
Inspraak, daar werd weinig aan gedaan
Jonge eendjes worden vanzelf een zwaan 
Koningslinden krijgen nog hun plek 
‘Lelijkheid? Schoonheid!’ zegt de gek  
Mercure voor een veilige landing 
Noordanus als rots in de branding 
Omwonenden zuchten vol geduld
Parkeergarages half gevuld
Quota ruimschoots overschreden  
Roze bloemen op één balkon van Eden
Scheuren zijn nu wel gedicht 
Tilburg heeft weer een stadsgezicht  
Uitstel na uitstel, dan héb je ook wat
Vorstelijk wonen in hartje stad
Woontorens verfraaien nu het plein
Xenomorf zullen die niet zijn
Yoghurtkleurig of toch sneeuwwit?
De Zwaan zit stralend waar zij zit.

Karin van Spaandonk

Kijk voor meer informatie op 

www.nationaalmsfonds.nl

Het Nationaal MS Fonds besteedt de 

collectegelden aan onderzoek 

(voor een beter leven nu én 

een toekomst zonder MS), 

begeleiding en voorlichting.

Twintigste jaargang nummer 3 sept 2015 11

17.000 Nederlanders hebben Multiple Sclerose (MS). 
Aan de buitenkant zie je in veel gevallen niks. Toch hebben zij 
er dagelijks last van. 
“Ze zien niets aan me, dus ik ben niet ziek.”
Een groot probleem voor veel mensen met Multiple Sclerose. 
Waarom kan je soms prima lopen en maak je de andere dag gebruik van 
een scootmobiel? Heb je de ene dag energie voor de dagelijkse dingen en de 
andere dag kan er bijna niks? Het is voor veel mensen niet te begrijpen. “Dat 
mensen zeggen dat je je aanstelt doet veel pijn”.

Van 23 t/m 28 november zetten vele partners, kinderen en 
familieleden zich in tijdens de collecteweek van het Nationaal 
MS Fonds. 
Zij erkennen en herkennen de symptomen zoals gezichtsverlies, uitval aan 
armen en benen en zetten zich in om MS een gezicht te geven. Ook heel veel 
mensen met MS doen mee met de collecteweek. Degenen die niet kunnen of 
willen collecteren hangen de vlag uit tijdens de collecteweek.

Echter, we kunnen ons gezicht nog lang niet bij alle huizen laten zien. 
We zoeken nog meer mensen die MS een gezicht willen geven. 
Heb je 2 uurtjes de tijd en wil je in jouw eigen buurt meer bekendheid geven 
aan MS? Meld je aan als collectant en help mee. 

Multiple Sclerose, aan de buitenkant 
zie je vaak niks

Woordzoeker

Winnen?

Winnaar vorige puzzel

Heb je de oplossing van de Woordzoeker gevonden?
Stuur het antwoord (samen met je naam en adres) 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

De winnaar van de puzzelwedstrijd van de vorige Wijkkrant is:
Frans Eekels

Frans, veel plezier met je Doncurado waardebon!

 
 

AREND
BESJE
BLOND
BOSBES

CASCADE
ETHEEN

HOOIBERG
HOTSPOT

HYPERNERVEUS

KERST
KREEK
LAARS

LACONIEK
LEIDEN
LEMMET

NACHTHEMD
NUMERO

PRODUCTIEF

PROEF
RASTA
SCORE
SPION
TEGEN

TEKENSCHRIFT
TREEM
TRUCJE

WELVING

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.



WIJKNIEUWS    Berichten van de gemeente

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

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
35 woningen in bouwplan ‘Aan de Waterkant’  na de bouwvakantie 2015 opleveren.
Fase B en C van bouwplan Aan de Waterkant zijn in voorbereiding. Start verkoop 
wordt verwacht in sept. 2015. Woningen van Tiwos zijn gesloopt en opgeruimd. 
De nieuwbouw (TIWOS) van 24 woningen is gepland in het najaar 2015. 
De oplevering is in de zomer van 2016.

LOURDESPLEIN
42 woningen zijn opgeleverd en bewoond. De bouw van 14 woningen is rond 
bouwvakantie 2015 opgeleverd. Aanleg straten en parkeerplaatsen bij de nieuwbouw 
in de zomer 2015. De bouw van 16 kadewoningen langs Ringbaan Oost wordt in 
september opgestart. De bouwstart van het appartementencomplex langs Ringbaan 
Oost is nog niet bekend. 

AABE-COMPLEX
De gebouwen langs de Wethouder Baggermanlaan zijn geruimd.
De start van nieuwbouw 2e fase op deze locatie is na de bouwvakantie 2015. 

FATIMASTRAAT
Aanleg van regenwaterriool (blauwe ader) en herinrichting Fatimastraat met 
Lourdesstraat is in de in voorbereiding bij de aannemer. De uitvoering is gepland van 
september 2015 tot 1e helft 2016.

VENDELIERSSTRAAT EN STEVENZANDSESTRAAT
Herinrichting straat van gevel tot gevel, aanleg van regenwaterriool. Het ontwerp is 
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 september 2015 
volgt voorlichting over het plan. De uitvoering in fases vanaf 2016. De ecologische 
zone van het park vanaf Ringbaan Oost tot aan de Meierijbaan is gepland in 2015.

GALJOENSTRAAT (TOT LANCIERSSTRAAT / GONDELSTRAAT
De straat wordt opnieuw ingericht van gevel tot gevel.De uitvoering is van september 
tot november 2015.

HAVENDIJK NOORD (LANCIERSSTRAAT - PRINSENHOEVEN)
Dit jaar wordt een ontwerp opgesteld voor het resterende deel aan de noordoever 
vanaf Lanciersstraat tot Prinsenhoeven. Uitvoering van de werkzaamheden na 
afronding van aanleg in Galjoenstraat - Gondelstraat is gepland van januari 2015 
tot mei 2016. 

ST. JOSEPHSTRAAT
Er is een definitief ontwerp vastgesteld. De aanbesteding is gestart.
Uitvoering is uitgesteld en wordt opnieuw ingepland.

TIVOLISTRAAT
In 2015 wordt een ontwerp voor herinrichting opgesteld. De uitvoering is gepland van 
mei t/m augustus 2016.

NIEUWE BOSSCHEWEG 
Herinrichting van de straat om fietsverkeer veiliger te maken en de  
groeiomstandigheden voor groen te verbeteren. De uitvoering is gepland van oktober 
tot november 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. De bestrating zal tijdelijk worden aangepast.

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. 

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

Jeruzalem in de middeleeuwen!
Tijdens de werkzaamheden voor de nieuwe woningen in Jeruzalem zijn er resten 
gevonden van een middeleeuwse nederzetting. Aan de Betuwestraat, op de plek 
waar de textielfabriek de Beer vroeger stond, zijn sporen van woningen gevonden 
die uit ca. de 12e eeuw stammen. Een bijzondere vondst op een bijzondere plek.

Schoonmaakactie in 
de buurt?
Wil je een schoonmaakactie 
organiseren in je buurt? 
De gemeente maakt het nu 
supergemakkelijk. Je kunt 
gratis gebruik maken van 
een aanhanger die bij je 
voorgereden wordt. In de 
aanhanger zit alles wat je 
nodig hebt: afvalgrijpers, 
bezems, plastic zakken, 
borstels om verkeersborden 
en bankjes schoon te maken 
etc. 

Na afloop wordt de 
aanhanger inclusief het afval 
dat jullie geruimd hebben 
weer opgehaald. 
De aanhanger reserveren 
kan via de Diamantgroep 
door een e-mail te sturen 
naar groen@diamant-groep.
nl of door op werkdagen van 
08:30 tot 16:00 uur te bellen 
naar: 013 464 17 00.

Download de BuitenBeter app om 
meldingen door te geven.

 Op het asfaltveld op het Stuyvesantplein is een interactief kunstwerk  
 verschenen van Joep van Gassel. 

Op de achtergrond de nieuwbouw; ongeveer een week oud. Op de voorgrond 
overblijfselen van een middeleeuwse nederzetting; ongeveer 800 jaar oud.



InZicht
LEVEND PODIUM VAN TILBURG

Drijf In filmavonden
 
Dit jaar zijn de bekende Drijf In filmavonden in de Piushaven op de 
laatste twee donderdagavonden in augustus en de eerste donder-
dag van september. Dobberend in een bootje of kijkend vanaf de 
kade zie je deze zomer mooie Filmhuis films over verbinding en 
vriendschap. Een zitplaats op de kade, ponton ( € 6,50) of in een 
bootje (€ 10,00) huren is mogelijk, wel vooraf reserveren en betalen 
bij Ontdek Tilburg via e:info@ontdektilburg.nl of t:013-7009704.  
Eigen drankje meenemen mag.

Help mee de Drijf In filmavonden te laten bestaan.  
Omdat Piushaven Levend Podium afhankelijk is van subsidiegelden, 
die teruglopen, zoeken we naar een andere manieren om deze bij-
zondere avonden met film op het water financieel mogelijk te mak-
en. Naast sponsoren en adverteerders moeten we ook bezoekers mee laten betalen.  
De mogelijkheid blijft bestaan om je eigen stoel mee te brengen, maar de huurstoelen voor 
€ 6,50 staan op de beste zichtplaatsen op de middenpier en 20 plaatsen op het ponton van 
Tilburg te Water.

Data en tijden:  
20 augustus. 21.15 uur – 22.30 uur SOUL KITCHEN  
27 augustus. 21.15 uur – 23.00 uur THE LUNCHBOX  
3 september. 21.15 uur – 23.15 uur PRIDE    
 
www.piushaven.nl/drijf-filmavonden

 
Piushaven Drakenboot 
Festival
Zondag 30 augustus 
De verenigde horeca in de Piushaven organiseert dit 
jaar voor het eerst het Drakenboot Festival. Zij neemt 
de organisatie over van de Junior Kamer Hart van  
Brabant.  Belangrijke partners van het festival,  
Piushaven Levend Podium en de gemeente Tilburg, 
hebben eveneens hun betrokkenheid voor dit jaar 
toegezegd. Met hun enthousiasme en gedrevenheid 
hebben de eigenaren van Shinzo, Doncurado, Villa 
Pastorie, Heavens Kitchen, De Albatros, Burge-
meester Jansen, Eethuis 20, Porto en Bij Vermeer 
alles in huis om er een topeditie van te maken. Wat hen verbindt? Ze dragen de Piushaven 
allen een warm hart toe. Onno Jansen (Doncurado) : “Naast dit festival faciliteren we meer 
evenementen in de Piushaven. Het is een geweldige locatie, de ondernemers barsten van 
de energie en we voelen ons bevoorrecht de sfeer hier nóg beter te maken, voor zowel jong 
als oud, het hele jaar door!”

Iedereen kan meedoen!  
Horeca Piushaven ziet in de overname van de organisatie van het evenement een kans om 
dit festival toegankelijker te maken voor kleinere teams. Afgezien van de gebruike- 
lijke 17-persoons boten voor bedrijven teams, zijn er dit jaar dan ook kleinere boten voor 
9 personen beschikbaar tegen een aantrekkelijke prijs. Daardoor wordt het niet enkel een 
strijd worden tussen bedrijven, maar kunnen ook vrienden-, sport-, wijk- , verenigings- en 
familiegroepen meedoen met een kleinere competitie. Verschillende teams van 9 of 17 
personen roeien in Chinese drakenboten en maken over 200 meter uit wie er met de prijs 
vandoor gaat! 

www.piushavendrakenbootfestival.nl 

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. In deze gebiedsont-
wikkeling worden circa 
1500 nieuwe woningen 
gebouwd, verdeeld over 
verschillende bouwprojec-
ten. Vele bewoners hebben 
inmiddels hun nieuwe 
woning betrokken en er 
zijn al talrijke nieuwe on-
dernemers in het gebied 
gekomen. Enkele plannen 
zijn nog in ontwikkeling. 
Hier ziet u een greep uit 
de bouwprojecten. Actuele
informatie over alle bouw-
projecten ziet u op de site 
www.piushaven.nl
 
Jeruzalem 
Dit nieuwbouwplan heeft 
directe ligging aan het 
water van de Piushaven 
en Wilhelminakanaal, en 
heeft uitzicht op Land-
schapspark Moerenburg. 
De transformatie van het 
totale gebied, gelegen tus-
sen het Wilhelminakanaal 
en de Ringbaan Oost, be-
staat uit de sloop van ruim 
een derde van de bestaan-
de woningen, de renovatie 
van de circa 290 overige 
eengezinswoningen en 
de realisatie van zo’n 440 
nieuwbouwwoningen. Ook 
wordt er veel aandacht 
besteed aan de herin-
richting van de openbare 
ruimte. Er komen circa 
120 nieuwe sociale huur-
woningen (appartementen 
en eengezinswoningen), 
waarvoor inmiddels de 
oorspronkelijke bebouwing 
is gesloopt. Appartemen-
tencomplex Houbenstaete 
is in december 2014 op-
geleverd. Eind 2015 start 
Tiwos met de bouw van 24 
woningen aan de Twen-
testraat. De woningen 
worden samen met de 
toekomstige huurders ont-
wikkeld.  Meer informatie 
www.nieuw-jeruzalem.nl 
Ontwikkelaar: Tiwos

Aan de Waterkant
De bouw van blok A aan de 
Waterkant is in december 
2014 gestart en bestaat uit 
35 eengezinswoningen die 
bijna allemaal zijn ver-

kocht. De oplevering van 
de woningen vindt plaats 
vanaf de bouwvak tot en 
met september. Meer 
informatie www.aandewa-
terkant.nl of op afspraak 
via info@aandewaterkant.
nl of info@debontmake-
laardij.nl Ontwikkelaar: 
Triborgh Gebiedsontwik-
keling.

De Werf
De Werf is gereed en 
bewoond. Nog beschik-
baar is 100 m2 ruimte 
voor ondernemen op de 
begane grond van het 
appartementencomplex, 
met prachtig uitzicht over 
de Piushaven en het Wil-
heminakanaal. Meer in-
formatie via www.triborgh.
nl Ontwikkelaar: Triborgh 
Gebiedsontwikkeling.

De Havenmeester
De Havenmeester is ge-
reed en bewoond. Alle 
woningen zijn verkocht 
of verhuurd. Daarnaast 
zijn diverse commerciële 
ruimten verhuurd, er zijn 
nog enkele ruimten be-
schikbaar. WonenBreburg 
wil op termijn de appar-
tementen en woningen 
na huuropzegging te koop 
aanbieden. Meer informa-
tie over de commerciële 
ruimten: www.dehaven-
meester.info of Van der 
Weegen 013-5352135. 
Meer informatie over de 
woningen: WonenBreburg 
Makelaars via 013-583 
35 40.

De Admiraal
De Admiraal is gereed 
en bewoond. Hier zijn 21 
appartementen gebouwd, 
een kinderdagverblijf en 
kantoren van Kinderstad. 
Onder de appartementen 
zijn commerciële ruimtes; 
hier zit het informatiecen-
trum Piushaven en in het 
voormalige pakhuis zit 
horeca.

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 o.a. 35 huizen en 
11 appartementen. Medio 
2015 start de bestem-
mingsplanprocedure. 
Begin 2016 start de ver-
koop van de woningen. 
Ontwikkelaar: BPD Ont-
wikkeling, www.bpd.nl

Voormalige IJzergieterij
Gelegen aan het Lourdes-
plein en de Piushaven/
Havendijk, komen in dit 
monument 18 grondge-
bonden Havenlofts en 2 
commerciële ruimtes. 
Alle lofts zijn verkocht. De 
bouw zal starten in het 4e 
kwartaal 2015. Meer infor-
matie via www.ijzergiete-
rijtilburg.nl. 

AaBe Fabriek
De voormalige Wollen
stoffenfabriek AaBe wordt 
de komende jaren her-
ontwikkeld tot een uniek 
inkelcentrum. De histo-
rische en monumentale 
kwaliteit wordt behouden 
en hersteld. Enkele delen 
van het complex worden 
gesloopt en maken plaats 
voor passende nieuwbouw. 
Er komt een grote diver-
siteit aan winkels in de 
woninginrichting, vrije tijd 
en voor je dagelijkse bood-
schappen. Eind 2014 is het 
eerste deel van het com-
plex met de buurtwinkels, 
opgeleverd. De sloop van 
de tweede fase is in gang. 
Meer informatie: 
ww.aabefabriek.nl. Ont-
wikkelaar: Rialto Vast-
goedontwikkeling

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! 
De verkoop van 16 een-
gezinswoningen langs de 
Ringbaan Oost en apparte-
menten aan de Piushaven 
is gestart. Meer informa-
tie: www.lourdeskade.nl 
Ontwikkelaar: Van de Ven. 
www.vandevenbv.nl

WWW.PIUSHAVEN.NL

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

20 augustus 

SOUL KITCHEN  

THE LUNCHBOX

PRIDE

27 augustus 

3 september

FILM KIJKEN OP HET WATER

Meer informatie zie 
www.piushaven.nl



Dr Martine Schrage

Norman in zijn winkel op Prinsenhoeven

Kijk voor meer info 

eens op de website 

www.bladebikes.nl of 

neem een kijkje op 

de facebookpagina

is jouw 
leven snel en 
hectisch?
...en vind je het lastig om 

alles nog in het juiste 

perspectief te zien? 

Ervaar je veel stress en te 

weinig rust om te genieten 

van de kleine dingen die 

een dag juist zo bijzonder 

kunnen maken?

Maak op een praktische 

en heldere manier kennis 

met mindfulness. DOK76 

is jouw aanlegplaats voor 

persoonlijke groei.

Dok76 biedt jou een nieuwe 

koers door praktische 

oefeningen die je ook thuis 

eenvoudig toe kunt passen.

informatie 
Ga voor informatie over 

trainingen en workshops 

naar www.dok76.nl

vragen?
Bel 06 47 691 820 

of mail info@dok76.nl

geluk
begint
bij 
jezelf

[011

Met de Franse slag

Wijkkrant Koningshaven zoekt:

E-bike testdag op 5 september

Twintigste jaargang 14 nummer 3 sept 2015

Precies volgens de routeinstructies 
zijn we zonet de steile in onbruik 
geraakte skipiste bij Coll de Jau 
afgedaald. Veel rollende stenen, en 
hier en daar een klein valpartijtje, 
maar we zijn er geraakt.
‘Beneden aangekomen, ziet u de 
tent en een chalet. Daar is Marie.’ Zo 
staat het er. Maar Marie is in geen 
velden of wegen te bekennen, laat 
staan een tent. En ondertussen is 
het gaan regenen dat het giet.

Zitten we wel goed? Na een uurtje 

Heb je interesse?
Stuur dan een berichtje naar:
wijkkrant@koningshaven.eu

Het postadres is: 
Cenakel 36 / 5022 KL Tilburg

Blade Bikes van eigenaar Norman van Hest is al ruim 7 jaar 
gespecialiseerd in racefietsen en mountainbikes. 
Sinds dit seizoen zijn er stadfietsen en E-bikes aan het assortiment toege-
voegd. In samenwerking met leverancier Dutchebike wordt er op 5 september 
een E-bike testdag georganiseerd 
van 12:00 tot 17:00 uur. 

geduldig wachten, toch maar even reisorganisator Pierre bellen. Geen bereik 
natuurlijk hier zo hoog in de bergen. 

Ja, de Franse slag, we hebben er op deze wandelvakantie in de Pyreneeën al 
veel mee te maken gehad. Het is altijd weer spannend of we met de aanwijzin-
gen op de instructiekaart de volgende overnachtingsplaats zullen bereiken. 
Natuurlijk was dat ook een deel van de lol. Als het goed afloopt, is het leuk om 
zelf een beetje je plan te trekken. Tachtig kilometer hebben we gestapt met het 
hele gezin en twee ezels. Soms bang stijgen en dalen, maar ook vele vlakke 
kilometers rechtdoor. Met altijd wat tijmgeur in de neus, dat groeit hier gewoon 
aan de kant van de weg. Je raakt er helemaal ontspannen van: stap stap stap 
op het trage ritme dat de ezeltjes bepalen. Ophélie en Maël heten ze en ze zijn 
de dikke vrienden geworden van onze dochter van negen die dapper alles mee 
gewandeld heeft. 

Na een paar dagen raken we gewend aan de Franse slag en vooral het Franse 
ritme. Uitgebreide siësta’s, laat eten, lang aan tafel zitten en genieten van 
rosé, streekgerechten en de heerlijkste kazen. Tijd wordt vanzelf kwaliteit. 
Gezinstijd. Harmonie. 
In Llugols stond gastheer Domenique al achter de potten en pannen toen wij 
daar om drie uur ‘s middags arriveerden. Geen wonder dat de kip-met-cham-
pignons stoofpot overheerlijk smaakte toen we die om acht uur geserveerd 
kregen. 

Op de Coll de Jau kwam het ook allemaal goed hoor. Pierre kwam een uur later 
de helling opgetuft in zijn aftandse witte Peugeootje 205 (‘ik had niet gedacht 
dat jullie al zo snel hier zouden zijn!’). Het autootje zat afgeladen vol  met 
kampeer- en eetspullen en natuurlijk de beloofde tent. In een wip zette hij die 
op, terwijl wij het reisstof en de vermoeidheid van ons afspoelden in het nabij-
gelegen bergriviertje. Op een kampvuurtje kookte hij voor ons een maaltijd van 
rijst en groenten. Zelfs kaarsen had hij meegebracht om de tafel aan te kleden. 
En Marie? Die was al jaren geleden gestopt met deze reizen. Alleen was het er 
nog niet van gekomen om de boekjes aan te passen.

Terug thuis is de berg vuile was weer gedaan, de achterstallige mail en post 
is bijgewerkt, ik ben bijgepraat over belangrijke patiënten gebeurtenissen en 
maandag gaan we weer aan de slag. Hoe lang zal het duren voor ik weer snel 
snel een boterham eet achter de PC of in de auto onderweg naar een visite? 
Weer in de val trap van het dagelijkse ren-je-rot? 

Pierre zou meewarig het hoofd schudden en het glas rosé nog eens bijvullen. 
Santé!

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

Overweegt u de aanschaf van 
een E-bike?
Kom dan eerst testen. Meld u aan via 
info@bladebikes.nl of bel naar 
013 5902139. Dan weet u zeker dat 
er een testfiets voor u klaar staat. 

• Bezorgers
• Vrijwilliger tekst



Restmaterialen
Merlin Pijnenburg werkt sinds twee jaar bij La Poubelle  waar ze het creatieve 
brein is bij ’Verhip!’.  Verhip is het atelier van La Poubelle waar oude, afgedank-
te spullen, die anders zouden worden weggegooid, ‘gered’ worden. Van bijvoor-
beeld restanten van oude gordijnen,  kleding of kapotte dekbedovertrekken  
worden hippe tassen gemaakt. Of lampenkappen, keukenschorten, sieraden en 
knuffels. En oude, versleten stoelen worden opnieuw bekleed en/of geverfd.  
De dames van het atelier (en soms ook mannen) weten bijna overal wel een 
nieuwe bestemming voor te vinden. Zelfs het afvalhout van de houtwerkplaats 
van La Poubelle wordt uit de bakken gevist om er bijvoorbeeld vogelhuisjes of 
kamerschermen van te maken.

Hoe Verhip’ begon
“Ja, dat is best een leuk verhaal”, vertelt Merlin. “Ik heb tien jaar een winkel 
gehad in de Tuinstraat, pickAlily, waar we ook zelfgemaakte dingen verkochten. 
Ruim twee jaar geleden ben ik daarmee gestopt. Beetje het bekende verhaal: 
Er kwamen steeds meer zoals ik dat noem ‘copycats’, dus winkeltjes die een 
beetje dezelfde spulletjes hadden als wij en de crisis hakte er ook behoorlijk 
in. Ik maakte al plannen voor iets nieuws toen er iets op mijn pad kwam. Een 
vriendin van mij was met Theo, de directeur van La Poubelle, in gesprek over 
het maken van een nieuwe website. Ze maakte een presentatie met voorbeel-
den uit mijn vroegere winkel en Theo zei tegen haar: ‘Ik wil diegene spreken 
die die spullen gemaakt heeft.’ De volgende dag zat ik bij hem en de uitkomst 
was dat ik dit atelier zou gaan opzetten. Mijn ‘eigen’ Natasja, die al een paar 
jaar bij mij werkte, mocht meekomen. En nu werken we hier samen al ruim 
twee jaar.”

willen doen?’ Ik zei: ‘Graag iets creatiefs.’ Toen zei ze: ‘Dan weet ik iets voor 
je.’ En nou zit ik hier. Ik vind het te gek, dit werk!” vertelt een enthousiaste 
Monique. En Nuriye kan vanwege haar taalprobleem niet meekomen in een 
reguliere baan. Ze is hard bezig de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. 
Hier gaat het prima. 

Filosofie
In de winkel worden de spullen van Verhip! verkocht. De prijzen liggen wel wat 
hoger dan de gangbare kringloopprijzen, maar dat is niet gek als je bedenkt 
dat er uren handwerk in een item zit. En wat zo leuk is: alles wat je koopt bij 
Verhip! zit in een zelfgemaakt tasje. Je kunt er dus goed mee voor de dag 
komen als je iets cadeau wilt geven. En aan het product hangt een kaartje met 
daarop de naam van de maakster. En de tekst: Alle spullen in het atelier wor-
den gemaakt van restmaterialen. Waardoor de afvalberg weer net iets minder 
groeit. Elk exemplaar is uniek, want alles wordt met de hand gemaakt.  Dat is 
zeker waar. Ik heb het zelf mogen zien. En inmiddels hangt er ook al een lam-
penkapje bij mij thuis, speciaal voor mij op maat gemaakt. Voor 12,50 heb ik 
een unieke lamp, gemaakt door Natasja. 

Eigen toko
Inmiddels werken er gemiddeld acht mensen, sommigen vast en voor ande-
ren is het een leer-werkplek waar ze zich kunnen voorbereiden op de reguliere 
arbeidsmarkt. Het atelier heeft  een compleet eigen stijl ontwikkeld. “Ja, zo op 
het eerste gezicht lijkt het alsof we zomaar wat lappen stof aan elkaar naaien, 
maar dat is toch niet zo. We zijn heel precies in wat we doen. Het mag er dan 
handgemaakt uitzien, het is absoluut geen broddelwerk”, zegt Merlin. En dat 
merk ik inderdaad als ik zo een rondje maak langs de dames die vandaag aan 
het werk zijn. Zo is Nuriye (36) heel secuur bezig met het samenstellen van 
een keukenschort: ze legt allemaal lappen tegen elkaar op tafel en gaat dan op 
een afstandje staan om te kijken of het er goed uitziet. Ook Merlin kijkt mee. 
Ze verlegt een lapje, Nuriye knikt goedkeurend. Natasja (46) zit achter de 
naaimachine, ze is een tas aan het maken. “Het is zo fijn dat we nu hier deze 
ruimte hebben, dat is wel zo’n vooruitgang”, zegt Merlin. Sinds een paar maan-
den hebben ze een grote eigen ruimte op de bovenverdieping van het pand 
naast La Poubelle aan de Havendijk. Beneden is de fietsenwerkplaats. 

Diamant 
De dames van Verhip!, hebben zoals dat heet een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’. 
Natasja vertelt dat ze hier zit met een wsw-indicatie, vanwege psychische pro-
blemen. Monique (47) heeft de laatste jaren heel wat tegenslag te verwerken 
gekregen. Ze zit in de schuldsanering en haar begeleidster bij de sociale dienst 
meldde Monique aan bij de Diamantgroep. “Ze vroeg aan me: Wat zou je graag 

Nuriye

Merlin Pijnenburg

‘Het mag er dan handgemaakt uitzien, 
het is absoluut geen broddelwerk!’

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:
De dames van de lampekappen

Tekst: José de Jonge
Foto: Toon van Kaam



Dierlijke benaderingen van onze 
menselijke situatie, dat is het werk 
van Hans

Hans en de kip
Hans Innemée (64) woont in de Clercxstraat en heeft zijn atelier in de Kapitein 
Hatterasstraat, waar ik op maandagochtend een afspraak met hem heb. Even 
rustig op gang komen met een kopje koffie zit er voor mij niet in - Hans is een 
stuiterbal die vertelt en vertelt. Een leuke, enthousiaste stuiterbal, dat wel. “Ja, 
ik heb adhd”, vertelt hij na tien minuten. Laat ik dat nou al gedacht hebben! 

Verwondering
Maar wat heb ik een gezellige ochtend met mijn overbuurman (!). Over kippen 
hebben we het. En over de verwondering. De ultieme verwondering waarmee 
Hans iedere dag de wereld bekijkt. En vanwaaruit hij schildert en tekent. “Ze 
hebben het er bij mij niet uit kunnen slaan”, lacht hij. 

Ze?
Hans lacht. “Dat zijn de meesters en juffrouwen op de lagere school en niet te 
vergeten meneer pastoor die mij regelmatig hardhandig op de gang heeft gezet 
omdat ik toen al ‘van God los’ was terwijl ik heel oprechte en eerlijke vragen 
had, maar die niet in zijn straatje te pas kwamen. Ook op de middelbare school 
en op de academie heb ik vaak mogen horen dat ik er niets van begreep en 
dat ik maar beter een ander vak moest kiezen. Ondanks de vele ontkenningen 
vond ik wat ik deed zelf hartstikke leuk om te doen en goed en krachtig van 
expressie en het maakte mij rustig en blij. Eigenlijk kun je simpel samenvatten 
dat ik onverdroten doorgedaan heb waar ik zelf in geloofde. “

Kunstenaar in de wijk

Paul Klee, Anton Heyboer
Nee, tekenen en schilderen, kunst, Hans is er niet mee opgegroeid. Maar 
bevriend met de zoon van een tekenleraar kwam hij er wel mee in aanraking. 
Kunstboeken. Hij vond het geweldig. Paul Klee, Anton Heyboer, die naïeve 
schilderkunst, dat waren zijn voorbeelden. Maar naar de kunstacademie, dat 
vond zijn vader niks, dus ging Hans M.O.- tekenen studeren in Tilburg. Hij werd 
parttime tekenleraar om in zijn eigen onderhoud te voorzien. In de avonduren 
speelde hij in een band. En hij tekende. In 1992 hield Hans het lesgeven voor 
gezien en ging hij zijn hart volgen. Hij ging fulltime tekenen. Gefascineerd door 
de kosmische oerknal en alles wat groeit en bloeit was hij begonnen vogeltjes 
te tekenen. En kippen. Eerst bijna levensecht, met alles erop en eraan maar in 
de loop der jaren ontwikkelde hij de kunst van het weglaten. Less is more. 

Claudia Schiffer
In 1994 gingen vrienden van Hans naar Parijs, naar een galerie. Ze namen 
twee schilderijen van Hans mee. Die werden meteen verkocht. Daarmee begon 
zijn internationale carrière. In 1999 bezocht Claudia Schiffer een tentoonstel-
ling waar schilderijen van Hans hingen. Ze kocht vier van zijn schilderijen en 
vertelde tijdens een tv-talkshow enthousiast over zijn werken. De volgende 
dag was alles verkocht. Een bekende Japanse kunstkoper kwam in de galerie, 
zag de rode stippen op de werken staan en zocht contact met Hans. Sindsdien 
heeft Hans regelmatig tentoonstellingen in Tokio, Sendai, Kyoto, Matsuyama en 
Sapporo. Zijn werk is erg geliefd in Japan. 

What happened
Door de ogen van Hans kijk ik naar zijn schilderijen en tekeningen. En dan gaat 
er een wereld open. De kippen, de dieren die Hans tekent, ze staan ergens 
voor. Ze vertellen allemaal een verhaal. De twee kippen die verwonderd naar 
een ei in een eierdopje kijken. De titel is alleszeggend. What happened…? 
“Dit is wat wij nou doen als soort”, zegt Hans. Verrek ja, hoezo ligt hun ei, 
hun kuiken in een eierdopje? Variaties op de kip. Hans is er dagelijks mee 
bezig. Zelfspot, het is zijn tweede natuur. De zeven kippen die elkaar allemaal 
afwachtend aankijken: Who to follow when no-one knows… Een kwinkslag 
naar de politiek. Dierlijke benaderingen van onze menselijke situatie, dat is het 
werk van Hans. Verwonderde kippen, onzekere kippen, blije kippen, vragende 
kippen, machteloze kippen. De dieren stralen allemaal een kwetsbaarheid uit. 
Hans vertelt dat hij is geïnspireerd door de Engelse komiek Tommy Cooper die 
als geen ander de betrekkelijkheid van onze menselijke soort, met ultieme zelf-
spot, op de hak wist te nemen. 

Origineel
Als ik aan het einde van de ochtend naar huis ga, tekent Hans op een A-4tje 
voor mij de twee kippen die verwonderd naar hun eitje kijken. Hij heeft gezien 
dat dat schilderij van hem mij geraakt heeft. Ik ben er blij mee. Een originele 
Innemée heb ik. Ik lijst hem in en hang hem op. Bedankt buurman, voor een 
leuke en leerzame ochtend. 

Tekst: José de Jonge
Fotografie: Toon van Kaam

“Bij het overgrote deel van mijn werk gebruik ik krijtjes. Ik voel me ook meer 
een tekenaar dan een schilder. Het aanbrengen van kleur gaat mij ook beter af 
met die krijtjes dan met een kwast. Met todden en doekjes en terpentine wrijf ik 
de kleur uit en in elkaar. Ik ben eigenlijk ’n echte frotter die plakt en scheurt en 
wrijft en rommelt….”
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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. 

In Brabants Dagblad van 4 augustus 2015 stond een artikel 
over het stadsstrand als ‘walhalla voor honderden vissen’. 
Tot aan de jaren tachtig van de vorige eeuw diende de Tilburgse Piushaven 
vooral het economische nut. Er waren bedrijven gevestigd en goederen wer-
den er gelost en geladen. Wie echter oude kranten raadpleegt, zal zien dat er 
al vanaf het eerste begin, het jaar 1923 waarin de Piushaven in gebruik werd 
genomen, sprake was van stedelijk vertier met name voor de eigen bevolking. 
Het kijken naar vissen was een van de attracties. 

Het watervertier bestond onder andere uit het gebruik van diverse boten. Zo 
was er een feestelijke gondelvaart in augustus 1923, ’s avonds om 21.00 uur, 
ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina. 
Vertrokken werd vanaf het Lijnsheike met een aantal boten, waarop onder 
ander Harmonie Excelsior een vrolijke noot speelde. In ‘Haven-Stad’ kwam 
de feeëriek verlichte stoet aan, met op de landtong nog een muzikaal onthaal 
van Harmonie Orpheus. Een jaar later, in 1924, zou er een tweede gondelvaart 
plaatsvinden, ditmaal ter gelegenheid van het bezoek van de koningin aan de 
stad Tilburg om het standbeeld van Koning Willem II op de Heuvel te onthullen. 
Wederom werd de feestelijke dag afgesloten in de Piushaven. 

Zelf varen en roeien werd gestimuleerd onder andere door de in 1924 opge-
richte Tilburgsche watersportvereniging ‘Wilhelmina’. Deze demonstreerde 
het nut van roei- en watersport en organiseerde regelmatig roeiwedstrijden. 
Ook vertrokken er incidenteel boten vanuit de Tilburgse Piushaven voor toch-
ten en pleziervaarten. Zo voer er in 1924 ter devotie een grote boot met 250 
personen op bedevaart naar de Heilige Eik in Oirschot. Deze bootreis werd 
georganiseerd door de pastoor en kapelaan van de Tilburgse wijk Broekhoven. 
Meer plezierig was de grote vaart naar de stad Rotterdam tijdens de Tilburgse 
kermis, die in de jaren ’20 nog in augustus plaatsvond. Daarbij was er in 1925 
een aanbod van roeibotenverhuurder J. van Gelooven om onder het muzikaal 
genot van een strijkorkest te gaan varen. 

Het zwemmen in de Piushaven was niet onomstreden, zoals blijkt uit een inge-
zonden brief. Toch organiseerde de Tilburgsche Zwemvereeniging wedstrijden 
en een zwempropagandadag in augustus 1925. Daarvoor gaf BN’er Piet Ooms, 
die het Kanaal had overgezwommen, een demonstratie voor het Tilburgse 
publiek. 

Van toen tot nu Erfgoed in de wijk:
Honderden vissen en een ‘monstervisch’

Tekst: Melinde Bussemaker

Foto: Luc Houet

Foto: Regionaal archief

Heuvels Kleuterhofke
Duizenden kleuters uit het centrum brachten hun eerste schooljaren door aan 
het Heuvels Kleuterhofke. Aan de Hoogvensestraat 124 was vanaf 1906 een 
meisjesschool gevestigd: ‘De Mariaschool’. Daarbij hoorde een bewaarschool 
waar ooit wel 136 kleuters onderwijs kregen. De school was opgericht door de 
Zusters van Liefde. Na de oorlog wijzigde de naam van Bewaarschool in Kleu-
terschool en uiteindelijk kreeg het de naam ‘Heuvels Kleuterhofke’. De kleuter-
school en de naastliggende Mariaschool werden in 1992 gesloopt. Ervoor in de 
plaats kwamen nieuwbouwwoningen. Aan de kant van de Lanciersstraat kwam 
de nieuwe rooms-katholieke Andreasschool. Inmiddels is dit onderdeel van 
bassischool Panta Rhei. 

Het archief is op 

dinsdag en vrijdag geopend 

voor publiek en 24 uur per dag 

online te bezoeken. Vier avon-

den per week zijn ze bereik-

baar via chat. Kijk voor meer 

informatie op 

www.regionaalarchieftilburg.nl.

Tekst: Petra Robben*

Vandaag de dag kunnen de Tilburgse kinderen naar honderden vissen kijken 
die in zo’n 350.000 kuub water mogen zwemmen. Negentig jaar geleden, in 
1925, bood de Piushaven een soortgelijke attractie: er was namelijk een ‘mon-
stervisch’ van maar liefst 600 kilo te zien. Deze was gelegen op een stoomboot, 
en om deze te aanschouwen, moesten volwassenen 12 cent betalen en de 
kinderen half geld.

Het kijken naar vissen blijkt een attractie van alle tijden.
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Aan de Havendijk op de hoek met de Gondelstraat is sinds een 
aantal maanden Stadstuinderij Piushaven gegroeid. Wat is daar 
te doen en hoe is het zo gekomen?
Ik spreek met Theo Sanders en Roland Samuëls over het ontstaan van de tuin-
derij. Zij zijn samen met Hein van den Hurk de initiatiefnemers. Theo is teelt-
coördinator, hij zorgt er onder andere voor dat op het juiste moment de juiste 
gewassen de grond in gaan. Roland is vrijwilligerscoördinator. “We zijn gestart 
met de hulp van 25 tot 30 vrijwilligers en dat zijn er nu zo’n 100. Die zijn hard 
nodig want er is elke dag voldoende werk. We sturen de vrijwilligers elke week 
een mail waarin ze kunnen zien wat de werkzaamheden van die week zijn. Zo 
kan iedereen voor zich bekijken wat hij op welk tijdstip wil komen doen”. 

Stadstuinderij Piushaven

Gezocht: Bestuurslid Bezoekwerk

In den beginne: elke boon is mooi meegenomen.
Stichting de Wever is eigenaar van het terrein waarop de Stadstuinderij ligt en 
Miltop heeft de grond gesaneerd. In november 2014 zijn deze twee overeen 
gekomen dat er met de aanleg van de Stadstuinderij gestart kon worden. In 
april 2015 is begonnen met het omspitten en indelen van het terrein, de bouw 
van kassen en het zaaien en planten. In mei werden een Schotse Hooglander 
en haar kalf verwelkomd op het terrein, op 3 juli was de officiële opening en als 
je nu ziet wat er allemaal groeit en bloeit: verbazingwekkend! Theo: “Toen we 
begonnen hoopten we natuurlijk dat het zou slagen, maar elke boon die van 
het land zou komen was mooi meegenomen. Ondertussen komt er wekelijks 
30-40 kilo bonen van het land!”.

Tekst: Carla Segers Fotografie: Toon van Kaam

You name it , Stadstuinderij Piushaven heeft het!
Op die ene hectare grond met 3500m² moestuin staan allerlei kool- en slasoor-
ten, peulvruchten, mais en tomaten, ga zo maar door. Er staan 35 soorten krui-
den zoals kervel, peterselie, basilicum en chocolademunt. En dan is er ook nog 
een assortiment eetbare bloemen waaronder de goudsbloem, rucolabloem en 
Oost-Indische kers. Alles wordt verbouwd op natuurvriendelijke wijze, er wor-
den geen insecticiden gebruikt maar netten en de bemesting is puur organisch. 
De grond wordt na het oogsten terug in conditie gebracht door bijvoorbeeld 
het planten van Lupines (vlinderbloem). Daarna kan er weer een ander gewas 
geplant worden. 

Waar gaan al die heerlijkheden heen?
Er zijn al diverse restaurants in de omgeving die hun gerechten bereiden met 
producten uit de tuin zoals Villa Pastorie, Eethuis Twintig en Auberge du Bon-
heur. Deze laatste heeft zelfs een gerecht op de kaart staan met de prachtige 
muskaatcourgette. Op het terrein van de Stadstuinderij vind je de winkel waar 
al deze heerlijkheden te koop zijn. Verser dan vers want het komt letterlijk 
rechtstreeks van het land. Alles wat over is kunnen de vrijwilligers meenemen 
en vindt gretig zijn aftrek bij de Schotse Hooglanders en Dierenpark de Olie-
meulen.

De winkel is dinsdag t/m vrijdag 

geopend van 12.00 tot 18.00 uur en 

op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. 

Op zaterdag zijn de producten 

die na 15.00 uur nog in de winkel 

liggen te koop tegen 50% korting. 

Betaling kan alleen contant. 

Voor meer info kijk op 

www.stadstuinderijpiushaven.nl 

De Zonnebloem is er voor mensen die door ziekte, handicap of 
gevorderde leeftijd lichamelijke beperkingen hebben. 
Door mogelijkheden te bieden om contacten te leggen en er op uit te trekken, 
zorgen de Zonnebloem-vrijwilligers ervoor dat gevoelens van eenzaamheid ver-
minderen of voorkomen worden. Naast  huisbezoek en uitstapjes, vormen 
activiteiten en vakanties de pijlers van de Zonnebloem. 

Het regiobestuur Tilburg komt graag in contact met een kandi-
daat voor de vacante functie van Bestuurslid Bezoekwerk
Hij of zij heeft een belangrijke taak in de centrale begeleiding van de vrijwil-
ligers die op huisbezoek gaan bij onze gasten. Kerntaken zijn matchen van 
vrijwilligers met de afdelingen, intervisiebijeenkomsten met bestuursleden 
bezoekwerk van de afdelingen en het organiseren en coördineren van cursus-
sen en workshops die de Zonnebloem biedt aan bezoekvrijwilligers.

De regio Tilburg telt 18 afdelingen die ieder een eigen bestuur hebben. Het 
regiobestuur heeft een ondersteunende functie en komt zes maal per jaar 
bijeen met de afgevaardigden van de afdelingsbesturen. Het regiobestuur zelf 
vergadert eenmaal per maand.

Heeft u interesse in deze boeiende functie, neem dan 
contact op met voorzitter Joke Roovers op telefoon-
nummer 013 – 455 50 75. Wilt u een uitgebreide 
functiebeschrijving ontvangen, stuur dan een e-mail 
naar carla.janssens@home.nl 

Meer informatie over de Zonnebloem 
vindt u op www.zonnebloem.nl
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Wethouder van Ierlantstraat 33
5021 AT Tilburg | 013 - 5801227

www.leenbakker.nl

Leen Bakker 
AaBe Fabriek Tilburg

Je solliciteert voor een plek in een studentenhuis en krijgt er 
ook meteen een baan  en flinke verantwoordelijkheid bij. Dat 
maakt nieuwsgierig, dus op naar de bewoners van de studen-
tenhuisjes aan de Beemsterstraat.
Ik spreek Grietje Smit (26) net na een heel druk weekend; de examens zijn 
achter de rug, scripties ingeleverd en dat moest uitgebreid gevierd worden. 
En terecht! Tijd voor een kop thee en wat vragen. Grietje woont nu zo’n 4 jaar 
in de Beemsterstraat samen met haar huisgenoot Suzanne (21). In het huisje 
naast hen wonen Jorri (25) en Soesja (22). Zij wonen niet zomaar in deze 
huizen. Grietje: “Om in dit huis te mogen wonen, ga je eerst op sollicitatie-
gesprek. Er zit namelijk ook een baan aan vast. Wij werken met vieren voor 
Woonproject Jeruzalem. Het is de bedoeling dat we iedere week een activiteit 
organiseren voor de bewoners van Jeruzalem, maar bewoners uit andere wij-
ken zijn ook welkom om mee te doen. Iedereen kan aansluiten”.

Studentenhuis Beemsterstraat

Meedenken en sturen
Met de begeleiders van Woonproject 
Jeruzalem, Tiwos en Contourde-
Twern, hebben de studenten regel-
matig overleg over de projecten 
en activiteiten in de wijk. Zo wordt 
bekeken wat goed gaat en wat beter 
kan. Maar veel van de initiatieven 
komen vanuit de wijkbewoners zelf. 
Grietje: “Wij denken met de buren 
mee, sturen ze daar waar nodig om 
ze zo zelf hun doel te laten bereiken”. 

Tekst: Carla Segers Fotografie: Ans Beerens

Jeruzalem Sport
Een onderdeel van het Woonproject Jeruzalem is Jeruzalem Sport. Soesja en 
Grietje zijn hier de kartrekkers. Zij zorgen elke week voor een sportieve acti-
viteit zoals trefbal, hockey, (flessen)voetbal etc. Bij slecht weer kan beslist 
worden om binnen in het buurthuis spelletjes te gaan doen. 

Met het heerlijk warme weer eind juni is bedacht om een botenrace met pira-
tenthema in de Piushaven te houden. Deelname is vrijwillig en hebben buurtbe-
woners leuke ideeën dan worden die ten uitvoer gebracht. “Het is allemaal heel 
toegankelijk. Wij vinden het een leuke uitdaging om met zo weinig mogelijk 
middelen en geld toch een leuke activiteit te organiseren. Mensen treffen elkaar 
en er ontstaan vriendschappen. Dat is waar je het voor doet!”.

Burendag 2015
Een van de grote projecten is het mee-organiseren van Burendag 2015 in de 
wijk. Dit jaar wordt Burendag gevierd op 27 september en het belooft weer een 
gezellige dag voor en door de buurtbewoners te worden. Meemaken en bijzijn, 
dus zet het vast in je agenda!
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Foto: Ans Beerens

Foto: Hans van Dongen
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Foto: Luc Houet

Foto: Hans van Dongen

Foto: Ans Beerens

De Waterkant in aanbouw

Broedplaats Piushaven

Airtime op het Stadsstrand

Waar de zwanen wonen

Gezellige drukte aan de piushaven

De expositie van Dewy Baak

Koningshaven in beeld

Twintigste jaargang nummer 3 sept 201520



Foto: Luc Houet
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Foto: Ans Beerens

Foto: Luc Houet

Foto: Ans Beerens

Foto: Ans Beerens

Cooldown on a hot day

Sous le Pont concert

De skyline van Tilburg

Aan de werf

Airtime op het Stadsstrand

Schotse Hooglanders bij de Stadstuinderij
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Iedereen kent wel iemand met een of zelfs meerdere allergieën. 
Noten, hooikoorts, insectenbeten, fruit. 
Je kunt overal allergisch op reageren. Soms krijg je vervelende lichamelijke 
reacties zoals jeuk, uitslag of misselijkheid. Maar vaak zijn het ook heftigere 
reacties als eczeem, migraine, overgeven of darmklachten. Je gaat naar de 
huisarts, neemt medicijnen, vermijdt de stof waar je allergisch op reageert 
en leert ermee leven. Hoe moeilijk dat vaak ook is. Dit is het verhaal van Ellij 
Rooijakkers die een groot deel van haar leven op zowat alle voedingsstof-
fen allergisch reageerde. Zij kon en wilde hier niet mee leren leven, ontdekte 
Kinesiologie en gaat nu allergievrij door het leven. Met als toppunt haar eigen 
Praktijk voor Kinesiologie aan de Mechtildisstraat 10 wat je herkent aan het 
spandoek op de 1e verdieping. 

Wat is Kinesiologie en wat gebeurt er tijdens een behandeling?
Tijdens het eerste consult gaat Ellij testen met 15 basisstoffen waaronder gra-
nen, eiwitten, vitamine C en suiker. Je hoeft alleen een kommetje vast te hou-
den waarin Ellij een buisje met de stof doet. Door lichte druk uit te oefenen op 
een spier geeft je lichaam een reactie. Door te zien en voelen hoe het lichaam 
op de diverse stoffen reageert, weet Ellij voor welke stoffen je allergisch bent. 
Daarna stelt Ellij een behandelplan voor. Per allergie is een behandeling nodig. 
Tijdens zo’n behandeling lig je op een behandeltafel, je doet alleen je schoe-
nen uit, er worden geen krasjes gezet en geen bloedonderzoek gedaan. Het is 
totaal niet belastend voor je lichaam. Je houdt alleen het glazen buisje met de 
stof waarvoor je allergisch bent vast. Ellij voelt door middel van de drukpun-
ten in je lichaam welke organen op de stof reageren. Daarna masseert ze je 
rug en moet je 20 minuten rusten. Vervolgens mag je 25 uur niet met de stof 
waarvoor je behandeld bent in aanraking komen. Daarna ga je terug en test 
Ellij wat het effect van de behandeling is. Na een behandeling van een uur is je 
lichaam als het ware opnieuw geprogrammeerd en reageert het niet meer op 
de stof waarvoor je allergisch was. 

Heb jij een allergie of ken je iemand 
met allergieën? Lees dan vooral verder!

Tekst: Carla Segers Fotografie: Toon van Kaam

Ellij Rooijakkers

De praktijk van Ellij aan de Mechtildstraat

Wie heeft er baat bij deze behandelingen?
Ellij: “In principe kan ik iedereen helpen, jong en oud. Maar de behandeling 
van kinderen is mijn specialisatie”. Hoe behandel je kinderen dan? De meeste 
zijn niet van het stilzitten en op zo’n behandeltafel liggen is misschien best 
eng. “Dat klopt, en dat hoeft ook niet. Kinderen kunnen bijvoorbeeld de arm 
van hun ouder vasthouden. Ik test en behandel het kind dan met de ouder als 
tussenpersoon”. En als mensen al medicijnen gebruiken tegen hun allergieën, 
moeten ze daar dan mee stoppen? “Nee, juist niet. Dat is zo mooi aan deze 
methode”. Nog een fijne bijkomstigheid: Als je al door bijvoorbeeld een aller-
goloog getest bent en er niets is gevonden in het bloed, kan Kinesiologie toch 
vertellen op welke stoffen je reageert. Behandelingen worden door de meeste 
zorgverzekeraars deels vergoed.

Eerst zien dan geloven?
Terwijl Ellij me alles vertelt over haar 
werk kan ik me er niets bij voorstel-
len. Het klinkt wel heel erg mooi, 
maar sceptisch als ik ben twijfel ik 
toch. Ellij heeft dit door en stelt voor 
om mij te testen op de 15 basis-
stoffen. Terwijl ik daar lig, val ik 
van de ene in de andere verbazing. 
Hoe weet ze al die dingen over mijn 
lichaam terwijl ik alleen een glazen 
bakje in mijn hand heb en ze op mijn 
andere arm druk uitoefent? Wat een 
bijzondere en leerzame ervaring! Ik 
ben overtuigd, en jij? 

Zaterdag 17 oktober

De Rooi Pannen - Tilburg

 

gratis
entree

Alle informatie over het starten van een bedrijf

Meer info en aanmelden: www.startersmarkttilburg.nl

Je kunt contact 

opnemen met Ellij via 

telefoonnummer 

(013) 543 81 56 of kijk 

voor meer informatie 

op kinetil.webs.com.



De BOUWplaats aan de Gal-
joenstraat herbergt vele cre-
atieve initiatieven. Theater, 
kunst, meubels, design, eten 
en vele andere disciplines 
komen onder het dak van de 
oude Janusloods samen. 
In het pand zijn creatieve werkplek-
ken gerealiseerd voor diverse onder-
nemers. Wie goed zoekt, komt tot de 
ontdekking dat er zelfs een theater 
gevestigd zit. Wijkkrant Konings-
haven sprak met de oprichters van 
Bouwjaar ’84 over hun Juttheater. 

Bouwjaar ’84: een creatief 
collectief!
Paul van de Waterlaat, theatermaker 
en performer, is een van de oprich-
ters van Bouwjaar ‘84. “Wij zijn een 
performersgezelschap in de breed-
ste zin van het woord. We zijn een 
gezelschap dat bestaat uit dansers, 
fysieke performers, licht- en video-
kunstenaars en bouwers. Wij maken 
performances [een verzamelnaam 
voor muzikale, beeldende of fysieke 
optredens red.] en installaties. Veelal 
op locatie, maar ook in ons eigen 
Juttheater in de BOUWplaats. We 
zochten naar een plek waar we de 
ruimte hadden om te bouwen, repe-
teren en presenteren: dat bleek de 
BOUWplaats te zijn. We zitten hier in 
een goede flow.” Aldus Paul.

Inez Wolters, danser, maker en 
medeoprichter van Bouwjaar ’84: 
“De naam ‘Juttheater’ heeft mis-
schien een korte toelichting nodig. 
Onze basismissie is jutten, om 
daarna met onze buit te bouwen, 
maken en creëren. Er worden vaak 
nog bruikbare materialen als waar-
deloos beschouwd en achtergela-
ten. Het is voor ons inspirerend én 
goedkoop om met dat soort spullen 
te werken. Het Juttheater is opge-
bouwd uit gejutte objecten, vondsten 
en giften.”

Theatermakers én bouwers in de BOUWplaats!
Tekst: Esmee Meijs Fotografie: Ans Beerens

Verschillende kunsten komen 
samen!
Inez: “We hebben Bouwjaar ’84 en 
het Juttheater met z’n drieën opge-
richt.  De derde oprichter is Julian 
van Buul en hij is een video-kunste-
naar. Wij noemen ons gezelschap 
‘een smeltkroes van disciplines’. Dat 
is de kracht van Bouwjaar ’84. Wij 
maken geen dans met een mooi 
plaatje erachter of een spel met een 
dansje erbij. Het is een integratie 
van verschillende kunsten. Dat doen 
we niet alleen. Bouwjaar ‘84 bestaat 
uit een kern van 10 tot 15 mensen. 
Zij zijn op projectbasis betrokken. 
Daarnaast zijn er vrijwilligers die 
regelmatig meewerken aan perfor-
mances, installaties of de bouw van 
het juttheater. ”

“We zijn echte bouwers!”
Die sympathisanten hebben ze hard 
nodig! De installaties en voorstellin-
gen die door Bouwjaar ’84 gemaakt 
worden zijn vaak erg indrukwekkend. 
Misschien heeft u de kermisprocessie 
voorafgaand aan het vuurwerk in de 

Piushaven gezien op 26 juli? Paul: 
“Wij zijn echte bouwers. We werken 
met enorme installaties. Gelukkig 
hebben we een aantal professionele 
bouwers die betrokken zijn bij het 
bouwen van onze installaties.
 
Inez: “We hebben net een gigantisch 
project afgerond: de ‘Koningin van 
een nacht’ i.s.m. Beeldjutters, een 
collectief van videokunstenaars. Een 
metershoge bloem die één keer per 
dag open gaat. Binnenin de bloem is 
een dansoptreden te zien. Het is een 
grote wens om onze ‘Koningin’ in Til-
burg te spelen. We hebben het nu in 
opdracht gedaan voor kunstfestival 
SHINE in Den Bosch en festival Glow 
in Eindhoven.” 

Toveren met licht
Op de foto ziet u de Comic Booth van 
Bouwjaar ’84. Inez: “We hebben een 
‘festival concept’ bedacht. We kun-
nen – met behulp van een tablet – 
tekenen met licht! Festivalbezoekers 
spelen de hoofdrol in onze booth. 

Zij worden in de spotlight gezet en 
door een licht-kunstenaar vereeu-
wigd. We hebben dit concept al op 
verschillende festivals uitgevoerd, 
zoals Paaspop en Solar. 

Ben je nieuwsgierig geworden naar 
het Juttheater of wil je ook eens ken-
nismaken met andere ondernemers 
in de BOUWplaats? Loop dan eens 
binnen!

Bouwjaar ’84 zoekt nog 

naar bouwers, naaisters, 

makers, figuranten en één of 

twee huismeesters voor het 

Juttheater! Wil jij daar als 

vrijwilliger bij betrokken zijn? 

Neem dan een kijkje op 

www.bouwjaar84.nl

In 2015 vond voor de tweede keer de verkiezing voor het 
gezelligste terras in Tilburg plaats. 
Van 1 mei tot en met 12 juni kon er gestemd worden. Bij dit initiatief van Vote 
Company BV kan de consument vier rapportcijfers (1 - 10) geven voor de 
locatie, inrichting/interieur, sfeer en klantvriendelijkheid. Er was één stemronde 
waarna in Tilburg de eindstand bekend werd gemaakt.

Het gezelligste terras Tekst: Leonie Beerens
Fotografie: Luc Houet

Gebaseerd op het aantal stemmen kwamen twee terrassen aan de Piushaven 
in de top drie terecht. Op twee Doncurado en op drie Biku. Daarnaast behaalde 
Villa Pastorie een mooie vierde plaats.
Onno (Doncurado) is trots dat er drie bedrijven van de Piushaven in de top 5 
staan. “Dit wil wel iets zeggen. Een stuk erkenning voor wat we hier met zijn 
allen neerzetten. Volgend jaar op naar de 1e  plaats!”
Geert (Biku) vindt het leuk om te zien hoe alle ondernemers samen een toe-
ristische trekpleister maken van de Piushaven.  “Het geeft maar weer aan hoe 
gewild dit gebied is.”Het terras van Doncurado

Het terras van Biku
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Wijk- en gezondheidscentrum Koningshaven opent vanaf medio september haar 
deuren. Het centrum is gevestigd in het voormalige fratershuis Saint Denis en houdt 
op zaterdag 17 oktober een officiële opening. Nieuwsgierig? Bezoekers zijn die dag 
van 13:00 tot 17:00 uur van harte welkom aan de Kruisvaardersstraat 32 in Tilburg. 

In Gezondheidscentrum Koningshaven hebben 
diverse zorgaanbieders hun krachten gebundeld. 
Dat is prettig voor patiënten: zij kunnen voor 
uiteenlopende klachten op één locatie terecht. 

Wie zijn er gevestigd in het Gezondheidscentrum? 
Huisarts Hans Loncin, Flenter Fysiotherapie, 
huidtherapie Cosmetique Totale, Logopediecentrum 
Tilburg, Podotherapie Footmore, de psychologen 
van Praktijk013 en wijkzorg De Wever.

Wijkraad Koningshaven, buurtbewoners en 
ContourdeTwern maken samen het wijkcentrum 
mogelijk. Het wijkcentrum biedt verschillende 
activiteiten. Ook is het mogelijk om even binnen 
te lopen voor een praatje met medewijkbewoners. 
De koffie staat klaar.

Buurtbewoners die zelf een activiteit voor de 
buurt willen organiseren kunnen hierbij onder-
steuning krijgen van de medewerkers van 
ContourdeTwern.

Neem hiervoor contact op met Kitty Lumens 
of Martin Schaap via 013 5425729, of stuur een 
e-mail naar kittylumens@contourdetwern.nl of 
martinschaap@contourdetwern.nl 

Kijk voor meer informatie en het programma van de opening van Koningshaven op www.koningshaventilburg.nl


