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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 februari. 
De deadline voor kopij en advertenties is op 2 februari.

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



Vrijwilliger Bij Vermeer
Tekst: Leonie BeerensFotografie: Hans van Dongen

Dat vrijwilligers van groot belang zijn voor onze maatschappij, 
weten we al lang. Onder andere door tv-programma’s als Geer 
en Goor is er gelukkig steeds meer aandacht voor hun dankbare 
inzet. Ook wij, als wijkkrant, willen graag ons steentje bijdra-
gen aan het (h)erkennen van vrijwilligers in onze wijk. Daarom 
zetten wij iedere editie een vrijwilliger in het zonnetje. Deze 
editie mag vrijwilligster Emmie de Beer met haar man Jos gaan 
genieten van een etentje Bij Vermeer aan de Kempenaarplaats.
‘Het is ooit begonnen bij voormalig woonzorgcentrum Jozefzorg’, vertelt Emmie. 
‘Ik ging daar eens per week vrijwillig kledingreparaties doen voor de bewoners. 
Het doel was dat bewoners zelf naar me kwamen zodat ze toch actief bleven. 
Na Jozefzorg, heb ik het werk voortgezet bij huize Padua. In overleg met een 
ergonoom, ben op zoek gegaan naar mogelijkheden om kleding aan te passen 
aan de zorgbehoefte van de bewoners. ‘

‘Een carrière als horlogemaker paste niet bij me. 
Ik ben een mensenmens.’
Helemaal vreemd was deze eerste stap naar vrijwilligerswerk zeker niet. Emmie 
de Beer, die van oorsprong horlogemaker is, kwam er al gauw achter dat ze 
graag met mensen werkt. Ze solliciteerde bij Amarant en werd aangenomen als 
keukenhulp. Spoedig zag het personeel dat deze fanatieke dame veel meer in 
haar mars had. Na enige bijscholing werkte Emmie zich op tot begeleidster van 
cliënten met een verstandelijke beperking. 
Bij Amarant had Emmie stiekem een hekel aan de vrijwilligers die daar kwa-
men. ‘Ze mochten alle leuke dingen met de cliënten doen. De dingen waar wij 
geen tijd voor hadden. Dat vond ik wel eens vervelend. Ik wil als vrijwilliger 
niet iemands werk afpakken. Dat is dan ook mijn insteek.’

‘Het is fijn dat je mensen zelfvertrouwen kunt geven.’
‘Ik heb gelukkig van mijn hobby vrijwilligerswerk kunnen maken. Nu geef ik 
naailes bij het MST, een dienstverlenende organisatie waar contact centraal 
staat. Het mooie aan dit werk is dat je samen met mensen naar nieuwe moge-
lijkheden kunt zoeken. Leerlingen ondervinden dat ze echt iets kunnen leren bij 
de naailes. Omdat het merendeel allochtoon is en ze de Nederlandse taal vaak 
niet voldoende spreken, gaat het communiceren soms letterlijk met handen 
en voeten. Als ik ’s avonds thuis kom, ben ik dan ook vaak kapot. Maar ik zou 
het niet meer kunnen missen!’ Via Emmie is ook Jos bij het MST aan vrijwil-
ligerswerk gekomen. Deze taalliefhebber geeft Nederlandse les aan allochtone 
mensen. Daarnaast zit hij elk jaar in de jury van het Tilburgs Dictee (Stichting 
Tilburgse Taol) en schrijft hij de Tilburgse Stukskes in onze wijkkrant. Ook zijn 
er vanuit Jos al plannen om de vluchtelingen die naar Tilburg komen te helpen 
bij het leren van de Nederlandse taal, een prachtig initiatief.

Geen poespas, gekke concepten of 

gecompliceerde gerechten, maar een 

Bourgondische thuishaven voor de Tilburger. 

Bij Vermeer ligt aan de Piushaven en richt 

zich op een breed publiek. Je kunt er lunchen, 

dineren en borrelen. De menukaart? 

Denk aan fingerfood, saté, een biefstuk of 

een heerlijke kreeftenbitterbal. De prijzen 

van hoofdgerechten variëren van 12,50 tot 

23,50 euro. Bourgondisch in hart en nieren, 

kom langs en ervaar het zelf!

www.bijvermeer.nl 

‘Ik zou niet kunnen leven met een lege agenda.’
En wie denkt dat de agenda van deze vrijwilligers met al deze bezigheden vol 
is, heeft het mis. Emmie zou niet kunnen leven met een lege agenda. Naast 
alle vrijwilligerstaken, mantelzorg en het oppassen op haar kleinkinderen, fietst 
Emmie samen met Jos ook nog eens de halve wereld over. ‘We houden wel van 
avontuur. De fiets pakken, een mooie route volgen en dan maar zien waar je 
terecht komt. Dan pakken we onze tent uit en slapen waar we willen.’
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Deze is voor alle mensen die hebben geholpen om 150 kinderen een fantastische 
week te bezorgen: dankjewel namens ContourdeTwern en de blije kinderen.

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 

KinderBouwSpeelplaats 
‘leuker dan de Efteling!’

Ouders konden het tijdens de afgelopen herfstvakantie wel 
vergeten om met hun kinderen een dagje naar de Efteling of 
dierentuin te gaan. Want als je het de kinderen vraagt ‘is hutten 
bouwen bij de KinderBouwSpeelPlaats echt wel veel leuker’. 

Onder de noemer KunstenaarsStad deden meer dan 150 kinderen mee aan het 
bouwen en inrichten van houten hutten. De hele week werkten ze met veel 
plezier (én in de zon) aan de stad; als kunstenaars maar ook als bouwvakkers. 
Zo bouwden ze een heuse achtbaan die aan het eind van de week in gebruik 
werd genomen. Maar ook glijbanen, schommels, winkels en gezellige zitplaat-
sen. De kinderen bouwden alles zelf, soms met hulp van vrijwilligers. 

Zesde KinderBouwSpeelPlaats
De KinderBouwSpeelPlaats is een jaarlijkse activiteit voor kinderen van 6 tot 12 
jaar uit de wijken rond de Piushaven. Judith van Loon, programmacoördinator 
Piushaven Levend Podium: “Deze bouwweek was in 2010 het eerste initiatief 
van Piushaven Levend Podium. Een activiteit om de kinderen te betrekken 
bij de bouwontwikkelingen en veranderingen in de wijk, op locaties waar ook 
daadwerkelijk nieuwbouw komt. Kinderen en ouders uit Jeruzalem, Armhoefse 
Akkers, Hoogvenne en Fatima werken hier echt samen. Super om te zien hoe 
ContourdeTwern de organisatie helemaal heeft overgenomen en vrijwilligers, 
professionals, ouders en kinderen verbindt.”

Vrijwilligers en betrokken bedrijven
Sociaal werker Jacoline Pijl van ContourdeTwern bundelt de krachten die in de 
wijken aanwezig zijn. Zij vertelt: “Ruim 50 vrijwilligers hielpen bij het opbou-
wen en afbreken van het terrein, het begeleiden van de kinderen, het leve-
ren van hout en andere materialen, het maken van soep en ga zo maar door. 
Betrokken bedrijven van het eerste uur zijn Bouwmensen en La Poubelle, echte 
‘bouw- en hut-leveranciers’ van zowel materiaal als mankracht.” Bouwmensen-
directeur Hans van Gestel: “Naast het verbindende element draagt de Kinder-
BouwSpeelPlaats ook bij aan de interesse van kinderen voor het ambachtsvak. 
Dat stimuleren en ondersteunen wij graag!” Ook de scouting en Beter Groene-
woud leverden dit jaar weer een actieve bijdrage. 
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In Knooppunt Ruimhartig Tilburg bundelen diverse stedelijke 
organisaties hun krachten. 
Indien gewenst biedt het Knooppunt op maat van de wijk en in overleg met 
bewoners ondersteuning bij de opvang van de vluchtelingen in Fatima. Via de 
website www.ruimhartigtilburg.nl blijf je op de hoogte van het laatste nieuws, 
de deelnemende organisaties en alle relevante informatie. 

Knooppunt Ruimhartig Tilburg



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

Hardy’s 
Glamorous December Edition

Heuvelstraat 59 | Tilburg

VISAGIE: Micky Jooren
HAAR: Hardy’s 
FOTOGRAFIE: www.sterk-water.com
MODELLEN: Max en Chloé



Maak kennis met Farouk Alfrin, 36 jaar uit Damascus in Syrië. 
Farouk is getrouwd en vader van een zoontje van 3 jaar, 
Gabriel. Hij heeft in Syrië gestudeerd; eerst een jaar Engelse 
literatuur en daarna marketing.
Hij vertelt hoe het in Syrië was toen de opstanden in 2011 begonnen; 
‘In het begin dacht iedereen nog dat het na een paar maanden wel weer rustig 
zou worden, maar dat is heel anders gelopen’. In de loop der tijd werd het 
leven in Damascus steeds gevaarlijker, de stad werd verwoest, een voor een 
trokken mensen weg. Ineens waren je buren weg. 
Waarheen? Dat wist niemand. Je gaat nadenken en dan dringt door dat wat je 
voor je gezin wenst hier niet meer mogelijk is: veiligheid en een simpel rus-
tig leven. Ondertussen was ik al tijden bezig om via de officiële kanalen, de 
ambassades, weg te komen uit Syrië. Ik heb zo mijn best gedaan, maar het 
lukte me niet en er was geen tijd meer. Het was te gevaarlijk geworden. 
We stonden voor de moeilijkste beslissing ooit, die ons leven definitief zou ver-
anderen. 

Jozefzorg: Farouk Fotografie: Luc Houet

Farouk Alfrin

Tekst: Carla Segers

In opdracht van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers 
(COA) is het gebouw van Jozefzorg in de Kruisvaardersstraat 
in Tilburg geschikt gemaakt voor opvang van vierhonderd 
asielzoekers. Uit de wijk komen positieve en negatieve 
reacties op deze opvang. In de wijkkrant lees je hoe alle 
betrokken partijen met elkaar samenwerken om de sfeer en 
leefbaarheid in de wijk te behouden of zelfs te verbeteren.

Teksschrijfster Carla en fotograaf Luc zijn op de noodop-
vanglocatie aan de Ringbaan-Noord met enkele toekomstige 
bewoners van St. Jozefzorg gaan praten. Hieronder en op de 
pagina hiernaast lees je hun verhaal.

We konden niet anders dan vluchten. Farouk, zijn vrouw, zoontje, vader en 
moeder waagden de reis naar Turkije. Daar namen ze opnieuw een zware 
beslissing; Farouk reist alleen verder en gaat per rubberboot naar Griekenland 
en verder Europa door. Zo kon hij erachter komen wat een veilige route is. Op 
dit moment is zijn familie nog steeds in Turkije.

Dankbaarheid
Farouk wil zo snel mogelijk weer met zijn vrouw en zoontje samen zijn. Tot die 
tijd wil hij eigenlijk maar een ding: aan Nederland laten weten hoe dankbaar 
hij is voor alle hulp en gastvrijheid. Hij is vastberaden daar hoe dan ook wat 
voor terug te doen. 

Wat is je eerste indruk van Nederland? ‘Oh, prachtig! Echt een fantastisch land; 
de structuur en alle regels die jullie hebben, helemaal fijn!’. Ik moet lachen en 
vertel hem voorzichtig dat we wel heel veel regels hebben, maar hij vindt het 
heerlijk. ‘En jullie Nederlanders zijn zo open minded, iedereen mag zijn wie hij 
is. Zo was het in Syrië ook voor de oorlog, religie maakte niet uit. Je wist vaak 
niet eens van je vrienden of ze Moslim of Christen waren. Dat doet er ook niet 
toe; we zijn allemaal gewoon mensen’.

Verantwoordelijkheid
Farouk maakt zich serieus zorgen om de Syrische kinderen. ‘Hoe kunnen onze 
kinderen, die niets anders kennen dan oorlog, een gewoon leven opbouwen? Zij 
weten niet wat dat is. Wij volwassenen hebben de verantwoordelijkheid om hen 
dit te leren en ze te helpen de oorlog te vergeten. Ik probeer zoveel mogelijk 
hulp te bieden en hoop daarmee de wereld een beetje beter te maken’. 

 ‘Ik hoop dat het nog lang duurt totdat ik sterf, maar voor het zover is wil ik 
helpen aan de heropbouw van Syrië en aan de wereld laten zien hoe prachtig 
Syrië werkelijk is’.

Mo van Sas: locatiemanager 
noodopvang - COA Tekst: Esmee Meijs

“Als locatiemanager ben ik verantwoordelijk voor de leefbaar-
heid en de veiligheid van de bewoners van St. Jozefzorg. 
Ik houd mij bezig met het dagelijks aansturen van het team. Ik ben aanspreek-
punt en leidinggevende. Het is de bedoeling dat de bewoners van de noodop-
vang in Tilburg-Noord - waar ik ook locatiemanager ben - naar de Jozefzorg 
gaan verhuizen.  
 
Veel overleg
Mijn dagelijkse werkzaamheden? Ik houd mij bezig met alle zaken die ver-
want zijn aan het gereedmaken van de nieuwe locatie in Fatima. We hebben 
daar kleine en grotere kamers en moeten dus een passende verdeling maken. 
Verder moet er voldoende huishoudelijke materiaal aanwezig zijn, moeten er 
contracten geregeld worden en plegen we veel overleg. Met de gemeente en 
vrijwilligers. Ook hebben we contacten met groepen uit de wijk.
 
Wennen
Het is - voor de wijkbewoners - altijd even wennen als er een opvangcentrum 
midden in een woonwijk beschikbaar wordt gesteld. In Eindhoven en Breda 
is dat al zo en iedereen moet altijd even wennen aan elkaar. Onze bewoners 
komen uit heel vervelende situaties. We willen niet dat ze hier ook in een 
vervelende situatie terechtkomen en moeten het dus samen gaan doen. 

Als er een incident plaatsvindt met een van onze bewoners, dan wordt het 
ontzettend uitvergroot. Daarom verstrekken wij passende informatie aan de 

bewoners van de Jozefzorg over de manier waarop we mét elkaar en náást 
elkaar leven in Nederland. Ik hoop dat de bewoners uit de wijk reageren zoals 
er op ieder ander incident zou worden gereageerd. Los het samen weer op. Als 
we straks gesetteld zijn zullen we voor omwonenden een inloopdag organiseren 
en na een aantal maanden een open dag. Iedereen is van harte welkom om te 
komen kijken.”  

Achterzijde St. Jozefzorg Foto: Jan Nieuwstad
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Maak kennis met Salah Ibesh, hij is 25 jaar, en Berivan 
Rasheed, zij is 23 jaar. Beiden student uit Aleppo in Syrië.
We zijn nog maar een paar minuten in gesprek als ik hoor dat ze pas getrouwd 
zijn. Hoezo dat? Salah vertelt: ‘We hebben ons ruim een jaar geleden verloofd 
in Syrië want we wilden graag trouwen. In Syrië konden we niet verder leven, 
het was er te gevaarlijk en daarom besloten we naar Turkije te vluchten’. 
Na hun huwelijk in Turkije zijn ze met een bootje naar Griekenland gereisd. 
‘We waren doodsbang tijdens de vijf uur durende tocht in de rubberboot. Om 
de moed niet te laten zakken zei ik soms tegen Berivan: ‘Blijf lachen, dit is 
onze huwelijksreis!’. Ze zijn door maar liefst vijf landen getrokken en al in 
zeven plaatsen in Nederland geweest. ‘Welk pasgetrouwd stel kan dat nu zeg-
gen?’ zeggen ze lachend.

Toekomst?
Voor de oorlog gingen Berivan en Salah naar school. Berivan studeerde econo-
mie, tot de dag dat zij tijdens haar tentamens aan de dood ontsnapte omdat 
de universiteit gebombardeerd werd. Salah zag een toekomst als advocaat 
voor zich en wilde aan zijn studie rechten beginnen maar is daar nooit aan toe 
gekomen; er was geen mogelijkheid meer. Hoe ziet dit pasgetrouwde studen-
tenkoppel de toekomst voor zich? Zijn ze daar op dit moment überhaupt mee 
bezig? Berivan: ‘Mijn hoofd zit vol met alles wat gebeurd is, maar ik ga zo snel 
mogelijk Nederlands leren. Uiteindelijk wil ik weer gaan studeren’. Salah kijkt 
nog wat minder ver vooruit. 

Jozefzorg: Salah & Berivan

Salah Ibesh

Berivan Rasheed

Fotografie: Luc HouetTekst: Carla Segers

Er zijn veel zorgen om familie. De vader van Salah is nog in Syrië omdat hij te 
ziek is om te reizen. De moeder en vier zussen van Berivan zijn in Turkije. Haar 
vader en vijfde zus zijn bij haar, hier in Tilburg. Ze hebben goed contact met 
familie in Turkije. In Syrië is momenteel slechts twee uur water en elektriciteit 
beschikbaar per dag en eten is er schaars. ‘Je wordt creatief; we maakten van 
aardappel een kaars zodat er licht was. De aardappel kun je vervolgens opeten, 
die is dan namelijk gaar’.

Twaalf uur reizen om een straat over te steken
Ze hebben veel meegemaakt en gezien deze twee. Veel te veel. Salah vertelt 
dat hij er twaalf uur over deed om van het ene gebouw naar het andere te 
komen terwijl de afstand maar vijf meter was. ‘Overal lagen sluipschutters. 
Op het moment dat je één stap buiten de deur deed, wist je niet of je nog 
levend terug zou komen. Daarnaast zijn er overal checkpoints, soms iedere 
100 meter. Je weet niet welke groepering er bij zo’n checkpoint staat of hoort 
en wat ze van plan zijn. Wanneer je zo’n checkpoint langs moest, konden ze je 
voor niets oppakken en dagen vasthouden’. 

Ooit komt de dag
Salah; ‘Als de dag komt dat de oorlog over is, gaan we terug naar Syrië, daar is 
ons thuis. We moeten hard werken en de opbouw zal jaren duren maar als het 
klaar is, zijn jullie van harte welkom. Allemaal!’. ‘Alle 16 miljoen?’ vraag ik hem. 
En weer een grote lach.

Het verwondert me dat Berivan en Salah veel lachen. Als ik dit tegen hen zeg 
kijkt Salah me aan: ‘Door te lachen, houden we moed. Maar hoe hard ik ook 
lach, zo hard huil ik van binnen’.

Berry Simons: omgevingsmanager 
noodopvang - Gemeente Tilburg

Tekst: Esmee Meijs

“Ik houd mij bezig met de leef-
baarheid en veiligheid van de 
omgeving van de Jozefzorg. 
Dat betekent dat ik er ben om vragen 
te beantwoorden, informatiebijeenkom-
sten en -activiteiten te organiseren en 
bij te wonen en voor het contact met 
de bewoners. Ik pak alle zaken op die 
gerelateerd zijn aan de veiligheid en 
leefbaarheid van de omgeving van de 
noodopvang. Als wijkbewoners - voor of 
tegenstanders - behoefte hebben aan 
een overleg, dan ga ik dat organiseren.

Prettig wonen
We willen dat de leefbaarheid in de 
wijk gelijk blijft aan de huidige situatie. 
Bewoners rondom de Jozefzorg horen 
prettig te kunnen wonen in Fatima. We streven ernaar om dat gevoel vast te 
blijven houden. Als dat slaagt, zijn we goed bezig. 
 
We hebben een aantal informatieavonden gehad. Ik ben er trots op dat alle 
partijen - zoals de tegenstanders, de mensen die er redelijk neutraal in staan 
of de groep die de bewoners van Jozefzorg hartelijk willen verwelkomen - rond 
de tafel gaan. Ik vind het bijzonder dat we ondanks de verschillen van inzicht 
nog steeds met elkaar in gesprek blijven. 
Daar wil ik alle partijen over complimenteren.” 
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Groep ‘Bezwaar’

Watjes en weetjes

Groep ‘Gastvrij’

Wil je iets vragen, iets zeggen, iets 
doen? Laat het ons weten!

Groep ‘Veiligleefbaar’

Bewonerswerkgroep Wijk Fatima

Tekst: Marianne van Wezel van de Bewonerswerkgroep Veiligleefbaar

Vluchtelingen in Fatima
Als u dit leest zijn de eerste vluchtelingen waarschijnlijk al gearriveerd in 
Jozefzorg. U heeft in de media gezien en gehoord dat er veel te doen is rondom 
de komst van de asielzoekers. Sommige mensen zijn boos, omdat de gemeen-
te de asielopvang zomaar in de wijk dropte. Temeer omdat in het verleden   
afspraken gemaakt zijn over dergelijke maatschappelijk gevoelige voorzie-
ningen. Anderen willen de asielzoekers welkom heten. Immers, zij komen als 
vluchtelingen uit een oorlogsgebied en moeten ergens opgevangen worden. 
Dan is het logisch dat bewoners uit Tilburg ook een verantwoordelijkheid 
nemen. Zorgen en angsten zijn er ook, want veel is nog onduidelijk.  

Bewonerswerkgroep Wijk Fatima heeft voorop gestaan om als wijk te  proberen 
een eenheid te blijven en hopen hier krachtiger uit te komen. We respecteren 
elkaars meningen en iedereen kan op een eigen manier actief zijn. Zo  zijn er 
drie groepen ontstaan: ‘Bezwaar’, ‘Veiligleefbaar’ en ‘Gastvrij’.  

Hieronder informeren de groepen u waar ze als actieve 
bewoners mee bezig zijn. Als u zelf iets wilt doen, vindt u hier 
waar u terecht kunt.

Naar aanleiding van de komst van de asielzoekers is door 
omwonenden de Bewonerswerkgroep Wijk Fatima opge-
richt. Deze werkgroep wordt onderverdeeld in drie groepen: 
Bezwaar, Veiligleefbaar en Gastvrij. 
Hieronder volgt informatie over waar zij mee bezig zijn.

Vanuit de werkgroep Bezwaar zijn in oktober drie bezwaar-
schriften ingediend bij de gemeente Tilburg. 
Er was toen nog geen omgevingsvergunning aangevraagd door het COA. 
Daarom is in de brieven verzocht om adequaat, professioneel en onafhankelijk 
toezicht. Denk hierbij aan handhaving op verkeersoverlast, mogelijk risico op 
vrijkomend asbest bij de sloop en de brandveiligheid van het pand Jozefzorg. 
Met de bezwaren willen de wijkbewoners aangeven dat de gemeente ook reke-
ning moet houden met de huidige bewoners in wijk Fatima.

Belangrijk bezwaar voor de werkgroep is het huidige gemeentebesluit over de 
komst van het tijdelijke asielzoekerscentrum met 400 asielzoekers  in Jozef-
zorg. De werkgroep weet dat de opvang in Nederland een noodzakelijk kwaad 
is, maar vindt het aantal in de wijk teveel. Teveel voor wat wijk Fatima kan 
dragen. Ook zijn veel bewoners boos omdat er geen overleg is geweest met de 
bewoners, maar bewoners weer opeens met een collegebesluit worden gecon-
fronteerd. Eerder in 2007 en nu weer levert deze wijze van besluitvorming veel 
zorgelijke spanningen op in de wijk. Daarom heeft de werkgroep Bezwaar de 
gemeente een voorstel gedaan: “Laat eerst de bewoners uit de opvang aan de 
Ringbaan Noord overkomen naar de wijk.” Dat zijn minder mensen tegelijk. De 
wijkbewoners willen daarna samen evalueren of de leefbaarheid en veiligheid in 
de wijk kan worden gewaarborgd. 

De indruk is dat de gemeente na de eerste bezwaarbrieven en handtekeningen-
actie nu wat meer open staat om ook naar de wijkbewoners in Fatima te luiste-
ren. De werkgroep heeft al een paar zaken voor elkaar gekregen. Zo wordt er 
nu toch bouw- en brandveiligheidstoezicht uitgevoerd voor de ingebruikname 
van Jozefzorg. Ook zijn de inmiddels aangestelde BOA’s (parkeerwachten) 
langs de bouw geweest en auto’s die op de stoep en in de groenstrook stonden 
bekeurd. Tot slot zijn de milieu-inspectie en de inspectie SZW 
(arbeidsinspectie) langs geweest en zijn asbestmonsters genomen. 
Er is meer aandacht gekomen voor het verwijderen van resterend asbest in het 
pand. Komende periode zal de werkgroep wijkbewoners helpen die bezwaar 
willen maken op de omgevingsvergunning. Zij kunnen hulp vragen door te 
mailen naar bezwaar@wijkfatima.nl.

De werkgroep Veiligleefbaar stelt als doel dat de wijk even 
veilig, leefbaar en sociaal blijft zoals het altijd al was. 
Het gevoel van onveiligheid komt omdat er nog veel onduidelijk is. Daarom 
wil deze werkgroep informatie verzamelen en uitdragen. De werkgroep heeft 
nauwe contacten met het COA, de politie, BOA en gemeente. De wijkwebsite 
wordt geüpdatet en de wijkkrant wordt iedere keer gevuld. Daarnaast komt 
er een ideeënbus en organiseert de werkgroep een tweewekelijks spreekuur. 
Iedereen kan daar terecht met vragen, opmerkingen of wat dan ook. 
Voor de veiligheid zijn er twee initiatieven: de whatsappgroep en de buurt-
preventie. 

De bewoners in de whatsappgroep kunnen snel reageren als er iets aan de 
hand is. Ook de buurtpreventie ziet het snel als er iets gebeurt. Als u mee de 
‘oren en ogen’ van de wijk wilt zijn, meldt u dan aan voor de whatsappgroep, 
maar vooral ook voor de buurtpreventie.

Wat is leefbaar? Dat is natuurlijk een ruim begrip. Het heeft te maken met 
prettig wonen, contact, ontmoeten, samenwerken, respect, elkaar helpen, 
voorkomen en aanpakken van overlast, rekening houden met elkaar.  De werk-
groep gaat hier mee aan de slag.  Het gaat dan om de wijkbewoners en de 
asielzoekers. 

De werkgroep Veiligleefbaar gaat vooral ook over de samenhang en de verbin-
dingen. Als je elkaar kent en je weet wat er speelt, kom je snel tot oplossingen. 
Hoe het allemaal  uitpakt zullen we over drie jaar weten. We pakken op wat 
nodig is. Misschien worden we zo wel de meest veilige, leefbare en sociale wijk 
van Tilburg. Iedereen die mee wil denken of werken is welkom en kan zich 
melden bij veiligleefbaar@wijkfatima.nl 

De mensen van ‘De wijk helpt’ zijn zeer gastvrij, 
We staan met 200 man in de rij, 
Om onze nieuwe buren een warm welkom te heten, 
En daarbij natuurlijk de wijkbewoners niet te vergeten. 
Want voor ons heeft iedereen dezelfde rechten, 
Dus voor wederzijdse integratie zullen wij vechten. 
De activiteiten zijn voor mensen groot en klein, 
Zodat we in de toekomst fijne buren kunnen zijn. 
Heeft u vragen of wilt u contact met ons leggen? 
Dan kunt u via Facebook of de mail alles tegen ons zeggen! 

Dat kan op gastvrij@fatima.nl en Facebook Dewijkhelpt 

In Jozefzorg komen 400 asielzoekers. De meeste mensen 
komen uit Syrië. Zo’n 200 bewoners in Jozefzorg komen uit de 
noodopvang in Tilburg-Noord. 
Hierbij zijn 60 kinderen. De andere helft komt van elders in het land. De asiel-
zoekers in Noord waren voor 50% gezinnen en 50% alleenstaanden.
De opvang in Jozefzorg is tijdelijk. De asielzoekers zitten er in afwachting van 
hun procedure. Hier krijgen ze te horen of ze mogen blijven of dat ze terug 
moeten. Als ze mogen blijven gaan ze naar een regulier asielzoekerscentrum. 
Degenen die niet mogen blijven gaan naar een terugkeercentrum. 

De verwachting is dat de inwoners twee tot drie maanden in Jozefzorg blijven 
zitten. De gemeente verzorgt samen met de scholen het onderwijs voor de 
kinderen. In Jozefzorg zijn activiteiten als dagbesteding en mensen kunnen in 
de stad meedoen aan bezigheden. In de wijk zijn vrijwilligers die contacten en 
ontmoetingen organiseren, mensen wegwijs willen maken en activiteiten mee 
willen doen. Ook uit de stad hebben zich al veel vrijwilligers gemeld. Dat kan 
bij het knooppunt Ruimhartig van ContourdeTwern. In de wijk stemmen we een 
en ander af.

Het asielzoekerscentrum in Jozefzorg sluit over drie jaar. 
Zo hebben het College en de gemeenteraad beslist. Daarna komt er in Tilburg 
een vast asielzoekerscentrum. Waar dat komt is nog niet bekend, maar in ieder 
geval niet in Jozefzorg. 

Bewonersgroep wijk fatima: info@wijkfatima.nl    
Voorzitter: Marcel Timmermans

Werkgroep Bezwaar: bezwaar@wijkfatima.nl  
Voorzitter: Imke Breedveld

Werkgroep gastvrij: gastvrij@wijkfatima.nl   
Voorzitter: Sara van den Brink

Werkgroep veiligleefbaar: veiligleefbaar@wijkfatima.nl   
Voorzitter Marianne van Wezel

Spreekuur: iedere dinsdag van 19.00 – 20.00 uur in de oneven weken in het 
wijkcentrum. De eerste keer is dinsdag 1 december. 
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Even voorstellen...
Lieve van den Berg (26) is de komende tijd de waarnemend 
wijkagent Kruisvaardersstraat. 

Extra wijkagent
“De burgemeester heeft besloten dat er een extra wijkagent moest komen, 
speciaal voor de Kruisvaardersstraat. Dus naast de wijkagent die er al is voor 
onder andere het gebied Fatima, Peter Hagendijk. En dat ben ik dus. Mijn 
belangrijkste taak is zichtbaar zijn in de wijk. Dat mensen me leren kennen en 
weten dat ik er voor ze ben als er problemen zijn. En dus niet alleen voor de 
bewoners rond het asielzoekerscentrum in de Kruisvaardersstraat, maar uiter-
aard ook voor de bewoners van het asielzoekerscentrum. Ze kunnen allemaal 
een beroep op mij doen als er iets gaande is. Het is de bedoeling dat ik ga 
samenwerken met de bewonerscommissie en het team leefbaarheid. We heb-
ben al wat gesprekken en overleggen gehad en ik heb hierdoor al een beeld 
gevormd van wat er bij bewoners speelt rondom de komst van de asielzoe-
kers.”

Wie is Lieve van den Berg?
“In 2007 ben ik begonnen aan de politie opleiding en was in 2010 klaar. Hierna 
ben ik tewerkgesteld bij Team Tilburg Binnenstad. Na enige tijd ben ik op eigen 
verzoek geplaatst bij Team Tilburg Noodhulp en in die tijd heb ik gesolliciteerd 
voor de doorstroomopleiding naar hoofdagent. Deze opleiding heb ik in 2012 
afgerond en ben toen teruggegaan naar het voormalige Team Tilburg 
Binnenstad, Team Tilburg Centrum. 

Lieve van den Berg

Tekst: José de Jonge

Foto: Jan Nieuwstad
‘Wanneer ik er nodig ben, zal ik er zijn’

Naast waarnemend wijkagent ben ik ook familieagent bij Team Tilburg Cen-
trum. Dat houdt in dat ik aanspreekpunt ben voor de nabestaanden na bijvoor-
beeld een dodelijk ongeval of een zelfmoord. Het is voor nabestaanden prettig 
als ze een vast iemand hebben die hen bijstaat na zo’n ingrijpende gebeurtenis. 
Verder ben ik nog groepslid van de Mobiele Eenheid, waar ik met enige regel-
maat een inzet draai.”

Wat is de taak van een wijkagent?
“Die is heel divers. Je werkt aan de leefbaarheid en veiligheid in je wijk. Je leert 
de bewoners kennen, weet wat er speelt in de wijk, waar de knelpunten zitten, 
waar extra opgelet moet worden. Als wijkagent ga je samen met je netwerk-
partners op zoek naar structurele oplossingen voor problemen in de wijk.”

Ben je straks fulltime zichtbaar in de wijk?
“Nee. Ik ga geen veertig uur in de week rondlopen door Fatima. Naast de nood-
opvang aan de Kruisvaardersstraat, ben ik ook waarnemend wijkagent voor de 
wijken Armhoef en Hoogvenne. 

Uiteraard zal ik met regelmaat mijn neus laten zien in de Kruisvaardersstraat. 
Ik weet niet hoe vaak ik er nodig zal zijn, de tijd zal het leren. Maar wanneer ik 
er nodig ben, zal ik er zijn.

‘We zijn er voor bestaande en toekomstige wijkbewoners’
Tekst en fotografie: Melinde Bussemaker

‘Een lastige fase’, vindt Arie Hobo, manager team Zuid bij 
ContourdeTwern, de huidige periode tussen de crisisopvang en 
de tijdelijke opvang straks. “Wij proberen de overgang zo goed 
mogelijk te coördineren. Waar mogelijk zijn we er voor alle 
wijkbewoners. Bestaande én toekomstige.”

Waar kunnen die wijk-
bewoners terecht? 
“Het nieuwe wijkcentrum Konings-
haven aan de Kruisvaardersstraat is 
de ontmoetingsplaats”, legt Hobo uit. 
“Hier vergaderen de werkgroepen 
en praten buurtbewoners met elkaar 
over allerlei zaken, waaronder de 
komst van de vluchtelingen. Con-
tourdeTwern faciliteert samen met 
wijkbewoners het wijkcentrum dat 
voor een groot deel op vrijwilligers 
draait.”

Coördineren vrijwilligerswerk
Naast het faciliteren van een ont-
moetingsplek is de organisatie ook 
betrokken bij het coördineren van 
het vrijwilligerswerk rondom de 
vluchtelingenopvang. “Het is mooi 
om te zien dat veel wijkbewoners en 

andere Tilburgers iets willen doen. 
Momenteel hebben zich al honder-
den vrijwilligers aangemeld bij onder 
meer het ‘Knooppunt Tilburg Ruim-
hartig’. Zij worden ingezet aan de 
Ringbaan Noord waar nu een crisis-
opvang is gevestigd. Mensen helpen 
met van alles: materialen en spullen, 
maar ook ‘handjes’ en het organise-
ren van activiteiten. Dat blijft nood-
zakelijk in de toekomst. We merken 
dat de vrijwilligers er veel voldoening 
uithalen en dat vluchtelingen het erg 
fijn vinden om even met iets anders 
bezig te zijn. Al is het maar een 
potje voetballen of het voorlezen van 
een boek aan kleine kinderen.”

Kritisch geluid
Maar ContourdeTwern is er niet 
alleen om vrijwilligerswerk op poten 

te zetten. “We zijn er voor álle 
bewoners van de wijk, dus ook voor 
hen die kritisch zijn. We willen het 
gesprek blijven voeren en samen 
naar oplossingen zoeken.” 
Hobo begrijpt de zorgen. “We weten 
nog niet welke vluchtelingen een 
plek krijgen in Tilburg. Bovendien is 
vierhonderd een ongrijpbaar getal. 
Wat het betekent in het dagelijks 
leven in de wijk straks, kunnen we 
nu nog niet zeggen. Het is vooral 
belangrijk om hierover met elkaar 
in gesprek te blijven, zorgen uit te 
spreken en samen tot oplossingen te 
komen. Denk aan het meten van de 
veiligheidscijfers door de gemeente 
of het organiseren van een open dag. 
De realiteit hoeft niet zo heftig te zijn 
als mensen vooraf denken.”

De kracht van Tilburgers
Tegelijkertijd is hij positief over de 
bewoners van de wijk Fatima. “Ze 
reageren genuanceerd. Ja, mensen 
spreken hun zorgen uit, maar ik zie 
ook dat ze er het beste van willen 

Mensen kunnen Lieve 

bereiken bij Team Tilburg 

Centrum, via het algemeen 

nummer 0900-8844 en via 

www.politie.nl. 

Op deze site is het mogelijk 

om een contactformulier in te 

vullen, dat dan automatisch in 

haar mailbox verschijnt.

maken als het zover is. Dat vind ik 
mooi om te zien. Het is de kracht 
van Tilburgers om in mogelijkheden 
te denken. Daardoor heb ik vertrou-
wen in het slagen van de opvang.”
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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 Nieuwstad onder de loep.

Waterspiegel

Foto: Jan Nieuwstad

Vannacht had ik een nare droom. Heel Nederland was bezet door Friezen 
van het ongenadige soort. Wie geen Fries sprak of geen zuivelproducten van 
Friesche Vlag in de koelkast had staan, was z’n leven niet zeker. Scholen die 
geweigerd hadden om voortaan in het Frysk les te geven, waren platgebrand. 
Vreedzame protesten tegen de Fryske Republyk werden met buitensporig 
geweld beantwoord: het Friese leger schoot met scherp op burgers die durf-
den te demonstreren. Dat leidde onvermijdelijk tot gewapend verzet. Maar wat 
begon als eensgezinde oppositie tegen de bezetter, verbrokkelde al snel tot een 
veelheid aan rebellengroepen, die van de chaos gebruik maakten om voor hun 
eigen belangen te strijden. Weldra stonden de Militante Melkveehouders tegen-
over de Lactose-intolerantie Alliantie, het Antifries Front tegenover de Ljouwert 
Haadstêd Groep, de Pro-Friese Protestanten tegenover de Katholieke Coalitie, 
en ga zo maar door. Vlaamse groeperingen die vreesden dat de Friese opmars 
zich niet tot de landsgrens met België zou beperken, mengden zich in de strijd 
en wisten Zeeuws-Vlaanderen en Limburg te bevrijden van het Friese juk. Dat 
lukte mede dankzij financiële en militaire steun van Frankrijk, dat de kans 
schoon zag om een nieuw-ontwikkeld raketsysteem in de praktijk te testen. 
Nederland was veranderd in één groot slagveld waar iedereen tegen iedereen 
vocht.

Diverse Nederlandse steden verwerden gaandeweg tot smeulende ruïnes. 
Tilburg ook. Door maandenlange hevige gevechten tussen de Sneker militie 
Pompeblêden Of Fersûpe en de Vlaamse rebellengroep DOOI! raakten meer 
dan honderdduizend Tilburgers hun huis kwijt, waarmee het landelijke aantal 
ontheemden tot boven de acht miljoen steeg. Ook mijn huis lag in puin – de 
Fransen konden trots zijn op hun nieuwe raketsysteem. Wat moest ik nu? Ook 
gaan vechten? Tegen wie? En waarom? Als ik wilde dat de burgeroorlog stopte, 
dan zou het toch raar zijn om eraan mee te doen? En bovendien geloof ik dat 
wapens nooit iets oplossen – ze veroorzaken enkel nieuwe problemen. 
Nadat ik lang getwijfeld had, besloot ik te vluchten. Naar Denemarken, want 
daar hebben ze nog niet zoveel te maken gehad met vluchtelingen, dus de 
kans dat de Denen me asiel zouden geven leek me groot. 
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Kindervakantieweek Koningshaven 
zoekt vrijwilligers!

KVW Koningshaven is dringend op zoek naar vrijwilligers om de 
voortzetting van de KVW in deze wijk te kunnen garanderen! 
De werkzaamheden zijn zeer divers : van het verspreiden van flyers tot het 
organiseren van een festival en alles daar tussen in.
Ook zijn we op zoek naar mensen voor in het bestuur. 

Mocht je interesse hebben of meer informatie willen kun je mailen naar 
kvwkoningshaven @gmail.com  
of bellen met Manon van Iersel : 06-25009775 

Hoevenseweg 2  Tilburg              www.villapastorie.nl 

bijzonder overnachten lekker eten klein vergaderen laten verrassen

Tekst: Katrien van Burken

Karin van Spaandonk

Wijkgedicht: Fatima

Fatima
Ik was daar
en zag de gelukszoekers 
Zij smeten armen, benen, harten 
in opgepookte vuren
De was smolt,
de hitte schroeide hun aangezicht en hun angst
De dappersten kropen
op hun knieën
door een glooiend, gloeiend geplaveid dal
richting de basiliek
smekend om genade en gezondheid
bij Onze-Lieve-Vrouw van Fátima

Ik ben hier
en zie de verschrikten
de verweesden 
gevlucht voor oorlogsvuren
De dappersten kropen
met baby’s in hun schoot
uit een godvergeten, gemeen oorlogsdal
Bidden zij tot haar?
Zij kennen haar ook 
maar voelen vooral de drang tot aanleggen, in Fatima
In de haven van Pius
Zo’n christelijke naam
Een naam van naastenliefde
Wij vangen de trossen op
en halen de boten binnen
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Jos de Beer

Tilburgse Taol: Òn de waoterkaant

Èèreges aachteraaf in den hòf ston-
den ze. Verschoole tussen en paor 
strèùke. Agge de pèch had dègge 
middenin de naacht òn de slingerkak 
geròkte, moeste oover den hòfpad in 
oew vaon èn in den donkere, daor op 
tèèd zien òn te koome. Dè viel nòg 
nie meej. Et waar wèl aaltij rustig 
snaachs. Et êenigste wè ge heurde 
waar oewèègeste gezèèk. Khèbbet 
hier oover wèsse in Tilburg toender-
tèèd de höskes noemde. Òftewèl de 
schèèthöskes òf de plonspleeje.

Ik stao naaw òn de kop van de Piejushaove te koekeloere nòr et klènste höske 
van Tilburg. Et haovemistershöske. De geminte wit nie goed wèsse ònmoete 
meej et kriemelding èn dèrrom stao et gevalleke te huur. Agge sewèèle iedeeje 
hèt dan kunde die ie-meele.
Bij deeze stèl ik veur om et höske te verplòtse nòr den hòf van et daapste rij-
keshèùs van de wèèreld. Waor dè dan wèl nie stao? Wè dènkte van dè draajend 
hèùs op den Hasseltrootonde. 

Hier, baaj et haovemistershöske, 
krèùp ik in mene kaanoo èn gao 
op wèg nòr et kenaol. Lings van 
men ziek de noordkaant èn rèchs 
de zèùdkaant van de Piejushaove. 
Oover dieje zèùdkaant isser têen 
èn taander te doen. Òn die kaant 
liggen allêeneg mar bôote. Grôote 
bôote. Èn die zörrege derveur die de 
meense dieter woone niks mir zien. 
Dan derbij slao Sientereklaos vortaon 

ok nògis de Mèchtildisstraot oover. De buurt vèènt zenèège naaw goed gekuld. 
De maawmuur in de stad zal nòg te klèèn wòrre.

Foto: Luc Houet

Kruisvaardersstraat 32b
Tel: 013 - 5 366 289 
www.flenterfysiotherapie.nl  
kruisvaardersstraat@flenter.nl

Manueel therapie

Kinderfysiotherapie

Oefentherapie

Rugklachten

Rug scholing

Dry needling

Sportmassage

Sportblessures

Sportbegeleiding

Sportspreekuur

Oedeemtherapie

Beweegprogramma’s

Massage

Medical taping

Medische fitness

Fysiotherapie bij etalage benen

Psychosomatische fysiotherapie

Fysiotherapie bij long klachten

Oefentherapie bij Parkinson

Kinderfysiotherapie

Oefentherapie

Sportmassage

Sportblessures

SportbegeleidingSportbegeleiding

Sportspreekuur

OedeemtherapieOedeemtherapie

Beweegprogramma’sBeweegprogramma’sBeweegprogramma’s

Medical tapingMedical tapingMedical taping

Medische fitness

Fysiotherapie bij etalage benenFysiotherapie bij etalage benen

Psychosomatische fysiotherapiePsychosomatische fysiotherapiePsychosomatische fysiotherapie

Ik kaanoo wijer, pèddel onder Den Ophèf deur èn kom dan baaj den draajbrug 
van de Prinsenhoeve. Hier is de film ‘De liste bruggewachter’  opgenoome.
Dan gaok vurbij den draajbrug èn belaand onder den oprit van de Ringbaon 
Oost. Hier ziede òn zwirskaante allêeneg mar nuuwbaaw. Òn bakboord (dès 
links) de Wèèrf. Die wèèk is zôo genoemd omdè daor vruuger baawmaterieja-
ole van Puublieke Wèèreke laage te ligge. Ak de woontoore van de Wèèrf vurbij 
gepèddeld zèè moek eeve öt mene kaanoo zien te koome. Dan zèèk in de Henri 
Zwaardecroonstraot. Daor stao en ötgepakt sjeklaatje te pronke: Et Bonbon-
neke. Et Bonbonneke waar et dierèktiegebaaw van de vruugere gemintewèrf. 
Et heej jaorelang leeggestaon. Schoepers hèbbe et kooperen dak gesloopt èn 
et waar himmòl verrinneweerd. Mar et is naaw hillegaans behipperd onder aan-
dere meej hobbelkaaje die nòg oover waare van de gemintewèèrf.

Òn den ooverkaant ziede et verbaawde Aaw-Jeruusalèm, metêen gevolgd dur 
Nuuw-Jeruusalèm meej en stadsstraand èn al.
Tènde van de rèès koom ik èùt bij de zwaajkòm. Hier waar vruuger en jaacht-
wèèrf èn en kaanooverhuurbedrèèf. Dè waar ammòl van Ad Kies.
Agge bij Kies ene kaanoo huurde dan konde drie kaanten èùt: Nòr de stad, 
lingsaaf et kenaol op, òf rèchsaaf et kenaol op. Wij kooze vruuger aaltij 
vur rèchtsaaf want daor, en paor kielomeeter vèdderop bij Den Biest, wast 
gemèngd zwèmme geblaoze. Èn dè mocht nie in de tèèd vant rèèke Romse 
lèève. Dè waar en dodzunde èn dôodsund.

Foto: Luc Houet



Tijdens de naschoolse activiteiten is door kinderen van 
Kindercampus Pendula hard gewerkt aan een kunstproject 
in woord en beeld. 
Inmiddels hangen op verschillende plekken de door kinderen beschilderde 
panelen. Een van deze kunstwerken is uitvergroot op een enorm zeildoek en is 
samen met een lichtbak waarop de door kinderen gemaakte gedichten langsko-
men opgehangen aan de gevel van het schoolgebouw. Kenny B heeft dit kleur-
rijke kunstwerk met peuters, leerlingen en ouders geopend.

Op 28 september 1990 werd de eerste steen van BS Fatima 
gelegd door Wesley van Affelen en Zoubida Mohamadi. Toen 
waren zij de jongste en de oudste leerling van onze school.
22 Oktober 2015 vierden wij het feit, dat het gebouw 25 jaar bestond. Voor 
iedereen, maar natuurlijk vooral voor de kinderen, werd het een geweldige, 
feestelijke dag. Met circusschool CircusKunst hebben we ’s morgens allerlei acts 
geoefend. De acts sloten prima aan bij hetgeen wat wij, op basisschool Fatima, 
graag zien. De kinderen moesten namelijk veel samenwerken om tot een 
goede uitvoering van hun act te kunnen komen. 

Hierdoor konden de leerlingen van groep 8 bijvoorbeeld een piramide bouwen 
van kinderen. Hiervoor moet je goed kunnen samenwerken en op elkaar kun-
nen vertrouwen. Door goede samenwerking kon groep 4 zich in een seconde 
helemaal verstoppen onder een circusdoek! ’s Middags was er een grote show 
waarin de kinderen mochten jongleren, een circusdans mochten opvoeren en 
nog veel meer….Ook de peuters van peuterspeelzaal Fatima kwamen naar de 
uitvoering kijken.  Een echt circus was er niets bij. Al met al een geweldige dag 
voor iedereen van basisschool Fatima.

OBS Panta Rhei is een openbare basisschool aan de zuidelijke 
kant van Tilburg. In 1995 ontstond door een fusie van obs 
De Einder in de Galjoenstraat en obs De Leijenvoorde aan de 
Don Sartostraat.
Nu 20 jaar later bestaat deze basisschool nog steeds. Een school die een veilige 
en vertrouwde plek wil zijn voor kinderen in de leeftijd tot 12 jaar. Een school 
waar kinderen zich ontwikkelen tot tieners, tot pubers die klaar zijn om de gro-
temensenwereld te gaan ontdekken en voldoende sterk zijn geworden om als 
volwassene de maatschappij tegemoet te treden.

Zo’n jubileum vraagt om een feestje.
Voor de kinderen was er op 12 november een excursie. Op 27 november wordt 
er een ouderfeest georganiseerd. Alle ouders van de leerlingen van Panta Rhei 
worden van harte uitgenodigd om samen met de leerkrachten een geweldig 
feest te gaan vieren.

Tussen de Piushaven en Galjoenstraat is een ware kindercam-
pus ontstaan. Er zijn hier gevestigd een kinderopvang, voor- en 
naschoolse opvang en de openbare basisschool.
Kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen zich hier ontwikkelen tot ze naar het voort-
gezet onderwijs gaan. Steeds vaker proberen we met elkaar samen te werken 
en activiteiten uit te wisselen. De kinderen van de groepen 5 en 6 van de basis-
school gaan op gezette tijden voorlezen bij peuters in de kinderopvang. 
Peuters mogen ook gaan kijken in de basisschool en zo nu en dan samen acti-
viteiten doen in de kleutergroep. Op deze manier raken kinderen steeds meer 
vertrouwd met de leeromgeving waarin ze opgroeien.

Natuurlijk worden er ook gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Soms wer-
ken zowel de basisschool als de kinderopvang en de buitenschoolse opvang aan 
eenzelfde thema. Denk maar eens aan bv. Herfst of het project Nicaragua. 
Tijdens de markt en feestavond van Nicaragua (op de speelplaats, die tussen 
de gebouwen ligt) nemen zowel buitenschoolse opvang als basisschool deel. En 
natuurlijk zijn alle ouders welkom ook die van de kinderopvang. 
Zo is er ontmoeting tussen ouders van jongere en oudere kinderen. 
Een prima plek om elkaar steeds beter te leren kennen.

Kunstproject in woord en beeld

25-jarig bestaan van het gebouw van 
Basisschool Fatima

20-jarig jubileum OBS Panta Rhei

Kindercampus Panta Rhei

Panta Rhei
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Strip: Bram van Tilburg en Ruben Wilborts
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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. 

Contactpersonen Beheercommissie
De beheercommissie komt elke twee weken bij elkaar. Hebt u vragen of opmerkingen 
over het beheer van en de leefbaarheid rondom de noodopvang, dan kunt u contact 
opnemen met één van de leden van de beheercommissie via onderstaande mailadressen. 

Namens de bewoners:
Saskia Moerman, bewoonster Kruisvaardersstraat
Lizette de Laat, vertegenwoordiger bewoners Satijnhof en Brokaat

Namens de werkgroep wijk Fatima: 
Marcel Timmermans, voorzitter bewonerswerkgroep Fatima 
mtimmermans@wijkfatima.nl
Imke Breedveld, voorzitter werkgroep bezwaar bezwaar@wijkfatima.nl
Marianne van Wezel, voorzitter werkgroep veiligheid en leefbaarheid veiligleefbaar@
wijkfatima.nl 
Sara van den Brink, voorzitter werkgroep gastvrij + de wijk helpt gastvrij@wijkfatima.nl

Politie: 
Lieve van den Berg, wijkagent Contactformulier via www.politie.nl (wijkagenten Tilburg 
centrum)

COA: 
Mo van Sas, locatiemanager Jozefzorg, tilburg@coa.nl 

ContourdeTwern: 
Arie Hobo, teammanager info@ruimhartigtilburg.nl

Gemeente Tilburg: 
Berry Simons, omgevingsmanager noodopvang noodopvang@tilburg.nl

Download de BuitenBeter app 
om meldingen door te geven.

Stand van zaken noodopvang Jozefzorg
Het COA gaat in voormalig zorgcentrum 
Jozefzorg aan de Kruisvaardersstraat 40 
een noodopvanglocatie beheren voor 400 
asielzoekers. De gemeente, TBV Wonen 
en het COA leggen in een overeenkomst 
vast dat de noodopvang voor maximaal 
drie jaar is vanaf 15 oktober 2015. De 
locatie Jozefzorg komt daarna niet meer in 
aanmerking voor vestiging van een regulier 
asielzoekerscentrum. De burgemeester heeft 
toegezegd dat er een maatregelenpakket 
komt om de leefbaarheid 
in de wijk tijdens de 
opvangperiode in stand te 
houden. Onderdeel van 
dit maatregelenpakket 
is de oprichting van een 
beheercommissie. Deze is 
actief sinds 27 oktober. 
De beheercommissie 
bespreekt de verdere 

uitwerking van het maatregelenpakket en 
informeert de wijk regelmatig hierover. De 
gemeente zorgt samen met het COA, de 
politie en andere partners in de wijk voor nog 
een aantal maatregelen, zoals versterking 
van het wijkteam van de politie, extra inzet 
van gemeentelijke toezichthouders en het 
inrichten van een Whatsapp-groep Fatima. 
Het COA zorgt 24 uur per dag, 7 dagen in de 
week voor beveiliging en begeleiding op de 
opvanglocatie. 

Wijkschouw 
Maandag 2 november hebben de leden van 
de beheercommissie samen met bewoners, 
een raadslid en medewerkers van TBV 
Wonen, de gemeente, het COA en Contour 
de Twern een wijkschouw gehouden. Hierbij 
is gekeken naar de leefbaarheid en veiligheid  
in de directe omgeving van Jozefzorg op dat 
moment. Vooraf hebben buurtbewoners 
aandachtspunten doorgegeven aan de 
vertegenwoordigers in de beheercommissie. 
Naar aanleiding van de schouw zijn er 
afspraken gemaakt over (extra) verlichting, 

fietsbeugels en het verplaatsen van 
bankjes als dat nodig blijkt. Verder worden 
de mogelijkheden onderzocht om een 
hondenlosloopzone aan te leggen en 
om enkele brandgangen van poorten te 
voorzien. De beheercommissie bespreekt 
deze actiepunten in haar overleg en bewaakt 
de voortgang.

WhatsApp-groep Fatima
De gemeente richt een Buurt-whatsApp-
groep in die bewoners de mogelijkheid biedt 
om verdachte omstandigheden, in de eigen 
woonomgeving, met elkaar te delen. Hierdoor 
wordt veiligheid en leefbaarheid in de eigen 
wijk / woonomgeving verbeterd. Bewoners 
in de wijk hebben hierover half oktober meer 
informatie ontvangen. 

Inmiddels hebben zich bijna 100 deelnemers 
aangemeld en is de Whatsapp-groep van 
start gegaan. Hebt u hierover een vraag, dan 
kunt u een e-mail sturen aan Adryo Toorians, 
adviseur veiligheid gemeente Tilburg 
(adryo.toorians@tilburg.nl). 

Omgevingsvergunning
Voor de noodopvang van asielzoekers op de locatie 
Jozefzorg heeft het COA een omgevingsvergunning nodig. 
Deze is 30 oktober aangevraagd bij de gemeente en 5 
november verleend aan het COA. De vergunningsaanvraag 
en het besluit van de gemeente staan op 
www.tilburg.nl/omgevingsvergunningen. Belanghebbenden 
kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen de verleende 
vergunning. Dit moet binnen zes weken na verzending 
van de vergunning aan de aanvrager. Het bezwaarschrift 
moet gericht worden aan het college van burgemeester en 
wethouders van Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg.

Ook heeft het COA een sloopmelding gedaan (i.v.m. de 
verwachte hoeveelheid sloopafval) en een melding voor 
het brandveilig gebruik van de locatie als noodopvang. De 
gemeente beoordeelt de meldingen en stemt de melding 
brandveilig gebruik af met de brandweer. De wetgeving 
biedt geen mogelijkheid voor bezwaar en beroep tegen 
meldingen.



InZicht
LEVEND PODIUM VAN TILBURG

Winterse sferen in de Piushaven
Kom tijdens de koude winterdagen warm thuis in de Piushaven

 

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 Moe-
renburg. In deze gebiedsontwikkeling 
worden circa 1500 nieuwe woningen 
gebouwd, verdeeld over verschillende 
bouwprojecten. Vele bewoners hebben 
inmiddels hun nieuwe woning betrokken 
en er zijn al talrijke nieuwe ondernemers 
in het gebied gekomen. Enkele plannen 
zijn nog in ontwikkeling. Hier ziet u een 
greep uit de bouwprojecten. Actuele
informatie over alle bouwprojecten ziet 
u op de site www.piushaven.nl

Aan de Waterkant
Dit nieuwbouwplan heeft directe lig-
ging aan het water van de Piushaven 
en Wilhelminakanaal, en heeft uitzicht 
op Landschapspark Moerenburg. Het 
eerste deelplan Aan de Waterkant is in 
oktober 2015 opgeleverd en bestaat uit 
35 eengezinswoningen die bijna allemaal 
zijn verkocht. Het tweede deelplan, 20 
eengezinswoningen, is in het voorjaar 
2015 in verkoop gegaan. Meer informatie 
www.aandewaterkant.nl of op afspraak 
via info@aandewaterkant.nl of 
info@debontmakelaardij.nl Ontwikkelaar: 
Triborgh Gebiedsontwikkeling.

Nieuw Jeruzalem
Hier komen circa 120 nieuwe sociale 
huurwoningen (appartementen en 
eengezinswoningen), waarvoor
inmiddels de oorspronkelijke bebouwing 
is gesloopt. Appartementencomplex 
Houbenstaete is in december2014 
opgeleverd. Eind 2015 start Tiwos met de 
bouw van 24 woningen aan de 
Twentestraat. De woningen worden 
samen met de toekomstige huurders 
ontwikkeld. Meer informatie www.nieuw-
jeruzalem.nl Ontwikkelaar: Tiwos

De Werf
De Werf is gereed en bewoond. Nog 
beschikbaar is 100 m2 ruimte voor on-
dernemen op de begane grond van het 
appartementencomplex, met prachtig 
uitzicht over de Piushaven en het Wilhe-
minakanaal. Meer informatie via www.
triborgh.nl Ontwikkelaar: Triborgh Ge-
biedsontwikkeling.

De Havenmeester
De Havenmeester is gereed en bewoond. 
Alle woningen zijn verkocht of verhuurd. 
Daarnaast zijn diverse commerciële 
ruimten verhuurd, er zijn nog enkele 
ruimten beschikbaar. WonenBreburg wil 
op termijn de appartementen en wonin-
gen na huuropzegging te koop aanbie-
den. Meer informatie over de commer-
ciële ruimten: www.dehavenmeester.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 
informatiecentrum Piushaven en in het 
voormalige pakhuis zit horeca.

Cementbouw
Op deze locatie stond vroeger Cement-
bouw, een bedrijf in bouwmaterialen. 
BPD Ontwikkeling (voormalig Bouw-
fonds) is nagenoeg gereed met de 
stedenbouwkundige ontwerpfase. 
Op 23 november 2015 wordt de ontwikkel 
en exploitatieovereenkomst getekend. In 
het plan komen o.a. 38 grondgebonden 
woningen en 11 appartementen. Medio 
2015 start de bestemmingsplanprocedu-
re. Begin 2016 zal gestart worden met de 
verkoop van de woningen. Ontwikkelaar: 
BPD Ontwikkeling, www.bpd.nl

Voormalige IJzergieterij
Gelegen aan het Lourdesplein en de 
Piushaven/Havendijk, worden in dit 
monument 18 grondgebonden Haven-
lofts en 2 commerciële ruimtes ontwik-
keld. De verkoop is recent gestart. De 
bouw is gestart op 20 oktober 2015. 
Meer informatie via www.ijzergieterijtil-
burg.nl. 

AaBe Fabriek
De voormalige Wollenstoffenfabriek 
AaBe wordt de komende jaren heront-
wikkeld tot een uniek winkelcentrum.
Er komt een grote diversiteit aan winkels 
in de woninginrichting, vrije tijd en voor 
je dagelijkse boodschappen. De bouw 
van de tweede fase is gestart (noorde-
lijk deel rijksmonument en nieuwbouw 
westzijde). De oplevering zal zijn in derde 
kwartaal 2016,  start laatste fase is in 
vierde kwartaal 2016. Totale oplevering 
zal medio 2017 zijn. Meer informatie: 
ww.aabefabriek.nl. Ontwikkelaar: Rialto 
Vastgoedontwikkeling

Lourdeskade
De eerste woningen in het plan zijn be-
woond. De bouw van de tweede fase is 
gestart, alle woningen waren al voor de 
start van de bouw verkocht! Meer infor-
matie: www.lourdeskade.nl Ontwikke-
laar: Van de Ven. www.vandevenbv.nl

WWW.PIUSHAVEN.NL

Nieuwe organisatie, vorm en naam 
Lichtjesfeest
Stichting Thuishaven Tilburg organiseert 
vanaf dit jaar niet meer het oude bekende 
Lichtjesfeest op de middenpier en in het 
Vendelierspark. Na 14 jaar vol inzet is het 
tijd voor hen om het stokje volledig over 
te dragen aan Piushaven Levend Podium 
en nieuwe ondernemers en bewoners. 
Door de enorme groei en vernieuwing in 
de Piushaven is het tijd voor een nieuwe 
vorm, andere organisatie en uitstraling. 
We willen met name Caroline Docters - van 
Leeuwen en alle vrijwilligers van Thuishaven 
Tilburg heel hartelijk danken voor hun 
warme kerstinitiatief de afgelopen 14 jaren 
en nodigen hen van harte uit eens zelf het 
nieuwe Piushaven Lichtfeest op 12 december 
te bezoeken!

Voormalige kappersboot wordt kamer 
van Sinterklaas en unieke Piushaven 
Kerstetalage
Sjakko en Zhen van Shinzo stellen de 
voormalige kappersboot ter beschikking aan 
Levend Podium om te gebruiken als dé Sint- 
en later Kerstetalage van de Piushaven.
Ellen en Sofieke (Kade Living) richten deze 
glazen locatie eerst in als slaapkamer van 
Sinterklaas. Als de Sint weer terug is naar 

Spanje toveren zij de boot om in een sfeervol 
gedecoreerde en mooi verlichte Piushaven 
kerstetalage. Hierbij hebben ze hulp van een 
paar bewoners, Fiori  en La Poubelle.

Kerst in het ballasthuis van Den Ophef
Het ballasthuis van Den Ophef krijgt ook 
een ware kerst metamorfose. Rijk verlichte 
kerstbomen stralen vanaf 10 december over 
de haven en bewegen mee als de brug open- 
en dicht gaat. Nannie (Bij Vermeer) maakt 
hier samen met Martin (Fiori) een uniek 
plaatje van.

Commissie 
Piushaven 
Wintersfeer en 
Lichtfeest
Er is een aantal 
ondernemers die 
actief meedenken 
en –werken aan 
de kerstsfeer en 
het Piushaven 
Lichtfeest. Sofieke 
en Ellen (Kade Living), Sannie en Adriënne 
(Eethuis 20) en Nannie (bij Vermeer) gaan 
samen met Judith van Levend Podium de 
Piushaven deze winter omtoveren tot een 
sfeervol verlichte en aangeklede thuishaven. 

Piushaven Lichtfeest 2015
Zaterdag 12 december 20.00u tot 23.00u

Op 12 december gaat de verlichting langs de kade aan en branden voor de verschillende 
horecagelegenheden en winkels sfeervolle fakkels. De Suikeresdoorn naast De Albatros zal er 
uitzien om op te eten…

Van 20.00u tot 23.00u wordt het publiek al wandelend door de Piushaven op 13 verschillende 
locaties verrast door diverse optredens van singer songwriters, dichters, vocal groupes en 
verhalen vertellers. Een culturele kerstavond aan de Piushaven, waar het zelfs buiten warm 
toeven is. Geniet samen van een sfeervolle pre –kerstavond vol licht, muziek, verhalen en 
gedichten en ontmoet oude en nieuwe bekenden.

Houd www.piushaven.nl in de gaten voor het programma.



Theo is 51 jaar, getrouwd, vader van een zoon van 15 en een 
dochter van 17. Hij woont in de Armhoefse Akkers.

Beste werkgever
Mijn oog valt op een foto in de kamer van Theo. Ik zie dat La Poubelle in 2014 
dertiende is geworden in de verkiezing ‘Beste werkgever van Nederland’. Dat 
is nogal wat! “Ja, goed he?” zegt een trotse Theo. “We hebben een medewer-
kersonderzoek laten doen door Effectory. Dat is verplicht als je het Keurmerk 
voor kringloopbedrijven hebt, dan moet je regelmatig laten onderzoeken wat je 
medewerkers van je bedrijf vinden. En dan ding je dus mee naar die prijs. In 
totaal hebben bijna 350 bedrijven meegedaan. In de categorie tot 1000 werk-
nemers zijn we dus dertiende geworden.”

Dat zegt veel over hoe je het doet
“Hoe ík het doe? Hoe wíj het hier doen! Jazeker. Wij zijn een goed bedrijf met 
tevreden werknemers. En iedereen is belangrijk in wat hij of zij doet. Dat laten 
we de mensen voelen en dat voelen ze ook zo. Een erkenning voor iedereen 
dus.”

Diamantgroep
Sinds april 2011 is Theo de manager van La Poubelle. “Ja, wat heb ik daarvoor 
allemaal gedaan. Ik ben oorspronkelijk jurist. Daarin ben ik afgestudeerd. Ik 
heb een jaar of acht in de horeca gewerkt, bij ‘’t Elfde Gebod’. Daarna ben ik 
bij de gemeente terechtgekomen op Sociale Zaken, ik was daar consulent, later 
teammanager Fraudebestrijding, daarna teammanager Handhaving. Toen tipte 
iemand mij dat ze bij La Poubelle een manager zochten. En dat ben ik nu dus 
vierenhalf jaar met bijzonder veel plezier.” 
In de periode dat Theo bij La Poubelle terechtkwam, werd de stichting overge-
nomen door de Diamantgroep.

400 medewerkers
“Dagelijks werken er zo’n 130 mensen aan de Havendijk. In 2014 hebben 
hierin totaal 400 mensen gewerkt, variërend in duur van een paar weken tot 
een heel jaar. 20 daarvan zijn reguliere banen, waarvan 17 bij La Poubelle en 3 
bij ‘De Pollepel’, ons sociaal eetcafé. Dat zijn voornamelijk  leidinggevenden en 
begeleiders. Verder werken er zo’n 65 mensen vanuit de Sociale Werkvoorzie-
ning. De rest, het overgrote deel dus, werkt als vrijwilliger of reïntegratiekandi-
daat, soms met financiële steun vanuit de gemeente. 

Het leuke van La Poubelle is de diversiteit van de werknemers. Een gemêleerd 
gezelschap, zeg maar. Zo hebben we een vrijwilligster van 72 jaar die elke dag 
op haar brommertje hierheen komt om te werken en een 17-jarige jongen van 
de praktijkschool die hier een vak leert.”

Zak kleding
Hoe kan het dat er 400 mensen per jaar betrokken zijn bij de verkoop in een 
winkel? “Ja, je brengt je zak kleding hierheen. Die wordt eerst grof gesorteerd, 
kapotte kleren gaan meteen apart en worden verkocht als bijvoorbeeld poets-
doeken. Soms worden kleren gewassen of gestreken, er wordt gelabeld, en 
dan, uiteindelijk, komt het in de winkel terecht. 

Maar er is meer dan kleding. Je oude salontafel wordt geverfd, je fiets wordt 
opgeknapt en verkoopbaar gemaakt, we hebben een timmerwerkplaats waar 
je op bestelling banken of tafels kunt laten maken, de afdeling ‘Verhip’ maakt 
o.a. lampenkappen van restjes stof en knapt oude stoelen op, kortom: alles 
wat hier binnenkomt, gaat door meerdere handen voordat het uiteindelijk in de 
winkel terechtkomt.”

Hoe komen mensen bij La Poubelle terecht?
”Een aantal mensen wordt naar ons bemiddeld door de BBO (Bemiddelings- en 
begeleidingsorganisatie), het reïntegratiebedrijf van de Diamantgroep. Een deel 
komt van de gemeente, die worden bijvoorbeeld gestuurd door hun case-
manager bij Werk en Inkomen. En een groot deel komt er vanuit de Sociale 
Werkvoorziening van de Diamantgroep. Dat zijn allemaal mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. De bedoeling is dat mensen hier weer wennen aan 
de structuur van een baan, alles wat daarbij komt kijken. Dat is op tijd op je 
werk zijn, luisteren naar een baas, doen wat je moet doen, omgaan met col-
lega’s, etcetera. En met de intentie dat zoveel mogelijk mensen in het reguliere 
bedrijfsleven terechtkomen.” 

Ex-verslaafden
Het beeld dat veel mensen hebben van de medewerkers van La Poubelle is dat 
het ex-verslaafden zijn. Theo: “Het grootste deel bestaat toch uit mensen die 
om wat voor reden dan ook buiten de boot zijn gevallen of soms zelfs in een 
sociaal isolement zijn gekomen. Dat is zeker niet altijd door drank of drugs. Een 
aantal mensen is bijvoorbeeld door langdurige werkloosheid in financiële pro-
blemen gekomen en ziet even geen uitweg meer. Die krijgen hier de kans om 
zich hier uit te werken. En met resultaat. Je ziet mensen hier opbloeien. Er is 
weer een doel, je wordt gewaardeerd om wie je bent en wat je kunt en wat je 
doet. Iedereen heeft een kwaliteit en iedereen is hier even belangrijk. Mensen 
krijgen hier zelfrespect.”

Openheid
“Wat wij hoog in het vaandel hebben staan is openheid. Zo vertellen we iedere 
week aan de medewerkers hoe de verkoop gaat. Dan weten ze waar ze het 
voor doen. 

En ook belangrijk: iedereen krijgt aandacht. Ook als het even niet zo lekker 
gaat met een medewerker, dat kan ook in het privéleven zijn. Dan gaan we in 
gesprek met iemand en kijken we of en hoe we kunnen helpen.”

Concurrentie
Er zijn de laatste tijd veel kringloopbedrijven bijgekomen. Merken jullie daar 
iets van? “Ja wel iets, maar niet om wakker van te liggen. We draaien goed. La 
Poubelle is natuurlijk een begrip in Tilburg. We hebben ook de gunfactor, men-
sen brengen graag hun spullen naar ons en kopen graag bij ons. Koop je een 
kastje, dan koop je ook een stukje toekomst voor een van de medewerkers. Zo 
moet je het zien. En we blijven vernieuwen, mensen moeten verrast worden 
als ze hier binnenstappen. Dat lukt nog steeds aardig volgens mij. Daar maakt 
iedereen hier zich hard voor.” 

‘Iedereen is hier even belangrijk’
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Werken bij La Poubelle:
Theo van der Bruggen, manager

Tekst: José de Jonge
Foto: Toon van Kaam



Kerstmarkt
Voor diegenen die dit op tijd 

lezen: 28 november is er 

een Kerstmarkt bij 
La Poubelle. Met kerstman 

en glühwein. Iedereen is 

van harte welkom. En voor 

de rest van de activiteiten: 

hou de site in de gaten. 

www.lapoubelle.nl

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

Wie ben je en wat doe je?
Ik ben Luciënne Voets, moeder van vier kinderen... een druk gezin dus! 
Een paar maanden geleden ben ik ook nog oma geworden.
Ik woon nu drie jaar met veel plezier aan het koggeplein.
Veel mensen uit de wijk zullen me kennen van mijn kapsalon, Kapsalon 
Luciënne, in de Clercxstraat.      

Verliefd, verloofd of getrouwd?
Getrouwd met Ruud, de liefste man op aarde.

Wat is je favoriete boek?
Lezen doe ik erg weinig, kijk veel liever naar voetbal.
Rustig op de bank zitten met een boek is niet aan mij besteed.

Wat is je favoriete muziek?
Marco Borsato, Gordon, Rene Froger en op z’n tijd een goede smartlap.

Waarvoor mag je ‘s nachts wakker worden gemaakt?
Eigenlijk voor niets, maar bij uitzondering een vlucht naar een zonnig oord.

Wat vind je de mooiste plek in je omgeving?
De binnenstad en de Piushaven. 
Ergens een hapje eten, shoppen of een stukje wandelen vind ik heerlijk.

Wie zou je wel eens willen ontmoeten en waarom?
Gordon. Ik vind hem geweldig en hou wel van zijn humor.

Wat zou je veranderen als jij de burgemeester van Tilburg zou zijn?
Dan zou ik het pad bewandelen zoals Stekelenburg het had willen doen.

Waaraan zou je je laatste tientje uitgeven?
Dat zou ik zeker uitgeven aan KNGF Geleidehonden.

Wil je verder nog iets kwijt?
Voor iedereen die dit leest in deze leuke wijkkrant; De koffie,cappuccino,
latte machiatto of thee staat voor u klaar in de kapsalon in de Clercxstraat.

Aan wie zullen we deze vragen de volgende keer stellen?
Ik geef het stokje graag door aan Miel Nooijens.

11 vragen aan........ Luciënne Voets
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Foto: Luc Houet

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



Ma t/m Do:
Vrijdag:

15:00 - 24:00 uur
15:00 - 02:00 uur

Zaterdag:
Zondag:

15:00 - 02:00 uur
14:00 - 24:00 uur

Piushaven 22 www.burgemeesterjansen.nl
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“De Vink” bij Bet KolenMarijke haakt op bestelling
Tekst: Leonie BeerensTekst: José de Jonge

Foto’s: Hans van DongenFoto’s: Luc Houet

Zondag 11 oktober vond de maandelijkse vogelruilbeurs bij 
café Bet Kolen plaats. Een evenement waar vogelliefhebbers 
elke maand naar uitkijken maar dat voor mij een totaal nieuwe 
ervaring was. 

Op onze oproep ´Vertel over je leuke hobby´ reageerde Marijke 
Snelders uit de Dunantstraat.  Dus gingen wij op de koffie. 
Het zijkamertje in haar gezellige appartement ligt vol met poncho´s, stola´s en 
poppenwiegjes. Die laatste maakt Marijke met behulp van boterkuipjes. Daar 
haakt ze dan een wiegje omheen. “Eens kijken, mijn oudste dochter is 47. Dus 
ik denk zo’n jaar of  44”, antwoordt ze op mijn vraag hoe lang ze al haakt. Ze 
haakte haar eerste poncho voor haar driejarig dochtertje. “En toen ze moest 
trakteren op school maakte ik vijfentwintig poppenwiegjes.” 

Tijdens mijn queeste naar bijzondere 
zaken in de wijk stuitte ik online op 
de aankondiging van deze beurs van 
vogelvereniging De Vink, opgericht in 
1937 met een dus zeer respectabele 
leeftijd van 78 jaar. Bij binnenkomst 
werd ik warm verwelkomd door erelid 
Frans Schelle en lid Jan van der Snep 
die zich samen bekommerden om het 
entreegeld. ‘Leden mogen gratis de 
beurs bezoeken en niet-leden betalen 
een euro entree.’ Legt Jan uit.

Dat beide heren trots zijn op hun 
vereniging is een feit. Frans vertelt 
enthousiast over alle ins en outs van 
de Vinken. ‘We hebben over de 100 
leden. Elke tweede zondag van de 
maand hebben we hier de vogelbeurs 
en daar komen dan zo’n 300 mensen 
per keer op af.’ 

Ik besloot na het verzamelen van deze informatie eens een kijkje te nemen 
tussen alle vogels, mannen en een enkele dame. Tijdens mijn rondje voorzag 
Frans mij nog van het “Vinken-nieuws”, het ledenblad van de vereniging met 
aanvullende info. Tevens ontving ik een prachtig gelamineerd visitekaartje 
(met prachtige vogelfoto) voor alle overige vragen. Wat een vriendelijkheid!
Beide zalen van café Bet Kolen waren bezaaid met vogels in kooitjes, vogelvoer, 
accessoires, etc. Vogels in alle soorten, kleuren en maten. Met zoveel verschil-
lende vogels kun je je haast niet voorstellen dat ook daadwerkelijk ieder vogel-
tje tot een eigen soort behoort. 

Op zoek naar mijn innerlijke vogelinstinct moest ik na mijn rondje helaas con-
cluderen dat ik alleen de parkiet bij naam kon noemen. Om een praatje aan 
te knopen met een vogelliefhebber vroeg ik geïnteresseerd naar de soortnaam 
van een gekleurd vogeltje. De man keek mij met opgetrokken wenkbrauwen 
aan en al gauw besloot ik me te beperken tot het kijken naar de vogels, zonder 
het stellen van ‘domme’ vragen. 

En voor iedereen die wel meer dan één vogelsoort kan benoemen… u bent van 
harte welkom tijdens de volgende vogelbeurs op 13 december as. Ook organi-
seert de vereniging andere evenementen zoals bijvoorbeeld een kerstbingo op 
zaterdag 19 december. Kijk voor meer informatie op www.vvdevink.nl

Twee uur per avond
En ze is het dus blijven doen. Iedere avond zit Marijke twee uur te haken. “Ik 
doe het gewoon graag. Het is rustgevend. En je kunt het bij de televisie doen.” 
Een kinderponcho maakt ze in een avond. En een stola voor een volwassene, 
daar doet ze twee avonden over. “Allemaal mond-op-mondreclame”, zegt ze op 
de vraag hoe ze aan haar klanten komt. “Iedereen weet me te vinden. Ik heb 
ook altijd wat spullen achterin de auto liggen. Want dan ben ik op een verjaar-
dag of zo en dan vraagt iemand of ik voor haar een stola of een poncho kan 
maken en dan haal ik wat uit de achterbak. En vaak zit daar dan al een goeie 
bij en kan ik meteen afrekenen”, lacht Marijke. 

Zeeman
Nee, verdienen doet ze er niet aan. “Dat wil ik ook helemaal niet. Ik doe het 
graag. Ik vraag vijf euro voor een kinderponcho en een tientje voor een stola 
voor een volwassene. En de poppenwiegjes zijn ook vijf euro. Dat zijn de kos-
ten van de wol.” Marijke is een goeie klant van de Zeeman. 

Zwart met roze
Mensen kunnen zelf de kleuren bepalen. Vanmiddag nog kreeg Marijke een 
telefoontje van een vrouw van de Bingo of ze voor haar een zwart met roze 
stola kon maken. En ze heeft nog een paar opdrachten waar ze mee bezig is. 
Genoeg te doen dus. “Nee, mijn handen staan nooit stil.”

Bellen
Ja hoor, haar telefoonnummer mag in de wijkkrant. “Als mensen iets willen 
bestellen, dan bellen ze maar. Er liggen ook een paar werkjes van me in die 
kastenwinkel aan de Piushaven. Kunnen mensen ook gaan kijken”, zegt Marij-
ke. Als ik bij haar wegga, krijg ik twee gehaakte cols van Marijke mee. Ik ben 
er blij me. Ze zwaait me vrolijk uit. Ik denk dat ze al weer zit te haken als ik 
nog in de lift sta. Het telefoonnummer van Marijke is 0651374391
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Wethouder Verkeer en Panta Rhei pakken verkeersveiligheid aan
Op obs Panta Rhei aan de Galjoenstraat is de verkeerssituatie voor het halen 
en brengen heringericht om de veiligheid te vergroten. De schooldirectie (Wies 
van Berkel), de wethouder van verkeer (Mario Jacobs) en zijn team Veiligheid 
Wijken (Bianca van Oirschot) en een ouder (Imke Breedveld) hebben hierbij 
samengewerkt.

Eerst zijn er door ouders verkeerstellingen uitgevoerd. De tellingen waren 
nodig om het aantal verkeersbewegingen en het verkeersgedrag in kaart te 
brengen bij het halen en brengen van de kinderen rondom school. Hieruit 
bleek dat gemiddeld 40 auto’s en 55 fietsers in een tijdsbestek van 15 minuten 
gebruikmaken van de openbare ruimte. Veel auto’s werden op de stoep tegen-
over school en ook in de Lanciersstraat geparkeerd. Ook stonden er veel fietsen 
los op de stoep of vielen deze om (op de kinderen). Kortom allerlei onwense-
lijke en gevaarlijke situaties die aangepakt zijn.

De volgende praktische maatregelen zijn doorgevoerd:
• Aanduiding SCHOOLZONE bij de ingang van de Galjoenstraat en Lanciers-

straat
• Plaatsing van extra verkeersbeugels, waardoor er meer fietsen geparkeerd 

kunnen worden
• Parkeerverbod aan de overzijde van de school in de Galjoenstraat
• Gebruik KISS en RIDE strook uitsluitend voor afzetten kinderen en niet 

voor te parkeren
• Stimuleren te voet of op de fiets te komen of alleen te parkeren in de vak-

ken als ouders school willen inlopen
• Oversteekpaaltjes en anti-autopaaltjes bij de verkeersdrempels 
• Vergroting en verbreding stoep bij de verkeersdrempels, waardoor kinderen 

nu beter kunnen oversteken en goed zicht hebben
• Realisatie van een extra poort voor fietsers rechts naast BSO Lanciers-

straat, waardoor meer spreiding en ook ouders hier de fiets in de poort 
kunnen parkeren i.p.v. op de stoep

• Opstellen verkeersplan met verkeersregels voor ouders
• Voorlichting aan (nieuwe) ouders via de nieuwsbrieven over verkeersplan 

en tijden gratis en betaald parkeren

• Openstellen slagboom BSO en parkeervakken school tussen 16.30 en 
18.30 uur voor ouders die na het werk met de auto kind op BSO ophalen

• Verkeersles aan kinderen over het verkeersplan van school
• Grabbelton met verkeersprijzen voor de kinderen
• Toezicht door de schooldirectie en ouders op het verkeersplan

Komende periode wordt door de school verder gewerkt aan het in stand hou-
den van de genomen maatregelen. Hiervoor zijn periodieke toezichtrondes 
gepland door de schooldirectie met ouders. Ook worden ouders via jaarlijkse 
ouderavonden structureel geïnformeerd over het verkeersbeleid van de school. 
Het zoveel mogelijk te voet of op de fiets komen wordt hierbij gepromoot.
Kortom veel praktische acties die leiden tot een veiligere situatie bij het halen 
en brengen van de kinderen naar de Panta Rhei. En ook acties die bijdragen 
aan een veiliger en bewust gebruik van de woonomgeving.

Vrijdagavond 18 december opent in Wijkcentrum Koningshaven 
een foto-expositie van vier vaste fotografen van deze wijkkrant. 
Vanaf 19:00 uur kunt u door de fotografen persoonlijk geselecteerd eigen werk 
bekijken in diverse ruimten van het wijkcentrum. De fotografen zijn: 
Ans Beerens, Toon van Kaam, Hans van Dongen en Luc Houët.

Een avond om niet te missen...

Vanaf 20.00 uur verzorgt het koor 
Gouden Mix een avondvullend pro-
gramma met nummers uit hun eigen 
repertoire en kerstliederen. 

Dit alles is gratis toegankelijk en 
wordt u aangeboden door de project-
groep Wijkcentrum Koningshaven en 
Wijkraad Koningshaven. Koor Gouden Mix

Winnen?

Vorige winnaar

Weet je welke cijfers er in 
de gekleurde vakjes met 
de letters a, b en c moeten 
staan?

Stuur uiterlijk eind december je 
drie antwoorden (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 
Konings haven: p/a Cenakel 36 - 
5022 KL Tilburg
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a

b

c

Henk Heerkens, winnaar van de 
puzzelwedstrijd van de vorige Wijk-
krant is erg blij met de gewonnen
Cadeaubon van Doncurado

Gefeliciteerd Henk!

Wethouder Verkeer en Panta Rhei pakken verkeersveiligheid aan Tekst: Imke Breedveld
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Maurice bij de opening van Wijk- en gezondheidscentrum Koningshaven

Begin oktober sta ik samen met mijn moeder (tevens de foto-
graaf van dit artikel) op de stoep bij flamencogitarist Maurice 
Leenaars. Deze bijzondere muzikant gaat ons hopelijk meer 
vertellen over zijn muzikale keuzes want het spelen van 
flamencomuziek is immers niet gangbaar.
Met een lekker glas thee nestel ik me in een van de stoelen die in de tuinkamer 
staan. De kamer straalt muzikaliteit uit: er liggen vellen beschreven blad-
muziek, pakjes snaren en andere gitaaraccessoires zoals een voetenbankje. 
De kamer is licht en er hangt een creatieve sfeer. Ik kan me voorstellen dat 
iemand hier de ruimte vindt om muziek te creëren.

‘Ik wist als kind al dat ik flamenco wilde spelen.’
Maurice begint te vertellen over muzikale verleden. ‘Als jochie van zeven was 
ik al weg van flamencomuziek. Mijn ouders draaiden de muziek en mijn vader 
leerde me wat flamenco-achtige dingen op zijn gitaar. Ik wist toen eigenlijk al 
dat ik dát wilde doen.’
Zijn muzikale opleiding begon echter met het spelen van blokfluit. ‘Ik wilde dat 
per se’, licht Leenaars toe, ‘maar omdat mijn zus ook op les zat. Na één les had 
ik wat mij betreft genoeg gefloten maar mijn ouders hadden helaas al betaald 
voor een heel jaar. Tussendoor ben ik zelf begonnen met gitaar spelen.’
Toen Maurice eindelijk gitaar mocht spelen op de muziekschool, werd hem op 
9-jarige leeftijd verteld dat hij al te oud was om nog flamenco te leren spelen. 
De leraar legde uit dat je in Spanje geboren en getogen moest zijn om de fla-
menco te leren spelen. Het werd snel duidelijk dat men klassieke muziek beter 
vond. Het verleden van klassieke muziek was immers veel rijker, vond men. 
Als 9-jarig ventje geloofde Maurice dat verhaal en klampte hij zich vast aan de 
klassieke opleiding die de muziekschool hem bood. Al snel bleek dat hij buiten-
gewoon talentvol was.

‘Klassieke muziek past gewoon niet bij me’
Later rolde Maurice dan ook zo het conservatorium binnen. Hij herinnert zich 
in het bijzonder zijn vierde studiejaar. Via een studiegenoot hoorde hij dat de 
nieuwe elpee van zijn idool Paco de Lucía op de planken lag. Diezelfde mid-
dag wist hij na zijn muziekles het allerlaatste exemplaar op de kop te tikken. 

Op bezoek bij.... Maurice Leenaars
Tekst: Leonie Beerens Fotografie: Ans Beerens

Al luisterend ontdekte Maurice dat Paco de Lucía een nieuwe draai aan zijn 
muziek had gegeven. Iets waar hij in eerste instantie enorm aan moest wen-
nen. Maar hoe vaker hij luisterde, hoe meer hij de muziek begreep en hoe 
meer hij verlangde naar de flamenco. In de zomervakantie van dat jaar liftte 
hij dan ook spontaan naar Spanje om daar de zomer door te brengen. Hij werd 
weer geconfronteerd met het feit dat klassieke muziek niet bij hem paste maar 
tegelijkertijd herinnerde hij zich de woorden van de muziekleraar: ‘Je bent te 
oud om dit nog te leren.’ Na de zomervakantie is Maurice zich gaan verdiepen 
in Latijns-Amerikaanse en Modern-Klassieke muziek. Maar op het conservato-
rium, waar hij zijn laatste jaar inging, begrepen ze deze harde en flamenco-
achtige manier van spelen niet. 

Het kwam Maurice ter ore dat het conservatorium in Rotterdam een afdeling 
wereldmuziek had waar Flamenco gegeven werd door een assistent van een 
grote flamencogitarist. Maurice besloot auditie te doen voor zowel de flamenco- 
als de klassieke opleiding, en werd toegelaten. Vol verwachting begon hij aan 
zijn eerste klassieke les maar wat bleek… de leraar wilde Maurice een techniek 
aanleren die hij niet fijn vond. Daarnaast speelde de leraar ook nog eens vrij 
slordig. Na deze eerste en tevens laatste les, maakte Maurice zijn laatste jaar 
conservatorium in Tilburg af. Het laatste jaar bestond uit een dag per week 
klassieke les. De overige zes dagen waren ter voorbereiding van het eindexa-
men. Dikke pret, want die zes dagen besteedde hij aan zelfstudie voor flamen-
comuziek. Hij deed dit door te luisteren naar bandjes en elpees en bepaalde 
ritmische structuren te ontdekken en na te spelen. Met als basis zijn theorie en 
de luistergeschiedenis uit zijn jeugd, kwam hij daar heel ver mee.

‘Door dat jaar in Sevilla vond ik meer diepgang in muziek.’
Na zijn opleiding heeft Maurice een jaar in Sevilla gewoond. Door zich te 
mengen met het volk, dansers en zangers vond hij nog meer diepgang in zijn 
muziek. Tegenwoordig staat hij bekend om zijn prachtige flamencogitaarspel 
en speelt daarnaast samen met diverse andere muzikanten. Tijdens de opening 
van het nieuwe wijkcentrum heeft hij ook een optreden gegeven.
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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. 

Na meer dan een jaar renoveren en verbouwen heeft Falcon 
officieel haar deuren heropend. Wethouder Berend de Vries en 
eigenaar Martin Huijbregts presenteerden tijdens een feeste-
lijke opening in oktober 2015 het nieuwe ‘jasje’ van Falcon. 
De oude regenjassenfabriek is getransformeerd tot horeca en winkelbeleving 
aan de Piushaven. In de twee hallen van het monumentale gebouw komen 
eten, drinken, winkelen en werken onder één dak samen. 

Van toen tot nuFalcon: creatief trefpunt aan de haven Tekst en fotografie: Luc Houet

Fotografie: Ans BeerensTekst: Esmee Meijs

Foto: Luc Houet

Foto: Regionaal archief

De toren van de parochie
In 1965 verhuisde de parochie 
Koningshoeven haar kerkdiensten 
naar een nieuw gebouwde kerk 
op het Lourdesplein. De nieuwe 
Lourdeskerk werd gebouwd in de 
typische stijl van de wederopbouw. 
Vele Tilburgers werden in ruim 
30 jaar in deze kerk gedoopt, en 
evenzoveel uitvaarten werden er 
verzorgd; een plek vol emoties. 
Totdat in 1998 de allerlaatste 
dienst plaats had. Het gebouw 
stond vanaf dat moment op de 
nominatie gesloopt te worden en 
werd tijdelijk gebruikt als opslag- 
en atelierruimte. In 2006 is nog 
onderzocht of het gebouw de 
monumentale status kon krijgen. 
Een grote brand in maart 2007 
verwoestte het gebouw volledig 
waardoor die vraag onbeantwoord 
bleef. Gelukkig bleef de toren ongeschonden en bewaard en verwelkomt hij 
nog steeds elke wijkgenoot bij thuiskomst.

Horeca & retail
Eigenaar Martin liep al sinds 1995 rond met het plan om het Falcon-pand te 
renoveren. Martin legt uit: ”Falcon is het trefpunt aan de haven waar kennis, 
kunde en creativiteit op het gebied van retail en horeca samenkomen. Door de 
samenwerking van de ondernemers ontstaat er een kruisbestuiving die zowel 
voor de ondernemers als bezoekers heel interessant is. Er is een groot aanbod 
van unieke producten. Het is dus erg interessant om Falcon als gast te bezoe-
ken en te beleven.”

Falcon & de Piushaven
De Piushaven was historisch 
gezien al een perfecte locatie 
door de ligging aan het water en 
het nabije stadscentrum. Martin: 
“Deze elementen zijn nog steeds 
de kracht van de locatie van 
Falcon. De klanten van nu vinden 
de bereikbaarheid en ligging heel 
belangrijk en het is aan de haven 
natuurlijk heel goed toeven: 
de Piushaven is een hotspot van 
Tilburg geworden.”

Kom eens een kijkje nemen!
Martin: “Het Falcon-pand is heer-
lijk ruim en heeft een uniek shed-
dak waardoor we altijd het mooie 
noorderlicht binnen krijgen. Dit 
heeft een zeer positieve invloed 
op de sfeer. Daarnaast vullen 

shop-in-shop

HEIKESTRAAT 64  

 pasfoto
tilburg.nl

alle ondernemers elkaar aan, dat zorgt voor een creatieve mix van producten, 
diensten en disciplines. In één van de hallen vindt u ‘The Cubes’ waar kleine 
en grote ondernemers hun product, dienst of werk kunnen tonen. Ons motto is 
‘delen is vermenigvuldigen’ en dat gebeurt hier elke dag. 
Kom eens een kijkje nemen!” 
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Ik kan het me nog goed herinneren; altijd als ik bij mijn oma 
was hoorde ik dat heerlijk rustgevende, nostalgische geluid van 
het tikken van de klok. Toen ik bij Niels Boers binnenstapte, 
besefte ik ineens hoe zelden je dit geluid tegenwoordig nog 
hoort. Hoe kom je erbij om klokkenmaker te worden?
Na een aantal maanden Rockacademie besluit Niels Boers (31) dat dit het niet 
is voor hem. Een vriend van hem wil goudsmid worden en Niels gaat mee naar 
een open dag op de Vakschool Schoonhoven. Daar komt hij voor het eerst in 
aanraking met het vak klokkenmaker. Zijn interesse is gewekt; de techniek en 
het precisiewerk spreken hem enorm aan en hij besluit zich in te schrijven voor 
de opleiding. Tijdens de opleiding loopt Niels stage in Den Bosch bij antiquair 
Frank van Nuus. Hier blijft hij vier jaar werken en leren tot hij het vak helemaal 
onder de knie heeft. Daarna volgt een studie bestuurskunde van vier jaar en 
dan is het moment daar dat Niels zijn eigen bedrijf opzet: Boers Klokken; de 
enige professionele klokkenmaker in Tilburg en omstreken.

Ambachtelijk beroep: Klokkenmaker
Tekst: Carla Segers Fotografie: Hans van Dongen
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Er zijn nog maar 50 tot 60 professionele klokkenmakers in Nederland dus als er 
iemand stopt dan ben ik er snel bij. Op die manier kom ik vaak nog aan goede 
gereedschappen en materialen. Mijn Zwitserse draaibank uit 1954 heb ik overi-
gens op Marktplaats gevonden’. 

Grandfather Clock
Trots vertelt Niels me dat hij net een bijzonder project heeft afgerond: 
‘Grandfather Clock’.  Dit is een stijlvolle vibrator met een omhulsel van glas en 
het uurwerk van messing en staal. Het geheel naar design van Bastiaan Buijs, 
het mechaniek door Niels ontworpen en gemaakt was te zien op de Dutch 
Design Week. Op het moment dat Bastiaan Niels belde met de vraag of hij 
wilde meewerken heeft hij geen moment getwijfeld en meteen ja gezegd. Zon-
der spijt; er is internationale interesse naar dit prachtige kunstobject! 
Als laatste nog een kleine tip van de expert: Laat elke 6 tot 7 jaar de olie in je 
klok vervangen. Daarmee verleng je de levensduur aanzienlijk!

Zoals het klokje thuis tikt….
Niels komt werkelijk alle soorten 
klokken tegen. De variatie is groot 
in uiterlijk en techniek. Erfstukken 
met een grote emotionele waarde 
en antieke werken die gerestaureerd 
moeten worden. In de loop der tijd 
herkent hij steeds meer wie een klok 
heeft gemaakt. De graveur van de 
wijzerplaat zet altijd zijn initialen en 
aan de manier waarop het uurwerk 
in elkaar is gezet herken je een klokkenmakersfamilie. ‘Als een klok ermee 
stopt dan missen mensen het geluid echt enorm’. Snel met je uurwerk naar 
Boers Klokken dus. Maar hoe krijg je zo’n enorm grote staande klok in het ate-
lier? Het uurwerk en de gewichten haal je eruit, de slinger gaat eraf en de kast 
blijft staan. Is het makkelijk om aan materialen te komen aangezien je met 
zulke oude klokken werkt? Niels geeft aan dat dit wel steeds moeilijker wordt. 
‘Veel gereedschappen worden niet meer verkocht en moet ik zelf maken. 



Ken je dat verhaal van die vier vrienden die een avondje lekker 
gingen eten en drinken en voor ze het wisten hun eigen bier op 
de markt brachten? Lees hier het verhaal van Nico, Rob, Fred en 
André; de heren van brouwerij Fier Bier.
Ik spreek Nico van Zon, een van de brouwers van Fier Bier, in de brouwerij 
onder het genot van een Fier Blondje. Op 17 oktober vierde Fier Bier haar 
1-jarig bestaan. Hoe het zo gekomen is? Nico vertelt: ‘Ik geef rondleidingen in 

Een fier biertje

Ten voeten uit: Thea van Beers

Tekst: Carla Segers

Tekst: Katrien van Burken

Fotografie: Jan Nieuwstad

Fotografie: Jan Nieuwstad

Museumbrouwerij de Roos in Hilva-
renbeek. Op een dag hadden Fred, 
Rob, André en ik met onze vrouwen 
afgesproken om een rondleiding te 
doen, daarna gezellig wat te drin-
ken en af te sluiten met een etentje. 
We kennen elkaar al jaren! Die dag 
kwamen we op het idee om een 
brouwcursus te gaan volgen en van 
het een kwam het ander. Via Moni-
que, de vriendin van Fred, kwamen 
we daarna in de Bouwplaats terecht 
waar we alles vonden wat we nodig 
hebben. We gingen aan de slag en 
zie hier!’. De brouwerij bestaat uit 
twee geschakelde blokhutten met 
daarin alle benodigdheden om bier 
te kunnen brouwen. Klein maar ongelofelijk praktisch en slim ingericht. Met 
als pronkstuk de omgebouwde po-stoel waarin nu een gasbrander zit zodat 
het brouwsel hier lekker op kan pruttelen. Daarnaast is er een opslagruimte en 
een klimaatkamer waar het bier kan (na)gisten.

Een uit de kluiten gewassen hobby
[tekst] Ondertussen staan er bij Fier Bier al negen biersoorten op de kaart 
waaronder het Fier Blondje (een blond bier), het Mniekske (vernoemd naar 
Monique uiteraard), Ophef (Weizen bier) en de Witte Janus (een in de Janus 
loods gebrouwen wit bier). Een van de nieuwste creaties is een whisky-bier 
wat tijdens de laatste proeverij gretig aftrek vond en daarna snel opnieuw 
gebrouwen is. Uiteraard is er een speciaal donker kerstbiertje op komst; de 
Zwarte Koekoek. De heren bedenken, brouwen, ontwerpen een etiket en zien 
daarna of het aanslaat. 

Het is echt een hobby, die overigens wel een tikkeltje uit de kluiten gewassen 
raakt en een bepaald fanatisme oproept; Fier Bier deed mee aan de verkiezing 
van Brabants Beste Bier met Unne Vandaal waarmee ze goed gepresteerd 
hebben.

Fierproeverij en open brouwdagen
Wat doe je met al dat heerlijke bier? Lekker opdrinken natuurlijk. Regelmatig 
organiseert Fier Bier hun Fierproeverijen. Deze worden aangekondigd via Face-
book en iedereen is welkom om een biertje te komen proeven. Dit onder het 
genot van een Abdijkaasje en ambachtelijk gebakken Bostelbrood. Dit brood 
wordt gebakken van het bostel (graan) wat overblijft tijdens het brouwproces. 
Daarnaast kun je ook een kijkje nemen bij een van de open brouwdagen. Je 
ziet dan hoe het brouwen in zijn werk gaat, kunt al je vragen stellen en uiter-
aard ook proeven van het eindresultaat. Al luisterend naar Nico genoot ik van 
de creativiteit en de ongedwongenheid die heerst bij de makers van Fier Bier. 

Ben je nieuwsgierig naar 

al dat heerlijks wat in de 

Galjoenstraat gebrouwen 

wordt? Houd de Facebook 

pagina van Fier Bier in de 

gaten en kom langs op 
een van de Fierproeverijen 

of open brouwdagen.
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“Ik heb weleens iemand 
geholpen die al twee dagen 
de hik had!”
Ik  zit op een bijzonder fijne plek 
voor een interview vandaag. Het 
is er lekker warm en er heerst een 
serene rust. Mijn schoenen en sok-
ken zijn uit en er is mij beloofd dat ik 
na het interview een korte voetmas-
sage mag ontvangen. Dat lijkt me 
een goed plan. 

Aandacht
“Je voeten weerspiegelen je hele 
lichaam”. Voetreflextherapeute Thea 
van Beers vertelt enthousiast en met 
een glimlach. Naast haar jarenlange 
werk in de zorg runt zij sinds afge-
lopen januari een praktijk aan huis 
in de Leenherenstraat.  “Ik merkte 
dat in de zorg de laatste  jaren de 
aandacht voor het individu steeds 

minder werd. Ik zocht verdieping in 
mijn werk”. Deze verdieping heeft 
Thea gevonden in voetreflexthera-
pie. Door het zelf te ondergaan wist 
ze dat dit precies was wat ze zocht. 
Thea begon de opleiding hiervoor 
en liep onder andere stage in China. 
“Ik liep stage in een ziekenhuis met 
slechtziende artsen.  Dat was heel 
bijzonder. Het werd me duidelijk dat 
je om echt te voelen je ogen niet 
hoeft te gebruiken!”. 

Balans
Voetreflextherapie kijkt naar de 
mens als geheel, zowel lichamelijk 
als geestelijk. “Je probeert samen 
met iemand de balans terug te 
vinden en leert iemand kijken naar 
zichzelf”.  Buiten massages van de 
voeten, onderbenen, armen, hoofd 
en/of schouders kunnen adviezen 

over voeding en leefstijl  bij de 
behandeling horen. “Deze vorm van 
aandacht geven aan mensen brengt 
mij voldoening”, zegt Thea.  Men-
sen met onder andere hoofdpijn- en 
spanningsklachten maar ook met 
spijsverterings- of gewrichtsklachten 
hebben veel baat bij de behandelin-
gen van Thea. 

Aan huis
Thea heeft haar praktijk op de eer-
ste verdieping van haar woonhuis, 
midden in de wijk Fatima.  Het is 
een professioneel ingerichte plek. 
Ze heeft enkele klanten uit de wijk 
maar ook mensen van verder weg. 
Haar plan is om in de toekomst meer 
met acupunctuur te gaan doen, daar 
volgt ze op dit moment een opleiding 
voor. 

Tot slot mag ik, na een korte ana-
lyse van mijn voeten, de ‘helende 
handen’ van Thea zelf ervaren. Een 
beetje ‘vitaler’ stap ik daarna op mijn 
fiets…

Meer informatie? 
Kijk op www.theflex.nl

Nico van Zon
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By Tammy: lekker Moluks-Indisch 
eten aan de Piushaven Tekst: Katrien van Burken

Fotografie: Toon van Kaam

Tamara Rutumalessy
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Dr Martine Schrage

Wie schrijft die blijft

Het was de warmste één 
november sinds het begin 
van de metingen. De ochtend 
nog zacht genoeg om buiten 
te zitten. Ik zit beschut op 
mijn terrasje. 
Karamel, de zwarte kat van de buren 
met het hippe fluoroze halsbandje, 
scherpt haar nagels aan de stam van 
het treurwilgje dat bijna alle blad 
verloren is. De bovenste takken van 
de struik eronder dragen schitterend 
geel-oranje blad, daaronder is het 
nog groen.

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

De beukenhaag die dit binnentuintje afschermt tot een intiem hoekje verkleurt 
in een verticale verdeling: om en om een baan geel en groen.
Musjes kwetteren, bij elk windvlaagje dwarrelen er nieuwe smalle treurwilg-
blaadjes op het pas gemaaide gras en ik kijk uit over al deze herfstpracht 
met een dampende kop koffie in mijn handen. Het is zo mooi dat ik het wil 
opschrijven, bewaren, vasthouden. Aangespoord door wat ik zie en wat ik lees. 
Schoonheid inspireert, net als passie en volharding inspireren. 

De passie die ik zag bij schrijfster Lara Taveirne onlangs bij ‘Van Gils en gas-
ten’, een fijne televisieshow die ervan droomt de Belgische DWDD te worden. 
Lara heeft de debuutprijs 2015 gewonnen voor haar boek ‘De kinderen van 
Calais’. Ze woont voor niks in een oud sober (dat is een understatement) 
sluiswachtershuisje met haar man en kinderen. Het huisje had vijf jaar leeg 
gestaan, was onderkomen en had geen stromend water. Toch werd ze er 
meteen verliefd op, en schreef een brief naar de eigenaar met de vraag of ze 
er mocht wonen. Dat mocht. Hij had slechts één voorwaarde: dat ze er geluk-
kig zou zijn. Dat was zijn huurprijs. Dit verzin ik niet, dit vertelde ze echt. En 
ook dat ze zo blij was dat ze echt schrijfster was geworden. Daarvan droomde 
ze als kind al, en nu zei de wereld haar met die debuutprijs: ‘Ja, je bent echt 
schrijfster. ’Om de zoveel tijd, komt de huisbaas het haar weer eens vragen, of 
ze nog gelukkig is. En dat lukt Lara wonderwel goed, als ze maar mag blijven 
schrijven.

Ondertussen zet een merel op de dakrand bij de buren een nieuw lied in. Ik 
leg het tijdschrift neer waarin ik net een interview heb gelezen met schrijver 
Tommy Wieringa. Hij vertelt over zijn kippen: ‘Als je gelukkig wil zijn, moet je 
kippen kopen. Zoals kippen eieren maken van al het afval dat je hen voert, zo 
komt een goed schrijver tot zijn werk. Uiteindelijk is het allemaal alchemie: van 
modder maak je goud.’

Zo kan alles een verhaal worden, en vormen deze verhalen onze levens. Vaak 
zie ik ook in mijn werk hoe het opschrijven van hun verhalen mensen kan hel-
pen. Ik heb altijd een stapel schriftjes liggen in de kast in mijn spreekkamer, en 
geregeld geef ik een patiënt zo’n maagdelijk schriftje mee. Met een schrijfop-
dracht. Zo’n schrijfopdracht kan van alles zijn:
Een rustmomentje net voor het slapengaan bij een kind dat last heeft van 
nachtmerries en zo al schrijvend met papa of mama even de dag doorneemt. 
Een momentje om elke dag even bewust stil te staan bij wat er goed was die 
dag. Om te zien dat het echt niet alleen maar ellende is.
Of voor het eerst van je leven aan iemand het verhaal van een jeugdtrauma 
vertellen. Via zinnen op papier. Omdat het té moeilijk is om erover te praten, 
maar delen noodzakelijk is. Omdat je anders knapt.

Gaan we naar Mac Donalds?” vraagt een vader aan zijn zoon. 
“Nee, ik wil naar By Tammy!” antwoordt het kind. 
Tamara Rutumalessy, eigenaar van ‘By Tammy’ wordt blij van dit soort uitspra-
ken. Het betekent dat haar droom, lekker Moluks en Indisch koken voor ande-
ren in een eigen zaak, uit aan het komen is. 

Droom
Tamara, moeder van vier kinderen en ook al oma van twee kleinkinderen, 
combineert het drukke gezinsleven met een eigen horecazaak. En dat lukt haar 
goed. Zoals het gebruikelijk is in de Molukse gemeenschap helpt de familie een 
handje mee. Moeder kan invallen als haar dochter een keer niet kan en Tamara 
leert haar tweede dochter nu de kneepjes van het vak.
Tamara wilde altijd al een eigen zaak en heeft kunnen ‘proefdraaien’ toen ze tij-
delijk een Turks eethuis in de Heuvelpoort overnam. Dat werd een succes, haar 
gerechten smaken de Tilburgers goed. Toen de zaak in de Heuvelpoort sloot 
diende de ruimte in het Piushavengebied zich aan. Na lang wikken en wegen 
heeft Tamara de sprong gewaagd, met hulp en advies van familie en vrienden. 

Roze
Het eethuis van Tamara is eind juni van dit jaar geopend aan de Kempenaars-
plaats. Je kunt er afhalen maar ook lekker zitten.
Het interieur van  ‘By Tammy’ ziet er fris en strak uit. “Anders dan de meeste 
Molukse restaurants, die vaak donker zijn van binnen”, zegt Tamara. 
“Ik  ben hier elke dag dus wil ik me hier wel thuis voelen. Ik heb roze gekozen 
als kleur voor op de muur achter de bar. Dat vond mijn man maar niks maar ik 
heb mijn zin doorgezet. Ik ben trots op de mooie houten bar en alle meubels 
die voor mij gemaakt zijn. Het is helemaal mijn stijl. Ik ga het nog wel een 
beetje meer aankleden, maar dat komt nog wel.”

Spekkoek en aardappels
Op de kaart vind je, naast typisch Molukse gerechten, ook Indische gerechten 
zoals Bami en Rendang. Het plan van Tamara is om in het restaurant ‘Molukse 
tapas’ te gaan serveren; je deelt samen kleine hapjes. Ze gaat daar ook een 
verrassingsbord bijzetten zodat haar gasten geprikkeld worden door nieuwe 
gerechten en smaken. “Veel mensen kennen de Moluks-Indische keuken nog 
niet zo goed en weten niet wat ze moeten kiezen. Zo proeven ze van alles wat”, 
zegt Tamara. De kaart wordt nog uitgebreid met toetjes, waaronder de favo-
riete spekkoek en hartige broodjes met bijvoorbeeld saté. 

Tamara heeft een heleboel ideeën om haar eethuis nog meer ‘op de kaart’ te 
gaan zetten. Ik zou zeggen, zet de deur wagenwijd open. Het ruikt zo lekker 
in de zaak, daar krijg je vanzelf trek van! Maar we zullen nog genoeg van ‘By 
Tammy’ gaan horen, dat is zeker. Op de vraag ‘wat is eigenlijk jouw favoriete 
gerecht?’ komt een verrassend antwoord: “Stamppot! Ik moet al heel de dag 
proeven in de keuken en dan heb ik zelf ’s avonds vooral zin in aardappels. 
Of stoofvlees met rode kool”, lacht Tamara.    

Schrijven vertraagt ons denken, en 
ordent gedachten. Altijd weer verbaast 
het me hoe snel we tot de kern van het 
probleem door kunnen dringen als we 
samen bekijken wat er uiteindelijk op 
papier is gekomen. Een rechtstreeks 
inkijkje in de geest. Dat alleen helpt al 
enorm. Want vaak valt wat er aan de 
hand is niet echt op te lossen. 

Wie schrijft die blijft. 
Goud uit de modder, zegt Tommy 
Wieringa
Eieren van afval
En goud in de grond van Broekhoven.

Het genot van dit herfstmomentje staat 
nu ook op papier. Daar kan ik de hele 
lange koude winter naar terug grijpen. 
Zo vaak ik maar wil.

fysiotherapie

bekkenfysiotherapie

oedeemtherapie

dry needling

013 - 536 49 44 www.fysiotilburg.nlBarkstraat 29 
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De Dijk stond als een van de eerste bands in de vernieuwde 013

Foto: Toon van Kaam

Zes maanden slopen en (ver)
bouwen levert een geheel 
vernieuwd 013 op. Er is meer 
ruimte en comfort gecreëerd 
voor bezoekers en artiesten. 
Wijkkrant Koningshaven sprak 
met algemeen directeur Frens 
Frijns. 
“Als je binnenkomt zie je veel glas, 
beton en staal. Je ziet veel zwart en 
grijs. Op die manier komt het podium 
goed tot zijn recht. 013 is stoer en 
robuust: het blijft een popzaal, geen 
fancy theater.” Aldus Frens Frijns. 

Tilburg is trots op nieuwe 013
Tekst: Esmee Meijs Fotografie: Toon van Kaam & Hans van Dongen

Meer bezoekers 
In de grote zaal van 013 is er ruimte voor 3.000 muziekliefhebbers (voorheen 
2.000 bezoekers) en de kleine zaal biedt aan 700 bezoekers plek (voorheen 
325). Frens Frijns: “013 was 17 jaar geleden het eerste poppodium in de 
omgeving. Anno 2015 was het tijd voor modernisering. We hebben ook een 
hoop zaken achter de schermen aangepast, zoals technologie, licht en geluid. 
Bovendien hebben we logistieke verbeteringen gemaakt voor zowel bezoeker, 
artiest en omwonenden.”

Groot, maar intiem  
De grote zaal van 013 is uitgerust met mobiele wanden van zo’n 3 meter hoog-
te waardoor de zaal verkleind kan worden. “Door de flexibiliteit van de grote 

zaal kunnen we bij iedere show ‘het uitverkochte gevoel’ creëren. De zalen zijn 
beter, mooier én intiemer geworden. Daar ben ik enorm trots op!” Aldus Frens 
Frijns. 

Na de ‘make-over’....
Frens Frijns: “Kom je comfortabel binnen, zijn er geen lange wachtrijen, bestel 
je een drankje aan een grote bar, heb je ruimte op de dansvloer en voelt de 
zaal intiemer aan, terwijl er meer mensen samen met jou van de muziek staan 
te genieten.” 

Frens Frijns

De nieuwe grote zaal

Caro Emerald op de avond van de heropening

Foto: Toon van Kaam

Foto: Toon van Kaam

Foto: Hans van Dongen
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Foto: Toon van Kaam

Foto: Toon van Kaam

Foto: Ans Beerens

Foto: Ans Beerens

Foto: Ans Beerens

17 oktober j.l. werd het nieuwe wijkcentrum ‘Koningshaven’ 
in het oude Fratershuis aan de Kruisvaardersstraat 32 geopend. 
De opening werd verricht door wethouder Berend de Vries die 
samen met de kinderen van Fatima een muur van de blokken 
van Blocksofjoy omgooide. 
We spreken Leon de Roij, van de bewonerscommissie Fatima. “In 2010 gingen 
de fraters weg en werd het fratershuis gekocht door vastgoedontwikkelaar 
GroepsCare. Omdat het wijkcentrum ‘De Spil’ aan de Heikestraat niet meer 
voldeed, hebben we ons, samen met de Wijkraad Koningshaven en Contourde-
Twern, hardgemaakt om van het fratershuis een nieuw wijkcentrum te maken. 
Dat is dus gelukt zoals je ziet.” En hoe! Het is echt prachtig geworden.

Zorgcentrum
Inmiddels hebben verschillende zorgaanbieders hun plek gevonden in het 
nieuwe wijkgebouw. 
Zoals daar zijn: huisartspraktijk Loncin, fysiotherapiepraktijk Flenter, Footmore 
podotherapeuten, Logopediecentrum Tilburg, Medische psychologie en psycho-
therapie Praktijk013, Cosmetique Totale, het IMW en ContourdeTwern.
Prettig voor buurtbewoners: zij kunnen voor uiteenlopende klachten op één 
locatie terecht. 

Het nieuwe Wijkcentrum
Tekst: José de Jonge

Beheerd door de buurt
De gemeente wil dat buurtbewoners meer betrokken worden bij het beheren 
van de wijkgebouwen. En dat is hier nu in gang gezet. 
Wijkraad Koningshaven, andere buurtbewoners en ContourdeTwern maken 
samen het wijkcentrum mogelijk. Sterker nog: de bewoners gaan het wijkge-
bouw grotendeels zelf runnen. “Niemand doet iets apart, voor alle beslissingen 
moet een overeenkomst zijn tussen wijkraad, buurtbewoners en Contourde-
Twern”, aldus Fons Cools van de wijkraad. 

Open dag
De Open dag wordt goed bezocht door wijkbewoners. Alle ruimtes zijn open 
en toegankelijk voor het publiek. We lopen wat rond en spreken hier en daar 
mensen. Iedereen vindt dat het nieuwe wijkgebouw er prachtig uitziet. Mensen 
die een activiteit bezochten in wijkgebouw ‘De Spil’ aan de Heikestraat zeg-
gen allemaal dat ze heel tevreden zijn over het nieuwe wijkgebouw. Een van 
de fysiotherapeuten van Flenter vertelt enthousiast: ”Het is een feest om hier 
te mogen werken. Zo licht en ruim, we zijn heel blij dat we hier naartoe zijn 
verhuisd.” 

Activiteiten
In de grote ruimte boven presenteren de verschillende activiteitenbegeleiders 
hun clubs voor de bezoekers. Kees van Berkel van de spelletjesmiddag ‘Her-
senkrakers’ vraagt ons een oproep te doen in de wijkkrant: hij kan nog nieuwe 
klanten gebruiken. Hierbij dus: iedere woensdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur 
spelletjesmiddag in het wijkgebouw, het kost niets. 
Verder spreken we mensen van de Zonnebloem, de koersbalvereniging, de 
handwerkclub Naald en draad, de cursus intuïtief schilderen, de KBO; stuk 
voor stuk allemaal enthousiaste vrijwilligers die vertellen dat iedereen wel-
kom is om eens te komen kennismaken met hun activiteit. Voor het volledige 
activiteitenoverzicht kun je terecht op www.koningshaventilburg.nl. Onder het 
kopje ‘organisaties’ klik je dan op ContourdeTwern en daar zie je het overzicht. 
Maar je kunt natuurlijk ook gewoon binnenlopen in het wijkgebouw en onder 
het genot van een kopje koffie het papieren overzicht bekijken, je bent altijd 
welkom.

Clubje oprichten
Sociaal werker Kitty Lumens nodigt wijkbewoners die een leuk idee hebben 
voor een activiteit van harte uit zich bij haar te melden. “Wij denken graag met 
je mee, er is veel mogelijk, ook ’s avonds en in het weekend.” 
kittylumens@contourdetwern.nl tel 013 542 57 29.

Rondkijken
Dus: redenen genoeg om eens binnen te lopen bij het nieuwe wijkcentrum. 
Ook als je alleen maar even rond wilt lopen en wilt kijken hoe mooi het is 
geworden, ben je welkom. Echt de moeite waard!
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Wij zijn een gezellig clubje dames en gaan elke dinsdag naar 
de Keep fit les. We zijn op zoek naar nog meer heren en dames, 
ouder dan 40 jaar, die gezellig met ons elke week een uurtje 
willen bewegen.
We sporten in de gymzaal in de Fatimaschool van 20:30 tot 21:30 uur bij 
Marion de Leeuw. Het doel van de les is bewegen, ieder op zijn eigen niveau. 
Er wordt veel bewogen op muziek en daarbij wordt vaak gebruik gemaakt van 
diverse materialen zoals ballen, gewichtjes en dynabands. Maar ook pilates 
komt aan bod. Gezelligheid is erg belangrijk in onze les. Je kunt lid worden van 
Kunst en Kracht of gebruik maken van een 12-rittenkaart. Kom gewoon eens 
langs voor een gratis proefles! 

Kijk voor meer informatie op www.kunstenkrachttilburg.nl of mail voor meer 
informatie naar j.aussems@kunstenkrachttilburg.nl 

Met als motto “beter het hoofd in de regen dan de voeten nat” 
is de eerste editie van Promenade Piushaven op 16 oktober van 
start gegaan. 
Tijdens deze promenade rondom de haven genoot het publiek voor een leuke 
prijs van zes theatervormen. Zo begon onze wandeling met een urban/hip-
hop dansact van twee dansers aan de Kempenaarplaats. Vervolgens bracht 
Daan Zijen buiten vier gedichten ten gehore. Een cabaretier met accordeonist 
warmde ons in de BOUWplaats op met een geweldige show zodat we daarna 
geconcentreerd konden kijken naar een moderne dans met als onderwerp een 
autistische man. Onze wandeling vervolgde zich naar Villa Pastorie waar een 
rapper met gitarist over zijn pestverleden rapte. Nederlandstalige band PS: 
en zo is het leven trad in La Poubelle op en de slotact van de avond was een 
prachtig dansspektakel in het water aan de kop van de haven. 

Keep fit voor 40+

Promenade Piushaven
Tekst: Leonie Beerens Fotografie: Ans Beerens

De traditie van Sinterklaas en zijn Pieten om ieder jaar door de 
Leenherenstraat en Mechtildisstraat te rijden, wordt vanaf het 
jaar 2015 niet meer voortgezet. 
Buurtbewoners zijn teleurgesteld. Al maanden van tevoren troffen zij hun voor-
bereidingen om het hoge bezoek op feestelijke wijze met vlaggen en slingers 
te ontvangen. ‘Al 115 jaar zou de Sint op de zuidoever zijn aangekomen,’ aldus 
een van de bewoners. ‘Waarom nu de traditie doorbroken?’ Het woord ‘tradi-
tie’ suggereert dat een bepaalde festiviteit ‘altijd’ zo is geweest. Maar tradities 
worden gemaakt, als onderlinge afspraak, om de gezamenlijkheid van een stad 
of een wijk te bevestigen. 

Zo kwam Sinterklaas niet 115 jaar geleden al aan via de Piushaven, noch de 
zuidoever. Het Wilhelminakanaal werd immers pas geopend in het jaar 1919 en 
de Piushaven in 1923. In 1901 was het muziekvereniging Orpheus die in het 
kader van ‘goede doelen’ iets wilde doen voor de arme kinderen van de stad. 
De eerste intocht van Sint Nicolaas reed door de ‘voornaamste straten’ van de 
stad, aldus de Tilburgsche Courant. 

Zoals het Sinterklaasfeest aan verandering onderhevig is, zo geldt dat ook 
voor de traditie Koosje Koosje. De oudere inwoners van de wijk Koningshaven 
zullen zich het decemberfeest van de Onnozele Kinderen nog wel herinneren. 
Verkleed als volwassenen trokken de kinderen langs de deur met een bedellied: 
‘Koosje Koosje hoe is mijn naam, ik heb het in mijn broek gedaan, 
ik ben de helft al verloren, de rest zit aan mijn gat gevroren,
oh gif mèn toch een kwartje …’

Als derde traditie kennen we in Tilburg het Driekoningen zingen, dat als typisch 
voor onze stad wordt beschouwd. Voorheen was Woonzorgcentrum Jozefzorg 
aan de Kruisvaardersstraat een van de adressen waar kinderen en volwassenen 
hun Driekoningenzang lieten horen. Deze locatie is echter in 2014 gesloten en 
in het programma van januari 2015 liepen de Driekoningenzangers de straten 
van de wijk Koningshaven dan ook voorbij.

Hoewel Sinterklaas, Koosje Koosje en Driekoningen traditioneel zijn, vertegen-
woordigen zij nog altijd actuele waarden. Zoals Harmonie Orpheus zich inzette 
voor de arme bevolking van de stad, vertegenwoordigen de drie koningen het 
respect hebben voor de ander ( het buigen), het vanuit drie verschillende cultu-
ren samen op zoek gaan naar, en het iets van jezelf aan de ander geven 
(de geschenken van de koningen). 

De wijk Koningshaven ontwikkelt zich in rap tempo en oude en nieuwe bewo-
ners zoeken naar vormen om hun gezamenlijkheid te bevestigen. Wellicht 
maken zij gebruik van de waarden van het Sinterklaas- en Driekoningenfeest. 
De tijden veranderen en dat wat als ‘traditie’ wordt beschouwd, verandert mee. 
Tradities in transitie. 

* Petra Robben BA is lid van Heemkundekring Tilborch, en werkzaam bij 
Stadsmuseum Tilburg en Regionaal Archief Tilburg. 

Voor meer informatie over  Heemkundekring Tilburg en Driekoningen: 
www.heemkundekringtilburg.nl
www.driekoningen.yurls.net

Sinterklaas, Koosje Koosje en 
Driekoningen
Tradities in transitie Tekst: Petra Robben*

Prettige Feestdagen en 
een goed en gezond

2016
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