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Koningshaven

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

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

De volgende krant
De volgende Wijkkrant verschijnt in het het laatste weekend van mei
De deadline voor kopij en advertenties is op 3 mei.

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

Contact - website

Adverteren?

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

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

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

 stoer en knus tegelijk
 kinderdagopvang
 buitenschoolse opvang
 aan de Piushaven

www.kinderstadtilburg.nl/pantarhei

Tel: 762 06 20
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Vrijwilliger uit eten bij Doncurado
Fotografie: Hans van Dongen

Tekst: Leonie Beerens

Haar naam is veel wijkbewoners niet vreemd. Ze is namelijk
dé vrijwilliger die in de huid van een weddingplanner kroop
om zo het trouwfeest van vluchtelingen Berivan en Salah zo
mooi mogelijk te kunnen maken. Zij trouwden in Turkije tijdens
hun vlucht naar Nederland. Toen Sara het echtpaar ontmoette,
beloofde ze hen een huwelijksfeest. Verder startte Sara vorig
jaar het buurtinitiatief ‘de wijk helpt’ op.
“Ik verwachtte zelf een groepje van 10 à 20 man bij elkaar te brengen zodat
we samen iets voor de vluchtelingen in Jozefzorg zouden kunnen betekenen.
Inmiddels heeft onze facebookpagina meer dan 500 leden!”

Een druk leven, lijkt me zo. En wat me zo raakt is het feit dat je op jouw
leeftijd al zoveel energie steekt in vrijwilligerswerk. Dat heeft vast een reden.
“Ik ben een persoon die dol is op taal, reizen en andere culturen. Wellicht
heeft dat te maken met de Palestijnse achtergrond van mijn vader. Tijdens de
Arabisch-Palestijnse oorlog in de jaren 50 moesten veel inwoners van Palestina vluchten. Omdat dit mijn familie overkomen is, voel ik me verwant met de
vluchtelingen uit Syrië.
Maar naast het feit dat ik de vluchtelingen een warm welkom wil heten in de
wijk, vind ik het juist van belang de wijkbewoners op een positieve manier kennis te laten maken met hun ‘nieuwe buren’. Iedereen hoort en leest in de media
over vluchtelingen en al deze verschillende visies leiden tot vaak onterechte
vooroordelen en gevoelens van angst.
Ik kan me voorstellen dat buurtbewoners een vertekend beeld hebben
gekregen van de vluchtelingen terwijl we uiteindelijk allemaal mensen zijn.
Mensen met de behoefte om geaccepteerd te worden door onze medemens.
Samen staan we sterker en zijn we er voor elkaar!”
Ik vraag me af wat een van oorsprong Utrechtse wijkbewoonster ertoe
beweegt om zoveel uren per week energie te steken in maatschappelijke
projecten. Ik vraag haar dan ook of ze naast het vrijwilligerswerk ook nog een
betaalde baan heeft. “Ik heb naast het vele vrijwilligerswerk ook een eigen
bedrijfje dat creatieve kinderfeesten organiseert.

Ik vind het belangrijk buurtbewoners op een positieve
manier kennis te laten maken met hun nieuwe buren
Daarnaast ben ik bezig me te specialiseren in dyslexie en het individueel
begeleiden van kinderen. Eerder heb ik ook de PABO gedaan maar het huidige
onderwijs past niet bij mijn visie op onderwijs; vandaar mijn keuze om verder
te gaan studeren.”
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Ontwikkelingen in Jeruzalem
Jeruzalemmers weten sinds december dat hun buurthuis vanwege nieuwbouw op korte termijn wordt gesloopt. Zij kwamen
direct in actie, want ‘in Jeruzalem hoort een buurthuis’.
Tijdens twee bewonersavonden maakten ze plannen en gingen ze in gesprek
met de betrokken organisaties. Ook werden 300 handtekeningen opgehaald
voor behoud van een ontmoetingsplek in Jeruzalem.

Hulp bij aangifte belasting
De Belastinghulp van de ouderenbonden en ContourdeTwern is
al jaren een groot succes in Tilburg. Vorig jaar hielpen vrijwilligers bijna 1900 65-plussers met het invullen van de belastingaangifte. Ook deze maanden staan de vrijwilligers weer klaar.

Met succes: zowel Gemeente Tilburg als Tiwos zegden al toe te willen investeren in een ontmoetingsplek. Maar wel samen met de bewoners, gaven ze
aan. Die pakken de handschoen graag op en zien dit als kans voor de buurt.
De bewoners organiseren zich nu verder en blijven in gesprek met de betrokken partijen. Het vertrouwen op een goede samenwerking is groot. Wordt dus
vervolgd! Meer informatie: jacolinepijl@contourdetwern.nl.

U kunt gebruikmaken van de Belastingservice als u met pensioen bent en de
AOW-gerechtigde leeftijd hebt. Als inkomensgrens geldt 35.000 euro voor een
alleenstaande en 50.000 euro voor gehuwden/samenwonenden. Aangifte doen
en eventueel geld terugvragen kan ook voor de vier jaren voor 2015.
Neem bij de afspraak alle benodigde papieren mee, zoals de machtigingscode,
de jaaropgave(n) van het inkomen, bankafschriften, bonnen van medicijnen en
toekenningen van zorg- en huurtoeslag. Dan kan de aanvraag meteen verstuurd worden. Ook is dan duidelijk of de Belastingdienst geld terugbetaalt.
Het belastingspreekuur kost 6 euro per aangifte, als bijdrage in de kosten voor
de vrijwilligers. Als u aan huis gebonden bent en geen mogelijkheid hebt naar
het wijkcentrum te komen, kan een huisbezoek gepland worden.
Dat kost 12 euro.

Aanmelden kan nog tot 31 maart
Bel daarvoor van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur
naar 06 286 80 826 of 06 286 80 967.

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

Bezoekers waarderen de wijkcentra Jeruzalem en Konings
haven met respectievelijk een 7,45 en 8,09.
Dit blijkt uit een onafhankelijk onderzoek van communicatiebureau Strooks
afgelopen november. Bezoekers beoordeelden de schoonmaak/hygiëne, sfeer,
consumpties en activiteiten, toegankelijkheid, veiligheid en participatie in de
centra.

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

ContourdeTwern in
Gezondheidscentrum Piushaven
Adres:
E-mail:
Telefoon:
Website:

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

Manager Arie Hobo is tevreden met de resultaten. “Dit is het resultaat van de
enorme inzet die onze medewerkers samen met vrijwilligers week in week uit
leveren. In Koningshaven bijvoorbeeld, voeren we het beheer samen met wijkbewoners uit. Dit gebouw scoort bovengemiddeld hoog, onder andere op sfeer
en de vriendelijkheid van de mensen in het wijkcentrum. Dat is geweldig.” Maar
volgens Hobo is er altijd ruimte voor verbetering. “Verschillende geïnterviewden
gaven aan actief betrokken te willen worden bij het beheer of bij activiteiten.
Samen met bewoners blijven we dan ook werken aan bruisende centra.”
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Hardy’s

Dynamic spring edition

Make Over Wijkkrant
FASHION:
Gimbrère Mode sinds 1839
Eekelaar Eye Fashion
SPM Shoes & Boots
VISAGIE: Micky Jooren | Joyce Kelder
HAAR: Hardy’s
FOTOGRAFIE: Eline de Jong
MODELLEN: Anna Zurkirchen & Raïfa Bazzi
Fontys Hogeschool voor de Kunsten
FHK Dance Academy

Heuvelstraat 59 | Tilburg

www.joycekelder.com
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Tilburgse Taol: Pesjonkele
Et waar wir kaajdruk in de
Broekhoovenseweg. Meej
pèèrden èn pèèrdevòlk.
Die pèèrde lèsten den dòrst
öt ene grôoten drinkesbak die
bèùte teegen de muur waar
nirgeplòtst.

Jos de Beer
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Darten bij Bet Kolen

Tekst: Leonie Beerens
Fotografie: Hans van Dongen

Dat Bet Kolen een populaire ontmoetingsplek is, viel mij tijdens
de drukbezochte Vogelbeurs van afgelopen november al op.
Mijn mond viel open toen ik zag hoeveel vogelliefhebbers zich verzameld hadden in het overvolle café en bijbehorende zalen. Heel eerlijk gezegd verwachtte
ik hooguit een handjevol mensen dat wellicht geïnteresseerd was in het kopen
en verkopen van vogeltjes maar niets was minder waar.

Et pèèrdevòlk deej dè ok mar dan
in et kefeej daornèffe. We hèbben
et hier oover de jaore twintig van
de vurrege euw. Vanaaf 1923 waar
dè et kaffee van Bèt Kolen. Ze waar
oprichtster èn naomgifster. Bèt zaat
mistal aachter de bar èn om en
bietje opstaoj te kunne zitte hasse tweej stoele nôodeg. Ge kunt dus zèggen
dèsse en èège triebuune ha in der èège kefeej. Bèt heemelde in 1963 èn dòchter Leen naam de zaok oover.
Op enen aovend, vlak vur de Kèrst, krêeg Leen bezuuk van de pestoor van den
Broekhoovense kerk. Dieje pestoor ha de naachtmis et vuurig jaor vervruugd
van vier uur smeereges nòr twaalf uur snaachts. Meej et gevòlg dè de kefeejbezuukers teege twaalve zôo rèècht vant kefeej de kèrk inrolden, daor hullieje
roes ginge ötslaope, om nò aflôop van de mis drieklèts nòr Bèt Kolen te lôope.
De pestoor zaag dè as pesjonkele èn daor woutie wel vanaaf. Hij vroeg dèrrom òn Leen òf et kefeej vortaon dicht kon op den aovend van de naachtmis.
In 1978 heej Leen de zaok verkòcht òn Wilma èn Max Zoontjes. Max is in 2007
gestörreve.

Foto: Hans van Dongen

WK Darts
Kefeej Bèt Kolen heej al die tèèd de nôodege vrèmde snèùters binnegekreege.
Zôoas dieje gepènsieooneerde timmerman die et prèsteerde om sewèèle driekir
per dag jantjemerienes te wòrre. Om tien uur saoves wierie dan dur zene zoon
opgehòld. Meej ene kreugel. Dè mènneke krêeger op den duur lange èèreme
èn grôote neusgaote van.

Zoals menigeen weet, vond in het begin van dit jaar het WK Darts 2016 plaats.
Maar ondanks twee zeer capabele Nederlanders in de halve finale, ging de
wereldtitel toch naar de Brit Anderson.
Ik heb zelf de twee halve finales bekeken (dat was niet de intentie maar een
vriendin van mij is nogal dol op dartwedstrijden) en ik werd niet heel vrolijk
van sommige sets. Maar ondanks het feit dat ik liever de eerste aflevering van
‘Wie is de mol’ had gekeken, viel de amusementswaarde van het darten mij
alles mee. Des te meer reden om eens te gaan kijken bij de lokale dartteams
die Bet Kolen ons te bieden heeft. En dat zijn er nogal wat!

Bet Kolen Ranking

Foto: Hans van Dongen

Wè dènkte van Jan-Willem, ene echte janstapzuutjes. Assie wè op ha zeejtie
dè zene vadder fabriekaant waar èn dèttie meej de trèm waar gekoome èn hier
vlakbij de vurdeur waar ötgestapt èn dèttie zommedêene ok wir meej de trèm
nòr hèùs gong. Hij stond dan mistal èn paor uur op dieje trèm te wòchte, wier
en bietje bekwaom, zaag dètter gin rilze laage en liep nòr hèùs.
Wè dènkte van Jaoneke et bussjefurke. Op weg nòr Lourdes viel tie op ene
mèèrege binne meej en bus vol lillieputters die ammòl moeste sasse, zeejtie.
Òf dè sewèèle hier kon. Dè kon, mar wel ammòl aachter mekaore èn nètjes op
oew burt wòchte. Òn de bar zaat, goed zat, dêen òf daandere drèùgklôot die de
hêele stoet vurbij zaag schèùve. Hij zeej toen teege Leen: “Leen,ik willer men
èège nie meej bemoeje mar ak jouw waar zok oew voetbalspèl mar is nao laote
kèèke”.
Kefeej Bèt Kolen bestao nòg steeds. Et hiet vort: Café en Partycentrum Bet
Kolen Et gebaaw bestao öt drie dêele: Et brèùn kefeej, de fistzaol èn de dartsèn biljèrtzaol.

Jòs de Bèèr
PS: Pesjonkele isset heen-èn-weergeloop in èn öt de kerk om aflaote te verdiene. En aflaot is de kwèètschèlding van de tijdelijke straffen die meense nò de
vergeeving van de zonden hier òf int vaagevuur nòg zoude moeten ondergaon.
Dan witte dè ok wir.

Naast de 20 reguliere competitieteams die zijn aangesloten bij de
TDV (Tilburgse Dart Vereniging),
spelen in het café ook 3 selectieteams uit Tilburg en zelfs 2 superleague teams. Een zeer vriendelijke
man vertelt enthousiast over de
dartcultuur bij Bet Kolen. Al gauw
rolt de naam van Benito van de Pas
door de zaal en even later komt
het jonge talent ons even de hand
schudden. Deze Tilburgse darter
stond ook op het WK waar hij in de
derde ronde verloor van Michael
Smith (0-4).

Benito van de Pas bij Bet Kolen
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Erfgoed in de wijk
‘Ligging der industrieën’ 1940?
Heemkundigen onderzoeken het erfgoed van een wijk met oude kaarten of
plattegronden. Deze zijn allesbehalve eenduidig: ze variëren in grootte, in
kleur, in ontwerp en uiteraard in de tijd die ze weerspiegelen. Het blijft dan ook
altijd interessant om te speuren naar de straten in de eigen omgeving. Welke
waren er al aangelegd en wat waren de ontwikkelingen?
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Van toen tot nu
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Tekst en fotografie: Luc Houet

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

Onderstaande afbeelding werd in het archief ‘gevonden’ door een studente van
de Fontys Hogeschool voor Journalistiek. Ze was in het kader van een studieopdracht op zoek naar het verschil tussen het Tilburg van ‘deze kaant’ en ‘ginne
kaant’, ofwel de verdeling tussen de stadsdelen boven het spoor en daaronder.
Ze vroeg zich af of er een verschil was in de ligging van de industrieën. We
stuitten op deze kaart.

Foto: Regionaal archief

Op de archieffoto ziet u de karakteristieke boogpoort die het verkeer van de
Broekhovenseweg toegang gaf tot het Van Malsenhof en andersom. Het Van
Malsenhof was deel van de Merode buurt in Broekhoven. Deze buurt werd in de
jaren ‘80 van de vorige eeuw gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw.
Tijdens de sloop van de woningwetwoningen aan het Van Malsenhof werden
sporen van een middeleeuwse schuur gevonden. Niet veel, maar Broekhoven is
al heel lang een plek om te wonen.
Niet alleen de opgravingen van eind jaren ‘80 herinneren ons aan een ver
verleden. De straten in de buurt rondom het huidige Merodeplein zijn allen
vernoemd naar belangrijke mensen of gebouwen uit het verleden van Tilburg.
Van Grobbendonck, Van Malsen en Van Hessen-Kassel waren ooit heren van
Tilburg en Goirle bijvoorbeeld. Vlimmenhoef was lang geleden een hoeve bij de
Voltstraat. En de naam Broekhoven verwijst naar een huis of hof dat tot de 16e
eeuw in het bezit was van de familie Broeckhoven.
Ongedateerd weliswaar, maar door het toepassen van enkele feiten kwamen we
tot de conclusie dat de kaart rond 1940 moet zijn getekend. De Piushaven lag
er al. Deze is gerealiseerd in 1925. Waarschijnlijk was het water de inspiratiebron voor de volgende straatnamen: Gondelstraat, Tjalkstraat, Schoenerstraat,
Barkstraat en Galjoenstraat. Deze werden aangelegd in 1934. Echter, op de
plattegrond zien we Giekstraat, Kanostraat en Prauwstraat. Zoekend in de Tilburg Wiki bij de Straten van Tilburg komen we deze namen niet tegen.
Wat te denken van de wijk Jeruzalem? En de Ringbaan Oost? Op de plattegrond
is dat hele gebied nog in stippellijnen te zien. De meeste straten dateren van
1949, zoals de Twentestraat, Altenastraat, Beemsterstraat. De eerste straat
dateert van 1941: de Caspar Houbenstraat. Deze is onderscheidend qua naamgeving. Verwijzen de meeste straten naar een geografisch gebied in Nederland,
dan verwijst Caspar Houben naar een uit Duitsland afkomstige fabrikant die in
1852 een roodververij in meekrap oprichtte bij de Buunder aan de Leij.
Een ververij aldus, voor de textielindustrie.
Dat brengt ons bij de ‘Ligging der industrieën’ en de verdeling daarvan over
Tilburg. De roze blokjes en bolletjes geven aan waar de textielfabrieken lagen.
De andere kleuren weergeven industrieën zoals de leer- en metaalindustrie. In
de wijk Koningshaven is de textielindustrie beperkt. Opvallend is de ligging van
twee bedrijven aan de Leij en de grotere fabriek aan de Koningshoeven.
De heemkunde bedrijven is een aangename bezigheid. Het bestuderen van
erfgoed roept namelijk altijd discussie op. Er zijn meerdere redenen te bedenken wanneer het nou precies gedateerd is. Of zaken zoals straten nu wel of niet
gerealiseerd zijn en waar de fabrieken nou precies hebben gestaan. Inwoners
van Koningshaven. Buigt u zich gezamenlijk eens over deze kaart. Wij, als kenners van het heem, denken aan het jaar 1940. De beurt is aan u.
De rubriek ‘Erfgoed in de wijk’ is een initiatief van Heemkundekring Tilburg.
Leden ervan schrijven regelmatig in Tilburgse wijkkranten over het erfgoed van
de buurt. Schrijver van dit artikel is Petra Robben, lid van de heemkundekring
en werkzaam bij Stadsmuseum Tilburg en Regionaal Archief Tilburg.

Foto: Luc Houet
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Rugklachten

Als een of meerdere SI-gewrichten
vastzitten ontstaan er veel moeilijkheden met het lopen, zitten, bukken,
staan, enz. Het kan zijn dat meerdere
oorzaken tegelijk een rol spelen.
Of dat er ten gevolge van andere
klachten, elders in het lichaam, een
verkeerd loop-/belastingspatroon ontstaat.

feb 2016

The Love Boat ‘Led-it-be’

De podotherapeut vertelt...
Het is niet altijd duidelijk waardoor iemand rugpijn krijgt,
maar lage rugpijn ontstaat
meestal door overbelasting van
de rug en de SI-gewrichten.
Denk hierbij aan: te vlug of te
zwaar tillen of een verkeerde
beweging maken (spit), een
slechte lichamelijke conditie,
veel autorijden, spanning, veel
werken in dezelfde houding,
verkeerde voetstand, been
lengteverschil en aangeboren
afwijkingen.

nummer 1

Tekst: Katrien van Burken

“Love, exciting and new. Come aboard, we’re expecting you!”
Barman Oscar brengt mijn cocktail. Wind door mijn haren en zon op mijn
gezicht. De azuurblauwe zee kabbelt rustig langs ons schip. En dan ineens..
een fikse Hollandse regenbui. De zee verandert van blauw naar grijs, een
haven komt in zicht, het is.. de Piushaven?

Wijkkrant Koningshaven sprak met Judith van Loon,
programmacoördinator van Piushaven Levend Podium.
Op donderdag 24 maart is het zover; de officiële tewaterlating van de Love
Boat; een drijvend kunstwerk dat onderdeel uitmaakt van het lichtplan Piushaven. De Love Boat is gefinancierd door de gemeente Tilburg en De Provincie.
Het ontwerp is van het kunstenaarsduo Studio VollaersZwart. Het doel van de
ontwerpers is ‘iets teruggeven aan de haven’. Daar hoort een boot, licht en
liefde bij. Samen gebundeld in de Love Boat.
Trix van Leeuwe
Footmore Podotherapeuten
Kruisvaardersstraat 32E
010 2183001

Een goede houding
Om te voorkomen dat de rugpijn vaak terugkomt of chronisch wordt moet u er
op gaan letten dat u een goede lichaamshouding aanneemt bij lopen en zitten
en/of op de juiste wijze tilt. Een podotherapeut kan onderzoeken of uw rugklachten een oorzaak hebben in een verkeerde voetstand, beenlengteverschil,
afwijkingen in het looppatroon of dat het met uw schoeisel te maken heeft.

De oplossing
De podotherapeut kan u een passend advies geven met betrekking tot de
dagelijkse bezigheden of een passend schoenadvies. Daarnaast kan de podotherapeut middels een zooltherapie uw verkeerde voetstand corrigeren of bij
beenlengteverschil, dit opheffen.

De fysioherapeut vertelt...
Pijn aan de rug is de meest voorkomende klacht van de mens.
Dat is logisch, want globaal
beschouwd is de rug niets anders
dan een stapel damstenen op elkaar
met tussen elke twee damstenen een
kraakbeenschijf, die voor schokdemping zorgt en bewegingen toelaat.
De armen, de benen en het hoofd
bewegen het meest in ons dagelijks functioneren. De romp, met als
belangrijkste onderdeel de wervelkolom, is tijdens het bewegen voor
houdingshandhaving. De rug van
de mens is al met al een tamelijk
zwakke constructie, die onderhoud
vereist.

De boot in aanbouw

Kunst
Het ontwerpersduo VollaersZwart is uitgekozen voor dit lichtontwerp vanwege
hun sprekende en originele ontwerp waarbij hun feeling met de haven
(ze wonen in Rotterdam aan de haven) en de natuur samenkomt. Geïnspireerd
op het fenomeen Aurora Borealis, beter bekend als het Noorderlicht, vormt de
Love Boat een drijvend lichtobject voor de Piushaven.

Van een oude schuit naar…
De oorspronkelijke boot is een Bakdekker uit 1938. Dit ‘oudje’ is nu helemaal
opgeknapt en klaar om op reis te gaan over de Hollandse wateren.
Op de buitenkant van de boot is een stevige folielaag aangebracht met een
fotografische print van het prachtige, kleurige Noorderlicht. De kleuren zijn
dus altijd te zien en niet alleen in het donker als het licht aangaat Hier tegenaan is een speciaal in China ontwikkelde led-verlichting bevestigd die uiteraard tegen water kan. Gezamenlijk vormen alle aangebrachte lampjes een 3D
video-display als ‘huid’ van de boot. Op deze videohuid wordt een programma
van videobeelden afgespeeld. Ten behoeve van het autonome karakter van het
object is er gekozen voor geleidelijk veranderende sfeerbeelden van het Noorderlicht. Leuk voor als je altijd al het Noorderlicht van dichtbij wilde zien!
Ton de Kort
Flenter Fysiotherapie
Kruisvaardersstraat 32B
013 5366289

Belasting
De rug van de mens is het stabielst
als de wervels netjes boven elkaar
staan. Maar in ons dagelijks leven
zijn er regelmatig houdingen en
bewegingen die de rug sterk belasten in allerlei richtingen. Dat is niet erg, als
de rug dat aankan, maar het gaat mis als de belasting, zowel door beweging of
door langdurig eenzijdige houding, door de rug niet voldoende opgevangen kan
worden.

Oefeningen
Negentig procent van de rugklachten zijn niet ernstig. De rugspieren verkrampen en voelen hard aan omdat ze overbelast zijn bij het stabiliseren van de
rug. Je hebt dan veel hinder en de pijn kan heel heftig zijn, maar de onderliggende oorzaak is vaak onschuldig. Slechts tien procent van de rugklachten is te
classificeren als: hernia, wervelbreuk en andere wel ernstige aandoeningen.
De meeste rugklachten zijn op te vangen met een goed oefenprogramma want
oefeningen voor de rug zijn hét onderhoudsprogramma om rugklachten tot het
minimum te beperken. Net zoals een auto vergt ook een rug onderhoud.

Verschillende doeleinden
De Love Boat krijgt een permanente ligplaats in het midden van de haven.
Naast de eigen uitstraling van de boot is de Love Boat ook een functioneel
kunstwerk. Zo kan hij bijvoorbeeld gebruikt worden als drijvend podium bij
activiteiten in de haven. Denk aan Kunst en Klassiek. De boot kan ook verhuurd worden. Stel je voor dat jouw trouwplechtigheid plaatsvindt op een
drijvend verlicht kunstwerk!
De Love Boat kan hiernaast
bijvoorbeeld ingezet worden als
live-muziekpodium, dj-booth, bij de
intocht van Sinterklaas of bij de
T-Pride maar vooral als spectaculaire
eyecatcher voor de Piushaven en de
stad Tilburg. De boot gaat ook de
grenzen buiten de Tilburgse haven
verkennen. Hij zal zeer waarschijnlijk
deel uit gaan maken van GLOW in
Eindhoven.

Te water!
werking
In overleg en samenLove Boat
met de commissie water
krijgt de officiële teBoat een
lating van de Love 20.00 uur
feestelijk tintje. Omboot de
’s avonds komt de .
haven binnenvaren
Kom jij ook kijken?
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11 vragen aan...
Miel Nooijens
Wie ben je en wat doe je?
Ik ben Miel Nooijens, 57 jaar ondeugend, woon al 28 jaar op het Klipperplein. Na de pedagogische academie
ben ik al vanaf mijn 23 jaar in het
bedrijfsleven terecht gekomen en
heb ik gewerkt in allerlei functies.
Ik ben nu bezig om het roer om te gooien in mijn leven en een eigen bedrijfje
op te gaan zetten. Vrijwilliger wijkcomité en vrijwilliger voor de Piushaven bij
Piushaven levend Podium en voor Tilburg Te water.

Verliefd, verloofd of getrouwd?
Nooit getrouwd geweest, nooit verloofd geweest. Ik woon nu al 12,5 jaar
gelukkig samen met mijn ex-buurvrouw en schatje Inge Mertens. Met haar
ruzie krijgen, dan ligt het 9x van de 10x aan jezelf, als je begrijpt wat ik
bedoel………

Wat is je favoriete boek?

Hoevenseweg 2 Tilburg

www.villapastorie.nl

Weinig tijd en geen rust om te lezen. Ik geniet wel altijd van de Waterkampioen. Ik lees alleen op vakantie, boeken die ik geweldig vond waren “Geketend
door een koning” Fatema Oufkir en “De gevangene” van Malika Oufkir. Het
speelt zich af in Marokko, een land waar ik verliefd op ben.

Wat is je favoriete muziek?

Wil jij uitvinder worden? Dat kan!
Het Fablab013 en de Genietgroep gaan de komende maanden
werken aan een flexibele ‘vanPETnaarPRET’ opstelling.
Hier kun je letterlijk van je eigen PET-flesje zelf in 3D iets nieuws maken.
Ze gaan op tournee langs basisscholen en in wijken.
Het zelf hergebruiken van je plastic afval heeft de toekomst, daarom willen we
kinderen tussen de 8 t/m 13 jaar vragen ons te helpen.

VanPETnaarPRET-machine
Deze basisopstelling is de eerste stap
op weg naar de ‘vanPETnaarPRET’machine. Ofwel een start van een lokale
circulaire plastic economie,
waarin we ons eigen kunststofafval
omzetten in iets nieuws dat we
kunnen gebruiken en plezier aan
kunnen beleven.
De basisopstelling gaat ingezet worden
richting basisscholen en in wijken om kinderen en ouders te laten zien wat
bewust omgaan met plastic afval kan opleveren en wat de mogelijkheden en
het leuke van techniek is.

Van klassiek tot Andre Hazes… House vind ik geestdodend! Wereldmuziek,
o.a. reggae, vind ik lekkere muziek. Van de originele “Ain’t no body” van
Rufus & Chaka Khan ga ik helemaal van uit mijn dak!

Waar mag je mij ’s nachts voor wakker maken?
Hier durft bijna niemand een eerlijk antwoord op te geven! Voor een ijsje en
voor een lekker glaasje wijn in de tuin met volle maan!

Wat vind je de mooiste plek in de omgeving?
In de lente en in de zomer bij Villa de Pastorie op het terras aan het water en
dan de zon onder laten gaan.

Wie zou je weleens willen ontmoeten en waarom?
Ik zou weleens voor de band “De Dijk” willen koken.
Al jarenlang ga ik met mijn nichtje Jeske naar hun concerten.
De teksten en sfeer raken mij altijd zeer!

Wat zou je veranderen als jij burgemeester van Tilburg
zou zijn?
De sluitingstijden van de horeca terugbrengen naar 02.00 uur.
Het politiegeweld in de binnenstad een halt toeroepen.
Het zwerfvuil drastisch aan gaan pakken.

Waaraan zou jij je laatste tientje uitgeven?
Een flesje “Chateauneuf du Pape” als hij in de reclame zou zijn voor 10 Euro.

Help mee uitvinden!

Wil je verder nog iets kwijt?

Ben jij tussen de 8 en 13 jaar en vind je het leuk om mee te doen, omdat je
graag knutselt, je nieuwsgierig bent hoe het allemaal werkt, of wil je gewoon
uitvinder worden, laat het ons dan weten.
Stuur een mailtje naar info@genietgroep.nl o.v.v. ‘uitvinder worden’,
je naam, leeftijd en de reden waarom je graag mee wilt doen.
In maart maken we een keuze uit de aanmeldingen.

Onze maatschappij moet terug naar de kleinschaligheid, meer biologische
producten, meer met elkaar en voor elkaar. Dit zal een hoop rust, gezondheid
en levensgeluk opbrengen!

pasfoto
tilburg.nl
shop-in-shop

Aan wie zullen we deze vragen de volgende keer stellen?
Ik geef het stokje graag door aan John Vingerhoets

Nr 1
Nr

1

vERH

UUR

.NL

SOLEX
EN
STEPS

Nr 1
Nr1

Step vERHUUR.

NL

WWW.NR1SOLEXVERHUUR.NL

Bedrijfsuitje!
Familiedag!
Vrijgezellendag!
Vriendenclub!

Solex & Step verhuur

HEIKESTRAAT 64

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

www.nr1solexverhuur.nl
info@nr1solexverhuur.nl
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Vele vlakken
Wijkkrant Koningshaven heeft de
beschikking over een groot aantal
fotografen. Stuk voor stuk mensen
met een bijzonder talent voor beeld.
Meestal vraagt de redactie ze om
‘plaatjes te schieten’ voor bij de artikelen in de krant. Foto’s in opdracht.
Maar al die fotografen maken in het
Koningshavengebied ook vaak foto’s
die niet direct over iets actueels
gaan – mooie stillevens, vertederende plaatjes, stijlvolle prenten die
uitblinken door hun fraaie compositie
en kleuren. Foto’s met een verhaal.
Deze keer bekijkt Beewee Nederkoorn een foto van Ans Beerens.
Fotograaf Ans Beerens hoeft de deur niet uit om hele mooie plaatjes te schieten
– deze prachtige foto maakte ze vanaf haar balkon. (Prijsvraag: kunt u afleiden
waar Ans woont?) Er zijn veel redenen waarom ik dit een geweldige foto vind:
de vlakverdeling, het lage winterlicht, de diepte, de actie en de beweging...
letterlijk en figuurlijk op allerlei vlakken gebeurt er van alles. Extra mooi wordt
de foto door de tegenstellingen die erin zitten, en hoe die tegenstellingen toch
met elkaar zijn verbonden.
Je zou de foto kunnen verdelen in drie, vrijwel rechtzijdige, vlakken. Linksonder is het vlak van het zeil, dat je ondanks de grijze schaduwen toch een wit
vlak zou kunnen noemen. Erboven de rechthoek van de grauw-gele bakstenen
met de grijze balk en de schoonmaker erin. Dan is er nog het zeszijdige vlak
aan de rechterkant van de foto, het vlak dat gevormd wordt door de dingen die
zich beneden en in de verte bevinden. Ik noem de drie vlakken voor het gemak
vanaf nu het witte vlak, het gele vlak en het vertevlak.
Het witte vlak onderscheidt zich van de andere twee doordat er alleen maar
dingen op te zien zijn die zich erachter bevinden. Het gele vlak verschilt van
beide andere doordat het een vrij strak vlak is. Het bevat geen wirwar van
kronkelende schaduwen en boomtakken – het is een regelmatig, strak bak
stenenpatroon, slechts doorbroken door die strakke grijze balk en het bovenlijf
van die schoonmaker. Het vertevlak is in tegenstelling tot de andere twee niet
echt een ‘vlak’ vlak. Je kijkt er meer in dan op. Maar een vlak is het.

Foto: Ans Beerens

(Gezellige) tekstschrijver gezocht!
Lijkt het je leuk om mee te werken aan de wijkkrant?

Het gele en het vertevlak zijn visueel verbonden door het steentjespatroon van
de muur en de straat. De wolk van waternevel, veroorzaakt door de hogedrukspuit, vormt een wat letterlijker verbinding. De nevelwolk is nog te dichtbij om
al tot het vertevlak gerekend te kunnen worden, maar door z’n transparantie
en de organische vorm lijkt de wolk heel erg z’n best te doen om bij de boomtakken verderop in een goed blaadje te komen. De wolk is onderweg van hier
naar daar.
De lantarenpaal rechtsonder hoort ontegenzeggelijk bij het vertevlak. De schaduw van de paal lijkt op het witte vlak te vallen, maar die schaduw is van de
steigerpijpen achter het zeil. Toch legt de lantarenpaal door die schaduwschijn,
en door z’n gelijkenis met een steigerpijp in het algemeen, een subtiele verbinding tussen het witte en het vertevlak.
Met de zigzag-schaduw van de schoonmaker is iets bijzonders aan de hand:
die schaduw vormt de verbinding tussen alle drie de vlakken. Aan de ene kant
is er de verrassende, gespiegelde vormovereenkomst met de zigzaggende weg
in het vertevlak. Maar de schaduw van de schoonmaker in het witte vlak is
natuurlijk ook onlosmakelijk verbonden met de schoonmaker zelf in het gele
vlak.
En dat is waarom ik dit zo’n geweldige foto vind: die prachtige samenhang,
het evenwicht – het zit gewoon goed in elkaar. Elk van de drie vlakken verschilt
van de andere twee, terwijl ieder vlak ook overeenkomsten met beide andere
heeft. Ondanks de verschillen zijn ze verbonden.
En op dat vlak is de foto ontroerend mooi.

Mensen uit de wijk te interviewen, verslag te doen van evenementen,
zelf op zoek te gaan naar verhalen uit de buurt, eens in de drie maanden
met de redactie (tekstschrijvers en fotografen) te vergaderen bij
Burgemeester Jansen (met bier, wijn en bitterballen).
Stuur dan een mailtje naar: wijkkrant@koningshaven.eu

We kunnen wel wat versterking gebruiken.
Denk niet: ’Daar heb ik geen tijd voor’, want dat hebben wij ook allemaal
niet (!). Vandaar dat we er iemand bij zoeken die ook wat teksten kan
schrijven. Tot bij de volgende vergadering dan maar?
Redactie wijkkrant

fysiotherapie
bekkenfysiotherapie
oedeemtherapie
dry needling
Barkstraat 29

013 - 536 49 44

Ma t/m Do: 15:00 - 24:00 uur
Vrijdag:
15:00 - 02:00 uur

Piushaven 22

Zaterdag:
Zondag:

www.fysiotilburg.nl

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

www.burgemeesterjansen.nl
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‘Samen aangenaam oud worden’
op woonlandschap de Leyhoeve
Tekst: Leonie Beerens

Fotografie: Ans Beerens

Aan het Moerse Pad dat met het Wilhelminakanaal vanuit
Tilburg richting Dongen loopt, staat een dennengroen zitbankje op betonnen poten. Niets bijzonders zou je op het eerste
gezicht denken maar wie verder kijkt, ontdekt dat uit de bovenste plank de letters T&H zijn gesneden. Dit is niet zomaar een
bankje, het is er eentje met een verhaal.
Het verhaal van Toon en Heleen.
Toon maakte het bankje op 15-jarige leeftijd voor zijn vriendin Heleen als
herinnering aan een plek waar ze altijd samen zaten. Later trouwden Toon en
Heleen en leefden ze het leven zoals dat op hun pad kwam.
Ze beloofden elkaar trouw tot de dood hen zou scheiden. Maar op een dag
kwam het moment dat het voor Heleen niet langer mogelijk was om thuis te
wonen. Toon wilde maar één ding… een plek creëren waar mensen samen
aangenaam oud kunnen worden.

de Leyhoeve

“Hier kunnen (klein)kinderen hun zelfgemaakte pizza’s opeten. De brasserie en
ook het restaurant naast de ingang zijn ook geopend voor mensen die niet in
de Leyhoeve wonen. De liefhebber van een lekker tapbiertje of een potje biljart, kan terecht in het bruin café. We zijn bewust op zoek gegaan naar diverse
sferen zodat er voor iedere bewoner een stuk geborgenheid en herkenning is.”

“Hoezo achter de geraniums zitten?”
Naast heerlijk eten en drinken voorziet het gebouw haar bewoners van een
binnenzwembad, een manicure, pedicure, een kapsalon, een winkel en een
prachtig terras. Kees vertelt dat er ongeveer 200 reguliere appartementen te
huur zijn, waarvan er op dit moment nog een stuk of 10 beschikbaar zijn.
Daarnaast zijn er 85 zorgsuites voor mensen die intensieve zorg nodig hebben.
“Het idee achter de Leyhoeve is dat bewoners, samen met hun naasten, de
eigen regie in handen houden. We willen mensen niet opsluiten of betuttelen. Ons personeel is opgeleid om te luisteren naar de bewoners en te vragen
naar hun ideeën en wensen.” Binnen de Leyhoeve is er tevens ruimte voor het
vormen van diverse clubs. Daarbij kun je denken aan bridgen, jeu de boules,
kookworkshops, creatieve workshops en nog veel meer. Ook hier spelen de
wensen en behoeften van de bewoners een grote rol.

Een prachtig verhaal met een duidelijke visie die gerealiseerd wordt aan het
Leijpark in Tilburg. Een rustige locatie, met alle voorzieningen voor de moderne
55+’er op een steenworp afstand. Daarbij kunt u denken aan het ziekenhuis,
natuurgebied Moerenburg, trekpleister de Piushaven en het centrum van
Tilburg.
Directeur Kees Theeuwes leidt ons
enthousiast rond door het gebouw.
“De service in de Leyhoeve is gelijk
aan die van een luxe hotel; optimale
zorg kan indien nodig direct aangemeten worden en er is een groot
scala aan faciliteiten beschikbaar.” De
entree straalt sfeer, luxe en comfort
uit. Het plafond van de receptie/bar
Kees Theeuwes en Leonie Beerens
is hoog en tegen de wanden groeit
echt mos waardoor de akoestiek in de grote ruimte toch aangenaam te noemen
is. Achter de bar bevinden zich de lounge, de bibliotheek (waarvoor de organisatie nog op zoek is naar tweedehands boeken), de brasserie en de pizzeria.

Wat een indrukwekkend gebouw met daarachter een ijzersterke visie. Het is
jammer dat ik nog geen 55 ben, anders had ik me zeker ingeschreven. Het
voelt namelijk als een all-inclusive vakantie voor de rest van je leven. Voor
wijkbewoners die meer informatie willen over de Leijhoeve en al haar faciliteiten, neem gerust een kijkje op de website (www.leyhoeve-tilburg.nl).

Graag nodigen wij u uit voor alweer het eerste
WIJKCAFÉ van 2016.
Het wordt gehouden op 22 maart 2016
in wijkcentrum KONINGSHAVEN
Dit keer praten we u bij over alles wat met
zorg en welzijn te maken heeft. Ook krijgt u
een goed beeld wat het Toegangsteam voor
u kan betekenen.
Programma
17.30 -18.00 uur Inloop
18.00 - 19.00 uur Sprekers
19.00 - 21.00 uur Maaltijd en ontmoetingen
Voor een drankje en een maaltijd wordt uiteraard gezorgd.
De toegang is voor bewoners van de wijk KONINGSHAVEN gratis.
Het wijkcafé wordt mogelijk gemaakt en georganiseerd door
wijkraad KONINGSHAVEN (www.koningshaven.eu)

WIJKCAFÉ

WIJKNIEUWS

Berichten van de gemeente

Jozefzorg
De eerste bewoners van Jozefzorg namen op 4 december 2015 hun intrek in het voormalige zorgcomplex. Het
gebouw doet dienst als een zogenoemde procesopvanglocatie (POL). Dat is een centrum waar asielzoekers in de
eerste fase van hun asielprocedure worden opgevangen.
Beheercommissie
De beheercommissie komt maandelijks bij elkaar. Deelnemers zijn: de locatiemanager van het COA,
vertegenwoordigers van wooncentrum Brokaat en Zorgcentrum Satijnhof, een bewoner uit de Kruisvaardersstraat,
de wijkagent en vertegenwoordigers van de Bewonerswerkgroep Fatima, ContourdeTwern en de gemeente. Op
verzoek van de bewonerswerkgroep heeft de beheercommissie een onafhankelijke, externe voorzitter.

Werk in uitvoering

Beveiliging en bereikbaarheid
Er is extra inzet van politie en stadstoezicht. In Jozefzorg zelf is tussen 08.00 uur en 22.00 uur naast COA-personeel
ook een beveiliger aanwezig. Tussen 22.00 uur en 08.00 uur zijn er drie beveiligers. De locatie is 24 uur per dag
telefonisch bereikbaar. In de wijk is door de beheercommissie een communicatiekaart verspreid met de gegevens
van alle bij de opvang betrokken partijen.

TWENTESTRAAT De bouw van Fase B is gestart in december 2015. Fase
C van bouwplan Aan de Waterkant is in voorbereiding, de verkoop is
gestart. De nieuwbouw (TIWOS) van 24 woningen aan de westzijde van
de Twentestraat is gestart in januari 2016. De oplevering is in de zomer
van 2016. De inrichting van de openbare ruimte start in combinatie met
Piushavenpark Zuidoever (gedeelte tussen Ringbaan en Meijerijbaan) in
het najaar van 2016.

Onderwijs en dagbesteding
Sinds 4 januari krijgen 86 kinderen uit Jozefzorg primair onderwijs op SBO Noorderlicht. Het onderwijs is gericht
op het leren van de Nederlandse taal, rekenen, beweging en sociaal emotionele ontwikkeling. 35 kinderen volgen
voortgezet onderwijs. Voor de andere bewoners van Jozefzorg is er een dagbestedingsprogramma. Dit programma
is deels ingevuld en tegelijkertijd nog in ontwikkeling. Het programma bestaat onder meer uit Nederlandse taalles,
een peuterspeelzaal voor kinderen tot vier jaar en activiteiten voor kinderen en jongeren.
Bezwaar omgevingsvergunning
Op 5 november 2015 is een omgevingsvergunning verleend aan het COA ten behoeve van Jozefzorg. Er is een
aantal bezwaarschriften ingediend door belanghebbenden, onder meer door de Bewonerswerkgroep Fatima. De
behandelprocedure van deze bezwaren loopt. Op 21 januari zijn de bezwaarmakers gehoord en nu is het wachten
op het advies van de commissie bezwaarschriften.
Bezoek voor meer informatie en contactgegevens www.tilburg.nl/noodopvang

Buurthuis Jeruzalem
Het Buurthuis Jeruzalem wordt over een paar jaar
gesloopt in verband met nieuwbouwplannen. Op
27 januari spraken bewoners van Jeruzalem met
de gemeente en Tiwos over de wensen voor een
buurthuisfunctie in de wijk. Alle partijen waren
het er over eens dat er zo’n functie in Jeruzalem
moet blijven en iedereen is bereid om daar de
komende tijd in te investeren.
Foto: Dhinand Kleine

LOURDESPLEIN De aanleg van straten en parkeerplaatsen is klaar. Het
groen wordt binnenkort aangeplant. De bouw van 16 kadewoningen
langs Ringbaan Oost start naar verwachting in het eerste kwartaal van
2016. De bouw van het appartementencomplex langs Ringbaan Oost
begint in december 2015. De aanleg van de openbare ruimte start in
het tweede kwartaal van 2017 na afronding van bouwactiviteiten. Het
havenpark Zuidoever tussen Hoevenseweg-Ringbaan Oost wordt daarna
aangelegd. De verbouwing van complex de IJzergieterij is gestart, de
oplevering is eind 2016.
AABE-COMPLEX De nieuwbouw tweede fase van gebouwen langs de

Wethouder Baggermanlaan is in volle gang. De ingebruikname is gepland
voor de zomervakantie van 2016. Aansluitend wordt het monumentale
middendeel verbouwd. Naar verwachting zal het Aabe-complex medio
2017 geheel zijn verbouwd.

FATIMASTRAAT De boring is klaar. Afwerking van het regenwaterriool

(blauwe ader) en herinrichting Fatimastraat met Lourdesstraat is in volle
gang en duurt tot juli 2016.

STEVENZANDSESTRAAT Herinrichting straat van gevel tot gevel, aanleg
van regenwaterriool. De uitvoering van het 2e deel start in maart 2016
en duurt tot juli 2016.

HAVENPARK ZUIDOEVER Het definitief ontwerp is vastgesteld en
gepresenteerd op een informatieavond. De uitvoering is in fases vanaf
2016 tot 2018.
SCHOENERSTRAAT, INRICHTING PARKEERPLAATS Er is een definitief
ontwerp opgesteld samen met planteam Schoenerstraat. Na carnaval
2016 start de aanleg van het parkeerterrein.

Ecologisch Beheer Piushaven
Bij de herinrichting van de oevers van de Piushaven speelt ecologie een belangrijke rol. Een strook van ongeveer
10 meter aan beide zijden van de haven wordt ecologisch ingericht en beheerd. Het is de bedoeling om de natuur
van Moerenburg ver(der) naar de binnenstad te laten komen en daarmee ook een aantrekkelijk wandelgebied te
maken. Een ecologische zone zorgt voor meer biodiversiteit. Er komen meer bloeiende soorten tot ontwikkeling,
wat goed is voor de bijen en de vlinders. Deze insecten zijn weer goed voor sommige vogelsoorten, et cetera.
Ecologische oevers hoeven maar een of twee keer per jaar gemaaid te worden, terwijl dat bij gazons 15 tot 25
keer is. De gemeente let er op dat het riet in fases wordt gemaaid. Als al het riet tegelijk wordt gemaaid, kunnen
de dieren die er een schuilplaats in vinden nergens meer terecht. Bomen die langs de oevers staan worden zoveel
mogelijk behouden.
De ontwikkeling van ecologische bermen wordt besproken in het planteam Openbare Ruimte Piushaven en tijdens
informatieavonden over deelprojecten wordt ecologisch beheer ook aan bezoekers uit de wijk uitgelegd. Verder is
er regelmatig overleg met de Stichting Thuishaven om het ecologisch beheer te optimaliseren.

Kijk voor meer informatie op www.wijkraadkoningshaven.nl

In uitvoering of voorbereiding:

Download de BuitenBeter
app om meldingen door
te geven.

Marc van Akkeren, omgevingsmanager Hoogvenne, Piushaven Noord, Moerenburg
marc.van.akkeren@tilburg.nl 013-5429077
Bianca van Oirschot, wijkregisseur Hoogvenne, Piushaven Noord
bianca.van.oirschot@tilburg.nl 013-5429482
Tamira Waszink, omgevingsmanager Fatima, Jeruzalem, Broekhoven, Piushaven Zuid
tamira.waszink@tilburg.nl 013-5428682
Anthonie Quispel, wijkregisseur Fatima, Jeruzalem, Broekhoven, Piushaven Zuid
anthonie.quispel@tilburg.nl 013-5429495
Berry Simons, omgevingsmanager Noodopvang Jozefzorg
noodopvang@tilburg.nl 013-5495437

HAVENDIJK NOORD (LANCIERSSTRAAT - PRINSENHOEVEN) De
uitvoering van de werkzaamheden is na afronding van aanleg in
Galjoenstraat - Gondelstraat ingepland van februari tot juni 2016.

ST. JOSEPHSTRAAT Er is een definitief ontwerp vastgesteld en
aanbesteed. De nieuwe uitvoeringstermijn is vanaf maart 2016 tot juli
2016.
TIVOLISTRAAT In 2016 wordt een ontwerp voor herinrichting opgesteld.
De uitvoering is gepland in 2017.
VEEMARKTKWARTIER In het Veemarktkwartier zijn nieuwe

bouwontwikkelingen direct achter de Midi gepland. De openbare ruimte
wordt in 2016 opnieuw ontworpen. De eerste bouwwerkzaamheden
langs de plint van de Tivoligarage zijn opgeleverd. De verbouwing van
013 is klaar. De bestrating zal tijdelijk worden aangepast.

PRINSENHOEVEN De uitvoering is gepland rond de zomervakantie van

2016.

HAVENDIJK NOORD Tot er bouwplannen zijn, is de voormalige

Lipslocatie tijdelijk ingericht voor stadslandbouw. Er is een bijentuin
en een kleine schapenweide.

WATERPARK MOERENBURG Er komt een ‘waterpark’ waar het schone
regenwater tijdelijk wordt gebufferd. Het water kan infiltreren in de
bodem of het stroomt geleidelijk weg naar de omliggende sloten en
beek. De uitvoering is gepland in 2016.
MEER INFORMATIE Er is informatie over de Piushaven te vinden op de

website www.piushaven.nl. Actuele informatie over wegwerkzaamheden
kunt u ook vinden via www.tilburg.nl/wegwerkzaamheden

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

LEVEND PODIUM VAN TILBURG

Laat de lente maar komen!
Licht en liefde vaart de Piushaven binnen dit seizoen…

Terwijl de warmte van het Piushaven Lichtfeest 2015 nog voelbaar is en de sfeerverlichting tijdens de lange donkere avonden nog weerspiegelt in het water, heerst er al een
‘welkom lente sfeer’ in de haven. Er wordt door Piushaven bewoners, ondernemers, verschillende partijen uit de stad al hard gewerkt aan het programma voor 2016.

De kracht van SAMEN

Nieuwe inzichten, contacten én nieuwe activiteiten
Dat de Piushaven Bruist weten we al jaren. Dat de ontwikkelingen snel gaan ook, maar
dat er nog steeds nieuwe evenementen en activiteiten ontplooit worden is toch wel
bijzonder. En echt een verdienste van de kracht van het SAMEN werken, recreëren,
winkelen, wonen, eten & drinken in dit sprankelende gebied.

LOVE BOAT

Op donderdag 24 maart is de officiële te-waterlating van de Love Boat. Een uniek varend lichtkunst
object met meerdere functies. Als drijvend podium
zal deze bijzondere boot een rol spelen bij o.a. het 5
mei bevrijdingsconcert, Piushaven Kunst en Klassiek, De eerste T-Pride en het Piushaven Lichtfeest in
december. I.s.m. Fontys Hogeschool voor de Kunsten
worden een paar keer per jaar artistieke filmpjes ontworpen en in speciale weekenden vertoond op de LED
huid van de boot. De motor van deze oude bakdekker is nog helemaal in tact, wellicht varen we er mee naar GLOW in Eindhoven. En wie gaat er dit jaar trouwen op de Love Boat?

Kunst in Den Ophef

Medio mei is de eerste Kunst expositie in Den Ophef
te zien. I.s.m. Zeus Hoenderop van Kunstpodium T
wordt 3x per jaar een bijzondere tentoonstelling op
maat samengesteld. Hij woont in de Piushaven en
werkt samen met diverse kunstacademies in Europa.
‘Licht van gewicht en zwaar van uitstraling’ is de
opdracht. Het publiek kan Den Ophef niet betreden,
maar de kunst vanaf straat en water wel bewonderen.
Totale programma 2016
Op het moment van schrijven van dit artikel is het programma van 2016 nog niet
definitief. Eind maart zal het te lezen zijn op www.piushaven.nl. Op 1 Mei verschijnt de
Piushaven Bruist Special. Dat is alvast een goede start van de Lente!

Piushaven krijgt ontvangstpaviljoen

Het nieuwe paviljoen op de middenpier van de Piushaven moet er medio 2017 staan.
The Cloud Collective heeft het gebouw ontworpen en Orion Projectontwikkeling vult de
horecakant in.
Vanuit het paviljoen – op de zuidkant van de pier – kijken mensen straks over het water
van de haven uit. Het dak is in gebruik als uitzichtplatform en een flink deel van de
middenpier blijft openbaar toegankelijk. Zo luidt het plan dat nog definitief gemaakt
moet worden.
The Cloud Collective kwam tijdens een wedstrijd met
het winnende ontwerp. Het collectief werkt ook mee
aan de renovatie van de LocHal en maakte eerder een
ontwerp voor het fietspad door industriële complexen
van de Spoorzone.
Orion Projectonwikkeling zorgt voor het horecapand
van circa 150 vierkante meter. Naar een exploitant
wordt nog gezocht.

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

InZicht

Stand van zaken Bouwplannen
Wonen in de Piushaven
Piushaven verbindt het
centrum van Tilburg met
het buitengebied Moerenburg. 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 leest u een greep uit
de bouwprojecten. Actuele
informatie over alle bouwprojecten ziet u op de site
www.piushaven.nl
Aan de Waterkant
Dit nieuwbouwplan waarvan blok A al is opgeleverd, blok B in aanbouw
en blok C in verkoop is,
ligt direct aan het water
van de Piushaven en het
Wilhelminakanaal. Bij de
ontwikkeling wordt er veel
aandacht geschonken aan
de nieuw aan te leggen
openbare ruimte In het gebied wordt een gevarieerd
aanbod aan woningen en
woningtypen gerealiseerd
zoals eengezinswoningen
met verschillend aantal
verdiepingen, schuine
kappen en platte daken
afgewisseld en appartementen met prachtig
uitzicht. Hierdoor ontstaat
een gevarieerd straatbeeld
en een grote diversiteit
in woningafmetingen en
prijzen.

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 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
biedt de appartementen
en woningen na huuropzegging te koop aan.
Meer informatie over de
commerciële ruimten:
www.dehavenmeester.info
of Van der Weegen 0135352135.
Meer informatie over de
woningen: WonenBreburg
Makelaars via
013-583 35 40.

de komende jaren herontwikkeld tot een uniek
winkelcentrum. De historische en monumentale
kwaliteit wordt behouden
en hersteld. Enkele delen
van het complex worden
gesloopt en maken plaats
voor passende nieuwbouw.
Er komt een grote diversiteit aan winkels in de
woninginrichting, vrije tijd
en voor je dagelijkse boodschappen. Eind 2014 is het
eerste deel van het complex met de buurtwinkels,
opgeleverd. De bouw van
de 2e fase is in volle gang
en aansluitend wordt de
laatste fase gerealiseerd.
Het geheel is gereed in
2017.
Meer informatie:
www.aabefabriek.nl
Ontwikkelaar: Rialto Vastgoedontwikkeling

Lourdeskade
De gezinswoningen in
het binnengebied zijn
bewoond. Eind 2015 is de
bouw van het apparteStadskade (Cementbouw) mentencomplex gestart.
In het plan Stadskade op
De bouw van de 16 eenhet Cementbouw terrein
gezinswoningen langs de
komen 49 woningen, zowel Ringbaan Oost zal waarappartementen als gezins- schijnlijk het eerste kwarwoningen. Meld je nu aan taal 2016 starten.
als geïnteresseerde via de
website www.nieuwbouw- Meer informatie:
stadskade.nl en blijf op de www.lourdeskade.nl
hoogte van alle ontwikOntwikkelaar: Van de Ven
kelingen. De woningen
www.vandevenbv.nl
gaan waarschijnlijk in het
derde kwartaal 2016 in de Van Havenpark naar
verkoop.
Landschapspark
Moerenburg
Ontwikkelaar: BPD Ontwww.aandewaterkant.nl of wikkeling, www.bpd.nl
Het havenpark Piushaven
op afspraak via
wordt gefaseerd aangeinfo@aandewaterkant.nl of Voormalige IJzergieterij
legd; vanaf januari 2016
info@debontmakelaardij.nl Gelegen aan het Lourdes- het laatste deel van de
Ontwikkelaar: Triborgh
plein en de Piushaven/
noordoever. De zuidoeGebiedsontwikkeling.
Havendijk, worden in dit
ver aan de havenkom en
monument 18 grondgede zuidoever bij Nieuw
Nieuw Jeruzalem
bonden Havenlofts en
Jeruzalem worden vanaf
Hier komen circa 120
2 commerciële ruimtes
de tweede helft 2016 in
nieuwe sociale huurwoontwikkeld. De bouw is ge- realisatie genomen. In
ningen (appartementen
start op 20 oktober 2015.
2016 wordt er ontworpen
en eengezinswoningen),
Meer informatie via
aan het restaurant op de
waarvoor inmiddels de
www.ijzergieterijtilburg.nl middenpier (ontwikkeling
oorspronkelijke bebouvan Orion).
wing is gesloopt. Apparte- AaBe Fabriek
mentencomplex Houben- De voormalige Wollenstaete is in december 2014 stoffenfabriek AaBe wordt

WWW.PIUSHAVEN.NL
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
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Kindercampus Panta Rhei nieuws
Onlangs hebben wij een drukbezochte algemene ouderavond
gehad. Voor deze avond hebben wij verzoeken van ouders om
informatie, omgezet in de volgende workshops:
• Mediawijsheid en wat kun je als
ouder betekenen
• Schrijven anno 2016
• Wat is pesten en de rol van ouders
• Gedragsregels OBS Panta Rhei in
een nieuw jasje

Fatimaschool - Gezonde School
Het 250e themacertificaat Bewegen en sport van het vignet
Gezonde School is op vrijdagmiddag 22 januari uitgereikt aan
de basisschool Fatima in Tilburg. De school mag zich vanaf nu
officieel Gezonde School noemen.
Ton Winkels, projectleider van de KVLO, reikte samen met Jorg Radstake,
adviseur sport en onderwijs bij NOC*NSF en Hans Kokke, wethouder Sport van
de gemeente Tilburg, het eerste themacertificaat uit aan directrice Ank Bullens.
Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst, waarin de leerlingen van de
school een acrobatiekdemonstratie gaven. Volgens Ank heeft de aanstelling van
een combinatiefunctionaris een belangrijke factor gespeeld bij het behalen van
dit themacerticaat: ‘Combinatiefunctionarissen verzorgen de gymlessen waarin
de kinderen goed leren bewegen. Ook organiseren zij de naschoolse sportactiviteiten, vaak in samenwerking met sportverenigingen. Wij werken samen aan
een structureel beleid op het gebied van bewegen en sport en stimuleren onze
leerlingen tot een actieve leefstijl’.

Natuurlijk is het altijd even spannend
of de workshops die georganiseerd
worden, ook als waardevol worden
ervaren. De reacties waren echter
lovend en het was, naast interessant, ook een avond met een hele
positieve sfeer. Mede doordat onze
oudervereniging voor een borrel had
gezorgd na afloop.
De komende periode zijn wij binnenschools bezig om de open dag te organiseren. Posters maken, leerlingen van groep 8 “inwerken” voor de rondleidingen,
het informatieve gedeelte in orde maken en dergelijke. Wij hopen dat er weer
veel ouders komen kijken!

Vignet Gezonde School

U kunt op woensdag 16 maart bij ons terecht:

Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die hebben aangetoond dat zij de gezondheid van hun leerlingen hoog in het vaandel hebben
staan. Het vignet is beschikbaar voor basisscholen, middelbare scholen en
mbo-scholen.

Op de locatie Don Sartostraat van 18.30u. tot 20.00u
Op de locatie Galjoenstraat van 10.30u. tot 12.15u.
en van 18.30u. tot 20.00u.

Opening van de peuter– en
kleuterbieb op Basisschool Fatima
en peuterspeelzaal Fatima.

Open dag & avond
Dinsdag 1 maart
Op dinsdag 1 maart bent u van harte welkom op basisschool en
kinderopvang van kindercampus Pendula.
Rondleidingen starten om 9:00 uur en 13:30 uur.
’s Avonds is er een vrije inloop vanaf 17:30 uur tot 19:00 uur.

Voor het team en de kinderen van basisschool Fatima staat
leesbevordering hoog in het vaandel. Vanwege het feit, dat er
niet in alle gezinnen evenveel wordt gelezen en voorgelezen
geven wij op school veel aandacht aan allerlei zaken rondom
het lezen.
Dit begint al bij de peuters en de kleuters. Bij elk thema dat er behandeld
wordt in de groep, wordt er een themacollectie aangeboden die past bij het
onderwerp dat op dat moment wordt
behandeld.
In groep 3 zorgt de leerkracht voor
“leestasjes” die steeds mee naar huis
mogen. Hierin zitten boekje op het
leesniveau van het kind. Hierdoor
beleeft het kind steeds meer plezier in
het lezen.
Vanaf groep 4 heeft de school een
abonnement op “Boek1Boek”. Kinderen
bestellen zelf digitaal hun leesboeken.
Deze worden op school enthousiast
gelezen, want ze hebben gekozen voor
boeken die hun interesse hebben. Elke
6 weken mogen de kinderen nieuwe
boeken bestellen.

U vindt kindercampus Pendula aan de Hoogvensestraat 49 / St. Josephstraat 102.

www.bspendula.nl
www.kinderstadtilburg.nl/pendula

Om het lezen en voorlezen nog meer aandacht te geven, hebben we donderdag 14 januari een peuter- en kleuterbieb geopend op basisschool Fatima. In
aanwezigheid van ouders van de peuters en de kleuters werd de nieuwe bieb
onthuld. De kinderen mogen elke week boekjes mee naar huis nemen in hun
speciale leestasje. Samen met hun ouders kunnen ze de boekjes thuis lezen en
voorlezen.

Panta Rhei
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Strip: Bram van Tilburg en Ruben Wilborts
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Hoe gaat het bij Jozefzorg?
Tekst: Marianne van Wezel

Foto: Paul Maas

Sinds begin december kreeg de wijk Fatima er een kleine 400
bewoners bij. De aankondiging van de komst van de asielzoekers bracht nogal wat teweeg. Hoe gaat het nu? We vragen dit
aan Berry Simons, de omgevingsmanager voor de noodopvang
en aan Fatema, bewoonster in Jozefzorg.
Berry Simons is de omgevingsmanager voor de noodopvang van de asielzoekers in Tilburg. Hij is vanaf het begin betrokken bij de discussies en de aankomst van de asielzoekers.

Bewoners van Jozefzorg volgen de
les Nederlandse taal en integratie.

feb 2016

urg.nl/
De website www.tilb rlei
alle
noodopvang geeft n
se
informatie en men r
info
mogen Berry voor tijd
al
matie of meldingen
bellen of mailen:
013-4528700 of
g.nl
Berry.simons@tilbur

Berry, er is een hoop te doen geweest rondom de komst van de
asielzoekers in de wijk. Hoe gaat het nu?
“Het is geland in de wijk. Ik heb vrijwel geen meldingen of klachten.
Ik heb ook geen verontrustende telefoontjes gehad.”

Als ik sommige reacties zag, leek de felheid ervan meer tegen
de gemeente gericht dan tegen de vluchtelingen?
Hoe zie je dat?
“Mensen voelden zich overrompeld. Er was ook geen inspraak. Dit overkwam
ons ineens. Het had ook wel met de gevoeligheid van het onderwerp te maken.
Een deel van de mensen wil geen vluchtelingen in de wijk. Maar dat is een klein
aantal. Er is een grote zwijgende meerderheid die geen bezwaar heeft tegen
de komst van de asielzoekers. Vanuit die groep zijn ook mensen opgestaan. Als
gemeente hebben we een maatregelenpakket. Dat heeft goed gewerkt.”

Vanuit de wijk zijn er nogal wat bezwaarschriften gekomen.
Wat vind je daarvan?
“Inwoners mogen gebruik maken van
hun rechten. Door die bezwaarschriften worden wij goed alert gehouden.
Tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo
dat wij niet gaan sjoemelen met bijvoorbeeld asbest. Wij willen het zelf
ook wel goed doen.”

Wat voor klachten en
signalen zijn er sinds de
komst van de asielzoekers?

Aantallen
358
In Jozefzorg wonen
an
asielzoekers, waarv en
ez
290 Syriërs, 36 Irak
en 22 Afghanen.
deren
150 van hen zijn kin ich
pl
en jongeren. Als leer hool.
sc
tigen gaan zij naar

“De meeste meldingen hebben te
maken met verkeersgedrag en met
spelende kinderen. Er ging een foto op facebook rond van een vrouw op de
motorkap van een auto die door rood was gelopen. Ik kreeg toen telefoontjes
over het verkeersgedrag van vluchtelingen en de noodzaak van verkeerslessen.
De politie heeft dat uitgezocht en die vrouw bleek geen vluchteling, maar een
vrouw van Turkse afkomst die hier al lang woont. Klachten over verkeersgedrag en kinderen zijn er overal. Als er iets gebeurt, wordt het meteen groot
gemaakt.”

Vanuit de wijk is aangegeven dat 400 asielzoekers in Jozefzorg
te veel is en tot spanningen kan leiden. Is er sprake van interne
spanningen?
“Ik krijg van het COA en de politie
wekelijks een rapportage over de
bezetting, signalen, meldingen en
aangiftes. Zo houden wij de vinger
aan de pols. Er zijn tot nu toe geen
noemenswaardige incidenten of
spanningen.”

Wat doet de gemeente nog?

org is
De opvang in Jozefz vang.
op
een tijdelijke (nood) en voor de
k
De eerste gesprek n in april.
verblijfsstatus starte ten zijn
an
Van verschillende k ensen
m
er geluiden om de van de
en
ook na het verkrijg in Tilburg
verblijfsvergunning
te laten blijven.

“Vluchtelingen vallen onder het
reguliere sociaal beleid. De asielzoekersopvang in Jozefzorg is een
noodopvang. Voor hen zijn er geen
voorzieningen. Zij krijgen ook geen
zakgeld. Vanuit het beleid is hier dus niet veel mogelijk. Je moet het hebben
van goedbedoelde initiatieven van bewoners.”

De kinderen gaan naar school, volwassenen leren Nederlands.
Er ontstaan contacten en gezamenlijke activiteiten. Is het niet
beter om deze mensen in Tilburg te houden?
“Dat heeft ook de voorkeur van de gemeente. Je investeert inderdaad in
nieuwe bewoners. Er ligt een voorstel bij de gemeenteraad voor een pilot om
asielzoekers met een verblijfsvergunning in Tilburg te houden.”

Wil je nog iets meegeven voor de wijkbewoners?
“Het bijzondere van de wijk Fatima is dat verschillende groepen met elkaar in
gesprek zijn gegaan en gebleven. Ook met ons. Ik wil de bewoners hiervoor
complimenteren.”

Fatema uit Syrië

Tekst: Marianne van Wezel

 atema komt uit Syrië, uit de stad Aleppo. Ze is hier met haar
F
man en vijf kinderen. Ze is lerares in het basisonderwijs.
Omdat ze nog familie heeft in Syrië wil Fatema niet met haar volledige naam en
foto in de krant.

Fatema, hoe gaat het met je?
“Goed. In drie maanden waren wij in acht opvanglocaties, in sport- of danszalen. Deze locatie hier is voor ons een paradijs. De gezinnen hebben een eigen
kamer. Ik heb nu rust en we hebben hier privacy. De alleenstaanden hebben
met z’n vieren een kamer. Voor degenen die hun vrouw en kinderen hebben
achtergelaten is het heel moeilijk. Het wachten, de onzekerheid en het gevaar
in eigen land is heel stressvol.”

Wat is er aan de hand in jouw land?
“Syrië is helemaal kapot gemaakt. We verloren onze kinderen, onze huizen,
onze levens. Het is een krankzinnige oorlog. Je weet niet wie je vrienden en
wie je vijanden zijn. We weten ook niet wie tegen wie vecht. Er zijn veel partijen en gewapende groepen. We weten ook niet waar het over gaat. Van Irak
kon je nog zeggen ’dat gaat om olie’. In Syrië is maar weinig olie. Daar gaat
het niet om.”

Wat komt bij jullie binnen van het nieuws in Nederland over de
vluchtelingen?
“Wij zien in de media dat er mensen zijn die ons zien als gasten en wij zien
mensen voor wie wij niet welkom zijn. Zelf heb ik geen ervaring met mensen
die ons liever niet zien. De mensen die ik ontmoet zijn heel aardig. Ik heb al
vrienden in Nederland.”

Heb je meegekregen wat er in Keulen is gebeurd?
“In onze cultuur is wat deze mannen deden heel slecht. De gevolgen voor deze
mannen zouden bij ons veel ernstiger zijn dan hier. Ook volgens onze religie is
dat verboden. Wat wij meekrijgen uit de media is dat als één man iets verkeerd
doet, dat dat schade brengt aan de hele gemeenschap. Verkeerd gedrag wordt
dan de hele gemeenschap aangerekend.”

In de wijk vonden mensen dat 400 mensen in dit gebouw te
veel is. Hoe ervaar jij dat?
“Na die acht sport- en danszalen is dit voor ons heel goed. De regering doet
haar best om het grote aantal vluchtelingen op te vangen. Met kleine locaties
is het misschien moeilijk om het allemaal te organiseren. Voor ons is het vooral
fijn dat we in een stad wonen. We gaan naar het centrum, de kinderen gaan
naar school en we ontmoeten al veel mensen.”

Hoe zie je de toekomst?
“Wij hebben nu geen keuze. We kunnen nu niet terug. Onze levens gaan door.
Wij willen onze dromen uit Syrië hier voortzetten. Wij willen dat onze kinderen
hier gaan studeren en dat wij ons werk weer kunnen oppakken. Zelf zou ik
graag weer les geven aan kinderen.”

Wat heb je nodig van de Nederlandse samenleving?
“Het eerste woord in de Koran is ‘Ikra’. Dat betekent ’lezen’. Onze religie zegt
dat je altijd moet blijven leren. Met ieder gesprek, iedere ontmoeting, leer ik.
Zolang ik leef, wil ik blijven leren.”

Wil je nog iets meegeven voor de wijkbewoners?
“Ik hoop dat mensen onze situatie begrijpen, dat ze ons willen accepteren, dat
we elkaar respecteren en dat we vrienden kunnen zijn.”
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11 en 12 maart…
NLdoet vrijwilligerswerk

nummer 1

feb 2016

Tekst: José de Jonge

Kom helpen de Piushaven schoon te maken!
Het Oranje Fonds organiseert op 11 en 12 maart 2016, samen met duizenden
organisaties in het land, NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland.
NLdoet zet 1 keer per jaar vrijwilligerswerk in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken voor zijn buurt of
wijk.

Plastic soep
De Stichting Thuishaven Tilburg heeft, net als voorgaande jaren, de klus
’Schoonmaak Piushaven’ op de site van NLdoet geplaatst. Er worden nog
vrijwilligers gezocht. Marijke van den Eertwegh, coördinator van deze klus:
”We hebben ongeveer 60 vrijwilligers nodig. Het is de bedoeling is dat we vanaf
de kop van de Piushaven tot aan en langs het Wilhelminakanaal de kades en
oevers gaan schoonmaken en het zwerfvuil opruimen. Zodat de vogels in het
voorjaar weer veilig hun nesten kunnen bouwen en wij kunnen genieten van
een mooie en schone haven zonder plastic soep.”

Aanmelden
Je kunt je aanmelden op de site van NLdoet. Je kunt je alleen aanmelden of
samen met je buurvrouw of met een club of vriendengroep. Kinderen zijn
welkom onder begeleiding van een volwassene. Vrijwilligers worden in groepjes
ingedeeld en begeleid door een vrijwilliger van de Stichting Thuishaven Tilburg.
Er wordt zowel vanaf de kant als vanuit bootjes gewerkt.

Koffie, soep en een sandwich
Er wordt verzameld op zaterdag 12 maart om 9.15 uur op de partyboot
’De Albatros’. Koffie en thee staan dan klaar. Je krijgt uitleg over de klus, de
groepen worden ingedeeld en je krijgt het benodigde gereedschap. Om 13.00
uur is de verwachting weer terug te zijn op de Albatros. Het verzamelde afval
wordt opgehaald door het BAT. De vrijwilligersochtend wordt afgesloten met
een kop soep en een sandwich. Marijke: ”Het is altijd hartstikke gezellig zo met
elkaar. Je ziet dat veel mensen die voorgaande jaren meededen zich het jaar
erop weer aanmelden. Dat zegt wel iets. En ja, vele handen maken licht werk!
Dus meld je aan via de website www.nldoet.nl
Tot ziens op de Albatros en doe stevige schoenen of laarzen aan!”

Vrijblijvend inloopspreekuur
podotherapie en fysiotherapie
Zaterdag 5 maart 2016
Voor al uw vragen aan de
podotherapeut of fysiotherapeut
kunt u vrijblijvend bij het inloopspreekuur terecht.
Vragen die u heeft over uw voet,
knie, heup en of rug, maar ook
vragen die u heeft over fysiotherapie en podotherapie in zijn
algemeenheid.
Vorige jaar werd het nieuwe Wijken gezondheidscentrum geopend.
De gezondheidsdisciplines hebben
de ambitie uitgesproken om intens
met elkaar samen te werken.
Dit gezamenlijk spreekuur van
podotherapie en fysiotherapie
is daar een invulling van.
www.footmore.nl
www.ﬂenterfysiotherapie.nl

Graag zien wij u op 5 maart 2016 van 12:00 tot 16:00 uur
in Wijk- en gezondheidscentrum Koningshaven
aan de Kruisvaardersstraat 32.
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Wat is er te doen op de BOUWplaats?
ZO 28 FEB van 12u tot 17u, hal 1

VR 01 & ZA 02 APR vanaf 18u, hal 1

LAATSTEZONDAGVANDEMAAND MARKT
Design, mode, interieur, accessoires, vintage, recycle art, eten&drinken, lokaal
talent, creatieve ondernemers.

KOREAN BBQ POP UP INZA’S SEOULKITCHEN
Koreaans pop up restaurant.

VR 04 MRT van 15u tot 19u, hal 4

VR 08 APR vanaf 15u, hal 3

OPENING STADSWERKPLAATS
Kom toosten op onze nieuwe open werkplaatsruimte, laat je informeren over de
machines, mogelijkheden, cursussen en doe mee aan een mini-workshop.

PROEVERIJ FIERBIER
Proeven van nieuwe en
vertrouwde brouwsels.

VR 11 MRT vanaf 20u, hal 3 Juttheater

VR 15 & ZA 16 APR van 20u tot 22u, plaats ntb

SMELTKROEZEN
Elke tweede vrijdag van de maand.
Een nieuwe culturele avond in het Juttheater.
We laten je smeltkroezen met verschillende disciplines uit het culturele veld.

PROMENADE PIUSHAVEN
Culturele wandelingen in de Piushaven,
deze editie door Iksperiment.

ZA 26 MRT, tijd ntb, hal1, kantoor Goed is goed
AT THE OFFICE #5
Salon waar professionele kunstenaars en muzikanten werk in ontwikkeling
vertonen.

ZO 24 APR van 12u tot 17u,
hal 1
LAATSTEZONDAGVANDEMAAND
MARKT

VR 13 MEI vanaf 15u, hal 3

ZO 27 MRT 12u tot 17u, hal 1

PROEVERIJ FIERBIER
Proeven van nieuwe en
vertrouwde brouwsels.

LAATSTEZONDAGVANDEMAAND MARKT

PLAATS

tie
voor meer informa
en exacte tijden: ts@
bouwplaatsjouwplaa
gmail.com
facebook.com/
BOUWplaats of
www.
ats.nl
BOUWplaatsjouwpla

VR 01 APR vanaf 20u, hal 3 Juttheater
SMELTKROEZEN

Laatstezondagvandemaand MARKT

De SpeltHeld – Dhinand Kleine

Creatieve markt op de BOUWplaats
28 februari van 12.00 tot 17.00 uur Bouwplaats, Hal 1, Galjoenstraat 37

De SpeltHeld is ontstaan tijdens het boodschappen doen.
Elke week liep de SpeltHeld zich te verbazen wat er in producten zit aan bewerkte grondstoffen.

Hotspot voor creatieve ondernemers en kunstenaars De Bouwplaats
presenteert op zondag 28 februari MARKT. De eerste in een reeks maandelijkse
markten op de laatste zondag van de maand.

Weet jij nog wat gehydrolyseerd
eiwit is en wat het doet? En wat doet
dextrine (een bijproduct van tarwe)
precies in een limonadesiroop? En
waarom zit overal suiker in? Zelfs in
een pot Bolognese saus, terwijl ik
nog nooit suiker ben tegengekomen
in een recept voor Bolognese saus.
Verder is de SpeltHeld van mening
dat de consument, jij dus, zelf
genoeg informatie kan vinden waarom je zou kiezen voor producten
van de SpeltHeld. Dus af en toe een
speltbrood van de Speltheld als ontbijt en speltpasta voor het avondeten is een welkome en gezonde afwisseling.
En verder vooral niet vergeten,.. Het is lekker.
www.despeltheld.nl
info@despeltheld.nl

Op deze middag kunt u een idee krijgen wat er allemaal gebeurt in de
Bouwplaats en er is een makersmarkt met uiteenlopende artikelen van de
diverse ondernemers.
Er zijn allerlei originele en lokaal
gemaakte producten te vinden zoals
interieuraccessoires, mode, recycle art
en design, meubels, tassen, lampen,
bijzonder speltbrood, heerlijke tosti’s
en verwarmende soepen.
Entree is gratis.

Wil jij ook op de MARKT staan?
Meld je dan aan op:
bouwplaatsmarkt@gmail.com

ie:
voor meer informat
/
www.facebook.com
BOUWplaats
plaats.nl
www.bouwplaatsjouw
maart,
Data: 28 februari, 27juni, 31 juli
24 april, 29 mei, 26

Op de rechterkant van deze pagina stellen we de SpeltHeld en Ambianse al
even kort aan je voor.

Opening Stadswerkplaats
Cursushuis en open werkplaats
4 maart van 15.00 tot 19.00 uur BOUWplaats, galjoenstraat 37
Op vrijdag 4 maart om 15.00 uur
opent de Stadswerkplaats haar
deuren op de BOUWplaats op de
Galjoenstraat 37. Tijdens de opening
kun je onze mooie werkplaatsruimte
bezichtigen, geven we je uitleg over
de mogelijkheden, cursussen en
machines, en kun je alvast meedoen
aan een mini-workshop!
Ben je benieuwd naar de kansen die
de Stadswerkplaats jou kan bieden,
kom dan langs op 4 maart en drink
een glas met ons op een frisse start!

Ambianse - Yvonne Brockbernd
Ambianse is de plaats om leuke sieraden, spullen voor thuis, of
kadootjes te vinden.Op de website vind je voorbeelden van haar
creaties en andere informatie.
In de BOUWplaats Kantine serveert Yvonne ook lekkere koffie, taartjes, koeken,
soep, thee en een drankje voor wie wil! Ook kan ze de catering verzorgen voor
een feestje! Kijk tijdens de laatstezondagvandemaand markt dus rustig eens bij
haar in de gezellig ingerichte koffiekantine op de BOUWplaats rond.
www.ambianse.nl
yvonnebrockbernd@hotmail.com

atie:
Voor meer inform
tstilburg.nl
www.stadswerkplaa
www.fablab013.nl
plaats.nl
www.bouwplaatsjouw
/
www.facebook.com
BOUWplaats
ts@gmail.com
bouwplaatsjouwplaa
ail.com /
/ vera.vanduren@gm
fablab013@gmail.com
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Winnen?

1 reiniger 9 Japans parelduikster
10 korrelig 11 staat in Amerika
13 vogel 15 graad 17 verleidster
19 Noorse godheid 22 trekdier
24 struik 26 telegraaf restant
27 Latijnse bijbelvertaling
29 vertakte horens 31 gebouw
in Amsterdam 32 kleine ruimte
33 argeloos 35 ijspunt 37 in orde
38 frisdrank 40 numero
42 alstublieft 44 handvat
46 mondwater 49 Spaans landvoogd
50 vrij 52 Amerika 54 sprookjes
figuur 55 duel

Verticaal

35

42

feb 2016

1 sportartikel 2 staat in Amerika
3 land in het Midden-Oosten 4 onder
andere 5 lengtemaat 6 uitstraling
7 schoeisel 8 welgesteld
12 ondernemingsraad 14 Europees
Parlement 16 avondkleding 17 vlek
18 populaire groet 20 silicium
21 vlekkenwater 23 gespannen
24 vel 25 verdaging 26 kweken
28 streling 30 verdwenen 33 zandheuvel 34 toestemming 35 pedagogische academie 36 dik en zwaar
39 heden 41 show 43 onderwerp
van gesprek 44 inhoudsmaat 45
stadium 47 torenkraai 48 Frans
lidwoord 49 deel v.e. wet 51 keurig
53 als gast 54 als volgt

Weet je welke cijfers er in
de gekleurde vakjes met
de letters a, b en c moeten
staan?
Stuur uiterlijk eind maart 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
Koningshaven: p/a Cenakel 36 5022 KL Tilburg

Vorige winnaar

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

Kruisvaardersstraat 32b
Tel: 013 - 5 366 289
www.flenterfysiotherapie.nl
kruisvaardersstraat@flenter.nl
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Werken bij La Poubelle:
Ata Yarahmadi
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Pammetjes
Tekst: José de Jonge
Fotografie: Jan Nieuwstad

Even voorstellen… Ata werkt in de winkel
Ata werkt sinds december 2015 in de winkel van La Poubelle, op de meubel
afdeling. Hij verkoopt meubels en zorgt ook dat er weer nieuwe meubels in de
winkel komen te staan als er iets verkocht is. Daarnaast doet hij ook schoonmaakwerkzaamheden. Ata zit in een stagetraject om arbeidsfit te worden.

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

Pammetje hier, pammetje daar
Pammetje lost je problemen op
O was dat maar waar!

Dr Martine Schrage

Pammetjes. Het klinkt zo lief en
onschuldig. Maar dat zijn de temazepam, oxazepam, lorazepam, diazepam
en ga zo maar door helaas bepaald
niet. (Al eindigen niet alle ‘pammetjes’
op ‘-pam’, denk maar aan Zopiclon.
Wat ook een slaaptablet is, maar van
zijn bedenkers een andere uitgang
heeft meegekregen). Ja, je kunt er
eens lekker van slapen, en even niet
dat gemaal in je hoofd hebben, of die
nerveuze onrust in je borst. Maar voor je het weet, kun je niet meer zonder. En
in plaats van dat je problemen opgelost zijn, heb je er een nieuw probleem bij:
een verslaving, waar je zomaar weer niet van af komt.

Ata Yarahmadi

Vrij leven
Ata Yarahmadi is 36 en komt uit Iran. “Ik wil een vrij leven voor mij en mijn
gezin, vandaar dat we vijf jaar geleden naar Nederland zijn gekomen.
We kwamen terecht in een asielzoekerscentrum in Goes. Daar woonden we
anderhalf jaar. Ik mocht daar niet werken, maar maakte me nuttig in het azc.
Mensen knippen, fietsen repareren. En ik reed de kinderen van het azc naar
school en haalde ze weer op. Na Goes kwamen we terecht in Biezenmortel,
daar woonden we bijna tweeënhalf jaar. Nu wonen we in Tilburg, in Broekhoven. We zijn erg gelukkig hier, we mogen zijn wie we willen zijn. Mahan, mijn
zoon, is bijna twaalf en we hebben een dochtertje, Roza, die is vier jaar.”

Dromen
In Iran had Ata een goedlopende
pizzeria en was hij professioneel
keeper bij een voetbalclub. Ook was
hij voetbaltrainer. “Natuurlijk zou ik
dat in Nederland ook allemaal graag
willen. Een eigen pizzeria. Voetbaltrainer worden. Of een sportschool
hebben. Ja, natuurlijk heb ik mijn
dromen. Maar je moet ook realistisch zijn. Ik moet ook gewoon geld
verdienen voor mijn gezin. Ik ben blij
met de kans die ik hier bij La Poubelle krijg. Ik word hier gerespecteerd
om wie ik ben en wat ik doe, dat is
niet overal zo kan ik je zeggen.”

Voetbaltalent
Mahan, de zoon van Ata, is een
voetbaltalent. Hij voetbalt bij SC ’t
Zand waar Ata vrijwilligerswerk doet. Ata: “Al zijn vrije tijd zit in het voetballen. Als hij klaar is met zijn huiswerk zegt hij: ’Papa, gaan we even voetballen?’ Natuurlijk vind ik dat geweldig. Ik ben trots op mijn zoon. Voor hem heb
ik alles over. Ik hoop dat hij profvoetballer wordt. Net als ik ooit was.
Dat zou een droom zijn die uitkomt.”

Trainingen
Dat Ata een goede voetbaltrainer is, is niet onopgemerkt gebleven. Hij heeft al
verschillende trainingen gegeven en in maart gaat hij als trainer beginnen bij
een voetbalschool in Oosterhout. “Dat vind ik geweldig. Alvast één van mijn
dromen die uitkomt!”

Foto: Jan Nieuwstad

Versta me niet verkeerd, het is goed dat deze medicatie bestaat. Soms kan
het echt niet zonder, onder andere bij psychiatrische ziekten en spoedsituaties
is het een zegen dat een patiënt rust- en kalmeermiddelen kan krijgen als dat
nodig is. Ook in de palliatieve zorg zijn ze onmisbaar. Of denk maar eens aan
de behandeling van een epileptische aanval.
De meeste mensen zijn echter beter af zónder deze middelen. Ik maak er in
de praktijk graag korte metten mee: ‘Het is gewoon troep. Als ik u het advies
geef om elke avond maar een fles wijn leeg te drinken of een biertje of vijf,
dan denkt u ‘Die dokter is gek’, maar eigenlijk doe ik hetzelfde als ik u dit soort
middelen voorschrijf. Het onderdrukt de klachten wel, maar lost niets op. Integendeel, als we niet oppassen, krijgt u er een probleem bij: een pammetjesverslaving’.
Al na twee weken kan het zijn dat u last heeft als u ze níet neemt, maar hebben ze steeds minder het effect dat u wél wilde hebben.
Troep dus. Waar we als het kan zo ver mogelijk vandaan moeten blijven.
Een lekkere wandeling, liefst in het groen, een goed gesprek met iemand die u
steunt, een warm bad, een slaapcursus, ontspanningsoefeningen, breien, puzzelen, kaarten maken… Dat zijn veel gezondere manieren om te ontspannen. Ik
maak altijd graag gebruik van de goede uitleg, tips en adviezen op de website
Thuisarts.nl. Ook over spanningsklachten en slaapproblemen kun je daar veel
wijsheid vinden.
Het jammere is: mensen denken vaak echt dat het onschuldig is, je kent altijd
wel iemand die het neemt. Er is echter nog veel onbekendheid over de risico’s:
denk maar aan valrisico bij oudere mensen, gevaar in het verkeer, verhoogd
risico op vergeetachtigheid en dementie.
Dus spreek ik - als we er echt niet onderuit kunnen - af: één recept, daarna
geen herhalingen. Zo voorkomen we samen verslaving. Want als je er eenmaal
aan vastzit, is het misschien nog wel moeilijker om ervan af te komen dan van
sigaretten of drank. En daarvan weten we allemaal dat het nog nooit een probleem heeft opgelost.
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Biku wordt… stadskombuis Harboury
Tekst: Leonie Beerens

Fotografie: Ans Beerens

Wie de afgelopen periode langs het voormalig pand van Biku
aan de Havendijk reed, zag wellicht de nieuwe eigenaars Hein
en Marly al druk bezig met de vormgeving van hun stadskombuis Harboury. In de ruimte staan her en der nog oude meubels
van het restaurant dat tot voor kort Biku heette. De nieuwe bar
staat al met krijt getekend op de linkermuur van het pand.
“We gaan de bar verplaatsen zodat we achterin een verhoging kunnen maken
waar mensen gezellig kunnen borrelen”, vertelt mede-eigenaar Marly.
“De overige tafels worden gebruikt voor het diner.“
“Volgende week gaat een stuk van de muur tussen keuken en restaurant eruit.
Zo voelt Hein zich vanuit de keuken meer betrokken bij zijn gasten.”
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Zinrijk vieren
Tekst: Carla Segers
Fotografie: Ans Beerens

Een geboorte, doop, trouwen
en overlijden; het zijn stuk voor
stuk vieringen waarbij je stilstaat bij het leven. Hoe je dat
doet en op welke manier je daar
uiting aan geeft, is voor iedereen heel persoonlijk.
Veel mensen hebben hierover eigen
ideeën, maar zoeken naar een manier
om deze ideeën samen te voegen tot
een mooi geheel. Ivonne van Akkeren
kan je hierbij helpen. De loopbaan van
Ivonne van Akkeren, 46 jaar, begon
jaren terug met de lerarenopleiding
Ivonne van Akkeren
Omgangskunde en Engels. Daarna
studeerde ze een jaar Humanistiek en kwam er vrij snel achter dat ze liever leerde door met mensen te werken dan uit boeken. Via diverse banen en
vrijwilligerswerk kwam ze terecht als begeleidster van relatievieringen bij het
Humanistisch Verbond. Omdat ze zoveel energie kreeg van de vieringen die ze
daar organiseerde, is ze op het idee gekomen om haar eigen bedrijf te starten.
Zo ontstond Zinrijk.

Van veel plannen naar een mooi geheel
Je gaat trouwen en zoekt het hele internet af naar een speciale manier om
aan je aanstaande te laten weten wat hij of zij voor jou betekent. Ladingen
ideeën die door je hoofd spoken, maar hoe maak je daar nu een mooi geheel
van? ‘Trouwceremonies zijn enorm leuk om bij te helpen’ vertelt Ivonne me.
‘Ik nodig de mensen uit voor een eerste gesprek en laat ze hun verhaal doen.
Waarom kiezen jullie voor elkaar? Wat verbindt jullie? Door vragen te stellen
laat ik het stel zelf ontdekken wat zij belangrijk vinden. Er vinden een paar
gesprekken plaats en zo probeer ik de rode draad in hun verhaal te ontdekken
en denk ik mee met de praktische zaken eromheen. Zo stellen we een unieke
ceremonie samen. Voor en vooral door het bruidspaar.’

Weddingplanner? Ambtenaar? Ceremoniebegeleidster!

Hein en Marly

‘Van bankmedewerker naar gastvrouw’
De stap tot het beginnen van een eigen zaak is voor Marly een tamelijk bijzondere. Deze Bosschenaar is jarenlang werkzaam geweest in de bankwereld.
Nadat er echter veel veranderingen kwamen en Marly het gevoel had haar
creativiteit niet langer kwijt te kunnen, is ze gaan kijken naar nieuwe uitdagingen. “Ik ben al jarenlang hobbykok en bovendien een echte Bourgondiër. Daarnaast vind ik het fantastisch om het mensen naar de zin te maken. Het gastvrouwschap is daarom echt voor mij weggelegd. Als inwoner van de mooiste
stad uit Brabant, Den Bosch, moest ik even wennen aan het idee van een zaak
in Tilburg maar toen ik deze locatie zag, was ik meteen verkocht. De Piushaven
is een prachtig stukje Tilburg waar ik me inmiddels echt thuis begin te voelen.

‘Ik streef ernaar het beste uit een product te halen’
Hein is chefkok geweest in vier restaurants. Daarna is hij begonnen in de delicatessenwereld waarvan hij ook meerdere jaren actief is geweest in de wijnwereld. Toen hij wijnproeverijen organiseerde, werd regelmatig de vraag gesteld
of hij daar niet iets lekkers bij kon koken. Zo is uiteindelijk het balletje gaan
rollen en staan we hier nu in wat straks stadskombuis Harboury wordt.

Wat maakt jou anders dan een weddingplanner of een ambtenaar van de burgerlijke stand? ‘Dat zijn twee heel verschillende beroepen, al ligt het doel van
ons werk erg dicht bij elkaar. We willen allemaal dat het bruidspaar een prachtige dag beleeft. Mijn rol is hen helpen om stil te staan bij en uit te drukken
wat ze voelen. Dat kan met bijvoorbeeld muziek, een tekst die vrienden voorlezen, een ritueel, iets dat het paar zelf zegt; wat er ook maar bij hen past.
En soms is de huwelijkssluiting door de trouwambtenaar ook onderdeel van
de ceremonie. Ik verbind al die elementen met mijn woorden tot een vloeiend
geheel. Waar ik ook vaak bij help is het schrijven van de trouwgelofte. Mensen
weten heel goed wat ze voelen, maar vinden het moeilijk om de juiste woorden
te vinden.’

Jubilea, afscheid nemen of welkom heten
Ivonne’s hulp wordt vaak gevraagd bij bruiloften, maar dat is bij lange na niet
het enige wat ze doet. ‘Als mensen te horen krijgen dat ze ongeneeslijk ziek
zijn en ze hun eigen afscheid willen organiseren, kan ik ook helpen om de
dienst samen te stellen. Juist omdat ik er emotioneel wat verder vanaf sta. Of
denk bijvoorbeeld aan een bedrijf wat start of een jubileum viert, een gezin
wat een (adoptie)kindje wil verwelkomen. Dat zijn mooie momenten om stil te
staan bij het heden en om positief naar de toekomst te kijken. Ik geniet steeds
weer als ik mensen daarbij mag begeleiden.’
Wil je meer weten over Ivonne en haar bedrijf Zinrijk: www.zinrijk.com.

“Ik kook graag met pure smaken”, vertelt Hein. “Ik wil het beste uit een product halen. Als ik een brood bak, doe ik dat met meel dat gemalen is in een
echte molen. Zo heb ik ooit nog een cursus molenaarschap gedaan.
En geloof het of niet, dat duurde twee jaar!”
De sfeer die centraal staat in de
stadskombuis is er een van een
industriehaven. “We willen een
stukje herinnering aan die haven
levend houden.”

atie
Voor meer inform
e
kun je terecht op d
n
facebookpagina va
stadskombuis
ww.
Harboury (https://w
boury/)
facebook.com/har

van de Braak & Maas
fysiotherapie
Specialismen:
Fysiotherapie

Sportblessures

Dry needling

Medical taping

Looptrainingen (etalagebenen)

Geriatrie fysiotherapie, Parkinson

Revalidatie na operatie of beroerte

Hyperventilatieklachten, COPD

Gratis parkeren voor de deur

Valt onder de aanvullende verzekering

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

Contracten met alle
verzekeringsmaatschappijen

Prinsenhoeven 36

013 5420685

info@vdbraakenmaas.nl

www.vdbraakenmaas.nl

22

21e jaargang

nummer 1

Duiken aan de Piushaven
‘Zeg, ik hoorde dat jullie deze
zomer naar Kroatië gaan?’
‘Ja klopt, lekker de zon in,
goed eten en duiken.’ ‘Duiken? Je hebt helemaal geen
duikbrevet!’ ‘Klopt, maar dat
haal ik voor we vertrekken
aan de Piushaven.’ ‘Oh.’ ‘Even
voor de duidelijkheid: aan of
in de Piushaven???’
Vaak besluiten mensen een duikcursus te volgen als ze een vakantie
hebben geboekt naar een bestemming waar het de moeite waard is
om te duiken. Wat je dan eigenlijk
niet wilt, is uren besteden aan het
leren voor je duikbrevet en zwembadduiken op vakantie. Bij Wetsports
hebben ze daar de ideale oplossing
voor: het theoriegedeelte en de
zwembadduiken (niet in de Piushaven dus…) kun je bij hen halen.
Op je vakantiebestemming rond je
je duikbrevet, PADI Open Water, af
door daar de buitenduiken te doen.
Is het alweer een tijd geleden dat je
hebt gedoken?
Dan kun je bij Wetsports terecht
voor een opfriscursus.

Ervaring sinds 1988
In de winkel aan de Havendijk 40
heb ik een gezellig gesprek met
Spence Willebrands, Tineke Cammann en Kinou Cammann. In 1988
is het Wetsports-avontuur gestart
door, helaas vorig jaar overleden,

Tekst: Carla Segers

Ton Cammann en zijn toenmalig
compagnon Bart. De winkel was
op dat moment gevestigd aan de
overkant van de haven in het Falcon
gebouw. Bart vertrok vrij snel naar
Curaçao en Ton en Tineke hebben de
zaak voortgezet. In 2002 is Spence
het team komen versterken. In de
loop der jaren heeft Wetsports een
prachtige naam opgebouwd en heeft
een PADI 5 sterren Divecentre Status
ontvangen. Die hebben ze niet voor
niets gekregen. Je kunt bij Wetsports
onder andere terecht voor cursussen, je complete duikuitrusting en
het vullen van je tank. Waar zij echt
voor staan is service en onderhoud.
‘We geven advies, zorgen dat je met
degelijk en goed onderhouden materiaal het water in gaat’ aldus Tineke.
‘Verder werken we hard aan onze
webshop die binnenkort live gaat’
vult Kinou aan.

Curaçao, ijsduiken en een
grote vin
Als ik vraag naar favoriete duikervaringen krijg ik drie heel verschillende
verhalen. Kinou is helemaal weg van
Curaçao. ‘Het is daar zo heerlijk. Ik
heb er een jaar gewerkt bij een duikschool. Mijn favoriet is de wrakduik
naar de Superior Producer. Dit wrak
is prachtig begroeid met koraal, er
zwemmen veel soorten vis en het
water is lekker van temperatuur.’ Hoe
anders denkt Spence daarover:

feb 2016

Fotografie: Luc Houet

‘Het mooist vind ik om te gaan ijsduiken, ik ben hier ook instructeur
in. Prachtig de kleuren als je onder
het ijs door zwemt.’ Tineke heeft een
tijd niet meer gedoken, maar een
duik die zij nooit meer zal vergeten,
was in Spanje. ‘Ik lag in het water
en zag ineens een gigantische vin.
Ik schrok me kapot en dacht dat het
een haai was. Bleek het een Mola
mola, ofwel maanvis te zijn.’

Mola Mola
Na bovenstaande ervaring was het
niet moeilijk om een naam voor
de duikvereniging van Wetsports
te verzinnen, Mola Mola werd het!
De duikvereniging werkt aan veel
activiteiten in de Piushaven mee. Zij
liggen ter preventie in het water bij
bijvoorbeeld de ‘Drijf in filmavonden’, het Drakenbootfestival en als er
vuurwerk wordt afgestoken zoals de
afsluiting van de kermis. Elk jaar in
mei hebben ze een flinke taak; het
schoonmaken van de Piushaven.
Wat komt er allemaal naar boven
tijdens die actie? ‘Van fietsen en
winkelwagens tot tassen, portemonnees en zelfs kluizen. Meestal zonder
inhoud’ vertelt Spence met een lach.
Buiten de acties in de haven organiseert Mola Mola ook duiktrips voor
hun leden. Zo bouwt iedereen voldoende ervaring op en het is natuurlijk erg gezellig!

Het team van Wetsports

Ben je een duiker?
naar
Dan weet je vast je wegn.
Wetsports wel te vindeduiken
Mocht je twijfelen of je
iets voor je is of wil je w leven
oude hobby weer nieu ence,
inblazen? Ga dan bij Spaan
Tineke en Kinou langs op
de Havendijk 40 of kijk
www.wetsports.nl.

Vertrouwd

Leen Bakker

AaBe Fabriek Tilburg

Gewoon goed

Vriendelijk geprijsd

Verrassend anders

Wethouder van Ierlantstraat 33
5021 AT Tilburg | 013 - 5801227

www.leenbakker.nl

Advies op maat

ÓÓK Leen Bakker
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Bijzonder beroep: Make-up artist
Tekst: Carla Segers

Fotografie: Luc Houet

Op de middelbare school wist Kim Laanbroek, 31 jaar, al welke
studie ze wilde gaan volgen: visagie en make-up voor bijvoorbeeld theater en film. Lastig alleen dat die studie op dat
moment nog niet bestond. Maar de aanhouder wint en met wat
omzwervingen is ze toch daar waar ze wilde komen.
Maak kennis met Kim Laanbroek: Make-up Artist.
Je had de Havo afgerond en op dat moment bestond de opleiding die jij voor
ogen had helemaal nog niet. Wat ben je toen gaan doen? ‘Klopt, daarom
ben ik eerst naar de kunstacademie gegaan en heb voor de richting Theater
vormgeving gekozen. Hier heb ik heel veel geleerd, maar het was niet precies
wat ik wilde. Daarna ben ik gaan werken bij een zorgverzekeraar en volgde
daarnaast een opleiding voor make-up en visagie. Na een aantal jaar heb ik
definitief de knoop doorgehakt en ben fulltime de opleiding Allround Make-up
Artist gaan volgen’.

Pruiken kappen voor Disney
en elvenoren boetseren
Tijdens de studie Allround Make-up
artist heeft Kim onder andere stage
gelopen bij de parade van Disneyland Parijs en make-up artiest Kevin
van den Bergh. Hij is gespecialiseerd in special make-up effects en
bekend van de types die Carlo en
Irene nadoen in de TV Kantine. ‘Dat
was een heel fijn stageadres. Ik heb
zoveel van Kevin geleerd, zoals het
levensecht maken van siliconen oren, neuzen of een afgehakte hand. We hebben een leuke band en ik kan nog steeds bij hem terecht voor tips en trucs’.

Plannen voor 2016
Kim is sinds anderhalf jaar voor zichzelf begonnen en timmert hard aan haar
eigen creatieve pad. Op dit moment werkt ze in het make-up team van de
Efteling. Daarnaast organiseert ze met regelmaat Beauty Make-up Workshops.
Tijdens deze avond breng je je eigen make-up mee en laat Kim je ontdekken
wat je daar allemaal mee kunt, wat jou mooi staat en uiteraard hoe je dat voor

Kim Laanbroek

elkaar krijgt. ‘Door het organiseren van deze workshops ontdekte ik eigenlijk
hoe leuk ik het vind om een ander iets te leren waar die persoon daarna zelf
mee uit de voeten kan’.
Een andere activiteit waar Kim veel energie van krijgt zijn haar Bride-to-be
Party’s. ‘Tijdens de vrijgezellenavond wordt bij de bruid prachtige make-up
aangebracht. De rest van het gezelschap krijgt persoonlijk advies en past dit
toe met de make-up die ik meebreng’. Wat nog meer? Belly painting bij zwangeren, het schminken van kinderen en workshops voor volwassenen om te
leren schminken, tijdelijke (henna)tatoeages, workshops tijdens bedrijfsfeestjes
of teambuildings. Genoeg ideeën!

Dromen over de toekomst

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

werk voor mens en milieu

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

www.lapoubelle.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

www.depollepeltilburg.nl

Als we in Kim’s atelier staan, wordt
me meteen duidelijk hoe creatief ze
is. Ik sta tussen de attributen die ik
herken van de foto’s van haar site;
pruiken, sculpturen en een achtergrond die ze heeft gebruikt bij
een van haar bodypaint-projecten.
‘Een droom van me is om meer tijd
te kunnen besteden aan creatieve
projecten met een maatschappelijke boodschap. Ik heb bijvoorbeeld
meegewerkt aan de kermisprocessie de afgelopen twee jaar. We bedenken dan
eerst welk beeld we willen tonen, welk gevoel moet dit geven, welke make-up,
kleding en accessoires horen daarbij etc. Je kunt dan alle kanten uit op het
creatieve vlak en dat geeft me zoveel plezier!’
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Koningshaven in beeld

Stuivesantplein
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Winter 2015

AaBe
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AaBe

Promenade Piushaven - Bouwjaar 84

Oud en nieuw
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Bezoek uit Rotterdam
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