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Sinds 10 april heeft Tilburg een eigen lettertype: TilburgsAns. 
Het lettertype werd ontworpen door (typo)grafi sch vormgever 
Sander Neijnens en illustrator Ivo van Leeuwen en kan door 
iedereen gratis gedownload worden op de website 
www.tilburgsans.nl.

Ti lburgs heeft  als eerste stad in 
Nederland een eigen letter

Tilburg is hiermee de eerste stad in Nederland die 
een eigen letter heeft. Bijzonder is dat het letter-
type vijftig tekeningen bevat van belangrijke iconen 
van de stad, zoals Willem II, 013, museum De Pont, 
Den Ophef, Koningshoeven, de ringbaan, de kermis, 
de lindeboom en Tilburgse woorden zoals lozzie en 
dèùf. Het lettertype dook direct na de presentatie al 
op op websites, posters en in brochures. Ook in de 
Wijkrant Koningshaven en de brochure Piushaven 
Bruist kreeg (Tilburgs)Ans een prominente plek. 
Dat Ans zich prima thuis voelt in de Piushaven blijkt eens te meer uit de 
expositie die sinds 22 mei in Den Ophef te zien is. Piushaven Levend Podium 
organiseerde samen met Kunstpodium T en in overleg met de kunstenaars 
een tentoonstelling rondom het lettertype. Daarnaast zullen in diverse hore-
cagelegenheden in de Piushaven tekens uit TilburgsAns geëxposeerd worden. 
Op diverse plekken in de Piushaven en ook bij de bibliotheek en de VVV zijn 
de gratis brochures verkrijgbaar waarin staat uitgelegd hoe het lettertype 
gedownload kan worden en hoe je het op je computer kunt installeren. Je kunt 
ook direct naar de website www.tilburgsans.nl surfen om (Tilburgs)Ans in huis 
te halen. Op de website kun je ook zien op wat voor manieren het lettertype 
inmiddels is toegepast en hoe het haar weg vindt in de stad en tot ver over de 
landsgrenzen.
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www.kinderstadtilburg.nl/pantarhei   Tel: 762 06 20

We laten u graag onze prachtige 

locatie zien, waar kinderen 

volop beleven en ontdekken

Wij zijn op zoek naar mensen uit de wijk die iets leuks, 
interessants, moois of leerzaams te vertellen hebben. 
Heb je een leuke hobby of een interessant beroep? Heb je iets bijzonders 
meegemaakt wat je graag met de andere wijkbewoners wilt delen? Heb je een 
gedicht of verhaal geschreven wat je wel in de wijkkrant wilt zetten? 
Ben je ergens helemaal idolaat van? Heb je een fantastisch recept? 
Ben je stiekem verliefd op dat meisje dat je altijd tegenkomt bij de supermarkt 
en wil je daar iets over vertellen? Heb je een verhouding met de overbuurman? 

In die laatste twee gevallen kan je verhaal uiteraard anoniem worden 
opgetekend. Stuur een e-mail naar wijkkrant@koningshaven.eu

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

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

Deel je verhaal met ons!

De volgende krant
De volgende Wijkkrant Koningshaven verschijnt in het laatste 
weekend van augustus. De deadline voor kopij en advertenties 
is op 2 augustus.

Koningshaven

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

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

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



Hulp bij u thuis van Het Laar
Wilt u zelfstandig blijven wonen in uw woning, maar heeft u daarvoor wat hulp en/
of zorg nodig? In dat geval biedt Het Laar Thuiszorg precies de ondersteuning die u 
nodig heeft. Zo kunt u zich thuis blijven voelen in uw eigen vertrouwde omgeving.

Teamleider horeca gezocht
Ben jij die gepassioneerde teamleider waarbij gastvrijheid 
door de aderen stroomt? Dan is Het Laar op zoek naar jou.
Het Laar is op zoek naar een gedreven leidinggevende die van aanpakken 
weet en zijn of haar team meeneemt in de verdere professionalisering van 
de restauratieve dienstverlening. Zie jij hierin een uitdaging? Raadpleeg dan 
onze website www.hetlaar.nl en verstuur je motivatie met curriculum vitae.

Teamleider horeca gezocht
Het Laar
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Teamleider horeca gezocht
Het LaarHulp bij u thuis van Het Laar

u daarvoor wat hulp en/of zorg nodig? In dat geval biedt 
Het Laar Thuiszorg precies de ondersteuning die u nodig 

Adres: Ge Win elmanstraat 175, 5025 XG Tilburg
Telefoon: (013) 465 77 00 E-mail: info@hetlaar l
Website: www etlaar l

Ome Jan geeft een feestje!
Woensdag 8 juni gaat Jan van Laak, de beheerder van de speeltuin aan het 
Stuivesantplein, met pensioen. Die dag is hij ook echt jarig! 65 Wordt ie dan 
en die dag is zijn laatste werkdag. Reden voor een feestje dus. En Jan gaat 
groot uitpakken. “Een springkussen, een friettent, een ijscokar, drinken voor de 
kinderen (een biertje voor de ouders), fruithapjes (gesponsord door fruithandel 
Cruijssen), hangtafels, stoelen, een toiletwagen”, somt Jan op, terwijl we 
gezellig aan de thee zitten in zijn keet in de speeltuin. Het mag wat kosten 
allemaal! “Ja, ik heb van de gemeente Tilburg en de Diamant een kleine 
bijdrage gekregen via ´Verrijk je wijk´ en de rest leg ik zelf bij.”

zondag 29 mei van 10.00 tot 16.00 uur

Jan van Laak gaat met pensioen en 
gaat dat vieren met ‘zij n’ kinderen!

Bacardifl es
O ja, dat verhaal van die Bacardifl es. Ik weet het nog van drie jaar geleden, 
toen ik Jan al een keer interviewde voor de wijkkrant, omdat de gemeente wil-
de stoppen met het beheer van de speeltuin. Gelukkig is dat niet doorgegaan, 
dankzij een actieve Jan en hulp van veel buurtbewoners: met een succesvolle 
petitie ‘Jan moet blijven!’ kon Jan aanblijven als beheerder van de speeltuin. 
Hij vertelde toen het verhaal van de Bacardifl es. Die de afgelopen drie jaar dus 
nog voller is geworden. Hoe zat het ook alweer?
“Nou, vanaf de eerste dag dat ik hier werk, en dat is nu negen jaar, verzamel ik 
al het geld van mijn eigen lege fl essen en van de lege fl essen die ik hier in het 
park vind als ik de boel opruim die de hangjeugd hier weggooit. En niet alleen 
van de lege fl essen, ook van de wietverpakkingen, daar krijg ik bij de koffi e-
shop 20 cent per verpakking voor. Dus dat geld stop ik allemaal in een Bacar-
difl es. En daar geef ik mijn feest van!“

Diamant
Als Jan met pensioen gaat, heeft hij welgeteld 43 jaren gewerkt voor de Dia-
mantgroep. Hij weet het nog precies: “21 mei 1973 ben ik begonnen. Ik heb 
altijd in de groenvoorziening gewerkt en nu dus de laatste negen jaar hier. Ik 
ben een buitenmens. Schoffelen, harken, de boel opruimen, ik hou niet van 
troep. Het moet netjes zijn. Toen ik er drie jaar geleden een tijdje uit was 
omdat ik was geopereerd aan mijn rikketik, klaagde de buurt steen en been. 
Het was een troep hier op het plein!“ Gelukkig kwam Jan terug. 
En hoe moet het straks nou verder, zonder Jan? “Tja, de stekker gaat eruit. 
Geen beheer meer. Hoe het dan verder gaat hier…“ Jan heeft er een hard hoofd 
in. Maar eerst gaan we feesten.
 
Welkom
Alle buurtkinderen van het Stuivesantplein en hun (groot)ouders zijn wel-
kom. Jan heeft er zin in. Samen met de kinderen en zijn eigen familie, die ook 
aanwezig zal zijn, een feestje bouwen. Ja, tuurlijk gaat hij de kinderen missen. 
Nooit meer zal hij  horen: “Ome Jan, duwen!“ Nooit meer een pleister plakken, 
nooit meer met de jodium in de weer, nooit meer kleintjes waarschuwen die 
van de grote glijbaan willen, nooit meer opgeschoten jeugd wegjagen om de 
kleintjes te beschermen. “O, ik zal best een traantje laten. Ik ben een emotio-
neel mannetje.“

Tekening 
Wij hopen allemaal op een leuk feest. Voor de kinderen, maar ook voor Jan. 
Om met een fi jn gevoel aan terug te denken. En samen met de zus van Jan 
bedachten we het volgende: als kinderen eens een leuke tekening maken voor 
Jan, als cadeau. Dan kunnen we die, samen met de foto´s van het feest, in een 
boek doen, dan heeft Jan iets tastbaars als herinnering aan zijn feest en zijn 
tijd als beheerder van de speeltuin. 

Het feest is dus woensdag 8 juni 
van 13.00 uur tot 17.00 uur. 
Laten we er een gezellig feestje van maken. 
En de weergoden bidden om een stralende dag! 
Tot de 8e juni!

Buurthuis Jeruzalem
Caspar Houbenstraat 109
Entree: 1 euro per persoon
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Tekst: José de Jonge Fotografi e: Jan Nieuwstad



Foto: Freddie de Roeck

Foto: Ans Beerens

Gezondheidscentrum Piushaven

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

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

ContourdeTwern in 
Gezondheidscentrum Piushaven

Adres: 
E-mail: 
Telefoon:  
Website: 

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

Wij klied Jeruzalem

Honderden Ti lburgers helpen 
vluchtelingen

Rommelmarkt in en rond buurthuis 
Jeruzalem

Geniet van de BuurtBühne-estafette!

Wijkbewoner Erik Bienefelt en student Paul van der Heijden 
hebben het idee opgepakt om een offi cieel lied over de wijk 
Jeruzalem te maken. 
Paul volgt de master Kunsteducatie en wil voor zijn studie een muzikaal project 
van de grond krijgen. Erik interviewt muzikanten in de wijk voor de Jeruzalem-
mer Courant. Samen met sociaal werker Jacoline Pijl besloten ze dat het een 
lied voor én door wijkbewoners moet worden. 

Dus: woon jij in Jeruzalem, heb je leuke ideeën en wil je 
meedoen aan de ode aan deze wijk? 
Mail dan naar jacolinepijl@contourdetwern.nl. We zoeken enthousiaste 
muzikanten, (koor)zangers en mensen die meedenken over de tekst en/of 
compositie. Want een wijklied over Jeruzalem, kan niet zonder échte Jeruza-
lemmers worden gemaakt!

Afgelopen maanden hielpen meer dan 400 Tilburgers bij het 
opvangen van bijna 900 vluchtelingen. 
Een aantal van hen is vanaf het eerste uur betrokken en nog steeds actief. Ze 
delen bijvoorbeeld maaltijden uit of regelen fi ets- en verkeerslessen. 

Ook op de opvanglocaties aan de Cobbenhagenlaan en de Kruisvaarders-
straat zijn tal van vrijwilligers actief bij bijvoorbeeld taal- en sportactiviteiten. 
Op www.ruimhartigtilburg.nl vind je een overzicht van al deze activiteiten. 
Knooppunt Ruimhartig Tilburg zoekt nog meer vrijwilligers. Wil jij ook geheel 
belangeloos een steentje bijdragen? Kijk dan op dezelfde website voor actuele 
vrijwilligersvacatures.  

Op zondag 29 mei organiseren vrijwilligers een gezellige 
rommelmarkt bij buurthuis Jeruzalem. 
Van 10.00 – 16.00 uur ben je welkom om lekker over de markt te struinen. 
Entree: 1 Euro. 

Tijdens de Week van de Amateurkunst organiseren Art-fact, 
servicepunt voor amateurkunst en ContourdeTwern de 
BuurtBühne-Estafette. Elke dag word je in een ander 
wijkcentrum getrakteerd op een afwisselende mix van 
amateurkunstpresentaties. 
BuurtBühne biedt amateurkunsttalent een podium in diverse Tilburgse wijk-
centra. Als bezoeker zie je presentaties van bekende amateurkunstgroepen en 
–kunstenaars uit Tilburg én maak je kennis met nieuwe talenten, zoals kunst-
studenten en wijkbewoners met een passie voor kunst. De eerste BuurtBühne 
afgelopen najaar in wijkcentrum Heyhoef was direct een succes. Sindsdien 
kun je in steeds meer wijkcentra van de BuurtBühne genieten of er zelf aan 
deelnemen. Reden genoeg om in de WAK groots uit te pakken met een heuse 
estafette!   

Op maandag 30 mei van 

19.30 tot 22.30 doet de 

BuurtBühne-estafette 

wijkcentrum Koningshaven aan. 

Kijk voor het actuele programma 

en meer informatie over de 

BuurtBühne op 
www.art-fact.nl/buurtbuhne of 

www.contourdetwern.nl

/buurtbuhne. 
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Make Over Wijkkrant
KLEDING: Gimbrère
OPTIEK: By Eekelaar Eye Fashion
VISAGIE: Joyce Kelder
HAAR: Hardy’s 

FOTOGRAFIE: Eline de Jong
MODELLEN: Sofie Hofstee & Naigel Mac Nack
Fontys Hogeschool voor de Kunsten 

Heuvelstraat 59 | Tilburg www.joycekelder.com

Hardy’s  
Almost summer edition 



Kom de zomeravonden van de vervlogen jaren 60, 70, 80 & 90 herbeleven op het 
Zomeravondfeest bij wijkcentrum Koningshaven aan deKruisvaardersstraat 32. 
De organisatie is in handen van de Wijkraad. Er wordt gezorgd voor een gezellige 
ambiance, met een drankje en lekkere zomerse hapjes.
Als u zich inschrijft krijgt u de eerste twee consumpties aangeboden.
Het zomeravondfeest begint om 19.30 uur en eindigt rond 23.30 uur. 
De muziek wordt verzorgd door een DJ.

Naam:

Straat:

Aantal personen:

2 juli: Zomeravondfeest Koningshaven

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 arti-
kelen 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, vertede-
rende plaatjes, stijlvolle prenten die 
uitblinken door hun fraaie compositie 
en kleuren. Foto’s met een verhaal. 
Deze keer bekijkt Beewee Neder-
koorn een foto die Toon van Kaam 
ruim een half jaar geleden maakte.

Verbouwing in stilte 

Foto: Toon van Kaam

Beewee Nederkoorn

September 2015. De Interpolistuin 
wordt wakker geaaid door de laag-
staande ochtendzon. De vele rechte 
lijnen in het parkje –  de banen op 
de parkeergarage, de rechte grens 
tussen gras en grind, de strakke 
randen van de waterbakken – ze 
benadrukken de roerloze stilte. De 
naaldboom links probeert die stilte 
te doorbreken met z’n lange gril-
lige schaduw op het gazon en de 
weerspielgeling van z’n takken in het 
rimpelloze water, maar dat lukt niet. 
Zelfs de werkzaamheden aan pop-
muziekzaal 013 in de verte kunnen 
de vreedzame rust niet uit het parkje 
verjagen... Je zou kunnen denken 
dat fotograaf Toon van Kaam deze 
foto heeft gemaakt omdat hij de 
onverstoorbare sfeer wilde vangen 

die op een zonnige nazomerochtend 
in september in de Interpolistuin 
hing, maar dat is niet zo. Hij maakte 
de foto in de eerste plaats om te 
laten zien hoe vanuit de parktuin 
de verbouwing van 013 er op die 
zonnige ochtend uitzag. De verstilde 
sfeer in de tuin kreeg hij er gratis bij. 

Ik zal u vertellen waarom ik dat zo 
stellig durf te beweren. 
Toon van Kaam stuurde me een 
hele serie mooie foto’s van de ver-
bouwing, en deze was er een van. 
Alleen daarom al kunnen we wat 
mij betreft dus met vrij grote zeker-
heid aannemen dat Toon die ochtend 
besloten had om de verbouwing van 
de popzaal als onderwerp voor z’n 
foto’s te kiezen, en niet de stilte in 
de Interpolistuin. Op de andere foto’s 
in de serie is te zien dat 013 aan de 
kant van de Tivolistraat al voor een 
deel in z’n zwarte overjas is gehesen. 
Daar zitten mannen in een 

hoogwerker cd’s op die jas vast te 
maken als waren het pailletten op 
een huispak van Roy Donders, daar 
zijn mannen op het dak bezig, daar 
rijden heftruckjes rond, daar is het 
een drukte van belang. Op deze foto 
zie je al die bedrijvigheid niet. Enkel 
aan de hijskraan die de balk heeft 
opgetakeld kun je afl eiden dat er aan 
het pand gewerkt wordt. 

Een tweede reden om aan te nemen 
dat de verbouwing van de muziek-
zaal de aanleiding is geweest om 
deze foto te maken, is de foto zelf. 
Op het eerste gezicht zie je niet 
meteen wat het onderwerp is. Maar 
omdat de foto is gemaakt met een 
groothoeklens, wordt je blik als het 
ware vanzelf naar het midden van de 
foto geleid. En in het midden van de 
foto zien we, weliswaar een beetje 
verdekt achter de bomen opge-
steld, de popzaal met een hijskraan 
ernaast. 

Maar... dan ben ik dit verhaaltje op 
de verkeerde manier begonnen! Laat 
ik het daarom maar afsluiten met 
een beter begin:

September 2015. Popmuziekzaal 013 
wordt aangekleed. Een dikke laag 
isolatiemateriaal moet ervoor zorgen 
dat de serene rust in het belendende 
Interpolisparkje niet zal worden ver-
stoord door scheurende gitaren en 
bloedpompende bassen. De muziek-
zaal lijkt zich voor de fotograaf te 
willen verschuilen achter de naald-
bomen: ‘Mag ik misschien een beetje 
privacy, ik sta me aan te kleden, ja?!’  
Maar vrijwel alle lijnen in deze foto 
– zelfs de wolkenstrepen in de lucht 
– wijzen naar ‘m: ‘Haha, kijk nou! 
Daar achter die bomen staat een 
popzaal in z’n hemd!’

Wilt u deze gezellige avond 

bijwonen? Noteer uw naam 

dan op de lijst die ligt bij 

Wijkcentrum Koningshaven en 

Buurthuis Jeruzalem of noteer 

uw naam op dit formulier en 

geef dit af bij Wijkcentrum 

Koningshaven of buurthuis 

Jeruzalem. U kunt zich 

inschrijven tot en met 19 juni.
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Prijspuzzel: woordzoeker
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De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle 
richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook over-
lappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters 
vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

Winnen?De Woorden:Prijspuzzel: woordzoeker

Vorige winnaar

Stuur uiterlijk eind juni je 
antwoord (samen met je naam 
en adres) naar wijkkrant@
koningshaven.eu en maak kans 
op een waardebon van Doncurado 
ter waarde van €20,-.

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

BRAVO
BRONTOSAURUS
EDELE
FLITSEN
GEBINT
GLASBAK
GORILLA
GRENS
GROEN
HAPEREN
INEEN
LOPER
MISSIONARIS
MONTENEGRO

NARCIS
OPGOOI
OPTIE
RAADZAAM
RASTA
ROYAAL
SIMPEL
SPONTAAN
STAAK
STOFZUIGEN
TREKZALF
ULAAN
VIOLET

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

Manueel therapie

Kinderfysiotherapie

Oefentherapie

Rugklachten

Rug scholing

Dry needling

Sportmassage

Sportblessures

Sportbegeleiding

Sportspreekuur

Oedeemtherapie

Beweegprogramma’s

Massage

Medical taping

Medische fitness

Fysiotherapie bij etalage benen

Psychosomatische fysiotherapie

Fysiotherapie bij long klachten

Oefentherapie bij Parkinson

Kinderfysiotherapie

Oefentherapie

Sportmassage

Sportblessures

SportbegeleidingSportbegeleiding

Sportspreekuur

OedeemtherapieOedeemtherapie

Beweegprogramma’sBeweegprogramma’sBeweegprogramma’s

Medical tapingMedical tapingMedical taping

Medische fitness

Fysiotherapie bij etalage benenFysiotherapie bij etalage benen

Psychosomatische fysiotherapiePsychosomatische fysiotherapiePsychosomatische fysiotherapie

B. Kurstjens, winnaar van de puzzel-
wedstijd van de vorige Wijkkrant



Trix van Leeuwe
Footmore Podotherapeuten
Kruisvaardersstraat 32E
010 2183001

Ton de Kort
Flenter Fysiotherapie
Kruisvaardersstraat 32B
013 5366289

De fysioherapeut vertelt...

De knie

De podotherapeut vertelt...

Meer info: www.footmore.nl

Meer info: www.fl enterfysiotherapie.nl

Knieklachten worden vaak 
veroorzaakt door overbelasting. 
Je kunt je knie overbelasten 
door veel te sporten, vooral 
hardlopen is een zware belas-
ting voor je knieën. Maar ook 
overgewicht zorgt voor belas-
ting van je knieën. 
Naast overbelasten kun je je knieën 
ook blesseren. Dit gebeurt ook vaak 
tijdens het sporten, maar het kan ook 
bij onder andere vallen of ongeluk-
ken gebeuren. Ouderdom is ook een 
belangrijke risicofactor voor knie-
problemen. Deze klachten hebben 
meestal niks met blessures te maken, 
maar met slijtage aan de knieën. 

Bij pijn aan de knie komen klachten 
vaak voor tijdens het trap op- en 
afl open, lang met de knie in gebogen 

De knie van de mens heeft een 
ingewikkelde functie: het moet 
aan de ene kant een houding 
handhaven en aan de andere 
kant moet de knie veel bewe-
ging mogelijk maken en balans-
verstoringen opvangen. 
Het is daarbij nog eens een tamelijk 
instabiel gewricht: het is een relatief 
klein gewricht van een plat vlak dat 
een rond vlak draagt. Daarbij is er ook 
altijd de balans tussen de ene knie en 
de andere, beide knieën werken altijd 
samen.

De knieën worden het meest gepro-
voceerd bij: overgewicht, slechte 
voetstand en overbelasting in sport 
en of werk. Contactsporten brengen 
de meeste kniestoornissen met zich 
mee. Een goed kniefunctie is te trainen 
d.m.v. kracht- en balansoefeningen. 
Voor een goed knie oefenschema kunt 
u altijd terecht bij uw therapeut.    

stand zitten (bureauwerk, autorijden), berg op of tegen de wind in fi etsen, 
hardlopen en dergelijke. Naast brandende, stekende pijn, komt het ook voor 
dat men de knie hoort kraken of dat men tijdens het buigen een klik hoort. 
Bekende, veel voorkomende knieklachten zijn: 

• Springersknie of jumpersknee: pijn aan de onderkant van de knieschijf, 
komt meestal voor bij sporten waarbij er veel gesprongen wordt.

• Retro patellaire chondropathie: pijn achter de knieschijf, door slijtage van 
het kraakbeen 

• Ziekte van Osgood-Schlätter: pijn net onder de knieschijf, bovenkant 
scheenbeen bij de aanhechting van de quadricepspees. Door overmatige 
belasting als gevolg van veel sporten en lopen raakt de groeischijf van het 
bovenbeen geïrriteerd. Hierdoor ontstaat er vaak een rode, dikke zwelling. 
Komt met name voor bij jonge mannelijke sporters in de leeftijd van 10 tot 
16 jaar. 

De podotherapeut kan, afhankelijk van de oorzaak van de klachten, de voet-
stand of voetafwikkeling corrigeren met behulp van podotherapeutische zolen, 
ontlastende tapetherapie en spierversterkende oefeningen, al dan niet in com-
binatie met fysiotherapie en schoenadvies

Grote Natuurmarkt Piushaven op 
zondag 29 mei van 10.00 tot 17.00 uur

Zondag 29 mei is er een grote natuurmarkt langs de Piushaven. 
Circa 50 deelnemers presenteren hun activiteiten en producten. 
Het zijn bedrijven en organisaties met een groene achtergrond, zoals tuin- en 
groenbedrijven, natuur- en milieuorganisaties, volkstuinders, imkers en 
agrariërs. Bijna iedereen die zich in Tilburg en omgeving met natuur en milieu 
bezighoudt is aanwezig. De Natuurmarkt staat in 2016 in het teken van 
verantwoorde voeding en gezondheid. Ook wordt de relatie gelegd met 
biodiversiteit. Er is een foodcampus met aanbieders van biologische producten, 
zoals de Stadstuinderij. Natuurorganisaties organiseren  excursies in en rond 
de Piushaven en in een speciale werkplaats kunnen bezoekers – met name 
kinderen - nestkasten, voedertafels en insectenhotels maken. Gelijktijdig is 
verderop langs de Piushaven het evenement “Kunst en klassiek aan de kade”.

 013-3020320
 Hasseltstraat 240, Tilburg
 
Onderzoekskosten €35,- 
(incl. voorrijden en diagnose)

Reparatie van alle merken 
wasmachines, drogers, 
vaatwassers, ovens, 
kookplaten, koelkasten, 
vriezers, afzuigkappen.

 w
w

w
.dim

sw
itgoedservicetilburg.nl

shop-in-shop

HEIKESTRAAT 64  

 pasfoto
tilburg.nl
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Solex & Step verhuur
 

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

Nr 1

Nr1         vERHUUR.N
L

Nr 1

  Nr1 Step vERHUUR.NL

SOLEX
EN

STEPS

Bedrijfsuitje!   
Familiedag!   
Vrijgezellendag! 
Vriendenclub!

www.nr1solexverhuur.nl
info@nr1solexverhuur.nl

WWW.NR1SOLEXVERHUUR.NL

Tekst & fotografi e: Jan Nieuwstad



Ma t/m Do:
Vrijdag:

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

Zaterdag:
Zondag:

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

Piushaven 22 www.burgemeesterjansen.nl
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Wie ben je en wat doe je?
Ik ben john vingerhoets, ben mijn 
gehele leven al geobsedeerd door 
techniek in de breedste zin , verder 
ben ik geïnteresseerd in  heel veel 
dingen, maar techniek is wel de 
hoofdzaak.In het dagelijkse leven 
ben ik  werkzaam in de TD bij Sol 
Nederland. Naast mijn werk ben 
ik veel op en rond de piushaven te 
vinden,ook als schipper van een van 

11 vragen aan...
John Vingerhoets

de rondvaartboten van Tilburg te Water

Verliefd, verloofd of getrouwd?
getrouwd met Angelique, al weer 24 jaar en wij hebben samen 2 kids.
De jongste is Martin (15) en zit op het willem ll
De oudste is Frits (18)en volgt sound en vision op het ROC
Samen wonen wij in de Van de Coulsterstraat vlak bij de piushaven.

Wat is je favoriete boek? 
Boeken lezen is voor mij moeilijk om dat ik dyslectisch ben , daarom is voor mij 
internet een zegen. Hier kan ik alles vinden wat ik wil weten.( youtube )
Verder vind ik mensen interessanter dan boeken.

Wat is je favoriete muziek?
Ik heb geen favoriete muziek , maar muziek is iets schitterends vind ik , omdat 
voor iedere stemming of gevoel er wel muziek is.

Waar mag je mij ’s nachts voor wakker maken? 
Wat eten betreft , een bord goed klaargemaakte gamba’s.
Ook als ik iemand uit de nood kan helpen, daar zijn we ten slotte voor op deze 
aardbol.

Wat vind je de mooiste plek in de omgeving? 
Moeilijk te zeggen , er verandert erg veel in de piushaven en eromheen,soms 
ten goede en soms niet. In zijn algemeenheid vind ik op het water wel de 
mooiste plek in mijn omgeving,(Piushaven, Wilhelminakanaal enz ) en dan de 
natuur bewonderen, elk seizoen heeft zijn bekoring vind ik.

Wie zou je weleens willen ontmoeten en waarom?
Ik heb niet iemand specifiek die ik wil ontmoeten. Graag ontmoet ik mensen 
die gepassioneerd zijn, in wat dan ook, die inspireren mij op een of andere 
manier dan weer in positieve zijn.

Wat zou je veranderen als jij burgemeester van Tilburg 
zou zijn?  
Als eerste wil ik zeggen dat het geen makkelijke taak is volgens mij.
Verder zou ik het niet kunnen omdat ik de persoon er niet voor ben.
Ik denk dat de burgemeester soms iets anders doet of zegt dan waar hij zelf 
in gelooft, omdat de politiek nu eenmaal een schaakspel is, waar het gaat om 
compromissen. Wel zou ik achteraf als burgemeester betiteld willen worden als 
inspirator omdat alles tenslotte om en over mensen gaat.

Waaraan zou jij je laatste tientje uitgeven?
Aan mijn gezin, de rest is ondergeschikt vind ik. 

Wil je verder nog iets kwijt?
Ja, dat wil ik graag.
Ik zou de hebzucht van mensen de wereld uit willen bannen, omdat ik liefde-
volle mensen heb zien veranderen door hebzucht, niet ten goede.  
(ik bedoel hebzucht die ten kosten gaat van…. ) en ze worden er uiteindelijk 
niet gelukkiger van is mijn mening.
Altijd meer en meer ( ten koste van ….) zonder te koesteren wat ze hebben , 
dat verandert mensen vaak niet ten goede. Ik hoop dat ik nooit zo word.

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

Jos de Beer

Tilburgse Taol: Lansierskezèrne
In 1566 wiere we dur de Spanjoolen 
in de pan gehakt èn et duurde 80 
jaor vurdè we ze trug de Noordzeej 
in konde kiepere.

In 1795 wèrd Nederland bezèt dur de 
Fransooze. Lodewijk Napoleon Bon-
aparte wèrd in 1806 tot kôoning van 
Hòlland gekrond. Èn Lodewijk hagget 
wel nòr zene zin in ons laand. Mar dè 
vond zen bruur Napoleon Bonaparte 
nie zo leuk ammòl. Teliste, in 1813, 
smèèrden de Fransoozen em wir trug 
nòr Frankrijk.

In 1830 waar et hôognôodeg om in et zuiije van ons laand mielietèère verstè-
rkingen òn te laote rukken omdè de Bèlzen in opstaand kwaame. De aaw-
ste zoon van Kôoning Willem I, krôonprins Willem toen nòg, wier nòr Tilburg 
gestuurd om die Bèlze ene patat te verkôope. Dè patatje verkôopen dittie tijdes 
“De Tiendaogse Vèldtòcht” in 1831. Vanaaf die tèèd verblêef Willem meej hil 
zen hèbben èn haawen in Tilburg. 
In 1840 wier Willem gekrôond tot Kôoning Willem II.

Om dieje “Tiendaogse Vèldtòcht” toe en goej ènde te kunne brènge moesten 
der duuzende lansiers in èn om Tilburg geleegerd wòrre. (Lansiers zèn meej en 
laans gewaopende rèùters.) Dèrrom wier in 1841 begonne meej den baaw van 
drie pèèrdestalle in de Sint Joozefstraot. In die stalle waar plòts vur tweejhon-
derd pèèrde. Metêen wier et hêele gedoetje nòg fors ötgebraajd. 
In 1842 wier de kezèrne bewond dur tweej èskadrons lansiers van et 4de Ree-
giemènt Lichte Dragonders, en onderdêel van de kavalerie. Tilburg waar vanaaf 
die tèèd en èchte garniezoensstad èn dè blêef zôo tòt 1856. Toen vertrokke de 
liste lansiers öt de stad. Dè heej Kôoning Willem II niemir meejgemòkt. 
Hij ooverleed in 1849. 

In 1851 wier de lansierskezèrne verkòcht òn de geminte, die et in 1859 durver-
kòcht òn de firmas Van den Bergh èn De Kanter. Õftewèl BeKa. BeKa begos hier 
en leerlôojerij meej derbè en vèllekesblôoterij èn en wollestòffefebriek meej 
laokevollerij. De wèstvleugel van de vruugere pèèrdestalle wòrdt naaw gebrökt 
dur et Reegieoonaol Archief Tilburg. Tòt 2011 wasset ok et onderkoome van 
buurthèùs Hôogvènne. Mar naaw in 2016 staoget leeg èn en belègger in vaast-
goed wil in dieje wèstvleugel virtien smalle höskes gòn baawe. Daor kunde dan 
woone zoas de lansiers dè vruuger din mar dan hip. Om erveur te zörrege dè 
de meense in die höskes fesoenlek nòr binne kunne, moete de boogvòrmege 
raome veraanderd wòrre in deure. Daordur gao et hêele spul nòr de fieliestij-
nen volges omwoonenden. Zij gòn de Twidde Kaomer inschaokelen èn as dè 
niks öthòlt de kôoning. Mar jè die is al 167 jaor kasjewèèle. Heelaas hèbben de 
teegestanders van de verbaawing nòg gin fienansieel haalbaar alternatief. Dè 
wordt dus oorlòg oover en oorlògsmoonuumènt.

We lèève naaw in 2016. Dees jaor ist presies 76 jaor geleeje dè Dötsers, ons 
laand binneviele. Meej ene hôop hulp van bevriende laande luktenet om ze nò 
vier jaor wir de oostgrèns oover te stuupere. 
Èn naaw mar hoope dè dees stukske vadderlaandse geschiedenis nie herhòld 
gao wòrre. Vreede èn vrijheid is nie vanzèlfspreekend. 

Jòs de Bèèr

Foto: Freddie de Roeck



Wij kgedicht: Love Boat
Dit gedicht is een balladette
Van schepen die schommelen en wrijven
Een terminal schittert rooddoorlopen
De Love Boat blijft maar stilletjes drijven 

Ahoy! ’t Majeur ligt hier, een vedette,
Daarnaast de Jawi, die zal wel beklijven
Zij vaart toch zeker veertig knopen
De Love Boat blijft maar stilletjes drijven 

Aak Anna -mijn oma- ruikt nog naar briketten
De Albatros herbergt dansende lijven
En wie gaat de Knipboot ooit nog kopen?
De Love Boat blijft maar stilletjes drijven 

Volgens de havense etiquette 
Gaan straks de festivalsluizen open
Blijft de Love Boat dan stilletjes drijven?  

Karin van Spaandonk

Interesse in een 
gezellig uitje met 
THE Boei? Kijk dan op 

de site www.theboei.nl. 

Nu maar hopen op een 

lange zomer met veel 

mooie dagen! 

Foto: Freddie de Roeck
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Een prachtige zaterdagochtend. Het had wat warmer gemogen 
maar dat mocht de pret niet drukken. Twee heren staan op me 
te wachten bij het steigertje aan de haven; Jasper van Akker-
veeken (33) en Jochem Engel (38) van THE Boei. 
Vrij snel nadat we kennismaken, gaat Jasper al op zijn knieën; ‘Even de rub-
berboot opblazen anders kan ik THE Boei niet naar de kant halen’. 
De toon van het gesprek is meteen gezet…

Je weet wel, dat lelijke gebouw op de hoek van de haven. 
Vlakbij de nieuwe brug aan de kant van de ringbaan. Daar komt 
binnenkort een nieuw restaurant genaamd de Visserij. 
Het restaurant wordt opgedeeld in een klein café en het restaurant. Aan het 
water komt een prachtig terras waar men in de zomer heerlijk kan genieten 
van zon, water en heerlijk eten en drinken.

De gemiddelde Tilburger heeft wel eens gehoord van de Burgerij, het pittoreske 
restaurant in het hartje van Tilburg met haar Bourgondisch Franse sfeer. De 
familie achter dit concept gaat binnenkort een nieuwe uitdaging aan in de vorm 
van een visrestaurant aan de Tilburgse Piushaven.

“Wie denkt dat er alleen vis geserveerd wordt, heeft het mis”, vertelt 
mede-eigenaar Joris. “Naast verse vis van prachtige kwaliteit, kan men bij de 
Visserij ook eten met een knipoog naar zusje Burgerij. De mooie plateaus met 
vlees en kaas, zullen ook aan het water niet ontbreken.”

In het pand wordt een mooie sloophouten vloer gelegd en op de muren komen 
afbeeldingen van de zee en van een levensgroot schip zodat men zich aan de 
kust waant. Bij deze sfeer past puur eten. Denk daarbij aan Fruits de mer 
(verschillende verse vissoorten) maar ook ander, mediterraans eten en 
natuurlijk fi sh&chips. Weer een prachtige aanwinst voor de Piushaven!

Een BOEIend gesprek

Fruits de mer, s’il vous plaît!

Tekst: Carla Segers

Tekst: Leonie Beerens

Fotografi e: Luc Houet

Foto: Hans van Dongen

Jasper en Jochem leren elkaar zo’n zes jaar geleden kennen omdat ze buren 
worden. Ze delen een aantal gezamenlijke interesses: bier drinken, barbecueën 
en ondernemen. Deze drie elementen komen prachtig samen als Jochem in 
Leerdam is en daar bij een hotel een paar bbq-donuts ziet liggen. ‘Dit hotel 
gebruikte de donuts als extra ‘tafels’ bij hun terras. Wij waren meteen enthou-
siast en zijn gaan informeren naar de kosten en of de gemeente ermee akkoord 
zou gaan. Vanaf dat moment is alles zo snel gegaan; binnen twee maanden lag 
THE Boei in de Piushaven’.

Stevig vastknopen
Terwijl ik met Jasper sta te praten, roeit Jochem naar THE Boei om hem naar 
de kant te halen. Rubberboot vastmaken, dekzeil eraf, zorgen dat je je voet 
niet verkeerd neerzet en in de haven terechtkomt… Is er nog nooit wat mis 
gegaan? ‘Oh jawel’ vertelt Jasper. ‘Ik had vorig seizoen de rubberboot niet goed 
aan THE Boei vastgemaakt. Ik was druk bezig en toen ik weer naar de kant 
wilde varen, zag ik de rubberboot ergens halverwege de haven drijven. Geluk-
kig kwam er een andere boot voorbij om te helpen. Geloof me, dat overkomt je 
maar één keer!’.

Barbecue, borrel of lunch
Om een goed stuk te kunnen schrijven is het natuurlijk van belang dat je weet 
waar je het over hebt. In dit geval betekent dat een rondje Piushaven in THE 
Boei. Ik stap ‘heel soepel’ in de donut en neem plaats. In het midden is ruimte 
voor een barbecue of een ijsbucket. Jochem vertelt: ‘Het ligt er maar net aan 
waar je zin in hebt. De mogelijkheden zijn heel divers, naast een barbecue kun 
je bijvoorbeeld denken aan lekker 
borrelen, een uitgebreide lunch of 
high tea (high wine uiteraard ook). 
Je kunt het eten en drinken door ons 
laten regelen maar je kunt er ook voor 
kiezen om alles zelf mee te nemen. 
Wij zorgen dat THE Boei klaar ligt om 
op te stappen, dat de bbq aan is of de 
ijsbucket gevuld. Er zit een elektrische 
motor op THE Boei die erg makkelijk 
te bedienen is en weinig geluid maakt. 
Je vaart lekker een stukje de haven in, 
gooit het anker uit en kunt genieten 
met maximaal acht personen’. Den Ophef in de weerspiegeling van het raam van het nieuwe restaurant

Jochem (links) en Jasper (rechts)



Trix van Leeuwe van Footmore 
podotherapeuten en Ton de Kort 
van Fysiotherapie Flenter vertellen 
u graag wat podotherapie en 
fysiotherapie vandaag de dag 
inhouden, wat er onder de werk-
gebieden valt en waar de kracht ligt 
in het bestrijden  van lichamelijke 
klachten.

Daarna gaan ze dieper in op 
klachten die vaak voorkomen en 
welke therapiemogelijkheden de 
podotherapeut en fysiotherapeut 
te bieden hebben.

Zowel de toegang als de koffie 
en thee zijn gratis.

www.footmore.nl
010 2183001

www.flenterfysiotherapie.nl
013 5366289

Informatiemiddag
podotherapie en fysiotherapie

Graag zien wij u op 10 juni van 14.30 tot 16.00 uur
in Wijk- en gezondheidscentrum Koningshaven 

aan de Kruisvaardersstraat 32. 

Vrijdag 10 juni van 14.30 tot 16.00
Wijkcentrum Koningshaven
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Hij is nog jong, 25 jaar, maar toch komt Joost van Abeelen al 
jarenlang bij 013 over de vloer. Zijn eerste concert was in 013, 
en zijn eerste stage voor zijn studie Media en Entertainment 
Management op internationale hogeschool Breda deed hij bij 
013. Zijn afstudeeropdracht ging over 013. Na het afronden van 
zijn studie kon hij komen werken bij 013. En nu fris, jong en 
enthousiast werkt Joost als showpromotor. Zo heeft hij van zijn 
hobby zijn werk gemaakt. Maar hobby is het nog steeds!
Live-concerten, dance- en clubavonden, grote festivals als Roadburn en WOO 
HAH en niet-muzikale programmering: je vindt het allemaal in het vernieuwde 
013, het grootste poppodium van Nederland in het hart van Tilburg. 013 is hét 
podium voor pop- en dancecultuur in de ruimste betekenis van het woord. 

Als fervent Hiphop liefhebber is het WOO HAH festival zijn kindje. Er zit fl inke 
groei in dit festival. Komend jaar verwachten ze rond de 10.0000 bezoekers 
te ontvangen. Naast het Roadburn festival is dit een hele organisatie. Deze 
festivals bij elkaar en dan nog zo’n 320 producties per jaar in 013 die gedragen 
worden door het personeel.

“Nee, het is geen 9 tot 5 job”, maar dat hoeft ook niet van Joost. 013 zit in 
Joost zijn bloed. Dat is duidelijk te merken als we rond lopen in het gebouw en 
ik Joost hoor vertellen. Sinds de verbouwing een zaal waar 3000 man in kanen 
een kleine zaal voor 700 man. Ondanks dat 013 het grootste poppodium van 
Nederland is blijven ze podium bieden aan opkomende artiesten. Voor kleinere 
of specialistische concerten heeft 013 de banden aangehaald met collega podia 
in de stad als Hall Of Fame, Little Devil, Extase, Cul de Sac en Paradox. Zo 
krijgt elke artiest een podium dat past. 

Brabantse mentaliteit
Op mijn vraag waarom Joost er zo graag werkt, antwoordt hij dat hij zo houdt 
van de ‘Down to earth’ mentaliteit die heerst in 013. “Ook al hebben wij het 
grootste podium van cultuur en muziek het blijft “Brabants”. Geen gedoe, 
delen, genieten, gewoon, eerlijk en laagdrempelig, een geweldige plek om te 
werken”. 

Vrijwilligers en medewerkers
Er zijn zo’n 40 mensen in dienst (vast of freelance), maar de ruim 300 
vrijwilligers dragen als het ware 013. Zij zorgen ervoor dat 013 bestaat. Veel 
studenten zetten zich in voor 013 en zien het soms zelf als een vervanging van 
een studentenvereniging. 

Concerten
Het hoort bij zijn werk, aanwezig zijn bij de concerten. Onder andere om te 
kijken of  het publiek dat rondloopt ook werkelijk klopt op de marketing die hij 
heeft uitgezet. “Nee, het is absoluut geen 9 tot 5 baantje, maar dat is helemaal 
niet erg”, zegt Joost met een grijns.

De volgende keer in de wijkkrant is Bart Meijer aan het woord. Hij is vrijwilliger 
bij 013, wat trekt hem zo aan om zijn vrije uurtjes te besteden bij 013?

In samenwerking met 013 mogen 

wij 1 keer 2 kaartjes weggeven van het 

geweldige optreden van  Dez Mona en 

Chantal Acda. Dit optreden zal plaats-

vinden op 10 september in Theaters 

Tilburg. Dit is 013 op locatie in de praktijk!

Heb jij zin om dit optreden bij te wonen? 

Stuur dan een bericht naar wijkkrant@

koningshaven.eu en laat ons weten 

waarom juist jij in aanmerking denkt te 

komen voor deze twee kaartjes. 

De mensen achter 013 Tekst: Elles de Boer
Fotografi e: Hans van Dongen
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Hoevenseweg 2  Tilburg              www.villapastorie.nl 

bijzonder overnachten lekker eten klein vergaderen laten verrassen



WIJKNIEUWS    Berichten van de gemeente

Buurtpreventie Piushaven Noord
Aan de noordkant van de Piushaven (de wijken Armhoefse Akkers, Hoogvenne en Tivoli) is een buurtpreventiegroep 
gestart. Buurtpreventie is een aanvulling op de whatsapp-groepen die al actief zijn. De vrijwilligers zijn wijkbewoners 
die extra oren en ogen voor de politie zijn. Dat helpt om de veiligheid te verbeteren. Er is een groep van 13 vrijwilli-
gers gestart. Je kunt ze herkennen aan de oranje jassen of polo’s. Woon je in één van deze wijken en heb je interesse 
om mee te doen? Stuur dan een mail naar buurtpreventie@tilburg.nl.

Noodopvang St. Jozefzorg
Gezondheid: In februari hebben de bewoners een medische check gehad om vast te stellen of zij gezond genoeg zijn 
om de IND- of asielprocedure te gaan starten. In maart zijn bijna al de bewoners naar de IND geweest om hun proce-
dure te doorlopen.

Verkeersveiligheid: Van de omwonenden komen 
veel vragen rondom verkeersveiligheid. De be-
zorgdheid is begrijpelijk, aangezien kinderen op 
straat spelen en op de stoep fietsen. In de landen 
waar de kinderen vandaan komen is het nog nor-
maal dat er op en rond de straat gespeeld wordt. 
Daarom krijgen de middelbare scholieren krijgen 
nu theorieles verkeer zodat zij tegen de zomer 
zelfstandig met de fiets naar school kunnen. Ook 
de andere bewoners krijgen verkeerslessen. We 
hopen dat hierdoor de situatie snel verbetert!

Omgang met honden: Er waren verschillende 
klachten over het gedrag van de vluchtelingen-
kinderen ten opzichte van honden. Daarom heeft 
COA de school gevraagd om hier aandacht aan te 
besteden. De kinderen zijn niet bekend met ‘lieve’ 
honden en vinden het gek dat wij honden als huis-
dier hebben. Op school krijgen ze uitleg over hoe 
wij met onze honden omgaan en leren ze dat ze 
niet bang hoeven zijn.   

Verbouwing Lancierskazerne
De gemeente heeft de rechtervleugel van de Lancierskazerne 
verkocht, waar voorheen het buurthuis en de peuterspeelzaal 
waren gevestigd. De verbouwing tot 14 woningen is onlangs 
gestart. Zonder grote tegenvallers is de verbouwing in november 
2016 voltooid. De woningen van ongeveer 75 vierkante meter 
worden hoogwaardig afgewerkt en zijn geschikt voor startende 
tweeverdieners. Informatie m.b.t. de huur van deze woningen 
kun je krijgen via pendhousing.com en dehuissleutel.nl 

Om het pand tot woningen te kunnen verbouwen zijn aanpas-
singen noodzakelijk. De Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed heeft negatief geadviseerd op die aanpassingen. Naar 
aanleiding van de opmerkingen van de Rijksdienst is het plan aangepast. Het gemeentebestuur en de omgevings-
commissie van de gemeente zijn van mening dat er een goed ontwerp ligt en zijn blij dat het pand een duurzame 
herbestemming krijgt. Op het voorterrein van de rechtervleugel komen vijf extra parkeerplaatsen. Op het binnen-
terrein moet men voortaan betaald parkeren. Op die manier hoopt de gemeente overlast van parkerend uitgaans-
publiek te verminderen. Voor bezoekers van het Regionaal Archief komt een aantal parkeerplaatsen beschikbaar. Er 
wordt nog nagedacht over hoe het binnenterrein op bepaalde momenten vrij van auto’s kan worden gemaakt zodat 
het te gebruiken is voor lokale evenementjes.

Uitbreiding betaald parkeren
Als de inrichting van de Havendijk Noord is afgerond zullen de 12 parkeerplaatsen tussen D’n Ophef en de Gondel-
straat kort betaald parkeren worden. De gemeente doet dat om te zorgen dat er parkeergelegenheid is voor bezoe-
kers van de bedrijven die hier zitten. De parkeerplaatsen zijn nu vaak de hele dag bezet door langparkeerders.

ONTWIKKELINGEN IN 
HET GEBIED RONDOM DE 
PIUSHAVEN 
Twentestraat
De bouw van Fase B is in volle gang. Fase C van bouwplan Aan de 
Waterkant is in voorbereiding. De verkoop van fase C wordt opge-
start. De nieuwbouw (TIWOS) van 24 woningen aan de westzijde van 
de Twentestraat wordt voor de zomer opgeleverd. Aan de zuidzijde 
worden de woningen van Tiwos gesloopt en direct na de bouwvakan-
tie worden daar 26 woningen gebouwd. De inrichting van de open-
bare ruimte is in combinatie met Piushavenpark Zuidoever (gedeelte 
tussen Ringbaan en Meijerijbaan) in het najaar van 2016. 

Lourdesplein
De aanleg van straten, parkeerplaatsen en groen is gereed. De reali-
satie van het appartementencomplex langs Ringbaan Oost is in volle 
gang. De bouw van 16 kadewoningen langs Ringbaan Oost start in 
mei 2016. De aanleg van de openbare ruimte volgt in het tweede 
kwartaal van 2017 na afronding van de bouwactiviteiten. Het ha-
venpark Zuidoever tussen de Hoevenseweg en Ringbaan Oost wordt 
aansluitend aangelegd. Het complex De IJzergieterij wordt inmiddels 
herbouwd. De oplevering is eind 2016.

Aabe-complex
De nieuwbouw tweede fase van gebouwen langs de Wethouder Bag-
germanlaan is in volle gang. Ingebruikname is gepland voor de zo-
merschoolvakantie van 2016. Aansluitend  wordt het monumentale 
middendeel verbouwd. Naar verwachting zal alles van Aabe medio 
2017 zijn verbouwd.

Fatimastraat
De 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 tweede deel start in maart 2016 en duurt tot 
juli 2016.

Havenpark zuidoever
Het definitief ontwerp is vastgesteld en gepresenteerd op een infor-
matieavond. De uitvoering is in fases vanaf 2016 tot 2018.
Schoenerstraat, inrichting parkeerplaats
De aanleg van het parkeerterrein is in volle gang.

Havendijk noord (Lanciersstraat - Prinsenhoeven)
De uitvoering van de werkzaamheden is bijna gereed. Oplevering is 
eind mei 2016. 

Sint Josephstraat
De uitvoering is in volle gang. De eerste fase is bijna gereed. Werk-
zaamheden duren nog tot juli 2016.

Tivolistraat
In 2016 wordt samen met de straat een ontwerp voor herinrichting 
opgesteld. De uitvoering is gepland in 2017.

Veemarktkwartier
In het Veemarktkwartier zijn nog nieuwe bouwontwikkelingen direct 
achter de Midi gepland. De openbare ruimte wordt in 2016 opnieuw 
ontworpen. 

Prinsenhoeven
De uitvoering is gepland rond de zomervakantie van 2016. 

Koopvaardijstraat:
Er worden tijdelijke groenmaatregelen uitgevoerd rond de parkeer-
plaats.    

Havendijk Noord
Tot er bouwplannen zijn, is de voormalige ‘Lipslocatie’ tijdelijk in-
gericht voor stadslandbouw. Er is een bijentuin en kleine schapen-
weide.

Waterpark Moerenburg
Hier wordt een ‘waterpark’ aangelegd waar het schone regenwater 
tijdelijk wordt gebufferd. Het water kan infiltreren in de bodem of 
het stroomt geleidelijk weg naar de omliggende sloten en beek. De 
uitvoering is gepland in 2016.

INFO  
Meer informatie over de Piushaven staat op de website www.piushaven.nl. Actuele informatie over 
wegwerkzaamheden kunt u ook vinden via www.tilburg.nl/wegwerkzaamheden Download de Buiten-
Beter app om meldingen door te geven.

Contact
Marc van Akkeren, omgevingsmanager Hoogvenne, Piushaven Noord
marc.van.akkeren@tilburg.nl 013-5429077
Chris Liebregts, wijkregisseur Hoogvenne, Piushaven Noord
chris.liebregts @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



 

InZicht
LEVEND PODIUM VAN TILBURG

Laat de zomer 
maar komen!
Het bruist weer van de activiteiten op en rond het 
water dit seizoen…
Zomer: dat is zon, water, strand, terras, bootjes, zwoele avonden, buiten 
zijn en relaxen. Moet je hiervoor ver van huis? Als het weer mee zit vind 
je al deze ingrediënten voor een sfeervolle zomerse cocktail in de Pius
haven! Bovenop deze dagelijkse levendigheid bruist het ook dit seizoen 
weer van de culturele, sportieve, sfeervolle en bijzondere activiteiten. 

Piushaven community
De Piushaven is de afgelopen jaren een omvangrijke hechte community 
geworden. Waar oude en nieuwe bewoners, ondernemers, gemeente, 
theatermakers, bouwers en ontwikkelaars samenwerken. Waar nieuwe 
partijen warm welkom worden geheten en goede plannen gezamenlijk 
omarmd en gedragen. Samen hebben we weer een breed programma 
neergezet. 

Tilburg en omgeving kan ook deze zomer mee genieten van de bekende 
verschillende vaararrangementen, de Sous le Pont concerten, het Bev
rijdingsfestival, concerten met de brugwachters, Drakenboot Festival, 
Piushaven Kunst en Klassiek, markt en activiteiten in de BOUWplaats, 
culturele wandelingen door het gebied en… Nog één jaar het echte 
vakantiegevoel op het stadsstrand beleven. Start de zondag daar met 
Beach Yoga of verwonder je over de verhalen van vluchtelingen. Gewoon 
chillen in een strandstoel mag ook!

Nieuw
Helaas geen films meer op het water dit jaar… Maar wel elke tweede 
donderdagavond van de maand Pop Up Cinema @ Stadsstrand met de 
mooiste muziekfilms!  Koptelefoon op en genieten maar… 
Medio mei is de eerste Kunst Expositie in Den Ophef met onze eigen Til
burgsAns. Op 17 juli kunnen waaghalzen meedoen aan het eerste ‘Oud 
Tilburgsch Fiets Duiken’. Kijk veilig vanaf de kade wie er met een zelf 
ontworpen voertuig van de 40 meter hoge schans af rijdt…duikt?
Zondag 21 augustus start een nieuwe traditie met de T-Pride op het 
water. De première van de kleinste Gay Pride van Nederland. Zaterdag 
27 augustus betreedt Carel Kraaijenhof het podium bij het eerste Sur le 
Ponton concert in de havenkom. 
Dus… kom allen warm en zomers genieten in onze Piushaven dit 
seizoen!

Judith van Loon
Programmacoördinator Piushaven Levend Podium

Stand van zaken Bouwplannen
Wonen in de Piushaven
Wonen in de Piushaven
Piushaven verbindt het cen
trum van Tilburg met het bui
tengebied Moerenburg. In deze 
gebiedsontwikkeling worden 
circa 1500 nieuwe woningen 
gebouwd, verdeeld over ver
schillende bouwprojecten. Vele 
bewoners hebben inmiddels 
hun nieuwe woning betrokken 
en er zijn al talrijke nieuwe on
dernemers in het gebied geko
men. Hier leest u een greep uit 
de bouwprojecten. Actuele
informatie over alle bouw
projecten leest u op de site
www.piushaven.nl.

Aan de Waterkant
Dit nieuwbouwplan waarvan 
blok A al is opgeleverd, blok 
B in aanbouw is  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 ge
realiseerd zoals eengezinswo
ningen 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 woningaf
metingen en prijzen. 

i www.aandewaterkant.nl of 
op afspraak via 
info@aandewaterkant.nl of 
info@debontmakelaardij.
nl Ontwikkelaar: Triborgh 
 Gebiedsontwikkeling.

Nieuw Jeruzalem
Hier komen circa 120 nieuwe 
sociale huurwoningen (appar
tementen en eengezinswonin
gen), waarvoor
inmiddels de oorspronkelijke 
bebouwing is gesloopt. Ap
partementencomplex Houben
staete is in december
2014 opgeleverd. De bouw van 
24 woningen aan de Twen
testraat noordzijde wordt 
medio 2016 opgeleverd en 
direct na de bouwvak wordt 
gestart met de 26 woningen 
aan de Twentestraat zuidzijde. 
De woningen worden samen 
met de toekomstige huurders 

ontwikkeld. 
i www.nieuwjeruzalem.nl 
Ontwikkelaar: Tiwos

De Havenmeester
De Havenmeester is gereed en 
bewoond. Alle woningen zijn 
verkocht of verhuurd. Daar
naast zijn bijna alle  commer
ciële ruimten verhuurd, er zijn 
nog enkele ruimten beschik
baar. WonenBreburg biedt de 
appartementen en woningen 
na huuropzegging te koop aan.

i commerciële ruimten: 
www.dehavenmeester.info of 
Van der Weegen 0135352135.
i woningen: WonenBreburg 
Makelaars via 013583 35 40.

Stadskade (Cementbouw)
In het plan Stadskade op het 
Cementbouw terrein komen 49 
woningen, zowel appartemen
ten als gezinswoningen. Meld 
je nu aan als geïnteresseerde 
via de website www.nieuw
bouwstadskade.nl en blijf op 
de hoogte van alle ontwikkelin
gen. De woningen gaan in de 
zomer 2016 in de verkoop.

i BPD Ontwikkeling, 
www.nieuwbouwstadskade.nl 

Voormalige IJzergieterij
Gelegen aan het Lourdesplein 
en de Piushaven/Havendijk, 
worden in dit fraaie pand 18 
grondgebonden Havenlofts en 
2 commerciële ruimtes ont
wikkeld. De bouw is bezig  en 
volgens planning is de opleve
ring in oktober 2016 . 

i www.ijzergieterijtilburg.nl. 

AaBe Fabriek
De voormalige Wollenstof
fenfabriek AaBe wordt her
ontwikkeld tot een uniek win
kelcentrum. 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 woningin
richting, 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 wordt 

opgeleverd in september 2016.  
Aansluitend wordt de laatste 
fase gerealiseerd. Het geheel 
is gereed medio 2017.

i www.aabefabriek.nl.
Ontwikkelaar: Rialto Vastgoed
ontwikkeling

Lourdeskade
De gezinswoningen in het 
 binnengebied  zijn bewoond. 
Eind 2015 is de bouw van het 
appartementencomplex ge
start en het laatste onderdeel, 
de bouw van de  16 eengezins
woningen langs de Ringbaan 
Oost zal medio 2016  starten.

i www.lourdeskade.nl 
Ontwikkelaar: Van de Ven. 
www.vandevenbv.nl

Galjoenstraat Noord
De planvorming door Van der 
Weegen is gestart. Vóór de 
zomer zal er een informatie 
avond worden georganiseerd 
waar omwonenden zich 
 kunnen aanmelden voor het 
adviserend planteam. 

i Van der Weegen 
www.vanderweegen.nl of  
0135352135.

Van Havenpark naar 
Landschapspark Moerenburg
De oevers van het water zijn 
ingericht om prettig te wan
delen langs het water. Langs 
deze groene wandelpaden 
van het Havenpark loopt u zo 
de stad uit en Landschaps
park Moerenburg in. U kunt 
daar wandelen, picknicken, 
paardrijden etc. Er is horeca, 
een volkstuincomplex en een 
imposante impressie van het 
kasteel dat daar ooit stond. 
www.moerenburg.info

Het havenpark Piushaven 
wordt gefaseerd aangelegd; 
voor de zomer 2016 is het 
laatste deel van de noordoever 
gereed. De werkzaamheden 
aan de zuidoever aan de 
 havenkom en de zuidoever bij 
Nieuw Jeruzalem starten  de 
tweede helft 2016. 
In 2016 wordt er ontworpen 
aan het restaurant op de mid
denpier (ontwikkeling van 
Orion).

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

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

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

Facebook: facebook.com/piushaven

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



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. 

De TVB, parel van Broekhoven
Twee eeuwen Tilburgse textielfabrieken is een project waarbij een aantal 
betrokken Tilburgers onderzoek doet naar het industriële erfgoed. Ook in Til-
burg oud-zuid zijn er sporen van textielerfgoed te vinden.

Heeft u zich altijd al afgevraagd wat dat voor een opmerkelijk bakstenen 
gebouw is aan de linkerkant in de oprit naar het bedrijventerrein Broekho-
venseweg 130 met onder andere Delmo, St. Pieter, De Meeuw, Model Race 
World? Een beetje verborgen achter de glazen bushalte? Laten we proberen 
een stukje van de sluier op te lichten.

Van toen tot nuErfgoed in de wijk Tekst en fotografie: Luc Houet

Foto: Regionaal archief

Foto: Regionaal archief

Ansichtkaart

Foto: Luc Houet

Op de foto van het Regionaal Archief Tilburg ziet u een ereboog ter gelegenheid 
van de inwijding van de Lourdeskerk van de parochie Koningshoeven in 1922. 
De ereboog staat over de Hoevenseweg gebogen ter hoogte van de pastorie. 
Van een betrokken lezer kregen we de ansichtkaart van dezelfde overbekende 
pastorie. Schuin tegenover de pastorie, op de noordoever, stond tussen 1946 
en 1972 een beroemd en berucht café: Huis Der Duizend Likeuren. Gelegen 
aan wat toen nog St. Josephstraat heette, was deze uitspanning dé plek voor 
artistieken in en om Tilburg. Kunstenaars ontmoetten elkaar onder het genot 
van één van de vele likeuren, die kastelein Kees den Reijer uit België had 
gesmokkeld in de mobilisatietijd. Ik verwacht dat er heel wat mooie verhalen te 
vertellen zijn over de avonden in de kroeg van Kees den Reijer.

Parel van Broekhoven
Het gebouw van rode baksteen met die sierlijke bovenrand van beton dat onze 
aandacht trekt, hoort bij een tweede gebouw met raamerkers en een dak-
kapel. Deze twee gebouwen maakten deel uit van het complex Twernerij en 
Ververij Broekhoven (TVB), ook wel de ‘parel van Broekhoven’ genoemd. Net 
zoals de Broekhovense kerk is het bakstenen gebouw een rijksmonument dat 
werd gebouwd in 1919, ontworpen door de Tilburgse architect Frans de Beer. 
Ooit was het een pakhuis voor wol van de heren C. en I. Wouters. En over dat 
bedrijf wil ik het met u hebben.

Broekhovense boterham
De voorloper van de TBV was Eduard Janssen Azn., die echter na een paar jaar 
zijn zaak liet opgaan in de zaak van Ignatius (C.J.) Wouters. Daarmee werd in 
1913 de eerste steen gelegd voor een snel groeiende textielfabriek waar veel 
mensen van Broekhoven hun boterham zouden verdienen. In het begin werk-
ten zij nog op stoomkracht, maar al spoedig maakten zij gebruik van elektri-
sche motoren. De fabriek breidde regelmatig uit en besloeg op het hoogtepunt 
bijna de hele hoek van wat nu Groenstraat, Broekhovenseweg en Ringbaan 
Zuid is. 

Duitse verfmeesters
TVB was een veelzijdig bedrijf voor het spoelen en twijnen van textielgarens 
(wollen, halfwollen, katoenen en kunstzijde). Ook werd er in opdracht van 
andere Tilburgse fabrieken oude en nieuwe wol en katoen bewerkt en gezui-
verd. Waar de TBV vooral om bekend was, was het verven van los vezelmate-
riaal en geweven of gebreide goederen uit natuurlijke en synthetische stoffen, 
zowel bovenkleding, badkleding als kousen en sokken. Omdat het maken van 
kleuren en verven een vak apart is, was er behoefte aan personeel die op dat 
terrein al een stapje verder was. Er kwamen Duitse verfmeesters in dienst.

Hoogste schoorsteen ging neer
Hoewel de opdrachten in eerste instantie toenemend was en uit het hele land 
afkomstig, overleefde ook dit bedrijf de Tilburgse textielindustrie niet. Door 
het afnemende aantal opdrachten werden in 1976 de activiteiten stopgezet en 
kregen 85 mensen zonder afvloeiingsregeling hun ontslag. In de loop van 1978 
werden de gebouwen gesloopt; zelfs de hoogste schoorsteen van Tilburg, met 
zijn 76 meter, moest het ontgelden. Slechts twee gebouwen bleven er staan: 
de gebouwen waar we dit verhaal mee begonnen. Onopvallend is het rijksmo-
nument verborgen achter de bushalte. Alleen de oudere Tilburgers herkennen 
dit industriële erfgoed dat herinnert aan een roemruchte (of is het een beruch-
te?) tijd.

De auteur van dit artikel is Tilburger Peter van Meer (1949). Hij is deelnemer 
aan het project Twee eeuwen Tilburgse textielfabrieken en deed onder andere 
onderzoek naar de TVB. De rubriek ‘Erfgoed in de wijk’ is een initiatief van 
Heemkundekring Tilburg. 

Foto: Peter van Meer

Heeft u ooit op het terras gezeten 
bij Duizend Likeuren aan het water, 
dan zag uw uitzicht eruit als op de 
archieffoto. Voor u de brug die de 
binnenstad verbond met Koningshoe-
ven en Moergestel. Over de brug de 
pastorie van de parochie Konings-
hoeven. Al zo lang ik me kan herin-
neren (ik ben in ‘77 geboren in de 
St. Josephstraat) ligt het terrein aan 
de Prinsenhoeven er braak bij en 
wordt uitsluitend gebruikt als par-
keergelegenheid. Wat een prachtplek 
voor een likeurtje onder een parasol.

Foto: Regionaal archief
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TANDPROTHETISCHE 
PRAKTIJK BAAK
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Voor:
• Nieuwe gebitsprotheses (eventueel op implantaten)
• Reparaties en andere prothetische voorzieningen

Advies hierover? Maak nu een gratis adviesgesprek bij onze praktijk. 
Vergoeding via ziektekostenverzekering mogelijk.

Broekhovenseweg 33
5021 LA Tilburg
013 - 582 16 00
www.tppbaak.nl

Problemen met uw kunstgebit of toe 
aan een nieuwe?

Tandprothetische praktijk Baak maakt uw kunstgebit in eigen huis met 
uitsluitend de beste materialen. Met ruim 25 jaar ervaring besteden wij op de 
Broekhovenseweg onze allerbeste zorg aan uitstekende protheses. Ook 
hebben wij contracten met de meeste zorgverzekeraars: bij kunstgebit ouder 
dan 5 jaar is vergoeding bij zorgverzekeraar mogelijk.

Broekhovenseweg 33
5021 LA Tilburg
013 - 582 16 00
www.tppbaak.nl Bel voor een GRATIS adviesgesprek

Jules Baak 
Gediplomeerd en ISO 9001 gecertifi ceerd tandprotheticus

Ondertussen zijn er al weer vier maanden voorbij. Wij zien de 
vluchtelingen langskomen in onze straten. Kinderen rijden rond 
op hun fietsjes. De bus brengt en haalt de kinderen iedere dag 
naar en van school. Je herkent hen op straat of in de winkel 
en zegt goedendag. Met kinderen kun je al gesprekjes voeren 
en ook sommige volwassenen spreken al een aardig mondje 
Nederlands. Het hoort al bijna bij het straatbeeld. 
Hoe gaat het nu bij Jozefzorg? 

Verblijfsstatus
In maart en april zijn de gesprekken geweest met de IND. De IND moet vast-
stellen of de asielzoekers recht hebben op de vluchtelingenstatus. Vrijwel alle 
asielzoekers in Jozefzorg hebben inmiddels een ‘beslissing’. Van de 360 inwo-
ners hebben er nu zo’n 300 toestemming om te blijven. Ongeveer 50 mensen   
moeten wachten op een definitief besluit. Hun documenten zijn niet volledig 
of er liggen nog open vragen. Bijna alle inwoners van Jozefzorg komen uit 
Syrië en Irak, gebieden waar oorlog is. Zij hebben een ‘vergunning tot verblijf’ 
gekregen voor vijf jaar. Na deze periode wordt opnieuw naar de veiligheidssitu-
atie van het herkomstland gekeken.

Hoe is het bij Jozefzorg?

Adverteren in de Wijkkrant?
Stuur een e-mail naar 
niels@koningshaven.eu

Tekst: Marianne van Wezel

Foto: Paul Maas

Foto: Stichting Nexus

Foto: Ans Beerens

Groepslessen Nederlands en integratie

Gezamenlijk eten bij de Bouwplaats

Voor deze mensen betekent dit dat ze nu – in principe – dezelfde rechten en 
plichten hebben als andere inwoners van Nederland. Zij mogen werken, een 
opleiding volgen of vrijwilligerswerk doen. Ze kunnen lid worden van verenigin-
gen en overal actief zijn. Ook hebben ze nu recht op een woning. Alleen, door 
het tekort aan woningen zullen ze nog niet uit Jozefzorg kunnen stromen. Ook 
de ‘inburgering’ start pas als ze in een gemeente zijn geplaatst. De gemeente 
Tilburg  wil proberen om de inwoners van Jozefzorg  in Tilburg te huisvesten, 
maar niemand weet of dat ook kan. Zowel voor de stad als voor de vluchtelin-
gen zou dat het beste zijn: er zijn al contacten opgebouwd, de kinderen gaan 
hier naar school. Al met al is het wachten, wachten, wachten nog niet voorbij. 

Integratie en activiteiten
Voor de integratie is het natuurlijk goed als mensen al snel contact krijgen met 
Nederlanders, actief zijn en taalles volgen. Vanaf het begin zijn bij Jozefzorg en 
in de wijk vrijwilligers actief. Op het COA geven ze basaal Nederlands en orga-
niseren activiteiten voor kinderen. Er zijn vrijwilligers die mensen meenemen 
voor uitstapjes, verkeersles  of individuele taalles geven. Er zijn organisaties en 
stichtingen die activiteiten aanbieden. Een onvolledige greep hieruit: 
Theatergroep Eelt geeft workshops, United Through Sport organiseert sport-
activiteiten voor jongeren, Factorium en Mundial Production geven muziekles, 
VluchtelingenWerk geeft voorlichting en helpt bij de procedures. 

De Wijk Helpt
Vanuit de wijk ontstond De Wijk Helpt. Hiervanuit ontstaan veel onderlinge 
contacten en activiteiten. De Wijk Helpt organiseert samen met de Bouw-
plaats twee keer per week een gezamenlijk eten. Ook in de wijk is  Stichting 
Nexus Social Expertise (een voortzetting van voorheen de Ketting en de Parel) 
actief. Vluchtelingen sluiten zich aan bij hun (multiculturele) activiteiten en 
bij de groepslessen Nederlands en integratie. Er is een hardloopgroep en er 
zijn ‘gidsen’, maatjes die mensen persoonlijk wegwijs maken. ContourdeTwern 
koppelt vrijwilligers aan elkaar. Zonder de inzet van al deze vrijwilligers  zou 
het zowel voor de vluchtelingen als voor de wijkbewoners veel killer en minder 
prettig zijn. De Wijk Helpt was ook aanwezig op Koningsdag. Vluchtelingen uit 
Jozefzorg hoefden maar over te steken naar het Leypark. Velen leerden zo onze 
nationale feestdag kennen.     

21e jaargang nummer 2 mei 201616



Wil je meer lezen en 

te weten komen over 

MSS Tilburg? Misschien 

om je eigen verhaal te 

vertellen, een hulpvraag te 

doen, of heb je interesse 

als vrijwilliger? Kijk dan op 

www.msstilburg.nl

Ik bel aan bij Sobhi (31). Hij is gelukkig  want sinds vandaag 
heeft hij weer een fi ets. Zijn oude fi ets was ‘gejat’. Hij weet het 
juiste Nederlandse woord hiervoor. Sobhi fi etst graag in zijn 
vrije tijd. Hij vond het maar niks, zo zonder fi ets. 
Sobhi is nu iets langer dan twee jaar in Nederland. Het gaat goed met hem. Hij 
is gevlucht vanuit Syrië, ging naar Griekenland en weer terug en is uiteindelijk 
via allerlei omwegen beland in Tilburg, aan het Stuivesantplein. 

‘Een vechtscheiding en een plotseling ontslag zorgden ervoor 
dat hij in een depressie terechtkwam. Door schaamte heeft hij 
zijn contacten met familie en vrienden verwaarloosd. 
Het leven valt hem zwaar. 
Een goede vriend neemt contact op met de huisarts. Die zorgt ervoor dat 
iemand van het MSS eens bij hem  langs gaat. Het contact verloopt in het 
begin vrij moeizaam.  Maar uiteindelijk komt de huisarts erbij en wordt hij 
doorverwezen naar de juiste professionele hulp. De begeleider vanuit MSS 
komt nog een paar keer bij Jan langs. Die begeleider helpt hem om het contact 
met z’n familie en vrienden weer te herstellen. Jan voelt dat hij er niet alleen 
voor staat. ‘Ik durf weer om hulp te vragen’. Zomaar een verhaal, van jou of 
van mij of van de man met het hondje verderop in de straat. Trots vertellen 
Lidy Mols en Resi van Eindhoven, twee teamleden van MSS, over de nieuwe 
website. Op deze manier hopen zij nog beter vindbaar te zijn en er nog meer te 
kunnen zijn voor de kwetsbare mensen in de wijk.

Thuis in Ti lburg MSS: Maatschappelij k 
Steunsysteem Ti lburg

Tekst: Katrien van Burken

Tekst: Elles de Boer
Fotografi e: Toon van Kaam

Fotografi e: Toon van Kaam

Tilburg
“Het is mooi in Tilburg. Ik voel me hier thuis.”
Sobhi vindt de Nederlanders ‘open mensen’. Ze zijn erg behulpzaam. Hij is ook 
vaak op pad. Zo heeft Sobhi  zijn ogen uitgekeken met carnaval. Hij vond het 
heel leuk om alle vrolijk verklede mensen te zien.

Nederlands
Sobhi leert Nederlands, drie keer in de week zit hij in de schoolbanken. Sinds 
kort op een nieuwe school. Daar is het niveau hoger. Hij wil straks een hbo-
opleiding kunnen volgen. Ook leert hij Nederlands van Toon, tevens fotograaf 
bij dit artikel. Ze zien elkaar een keer per week. Feilloos legt Sobhi na even 
denken de uitdrukking ‘ik draag mijn steentje bij’  uit: “Je doet iets om te 
helpen”. Toon kijkt trots naar zijn leerling. Toon: “Zo leer ik hem bijna elke 
week wel een nieuwe uitdrukking of gezegde. We lopen ook vaak een rondje 
door de stad en dan vertel ik hem daarover.” 

MSS: schakel van zorg naar 
oplossing
Betrokken en bevlogen mensen zijn 
het, Lidy en Resi. Resi als verpleeg-
kundige die zich vooral bezig houdt 
met de verslavingsproblematiek. Lidy 
die zich richt op de thuisbegeleiding. 
Het werkterrein is de wijk, op straat, 
bij de mensen thuis.  Daar waar de 
kwetsbare burger is. “Het zijn vooral 
kleurrijke mensen”, vult Resi aan. 
“Dat maakt ons werk afwisselend en 
nooit saai!”. Foto: Regionaal archiefLidy en Resi

Mensen er weer bij laten horen
Het MSS project loopt nu drie jaar. Ontstaan door de veranderingen in de WMO. 
Het is een manier geworden om op een laagdrempelige manier zorg en hulp-
verlening in te zetten. “Onze hulp is niet ingewikkeld”. Geen indicatie, of ver-
wijsbrief is er nodig. Zoals Lidy het beschrijft: “Wij nemen niks over, we doen 
het samen. Als het huis opruimen alleen niet lukt dan doen we het samen. Ze 
komen met hun eigen hulpvraag. Ons doel is vooral om mensen weer in hun 
eigen kracht te zetten. Mensen kunnen zo veel meer dan ze soms zelf denken”.

Er zijn vier zorgorganisaties die samen MSS Tilburg vormen. Dit zijn GGz Bre-
burg, RIBW Brabant, Novadic-Kentron en Thebe Begeleiding. Daarnaast werken 
zij intensief samen met Huiskamer Goirkestraat, FAMEUS en deToegang Tilburg.

Deze specialistische kennis van zaken en ervaring maken het mogelijk om de 
juiste ondersteuning te bieden voor het versterken van iemands persoonlijke 
netwerk. In de praktijk is hiervoor een grote rol weggelegd voor ervaringsdes-
kundigen en vrijwilligers

Ervaringsdeskundigen: 
mensen zoals jij en ik en die het verhaal kennen
Ze kennen het verhaal, de ervaring opgedaan in hun leven en met dit geleerde 
uit het verleden kunnen zij anderen weer helpen. Juist door de herkenning is 
het lijntje snel gemaakt. Mensen voelen zich begrepen en hoeven niet van alles 
uit te leggen. Zo komen de ervaringsdeskundigen letterlijk en fi guurlijk weer bij 
iemand binnen. Gaat de deur opnieuw open. 

Paula: 40 jaar, getrouwd. Lange 
ervaring als ggz-cliënt in de Ggz. 
Veel opnames gehad. Ze durft 
haar psychische problemen niet 
makkelijk bespreekbaar te maken 
bij haar baas. Op advies van haar 
begeleider bij RIBW Brabant doet 
ze de cursus ‘Werken met eigen 
ervaring’. Hierna gaat ze aan de 
slag gaat als vrijwilliger bij Het 
Kiemuur. Dit is een inloop voor 
iedereen die steun nodig heeft. 
Paula groeit in haar rol en biedt 
mensen advies en een luisterend 
oor. Nu heeft Paula een functie 
als rolmodel voor de bezoekers. 
Ze durft weer te geloven in een 
toekomst en mogelijkheden voor 
betaald werk.

Vriendschap
Sobhi is hard aan het werk om in te burgeren. Naast het leren van Nederlands 
zoekt hij naar werk en bouwt hij een netwerk op. Hij maakt vrienden uit ver-
schillende culturen. Zo is hij bevriend met een Tunesiër, eigenaar van een win-
kel in mobiele telefoons in de buurt. Hij ging er heen om zijn mobieltje te laten 
maken en sprak de man aan in het Engels. Ze voerden in gebrekkig Engels een 
gesprek totdat ze er (lachend) achter kwamen dat ze in het Arabisch konden 
overgaan. Dat was prettig!

Net als veel Syriërs is Sobhi moslim en houdt hij zich aan de Ramadan. 
Volgens de Koran is de Ramadan een maand waarin de eenheid en saamhorig-
heid van de mensheid centraal staan. Sobhi is blij dat hij hierbij zijn vrienden 
om zich heen had. Om en om hebben ze ’s avonds bij elkaar gegeten. Op dit 
soort momenten mist hij zijn familie het meest. Gelukkig zijn zij, ook al wonen 
ze nog in Syrië, veilig.

Ambitie
In Syrië studeerde Sobhi voor sportleraar. Nu heeft hij andere plannen. Sobhi 
is een man met veel ambitie. Net als veel Syriërs wil hij hier aan de slag. Hij 
wil een ICT-opleiding gaan volgen maar zonder voorbereiding gaat dat niet. 
Na lang zoeken heeft hij een ICT-bedrijf gevonden waar hij als vrijwilliger kan 
gaan werken. Die stageplaats geeft hem de kans ervaring op te doen.

Tot slot zegt Sobhi:
“Ik ben dankbaar. Nederland heeft mij veel gegeven.”
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oedeemtherapie

dry needling
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Naast de darters die wekelijks trainen bij Bet Kolen, zijn er ook 
twee biljartverenigingen die het café hun thuisbasis kunnen 
noemen. Vandaag ben ik te gast bij biljartvereniging Pius X, die 
elke maandag- en donderdagmiddag haar ballen laat rollen. 
Aan tafel maak ik kennis met een aantal heren, dat zeer bereid is mij in te 
lichten over de in & outs van hun tak van sport. Want dat biljarten toch wel 
moeilijker is dan het eruit ziet, is mij inmiddels duidelijk. “Er zijn drie ballen; 
een gemerkte bal, een ongemerkte bal en een rode bal. De thuisclub speelt 
met de ongemerkte bal en de uitclub met de gemerkte bal. Het gaat erom dat 
je daarmee de andere twee ballen raakt. Dat is de basis.” Daarnaast bestaat er 
een breed scala aan technieken, dat ik inmiddels alweer kwijt ben. 

Pius X
Pius X is onderdeel van de seniorencompetitie Hart van Brabant. Mij is verteld 
dat deze competitie van oorsprong een dorpenwedstrijd is. Inmiddels is dat 
natuurlijk niet meer zo. De club speelt één competitiewedstrijd per week. 
“We hebben vijf teams en net als bij voetbal speel je 1x uit en 1x thuis. Een 
wedstrijd kan op elke willekeurige dag plaatsvinden. Als we thuis spelen, is het 
dus op maandag- of donderdagmiddag, maar als we uit spelen, kan het gerust 
op een andere dag zijn.”

Iedereen die lid wil worden van de club, moet 55+ zijn. Het is immers niet 
voor niets een seniorencompetitie. Het oudste lid van de club is 84 jaar en 
Pius X bestaat alleen uit mannen. Bij andere clubs zie je soms ook wel eens 
een vrouw die meespeelt. Dus voor alle biljartliefhebbers, kom gerust eens 
een kijkje nemen!

Tai Chi wordt beoefend door senioren die kiezen voor de weg 
van gezondheid en geluk tot op hoge leeftijd. In de parken in 
China zie je ze vloeiend en langzaam bewegen, maar ook in 
Nederland is Tai Chi razend populair. 
Tai Chi oefeningen verdiepen de ademhaling. Het hart komt tot rust met een 
positief effect op de bloeddruk. Bovendien hebben de rustige Tai Chi 
bewegingen een weldadige uitwerking op de spieren, pezen en gewrichten. 
Kom gerust een keer langs voor een gratis proefles bij V39! 

Biljarten bij Bet Kolen

Tai Chi voor senioren

Tekst: Leonie Beerens
Fotografie: Hans van Dongen

Mark Reuvers is meubelmaker
 ‘Ik maak meubels mét mensen’
Nee, een opleiding tot timmerman heeft hij nooit gehad, gniffelt Mark Reuvers 
als ik hem spreek op zijn werkplek inde BOUWplaats aan de Galjoenstraat. 
Sterker nog: toen hij aan zijn eerste project begon, had hij nauwelijks gereed-
schap en wist hij nog niet helemaal hoe hij het aan moest pakken.
We zijn bij Mark in zijn werkruimte in de BOUWplaats. Een inspirerende plek 
waar veel creatieve ondernemers gehuisvest zijn. Hoe het zo is gekomen…

Eigen appartement inrichten
Mark: “Ik heb na mijn studie jaren als projectmanager gewerkt. Leuk werk, 
maar wel in een keurslijf en ik begon steeds meer te verlangen naar de vrij-
heid van het ondernemerschap. Eigen baas zijn. Nou ja, een paar dingen vielen 
toen samen. Mijn contract liep af en ik verhuisde naar hier recht tegenover in 
een appartement. Dat appartement moest ingericht worden. Mijn eerste eigen 
project. Ik kocht een massief eiken keukenblad bij Ikea en heb daar een open 
bar voor in de keuken van gemaakt. Mensen die bij mij kwamen vonden het 
allemaal geweldig. En zo begon het dus. Mijn eerste klant was de broer van 
een vriendin van me. Die wilde een eikenhouten eettafel. Daar heb ik toen 
twee maanden over gedaan. Nu zou me dat in drie, vier dagen lukken. Nou ja, 
van het een kwam het ander. Mond–tot-mond-reclame, zo ging het. En toen ik 
hoorde dat hier nog een werkplek te huur was, ben ik hier begonnen. Dat is nu 
al weer zo’n anderhalf jaar. De sfeer hier is goed, leuke mensen allemaal. Ik ga 
nu elke dag met heel veel plezier naar mijn werk.“

Uitgedaagd
Mark vindt het leuk de klant te betrekken bij het meubel dat hij voor hem 
maakt. “Ik maak foto’s tijdens het werkproces en stuur die naar de klant. En 
ze kunnen hier natuurlijk altijd langskomen. Ik zeg altijd: ik maak meubels 
mét de mensen. Ik wil een tevreden klant, dat vind ik belangrijk. Dat is ook de 
beste reclame. Ieder meubelstuk dat ik maak is uniek, want ik maak er maar 
eentje van. Geen massaproductie voor mij. Het kan wel zo zijn dat een klant 
bijvoorbeeld bij een meubelzaak een tafel ziet en die mooi vindt en dan komt 
hij bij mij met een foto of ik ga langs die zaak en maak dan een offerte. Dat 
kan dan wel 30 procent schelen in prijs.”

Verhaal vertellen
En luisteren naar de klant, ook heel belangrijk. ”Iemand wil een ladenkastje. 
Oké, van wat voor hout? Welke kleur? En moeten het allemaal lades zijn of 
mogen er ook open vakken in? En wat voor greepjes op de lades? En waar 
komt het te staan in huis? Mag ik daar een foto van? Ik wil echt meedenken 
met de klant, omdat ik wil dat hij tevreden is met het eindresultaat. Een meu-
bel mag een verhaal vertellen. In ieder huis zou een meubelstuk moeten zijn 
waar de mensen trots op zijn. Iets unieks.”

Onlangs heeft Mark een promobakfiets gemaakt voor de opening van een 
IVN-fietspad (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, red.). 
”Dat was een leuke uitdaging.” Maar een even spannende uitdaging vindt hij 
het om voor een kleine ruimte en met een klein budget een eettafel te maken. 
“Slimme oplossingen bedenken voor de klant, dat vind ik leuk.”
Je kunt Mark vinden in zijn werkplaats in de BOUWplaats. 
Of kijk op Reuvers furniture & design op Facebook. 

Voor: senioren
Wanneer: donderdag ochtend
Tijd: 10.30 tot 11.30
Locatie: V39, Veemarktstraat 39  
 (tegenover 013)

Kosten: €5,50
Meer info: Conchita Barbé 
 (via CNGO Tilburg
Tel: 06 51145759
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Even binnenkijken bij… 
De BOUWplaats Tekst: José de Jonge

Fotografie: Jan Nieuwstad

Mark Reuvers
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www.leenbakker.nl

Leen Bakker 
AaBe Fabriek Tilburg

In de kapel van het Wijkcentrum Koningshaven wordt er elke 
woensdagmiddag  gelinedancet. “ 
Zou ik een keertje mee mogen doen?” vroeg ik.
De ‘shuffl e’,  ‘coasterstep’ en een ‘rock’. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, 
maar dat zijn de ’moves’ die horen bij het Line dancing. Jet en Fleur zijn vijf 
jaar geleden begonnen met een klein groepje in de Spil. Jet is de organisator 
en Fleur de dansinstructrice.  Ze waren reuze enthousiast toen ik vroeg of ik 
een keertje mee mocht doen. 

Dansen op countrymuziek
Bij Linedance wordt er gedanst op countrymuziek. De dansers staan in rijen en 
maken allemaal dezelfde stapjes. Die choreografi e is voor veel countrynum-
mers al vastgelegd. Je kunt ze ook op YouTube zien. Fleur gebruikt zogenaam-
de ‘stepsheets’. Daarin wordt elke stap en draai beschreven. 

Line dance bij  Koningshaven
Tekst: Janske Verhulst Fotografi e: Toon van Kaam

Ze neemt deze eerst even door met de groep. Dan start de muziek en als van-
zelfsprekend maakt iedereen dezelfde ‘moves’. 
Ik stond keurig in de rij en probeerde me goed te concentreren. Voor mij 
stond André. Een echte Line dance fan. Dit was duidelijk te zien aan zijn mooie 
cowboyhoed en laarzen. Hij deed de pasjes met opvallende souplesse. Maar 
voordat ik eindelijk in de gaten had welke pasjes zich herhaalden had de hele 
groep zich alweer een kwartslag gedraaid.  Het was dus niet zo eenvoudig als 
het leek. Het was erg leuk om te doen al was ik duidelijk geen natuurtalent. Bij 
deze oefeningen stond ik nogal eens op het verkeerde been. 

Gezelligheid voorop
“Maar dat is helemaal niet erg hoor”, zei Jet:  “Bij deze groep gaat het puur om 
de gezelligheid. Het is een klein groepje, wat oudere mensen. We gaan heel 
ontspannen met elkaar om.”
“Ja,” vult Fleur haar aan: “tijdens het dansen moeten we wel even werken. 
Naast de lichaamsbeweging is het ook goed voor je concentratie en je coör-
dinatie.  Maar in de pauze  nemen we een kopje thee en kunnen we ook echt 
even met elkaar praten. We weten inmiddels al heel veel van elkaar. Het 
groepje bestaat nu alweer zolang. “
Er heerste inderdaad een gemoedelijke sfeer. Niet iedereen kon dezelfde num-
mers dansen. Maar dat was geen probleem. En soms waren er ook mensen die 
even aan de kant gingen zitten om uit te rusten. Al met al een heel gezellig 
clubje mensen waar iedereen zichzelf kan zijn.
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Veel banen
Twee jaar geleden kwam Rini Vink (47) bij La Poubelle terecht. “Ik heb best 
veel banen gehad bij de Diamantgroep. Begonnen bij de prikploeg in de Groen-
voorziening. Dat vond ik leuk werk, maar collega’s rookten toen in de bus en 
daar kon ik niet tegen. Daarna heb ik op een kinderboerderij gewerkt, lampen-
kappen gemaakt bij de Vossenberg, ik heb nog in Berkel Enschot bij de prik-
ploeg gewerkt en op de drukkerij van Diamant. En nu dus hier.”

Uit fl at gevallen
Toen Rini tweeënhalf jaar oud was, viel hij uit het raam van de fl at waar hij 
woonde. Daarbij verloor hij zijn milt en een deel van zijn linkernier. Hij lag 
drie maanden in coma, met een lichte hersenbeschadiging tot gevolg. “Ja, ik 
vergeet veel. Dan ben ik bijvoorbeeld op de fi ets naar mijn broer gegaan en ga 
ik lopend weer terug naar huis. Vervolgens belt mijn broer op: ‘Hé Rini, ben je 
niks vergeten?’ En dan weet ik het nog niet. 
‘O, dus ik kan je fi ets wel verkopen?’ zegt ie dan.” 

Rini werkt fulltime in de winkel. ” ’s Morgens begin ik buiten met het aanvegen 
van het pad naar de ingang en het legen van de prullenbakken. Dan ga ik de 
winkel in en kijk of alles nog goed staat. Spullen waar een ‘verkocht’ sticker 
op zit, breng ik naar achteren en ik zet er andere spullen voor in de plaats. En 
zo loop ik zo’n beetje de hele dag rond, kijken wat er gedaan moet worden, 
klanten helpen met sjouwen, dat soort dingen. Ja, mensen die regelmatig bij La 
Poubelle komen, kennen me wel. In de supermarkt  of op straat word ik vaak 
gegroet door klanten.”

Eenzaam
Openhartig vertelt Rini dat hij een fl inke knauw heeft gekregen van het over-
lijden van zijn moeder in 2004, bij wie hij tot haar dood woonde. En vier jaar 
later overleed zijn oudste broer. “Dat is een heel zware tijd geweest. Ik ben niet 
zo van het geloof, maar toch deed ik vaak een schietgebedje, zo van: ‘Laat mij 
morgen maar niet meer wakker worden.’ Ik heb dat nog wel eens, hoor. Van 
die deprigedachten. Door de week, als ik werk, gaat het allemaal wel. Dan ben 
ik lekker bezig. Het is hier tof werken. Leuke collega’s, gezellige sfeer. Je wordt 
hier echt in je waarde gelaten. Maar in het weekend, als ik alleen thuis ben, 
dan voel ik me wel eens eenzaam ja.”

Bekende broer
Rini heeft een bekende broer. John Feskens, de ex-voetballer van Willem II 
(Rini heeft de achternaam van zijn moeder aangenomen, red.). “Dat was een 
mooie tijd. Ik ging natuurlijk altijd naar de wedstrijden en was dan samen 
met de vrienden van John. Maar toen John bij NAC ging spelen, raakte ik die 
vrienden kwijt. Dat vond ik heel jammer. “ John werkt nu bij PSV als assistent 
trainer en nu gaat Rini altijd naar de wedstrijden van PSV. 

Vakantie en Bruce
Nee, hij is niet zo’n vakantietype, vertelt Rini. Maar binnenkort gaat hij dan 
toch maar samen met Kim, zijn nichtje, naar Zuid-Afrika. Met Kim heeft hij een 
bijzondere band. Ze doen veel dingen samen. Haar partner snapt dat en vindt 
dat prima. En dan heeft Rini nog Bruce. Als het zou kunnen, zou hij alle con-
certen bijwonen van Bruce Springsteen. Hij heeft er al heel wat gezien. In juni 
staat The Boss op het Malieveld in Den Haag. Tuurlijk heeft Rini een kaartje. 
“En dan komt ie ook nog naar Rock Werchter in juli.” 
Ook daar gaat Rini naartoe. “Voor de eenendertigste keer.“

Rini Vink
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Kringloopwinkel  Hoevenseweg 3 
Maandag:  13.00 uur tot 18.00 uur
Di t/m vrij: 10.00 uur tot 18.00 uur
Zaterdag:  10.00 uur tot 17.00 uur

Inname goederen    Havendijk 20

Ma t/m vrij:Ma t/m vrij:  9.00 uur tot 18.00 uur
Zaterdag:  10.00 uur tot 17.00 uur

Koopavond en Repair Café

Het Repair Café bij La Poubelle
biedt je eens per maand de
gelegenheid om gezamelijk
sleutelend de wegwerpmaat-
schappij te lijf te gaan...
De winkel is dan open tot 21.00De winkel is dan open tot 21.00
uur zodat je ook gewoon gezellig
(duurzaam) kunt komen shoppen.

Actuele informatie over al onze
activiteiten en evenementen
vind je op onze website en
Facebook. Volg ons en je hoeft
niets meer te missen, zoals bij-niets meer te missen, zoals bij-
voorbeeld onze grote zomermarkt
in juli met het thema:
‘Tilburg aan zee’...

T  013 54 39 222
E  info@poubelle.nl

www.lapoubelle.nl

Gratis ophaalservice

Je mag je spullen natuurlijk zelf
brengen, maar je kunt ook gebruik
maken van onze GRATIS ophaal-
service. Niet voor grof huisvuil...
maar herbruikbare goederen halen
wij graag bij je op.wij graag bij je op.

Je hebt er vast al van gehoord. Zo niet? Dan nu wel! 
Deze zomer gebeurt het in de Tilburgse Piushaven: 
Het Oud Tilburgsch Fietsduiken op 17 juli 2016. 
Dit is absoluut een gevalletje meemaken bijzijn!
De heren van dispuut Black & White hebben de koppen bij elkaar gestoken 
en gaan er samen voor zorgen dat er weer wat bijzonders te beleven valt in 
Tilburg. We kennen allemaal het televisieprogramma Te land, ter zee en in de 
lucht. Een van de onderdelen daarvan, Fiets ‘m d’r in, bootsen zij na in Tilburg. 
Deelnemers moeten op zelfgebouwde fi etsen zo snel mogelijk het veertig meter 
lange parcours over de Piushaven afl eggen. De start is vanaf de Hopliedenkade. 
Zonder een nat pak de overkant halen, is bijna onmogelijk. Dat geeft gegaran-
deerd plezier voor de hele familie.

Gaan jij en je vrienden ervan uit dat 
jullie de snelste fi ets bouwen? 
Bouwt jouw vereniging het origi-
neelste stalen ros? Gaat een van je 
vriendinnen trouwen en willen jullie 
dat zij op de mooiste tweewieler over 
het parcours rijdt? 
Je kunt je nog inschrijven! 
Ga hiervoor naar www.otfd.nl. 

Heb je je al ingeschreven maar moet 
je nog een fi ets in elkaar schroeven? 
Houd dan de website en Facebook 
goed in de gaten. 

Binnenkort organiseert dispuut Black 
and White in samenwerking met 
Fablab 013 een bouwdag voor alle 
deelnemers.

Voor alle anderen: 
Zet 17 juli in je agenda, van 12:00 
tot 17:00 uur, Piushaven Tilburg.
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Werken bij  La Poubelle:
Rini werkt in de winkel

Oud Ti lburgsch Fietsduiken
Tekst: José de Jonge

Tekst: Carla Segers

Fotografi e: Toon van Kaam



“De meeste van mijn cliënten hebben al heel veel hulp gekregen 
vanuit het reguliere circuit. Er is veel gepraat maar ze voelen 
niet dat ze vooruitgekomen zijn. Te vaak lopen ze vast. 
Zien het dan niet meer zitten.”
Aan het woord is Adriënne Doedée 
(60). Velen weten de weg naar haar 
te vinden. Al meer dan acht jaar is 
zij in Tilburg een aanspreekpunt voor 
mensen met grote problemen: schul-
den waar ze niet over heen kunnen 
kijken, verslaving enz.. Ze schiet 
te hulp waar nodig is en ze blijft bij 
mensen  zolang als het nodig is. Ze 
is niet gebonden aan regels en pro-
tocollen. Haar werkwijze is direct en 
onorthodox. Adriënne is een doener. 

Vertrouwen en een 
nieuwe start
“In dit werk neem je de ander 
serieus. Wat is het probleem waar 
je mee kampt en hoe gaan we van 
hieruit verder? Als het een schul-
denkwestie is kijk ik ernaar en soms 
is een administratieve ingreep voldoende om weer wat lucht te krijgen. Maar 
vaak moet er een bewindvoerder aan te pas komen. Veel van mijn cliënten zijn 
ook aangewezen op de Voedselbank.” 

“Ik loop nogal eens binnen bij het MST aan de Gasthuisring en bij pater Poels. 
Anderhalf jaar geleden komt er daar een jonge vrouw naar mij toe. Ze blijkt 
zwanger van haar zesde kindje. Ze is nu in de bewindvoering. Ik heb een 
vakantiehuisje op een camping voor haar kunnen regelen. Dan kan ze er ook 
eens uit. Wat blijkt: ze heeft geen handdoeken en beddengoed om mee te 
nemen. Daar zorg ik dan voor.”

Veerkracht
Sommigen hebben ongeloofl ijke veerkracht: Vanwege schulden zat een moeder 
drie jaar in bewind en kreeg ze één keer in de drie maanden slechts eenderde 
van de kinderbijslag. Doordat ze echter heel zuinig aan deed kwam ze onlangs 
in aanmerking voor het volledige bedrag.  
Wat een opluchting! Ze voelde zich rijk.

“Ik weet wat een gezin met 
kinderen nodig heeft”
“Na mijn scheiding moest ik uit de 
Sacramentswijk verhuizen en had ik 
met een bijstandsuitkering de zorg 
voor vijf kinderen. Het was heel 
moeilijk om rond te komen. Met mijn 
54 jaar was er geen werkgever meer 
geïnteresseerd in mij.  De benade-
ring van pater Poels sprak me zeer 
aan. Niet teveel vergaderen. Ik ben 
nu ervaringsdeskundige. Mijn ken-
nis en ervaring wil ik delen met díe 
mensen die het hard nodig hebben. 
Ik voel me hier heel goed bij.”

Linda van Os

Adriënne Doedée
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Sjaal in het haar, schort om. “Nu ben ik aan het werk”, zegt ze. 
Linda toont ons de knop die ze omzet om aan het werk te kun-
nen gaan. Soms steekt ze er nog een kaarsje bij aan. 
Ik ontmoet Linda van Os in haar atelier. Het is een prachtige lichte ruimte met 
hoge ramen, heerlijk voor deze creatieve duizendpoot. Eerst werkte ze op de 
zolder van haar huis, maar het atelier in Carré biedt zoveel meer mogelijkhe-
den. Carré is een broedplaats voor kunstenaars en bijzondere ontmoetingen. 

Op de achtergrond hangt een schilderij dat door Linda gemaakt is. Het grijpt 
mij meteen aan. Het voelt zowel treurig als mooi. Ik kan ernaar blijven kijken. 
Volgens Linda is het nog niet af. Volgens mij wel. Ik zou het zo kopen. Linda 
zegt dat haar schilderijen vaak kunnen veranderen. “Wanneer is het goed? is 
een moeilijke vraag. In mijn werk zitten veel lagen. Ik start intuïtief, ik heb 
geen planning. Ik wil rijke beelden creëren. Als je al lang met een schilderij 
bezig bent en je teveel met je neus op het doek zit, moet je afstand nemen. 
Letterlijk en fi guurlijk. Dan kom je tot nieuwe inzichten. Ik ben zelf mijn groot-
ste criticus”. 

Vertrouwen
Linda en ik leerden elkaar kennen als leerkracht op een basisschool. Tegen-
woordig is ze docent en kunstenaar. Ze heeft zich naar eigen zeggen ‘losge-
weekt’ van het onderwijs, waar ze jarenlang met veel plezier gewerkt heeft als 
groepsleerkracht. “Het was een grote omslag; van het werken in school waar 
alles geregeld is naar werken in je eentje, stilte om je heen. Het was heerlijk 
om de rust te hebben. Maar een groot contrast om niet ‘naar je werk te gaan’. 
Het was een oefening in zelfdiscipline en vertrouwen dat je ergens terecht 
komt. Ik heb mezelf de tijd gegeven om me te ontwikkelen.”

Workshops en cursussen
Linda geeft creatieve workshops op scholen met collega Marjo Dirks. Ze noe-
men zichzelf ‘de bakfi etsjuf’. 
Onder de naam Sisalin geeft Linda korte cursussen schilderen en beleven. De 
naam Sisalin is samengesteld uit de namen van haar kinderen Siem en Saar 
en natuurlijk haar eigen naam Linda. In de basis liet Linda zich inspireren door 
de tekeningen van haar kinderen en hun vrije en ongedwongen manier van 
werken.

Geheim 
Ik vraag Linda hoe zij creativiteit bij mensen bevordert. Ze lacht; “He, moet ik 
meteen mijn geheim verklappen! Mijn advies is gewoon doen, niet nadenken, 
meteen beginnen. Ik zet muziek op en, al dan niet met blinddoek om, gaan de 
cursisten echt met de handen in de verf. Zo breek je het ijs om daarna verder 
te kunnen gaan”. Evalueren is ook een onderdeel van de cursus, kijken naar 
elkaars werk en bespreken wat het bij jou oproept. Linda: “Iedereen kan een 
soort vrijheid in het schilderen ervaren. Daar hoop ik op en dat gun ik mensen”. 

De lessen die Linda geeft zijn vooral voor volwassenen. Het niveau van de deel-
nemers is verschillend, in principe kan iedereen deelnemen die extra inspiratie 
wil krijgen of het schilderen gewoon eens uit wil proberen. De cursussen zijn 
kortdurend en laagdrempelig. 

Nieuwe cursussen starten begin juni. 
Voor meer informatie en aanmelden kijk op www.sisalin.nl
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van de Braak & Maas
fysiotherapie

Specialismen:

Fysiotherapie Dry needling

Revalidatie na operatie of beroerte

Geriatrie fysiotherapie, Parkinson

Medical tapingSportblessures

Looptrainingen (etalagebenen)

Hyperventilatieklachten, COPD

Prinsenhoeven 36

Gratis parkeren voor de deur Valt onder de aanvullende verzekering

Contracten met alle 
verzekeringsmaatschappijen

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

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

“Bel Adriënne maar even”‘Sisalin, schilderen en beleven’  Tekst: Toon van Kaam
Fotografi e: Ans Beerens

Tekst: Katrien van Burken
Fotografi e: Jan Nieuwstad



Michel Deneef van Villa Pastorie
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Je hebt er misschien wel eens van gehoord: Quiet Community. 
Maar wat is het en wat doen zij? Het is een stichting voor, door 
en van Tilburgers. Zij zijn er om armoede te verzachten en 
elkaar te helpen om sterker te worden.
De Quiet Community is een soort Marktplaats met als groot verschil dat er geen 
geld aan te pas komt. Zit je in een armoedesituatie dan kun je een Quiet-pas 
krijgen. Op dat moment ben je Quiet-member en kun je je inschrijven voor 
allerlei goederen en diensten die door particulieren en bedrijven gratis worden 
aangeboden. Het doel? Quiet wil helpen om mensen in een armoedesituatie een 
uitweg te bieden uit hun financieel, sociaal en psychisch isolement.

Piushaven Quiet-proof
Afgelopen januari heeft Esther Croes van Quiet Community een presentatie 
gegeven tijdens een vergadering van de Ondernemersvereniging Piushaven. 
Naar aanleiding van deze presentatie is een groot aantal ondernemers in het 
gebied rond de Piushaven geraakt door wat Quiet doet. Ondertussen heb-
ben bijna alle ondernemers een of meerdere van hun diensten aangeboden 
voor Quiet-members. Dat betekent dat de Piushaven zich nu Quiet-proof mag 
noemen. Maar het betekent vooral dat heel veel Tilburgers die nooit eens een 
extraatje of uitje kunnen betalen, daar nu wel de mogelijkheid toe hebben.

Olof Bredo van Port koffie en ijs

Jeske Teurlings, van Say Jess Fashionstore Ook de dames van KADE living zijn Quiet-proof

Ook Bikken & Bakken doet mee!

Quiet Community; 
helpt bij armoede

Tekst: Carla Segers &
Katrien van Burken

Fotografie: Hans van Dongen

Een gezellig uitje zonder zorgen
Ik besloot een wandeling langs de Piushaven te maken om te ontdekken 
waarom Quiet de ondernemers zo aanspreekt. Olof Bredo van Porto koffie en 
ijs is enthousiast. ‘Op deze manier kunnen we echt wat doen voor mensen, de 
maatschappelijke factor spreekt mij enorm aan. Ik hoop dan ook dat ik veel 
mensen blij kan maken met ons ijs en koffie!’. Jeske Tuerlings, eigenaresse van 
Say Jess Fashionstore, maakt zich in haar vrije tijd hard voor de groep mensen 
die net buiten allerlei regelingen valt omdat hun inkomen net te ‘hoog’ is. 
‘Toen ik over Quiet hoorde, hoefde ik niet lang na te denken. Als iemand 
kleding draagt die bij hem of haar past, voelt hij zich zelfverzekerd en straalt 
dit ook uit. Met alle positieve gevolgen van dien’. 

Dankbaar
Bovenstaande ondernemers had-
den op het moment van mijn bezoek 
nog geen Quiet members op bezoek 
gehad. Villa Pastorie daarentegen 
wel. Michel Deneef vertelt: ‘Vorige 
week mochten we hier een gezin 
verwelkomen op onze aanschuif-
avond. Zij namen plaats aan de 
lange tafel met nog een ander stel 
gasten. Het is leuk om te zien dat 
volkomen vreemden een heel gezel-
lige avond met elkaar hebben. We 
kregen naderhand een bedankmail; 
ze hadden zo genoten!’. Op de vraag 
wat dit met hem doet, komt een 
antwoord recht uit het hart: ‘Het is fijn om deelgenoot te mogen zijn van zo’n 
avond. Ik ben blij dat we deze mensen een mooie tijd hebben aangeboden’. 

Quiet is vanaf januari 2016 begonnen met het uitgeven van pasjes voor 
mensen die bij de Voedselbank in Tilburg ingeschreven staan. Het is de 
bedoeling om zo snel mogelijk meer mensen die het moeilijk hebben in te 
schrijven als Quiet Member. 

Als jij in armoede zit, kijk dan op www.quiet.nl voor informatie. 
Of je nu zelf Quiet Member bent of niet, ook jij kunt een product of dienst 
gratis aanbieden aan Quiet Members die dit goed kunnen gebruiken. 
Ga ook hiervoor naar de site.



Mocht je deze keer niet 

kunnen? Op 7 oktober van dit 

jaar organiseert 
Te Gekke Etentjes nog een 

‘open inschrijf diner’, 

de Piushaven Wandelproeverij. 

Kijk om aan te melden, meer 

info en een voorbeeldmenu op 

de site: www.te-gekke-etentjes.nl 

of bel met 0641191223 
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Al een groot aantal jaren is er in Koningshaven een Wijkraad actief. Misschien 
niet voor iedereen zo zichtbaar omdat wij vooral op de achtergrond ons werk 
doen. We proberen er een fi jne en veilige wijk van te maken waar het goed 
wonen is voor iedereen. We doen dit vooral door te luisteren naar alle bewo-
ners en vooral met die, die zich achtergesteld voelen. 

Met de gemeente hebben we afspraken gemaakt hoe om te gaan met inspraak 
van betrokken bewoners als er in hun straat of plein werkzaamheden worden 
verricht aan weg of riolering en dergelijke. We proberen er nauwlettend op toe 
te zien dat die afspraken ook worden nagekomen. Merk je op enig moment 
dat dit niet het geval is, laat het ons dan weten! Dan kunnen we de betrokken 
ambtenaren en de politiek erop aanspreken.

12 juni in wijkcentrum Koningshaven van 10.30 tot 13.00 uur
Voor iedereen die op zondag graag wat gezelligs doet met medewijkbewoners.
Een heerlijke brunch met aansluitend een gezellige (wisselende) activiteit.
Dit keer komt dj Ron ons vermaken met “Zô Wast Vruuger”, een nostalgische 
disco met muziek uit de jaren ‘20, ‘30, ‘40, ‘50, ‘60 en 70 compleet met decor 
met foto’s en voorwerpen van vroeger.

De gezelligste zondag van de maand wordt u aangeboden door ContourdeTwern 
en RIBW Brabant. De volgende data waarop de gezelligste zondag van de 
maand plaats zal vinden: 3 juli en 7 augustus. Schrijf het alvast in uw agenda!

We vragen een kleine eigen bijdrage voor de brunch. Hou voor meer 
informatie de website in de gaten: www.koningshaventilburg.nl. 
Of bel naar wijkcentrum Koningshaven tel: 013 – 542 57 29
U kunt voor deze activiteit gebruik maken van de Meedoenregeling. 

Het ‘eiland’ ligt midden op het water van de Piushaven. De 
schipper brengt de gasten van en naar het eiland. Een luxe BBQ 
en tropische cocktails staan op het menu. 
Op vrijdag 3 juni organiseert Te Gekke Etentjes weer een keer een Eilanddiner 
en is dit bijzondere diner dus weer eens toegankelijk voor iedereen die wil. Die 
avond ligt het speciaal ingerichte en ‘opgedofte’ eiland midden in de Piushaven 
te wachten op zijn gasten. 

Wij kraad Koningshaven

De gezelligste zondag van de maand

Te Gekke Etentjes

Over wat we horen en zien hebben 
we regelmatig contact met ambtena-
ren en bestuurders van de gemeen-
te. Ook brengen we de gemeente-
raad steeds op de hoogte van wat er 
leeft in onze wijk.

Ook kunt u als wijkbewoner nog 
steeds een aanvraag indienen bij 
Verrijk je Wijk. We zien vooral graag 
aanvragen die in de sociale sfeer lig-
gen. Aanvragen voor fysieke zaken 
worden maar zelden toegekend. Ook 
zijn we terughoudend met het geven 
van een bijdrage voor alcoholische 
versnaperingen. 
Maar heeft u een idee? Laat het 
weten en dien een aanvraag in bij 
secretaris@koningshaven.eu of via 
een aanvraagkaart in wijkcentrum 
Koninghaven of buurthuis Jeruzalem.

In september 2015 hebben we samen met buurtbewoners en ContourdeTwern 
een nieuw wijkgebouw geopend. Het zal u niet zijn ontgaan dat we nu een fi jn 
en bijzonder mooi wijkcentrum hebben. Nu in 2016 is het tijd om bestuurlijk de 
zaak op orde te brengen om het voortbestaan van het wijkcentrum ook in de 
toekomst te waarborgen.

Hoewel het nog niet bestuurd gaat worden in een formele stichting of 
vereniging, komt er wel een bestuur dat verantwoordelijk wordt voor het beleid 
in het wijkcentrum. In dit bestuur hebben we graag vertegenwoordigers uit alle 
hoeken van de wijk. We denken aan zo’n 10 à 15 personen. 
De dagelijkse beslommeringen in het wijkcentrum worden getackeld door een 
dagelijks bestuur. Dit DB is samengesteld uit een vertegenwoordiger van 
ContourdeTwern, een buurtbewoner en een vertegenwoordiger van de wijkraad. 
Dit DB maakt natuurlijk ook deel uit van het “groot” bestuur. 

Om jullie als bewoner te informeren over allerlei zaken organiseren we ook een 
paar maal per jaar een WijkCafé. Bij dit Wijkcafé is altijd iedereen welkom. Het 
is niet alleen leerzaam maar er wordt ook gezorgd voor de nodige ontspanning. 
Het biedt de mogelijkheid om kennis te maken met vele wijkbewoners en pro-
fessionals die werkzaam zijn in de wijk. Eigenlijk is het gewoon een erg gezelli-
ge avond. Kortom, we proberen samen met jullie als wijkbewoner er een mooie 
leefbare wijk van te maken. Dat kan echter alleen als jullie ons laten weten wat 
er speelt en wat er eventueel fout gaat. Hoe het wijkraadbestuur eruit ziet kunt 
u zien op de foto’s!

Tot slot: kijk ook eens op onze website www.koningshaven.eu

Met een bootje vaart de schipper af en aan om de deelnemers van de kade 
naar het eiland te brengen. Die avond stap je waarschijnlijk nog wel een paar 
keer in het bootje, de sanitaire voorziening is namelijk op de kade. Hoe langer 
de avond duurt, hoe lolliger de tripjes worden leert de ervaring.
Op het fl eurige eiland kunnen er cocktails en andere drankjes worden gehaald 
aan de bar en vind er een zeer uitgebreide BBQ plaats. 

praktische info
Voor € 34,95 p.p. neem je deel aan 
het Eilanddiner en geniet je van 
een luxe BBQ (sterk gereduceerd 
tarief door kortingen van alle orga-
niserende partijen). 

Voor € 10 extra per persoon maak 
je ook een fantastische boottocht 
van een uur waarna de schipper je 
precies op tijd voor de BBQ afzet 
op het eiland.  

Natuurlijk kun je het aangeven als 
je vegetarisch wilt eten, een aller-
gie of andere dieetwens hebt.

De inloop is tussen 18.00 en 18.45 uur. 
Het diner duurt van ongeveer 19.00 tot 21.30 uur.  
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Foto: Jan Nieuwstad

Foto: Jan Nieuwstad

Foto: Luc Houet

Foto: Hans van Dongen

Foto: Freddie de Roeck

Foto: Toon van Kaam
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Bevrij dingsconcert aan de Piushaven

Veel voorkomend beeld deze tij d in Koningshaven.....

.....maar de kinderen hebben er plezier mee!

Bloesem aan de Havendij k Noord

Stuivesantplein (de kerk op de Broekhovenseweg op de achtergond)

The Love Boat by day

The Love Boat by night

Avondkleuren

Koningshaven in beeld


