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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 
november. De deadline voor kopij en advertenties is op 1 november.

Koningshaven

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

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

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



Maandag:
Di t/m Do:
Vrijdag:

Gesloten
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

Jos de Beer

Tilburgse Taol: Manhattan òn de Laaj Ohnika, vintage interieur
Agge vruuger Tilburg binnekwaamt 
oover de Kèmpenbaon zaagde 
allêeneg mar êene grôote griebes. 
Òn de ostkaant veraawerde 
febrieksgrond, opslagkiete, èn en 
parkeerplòts vur ootoobusse. Òn de 
wèstkaant rommelege vòlkstöntjes 
èn daoraachter en völlekesstòrtplòts 
meej vruutende vèèrekes. 
Èn de Laaj…die kabbelde op staoj 
vort tussen de stòrtplòts èn et 
Laajpark, richting  Bèèrkel èn 
Osterwèèk. Dèttie sjuust nèffenaaf 
de stòrtplòts gieng kabbele waar 
klinkklaor nòrmaol. In dieje tèèd waar de (Vèùle) Laaj niks aanders as en 
riejôolpèèp vur de tèkstiel, enen blaawslôot zôogezeej, èn daor wiere ze 
daorgiender in Bèèrkel èn Osterwèèk bepòlt nie vrollek van.

Hoe aanders is dè naaw. Tis ammòl begònne meej de vernuuwbaaw van et 
Senaakel, zon twintig jaor geleeje. Et kloster waar van de “Congregatie van 
Onze Lieve Vrouw der afzondering van het Cenakel”. Èn dè is en bakkesvol. 
Toen der nòg mar en haandvol nonnen inzaate, zèn zem gesmèèrd èn naam 
et “Brabants Conservatorium voor Muziek en Dans” het kloster in gebrèùk. De 
daansers èn muuziekaanten verhèùsden in 1996 nòr et sèntrum van Tilburg. 
De vernuuwing vant kloster kos begiene. Mar daor blèèf et nie bij, der wiere 
nòg tweej woontôores derbij gebaawd. De Zwarte Madonnas. Het “Bastion 
Hotel” wo nie aachterblèève èn vlôog meej de toores meej de lucht in. Daornao 
begosse de tweej bezienepompe meej en grôote verbaawing, mar die vlôoge 
nie de lucht in.

Foto: Freddie de Roeck

Sjuust op de plèk van den aawe völlekesstòrtplòts mòt en zörreg-èn-
woonsèntrum gòn verrèèze. Dès en perblimke omdè de stòrtplòts gruuwelek in 
de weeg leej èn mòt wòrre ötgelêegd. Mar jè, waor lòtte 700.000 kuub afval?  
Naaw, des gemak zat: Ophôope neeven de snèlwèg meej en stukske plèstiek 
deronder. Zôo kunde van ene grôoten bèerg afval ene grôoten afvalbèèrg 
maoken èn die noemde dan gelèùdswal. Et bezwaaj leej proomienènt te 
pronke langs de A58. As enen ötlôoper van de Bikse Bèèrege. Et zörreg-
èn-woonsèntrum is onderwèèl al bewond. Et lèèkent nòg et miste op en 
majèstuuweuze kestêelhoeve. Et irste wètter bij oewèège te binne schiet, agget 
gaot bekèèke, is de vraog òf ene naozaot van Kôoning Willem II der ingetrokke 
is meej hil zen hèbben èn haawe. Dèrrom zal et wèl “Kôoningshoeven” òf zoiets 
gòn hiete. Mar dès nie zôo: Et hiet “Woonlandschap de Leyhoeve”. Ge kunter 
laandelek woone, des op zen plattelaands, meej ötzicht op ene bèèrg èn/òf op 
de Laaj. Èn as op oewèège woone niemir goed lukt, dan kopte daor gewoonwèg 
wè zörreg in. Èn de Laaj…die kabbelt op staoj vort tussen de Laajhoeve èn et 
Laajpark èn doe nèt òfdètter laawloene is gebeurd.

Mar tis ammòl nòg nie gerêed. Nèffe de Laajhoeve komt en èkskluusief 
hootèl: “Hotel en Congrescentrum Van der Valk”. Dè heej ene hilleboel gedoe 
opgeleeverd meej reklaomes van verschaajende hooreka-onderneeminge. 
Èn göllie meugt raoje wèlk hoorekabedrèèf de miste kapsies heej gemòkt: 
“Motel Van der Valk” öt Giels. Van oew femielie moetet tirrisworreg ok niemir 
hèbbe. Dè wòrdt nòg wè asse straks moete gòn ötzuuke waor de femieliefistjes 
vortaon gehaawe moete wòrre.
Wèlkom in Manhattan òn de Laaj.

Jòs de Bèèr

Wijkkrant Koningshaven is nieuwsgierig van aard. 
Zeer benieuwd zijn wij wat er speelt en leeft in de wijk. 
Er gebeurt meer achter de voordeur. 
Wie bijvoorbeeld brutaal naar binnen zou loeren in de Hertogstraat zou het 
misschien kunnen zien; een creatieveling aan het werk om haar webshop vorm 
te geven. Haar woonkamer vol met spullen. En dan hebben we de zolder nog 
niet eens gezien!

Tekst: Katrien van Burken
Fotografie: Ans Beerens

Denken, durven, doen
Esther Willeboordse van ‘Ohnika’ 
heeft, toen haar baan ophield, de 
stoute schoenen aangetrokken en is 
voor zichzelf begonnen. Van planner 
in de kinderopvang tot eigenaar van 
een webshop in vintage en gepimpte 
spullen. Nogal een carrièreswitch. 
‘Toen ik mijn baan kwijtraakte gunde 
ik mezelf de tijd voor bezinning. Dat 
was wel even wennen. Ik wilde al 
jaren iets voor mezelf doen en nu 
kon dat. Maar durven, dat is een 
tweede. Gestimuleerd door anderen 
stapte ik uit mijn comfortzone. En 
dat leverde in mei van dit jaar een 
webshop op.’

Duurzaam ondernemen
Esther is ‘kringloopverslaafd’. Elke maandag is ze te vinden bij La Poubelle en 
op dinsdag staat Kringloop Tilburg op de planning. Van een leuke vondst gaat 
haar hart sneller kloppen. ‘Waarom zou je nieuwe spullen kopen als er al zoveel 
leuke dingen bestaan?’. Esther koopt allerlei zaken in, van serviesgoed tot 
wollen dekentjes, van gekke poesjes en hertjes tot vazen en schalen. Als het 
maar in de stijl van haar winkeltje past. Ze bedenkt zichzelf bij elke aankoop 
of het goed is zoals het is of dat het nog een lik verf kan gebruiken. Door een 
zachte pasteltint kan een item een heel nieuw leven beginnen. 

Nika
Esther werkt thuis, gewoon lekker 
aan de eetkamertafel. Vriend is 
akkoord met het gebruik van zoete 
kleurtjes in de woonkamer. Gelukkig 
maar want de woonkamer ademt 
een en al ‘Ohnika’. Ja, waar komt 
die naam eigenlijk vandaan? Esther: 
‘Toen ik nadacht over een eigen 
bedrijf dacht ik uiteraard ook na over 
een naam. Ik wist toen nog niet eens 
wat voor bedrijf het ging worden. 
Mijn dochter Nika dacht met me 
mee. Zij kwam met de opmerking; 
‘Mama, je hebt toch O-Lilly (Oililly), 
misschien is O-Nika wel leuk’. Later 
sprak ik met vrienden en kwamen 
we ook weer op deze naam uit. 
Een pakkende, neutrale naam en 
natuurlijk is mijn dochter wel trots 
nu!’.

Klein beginnen
Esthers webshop is nog klein. Maar Esther denkt groot. Nu staat ze al 
regelmatig op ‘lifestyle-markten’ zoals de Feelgoodmarket en in de Bouwplaats. 
Maar haar wens is een eigen plank in een winkel of horecazaak in de buurt. 
‘Liefst in de Piushaven natuurlijk!’. Instagram wordt door Esther veel gebruikt. 
Ze heeft gemerkt dat als je daar eenmaal wat meer volgers hebt je ook meer 
‘in the picture’ komt bij liefhebbers.

Als je nieuwsgierig bent geworden naar de spullen die Esther 
maakt en verkoopt, kijk dan eens op haar site, www.ohnika.nl. 
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Gezondheidscentrum Piushaven

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

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

ContourdeTwern in 
Gezondheidscentrum Piushaven

Adres: 
E-mail: 
Telefoon:  
Website: 

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

Kindereiland Stuivesantplein

Nieuwe activiteiten in 
wijkcentrum Koningshaven

Vrijwilligers gezocht voor 
snuffelmarkt Koningshaven

Sinds een aantal weken is het 
Kindereiland op het prachtige 
Stuivesantplein, elke maandag 
van 15.00 – 17.00 uur 
(bij slecht weer niet). 
Het Kindereiland is er voor kinderen en 

Sinds de officiële opening in oktober 2015 is er veel gebeurd in 
wijkcentrum Koningshaven. Kijk naar het gebouw, de inrichting 
en de activiteiten. Wijkcentrum Koningshaven streeft ernaar 
een wijkcentrum te zijn voor en door wijkbewoners en dat 
lukt aardig. Veel buurtbewoners vinden hun weg naar het 
wijkcentrum voor bestaande activiteiten of komen met ideeën 
voor nieuwe initiatieven. 

De komende tijd vinden nieuwe activiteiten plaats:

Qigong
Deze zeer oude Chinese bewegingsleer is steeds populairder in Nederland, 
zeker onder senioren. De rustige oefeningen verdiepen de ademhaling. 
Hierdoor ontstaat ontspanning in het gehele lichaam. De oefeningen worden 
aangepast aan de deelnemers. Dus ook als je fysiek minder mobiel bent, kun 
je Qigong doen. De oefeningen kunnen eventueel met behulp van een stoel 
worden uitgevoerd. Op dinsdag 6 september van 11.00 tot 12.00 uur kun je 
deelnemen aan een gratis proefles. De echte lessen beginnen op dinsdag 4 
oktober op dezelfde tijd, voortaan elke week. De kosten zijn €5 per les. Meer 
informatie krijg je tijdens de proefles. Heb je van tevoren nog vragen, neem 
dan gerust contact op met Tai Chi Bocam trainer/therapeut Charlotte Limpens, 
info@ling-fa.nl of 06 383 32 705. We zien je graag op dinsdag 6 september!

Teenzz Party
De leukste disco voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar. Gezellig met 
vrienden chillen, kletsen, muziek luisteren en dansen. Eens in de  twee 
maanden op vrijdag van 20.00 tot 23.00 uur. De entree is €2,50 inclusief 
consumptie en een hapje. Data 2016: 14 oktober en 9 december. 
Verzoek aan alle ouders om zelf goede afspraken te maken met je kind over 
veilig thuis komen.

Een aantal enthousiaste wijkbewoners heeft het initiatief genomen om eens per 
kwartaal een snuffelmarkt te organiseren in wijkcentrum Koningshaven. Wil jij 
helpen met de voorbereidingen en/of op de dag zelf? Neem dan contact op met 
Jet Janssen: 06 199 59 559 of Jetjanssen48@gmail.com 

Fit Koningshaven
Voor mensen die zich fitter willen voelen, gezonder willen leven en wat kilootjes 
kwijt willen. Elke woensdag van 15.00 tot 16.00 uur komt de groep bij elkaar 
om onder begeleiding van een fysiotherapeut van Flenter Fysiotherapie 
een fitness programma te volgen. Je kunt wekelijks één keer wegen (niet 
verplicht). En één keer per maand geeft Annemarie Brouwers van de GGD 
voedingsadviezen. De contributie bedraagt €10 per maand. Het ingelegde 
geld komt ten goede aan de groep voor bijvoorbeeld een extra workshop, een 
gezonde lunch of een uitstapje. Voor informatie of aanmelden kun je contact 
opnemen met Wil Aarts, fatimaantje@kpnmail.nl of 06 467 12 203. 

Gezelligste zondag van de maand
Voor iedereen die op zondag graag wat gezelligs doet met medewijkbewoners. 
Eens in de maand op zondag van 10.30 tot 13.00 uur. Voor slechts €6 per 
persoon geniet je van een heerlijke brunch met aansluitend muziek. En van 
tijd tot tijd organiseren we een bingo. Elkaar ontmoeten en gezelligheid staan 
voorop! De volgende data zijn: 4 september, 2 oktober en 6 november. Schrijf 
de data alvast in jouw agenda en meld je tijdig aan (uiterlijk vier dagen van te 
voren) bij de receptie van het wijkcentrum. 

Voor al deze activiteiten kun je gebruik maken van de Meedoenregeling. 
Neem daarvoor je identiteitsbewijs mee.

ouders uit de wijk.
Kan en wil jij iets betekenen voor 
de wijk, kom dan helpen bij het 
Kindereiland. Ook zoeken we 
bewoners die mee willen denken 
over het parkeren. We hebben al een 
aantal keren de pech gehad dat er 
auto’s voor het plein staan, waardoor 
wij de bus niet op het plein konden 
rijden. Heb jij een goede en leuke 
oplossing? Laat het ons weten en 
neem contact op met Bernice Peeters: 
013 542 47 98 of bernicepeeters@contourdetwern.nl 
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Willem van de Voort komt het team in 
wijkcentrum Koningshaven versterken. 
Vanaf september organiseert hij samen 
met buurtbewoners activiteiten in het 
buurthuis en gaat hij op pad met het 
Kindereiland. 
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Make Over Wijkkrant
VISAGIE: Veronique Severijns en Sanne Künzel
HAAR: Isabel de Koning en Corné Snels

FOTOGRAFIE: Eline de Jong
FASHION DESIGN: Ingeborg Steenhorst Couture

Hardy’s  
Inspirational summer edition
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RecycleStad is het thema van KinderBouwSpeelPlaats 
Piushaven, een jaarlijks terugkerende activiteit tijdens de 
herfstvakantie voor kinderen van 6 tot 12 jaar uit de wijken 
om de Piushaven. Met deze tijdelijke bouwspeelplaats worden 
kinderen actief betrokken bij het bouwen en de veranderingen 
in en om de Piushaven.
Bouw mee aan een stad waar hergebruiken het nieuwe weggooien is. 
Oude spullen, een berg afgedankt hout, wat gereedschap en een stel spijkers. 
Dat zijn de spullen waarmee we deze week de stad bouwen. Je mag zelf aan 
de slag en er zijn allerlei ateliers waar je ontdekt wat je allemaal kunt maken 
van gebruikte spullen. Een spijkerbroek wordt een tas, gehaakte gordijnen van 
plastic tasjes bij het raam en afvalmonsters van oude elektronica. 
Wil je meedoen? Kom dan met ons bouwen!

Heb je plannen om te gaan trouwen, een geregistreerd 
partnerschap aan te gaan of je huwelijksbeloften te 
hernieuwen?
Daarbij heb je tegenwoordig de keuze om het huwelijk niet te sluiten op het 
gemeentehuis maar op een mooie plek elders in de stad. Die bijzondere plaats 
is dan door de gemeente aangewezen als formele trouwlocatie; zo ook de kapel 
van het voormalige fratershuis St Denis aan de Kruisvaardersstraat 32c 
(nu in gebruik als wijk- en gezondheidscentrum Koningshaven).

Deze keer worden we in wijkcentrum Koningshaven uitgebreid geïnformeerd 
over de recente en toekomstige ontwikkelingen rondom de Piushaven en AaBe.
De sprekers die we daarvoor hebben uitgenodigd zijn wethouder Berend de 
Vries, projectmanager Thérèse Mol en omgevingsmanager Jan Mastenbroek.

Omdat zij niet in de gelegenheid zijn ons op het gebruikelijke tijdstip te 
ontmoeten zal het WijkCafé deze keer een afwijkend programma kennen. 
Dat wil zeggen aangepaste tijden en geen maaltijd. Wel zorgen wij zoals 
gebruikelijk voor koffie en thee. Ook krijgt u enkele consumpties aangeboden 
en zal een hartig hapje niet ontbreken.

Het programma zal er als volgt uitzien:
Inloop: 19.00 uur
Sprekers: 19.30 – 21.30 uur
Netwerken, borrel en hapje: 21.30 – 22.30

U bent op 22 november vanaf 19.00 uur van harte welkom in Wijkcentrum 
Koningshaven aan de Kruisvaardersstraat.

Wijkraad Koningshaven
www.koningshaven.eu

RecycleStadTrouwen in Koningshaven

WijkCafé 22 november 2016

Koningshaven Garagesale
Zondag 18 september 10.00 - 16.00 uur

 Wanneer Maandag 24 tot en met vrijdag 28 oktober van 11.00 tot  
  16.00 uur
 Waar Fatimastraat, ter hoogte van de parkeerplaats van de 
  supermarkten bij de AaBe Fabriek
 Voor wie Kinderen van 6 - 12 jaar uit de wijken om de Piushaven
 Kosten € 6,00 per dag, direct te voldoen op de inschrijfavond. 
  Betaling is ook mogelijk via de Meedoenregeling of door 
  te komen helpen! Alle hulp is welkom: kinderen   
  begeleiden,creatieve inbreng, sterke mannen, ‘catering’, hout  
  enz. 
 Aanmelden Alleen tijdens de inschrijfavond op woensdag 21 september  
  van 19.00 - 21.00 uur in Buurthuis Jeruzalem. Zorg dat  
  je het ingevulde inschrijfformulier bij je hebt en contant geld  
  om de betaling te voldoen. Het inschrijfformulier staat vanaf  
  14 september www.piushaven.nl/kinderbouwspeelplaats 

Heb je vragen of wil je je 
aanmelden als vrijwilliger? 
Neem dan contact op met Jacoline Pijl: 
jacolinepijl@contourdetwern.nl Kijk op 
www.piushaven.nl/kinderbouwspeelplaats 
voor meer informatie en het 
inschrijfformulier.

Heb jij nog een overvolle zolder of schuur met leuke spullen 
waar je misschien een ander blij mee kunt maken?
Doe dan mee aan de Garagesale Koningshaven. De route loopt via de 
Groenstraat - Hertogstraat - Leenherenstraat - Mechtildisstraat - 
Phoenixplaats - Stuivesantplein.

Woon je in een van deze straten en wil je deelnemen of wil je 
een plekje bemachtigen op de route?
Meld je dan gratis aan vóór 5 september via e-mail:
patriciaquispel@gmail.com o.v.v. Garagesale Koningshaven.

De ambtenaar van de burgerlijke stand komt dan naar onze kapel om je 
burgerlijk huwelijk te voltrekken, een geregistreerd partnerschap te sluiten of 
je huwelijksbeloften te hernieuwen. Je hebt zelf (bijna) alle zeggenschap over 
hoe de kapel tijdens de ceremonie wordt ingericht, terwijl het gemeentehuis 
maar in beperkte mate aan je persoonlijke wensen kan voldoen. 
Er wordt hier geprobeerd om 
zoveel mogelijk om aan je wensen 
tegemoet te komen.
Wijkbewoner Daan Stuart heeft 
hiervoor de eerste aanzet gegeven.

Kennismaken en bezichtigen
Je bent van harte welkom in de 
kapel om de mogelijkheden en je 
persoonlijke wensen door te nemen.

Ook ben je altijd welkom om gewoon 
eens een kijkje te komen nemen in 
de sfeervolle kapel.

Meer informatie vind je op 
http://trouwlocatie.koningshaven.eu/ 
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Zicht op de kapel vanaf de binnenplaats
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Prijspuzzel: woordzoeker

Service

Advies op maat

Vertrouwd

Verrassend anders

Vriendelijk ge-
prijsd
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 Gewoon goed

Wethouder van Ierlantstraat 33
5021 AT Tilburg | 013 - 5801227

www.leenbakker.nl

Leen Bakker 
AaBe Fabriek Tilburg

Foto: Regionaal archief

Winnaar van de puzzel uit de vorige krant mevrouw Van Corven. 
Ondanks de regen blij met haar prijs.
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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

Stuur uiterlijk eind september 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

ABUIS
ADRES
AGENT
ALPENHAAS
ERTSADER
EUROPEES
GUMMI
KOELHUIS
LELIE
LIKEUR
MENSEN
MISLUKKELING
OPSOMMING
PAALTJE

PARKET
PATERNOSTER
RAPIER
RATIO
ROMIG
SALIE
SERRE
SPUITFLES
STEPPE
STOET
STRESS
TENNISBALLEN
TURBO

T A M G N I M M O S P O
R B E T E J T L A A P E
O U N G E E I S T O E T
M I S L U K K E L I N G
I S E P E U R O P E E S
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 013-3020320
 Hasseltstraat 240, Tilburg
 
Onderzoekskosten €35,- 
(incl. voorrijden en diagnose)

Reparatie van alle merken 
wasmachines, drogers, 
vaatwassers, ovens, 
kookplaten, koelkasten, 
vriezers, afzuigkappen.
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Fles met korting
Johan heeft nog flessen cider staan voor de 

verkoop. De kosten voor een fles zijn € 7,50, 

maar voor de wijkkrantlezer rekent  hij € 6,50 

per fles. Bel of mail hem om met hem af 

te spreken wanneer je een fles kunt komen 

halen bij zijn brouwerij in de Bouwplaats. 

Kun je meteen een kijkje nemen.

De Vergeten Appel, www.facebook.com/

devergetenappel, 0642677053, info@

devergetenappel.nl

De Bouwplaats, Galjoenstraat 35-37

shop-in-shop

HEIKESTRAAT 64  

 pasfoto
tilburg.nl

Ondernemen in De Bouwplaats
Tekst: José de JongeFotografie: Jan Nieuwstad

Johan Holleman
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Solex & Step verhuur
 

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

STEPS

Bedrijfsuitje!   
Familiedag!   
Vrijgezellendag! 
Vriendenclub!

www.nr1solexverhuur.nl
info@nr1solexverhuur.nl

WWW.NR1SOLEXVERHUUR.NL

Johan maakt appelcider
In 2013 had Johan Holleman ‘belachelijk veel’ druiven in zijn tuin. Hij dacht: 
‘ik ga eens proberen daar wijn van te maken’, bestelde via internet een wijn-
makerskit en ging aan de slag. Dat ging goed en hij vond het leuk om te doen. 
Zo werd een passie geboren. 

Eigen tuin
Tijdens een avond bierbrouwen met een goede vriend ontstond het idee om 
iets te doen met de appels uit zijn eigen tuin. En zo begon het cider maken. Via 
een buurman kwamen er nog meer appels. Er werd een weekend in september 
gepland om met een aantal vrienden en buurtgenoten op de stoep de appels te 
verwerken. Dat resulteerde in de eerste cider. 

166 Flessen
Johan vertelt over kneuzen, persen, gisten in flessen en ‘op fles’ laten rijpen. 
En dat je van 20 kilo appels ongeveer 10 liter cider kunt maken. Maar goed, 
uiteindelijk had hij dan 166 flessen appelcider. En lekkere. “Ja, dat was een 
succes. Ik verkocht alles. Via via, zoals dat gaat in het begin. Vrienden, 
kennissen. Maar het ging schoon op. Ik had mijn investering eruit.”

Appels, appels, appels
Ja, en wat heb je nodig om nog meer appelcider te maken? Juist, appels. Heel 
veel appels. Dus ging Johan op zoek voor het volgende jaar. “Via marktplaats 
kon ik een boom ophalen en ben gaan rondrijden in gebieden met boomgaar-
den. Zo kwam ik in Wijk en Aalburg, daar liggen de appels letterlijk langs de 
dijk en de weg voor het rapen. Ik belde gewoon aan bij mensen die appelbo-
men in de tuin hadden en vroeg of ik mocht rapen en plukken. Mensen vonden 
dat prima. Hoe leuk is dat? Mensen van wie ik appels heb mogen plukken, 
krijgen van mij ook altijd een fles cider.”

Huis vol
Johan ging het wat professioneler aanpakken. Er kwam een grotere pers, een 
nieuwe pomp en hij bestelde een pallet met 1200 flessen. Er werd uiteindelijk 
380 liter appelcider gemaakt. Dat gebeurde allemaal in zijn eigen schuur en 
tuin. “Op een gegeven moment stond het hele huis vol met flessen en spullen. 
Mijn vriendin vond het niet meer zo leuk. Toen ben ik op zoek gegaan naar een 
eigen ruimte en kwam ik in de Bouwplaats terecht. Superplek. Allemaal 
creatieve mensen bij elkaar, heel gezellig.”

Eigen boomgaard
Wat Johan het leukste aan zijn hobby vindt, is dat alles op een spontane en 
natuurlijke manier naar hem toe komt. Zo was er en oud-collega die een stukje 
grond had waar hij niks mee deed. Dat is Johan nu aan het bewerken en 
geschikt maken om straks in het najaar boompjes op te planten. “Mijn eigen 
‘boomgaard’, hoe gaaf is dat?”

De vergeten appel’
Maar nu. Het plan is om dit najaar 1000 liter cider te maken. Dat betekent dat 
Johan heel veel appels nodig heeft. Wat voor appels? Dat maakt niet uit. Overal 
is appelcider van te maken. Ook van de appels die wij eigenlijk niet meer 
geschikt vinden voor consumptie, zoals de paradijsappels. Vandaar ook dat 
Johan zijn bedrijf de naam ‘De vergeten appel’ heeft meegegeven. “De appels 
die wij niet lekker vinden, zijn eigenlijk het meest geschikt.”
 
Wie heeft er appels?
En dus: Wie heeft er appels in de tuin die Johan mag komen plukken of rapen? 
Voor elke tien kilo appels die Johan bij je ophaalt, krijg je een fles cider terug. 
Let wel: cider van je eigen appels gemaakt. Bericht Johan en hij komt graag 
langs.
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Trix van Leeuwe
Footmore Podotherapeuten
Kruisvaardersstraat 32E
010 2183001

Ton de Kort
Flenter Fysiotherapie
Kruisvaardersstraat 32B
013 5366289

De fysiotherapeut vertelt...

De voet

De podotherapeut vertelt...
Zolang je je goed voelt, denk 
je eigenlijk nooit na over je 
voeten. En al helemaal niet over 
hoe belangrijk ze zijn voor je 
gezondheid. 
Toch vormen je voeten letterlijk de 
basis van een evenwichtig en gezond 
lichaam. Dat merk je pas wanneer 
je last van je voeten krijgt. Minder 
bekend is dat veel klachten elders in 
het lichaam ook bij de voeten ontstaan. 
Een ietwat scheve voetstand kan 
ertoe leiden dat je anders gaat lopen, 
met bijvoorbeeld rugklachten als 
pijnlijk resultaat. Ook onverklaarbare 
vermoeidheid is soms via de voeten 
op te lossen. De podotherapeut 
behandelt personen met voetklachten 
of klachten aan het houdings- en 
bewegingssysteem, die voortvloeien 
uit een afwijkend functioneren en/of 
afwijkende stand van de voeten. 

De voet van de mens bestaat 
uit vele botstukken, spieren 
en banden. Het is in de voet 
waar in ons lichaam een goede 
balans begint. Een balans die 
enerzijds nodig is als je stil 
staat en ook een balans die 
nodig is als je in beweging 
bent.
De voet kan je functioneel verdelen in 
a) de enkel en b) alles wat in de voet 
zelf zit: de voetwortel en de tenen.
Naast het handhaven van een goede 
balans tijdens staan en bewegen, is 
de voet ook belangrijk daar waar een 
beweging wordt ingezet. Zowel bij 
wandelen, hardlopen en springen. De 
voet moet dan optreden als schok-
demping, balanshandhaving en hij 
moet weer aanzetten tot de volgende 
beweging. Al met al hij heeft het er 
maar druk mee.

De podotherapeut behandelt met als doel:
• Het opheffen, verminderen of compenseren van stoornissen in het steun- 

en bewegingsapparaat door middel van podotherapeutische zolen, orthesen 
of andere hulpmiddelen aan de voet;

• Het uitwendig bestrijden van aan de voet aanwezige huidaandoeningen of 
wonden;

• Het voorkomen en bestrijden van nagelafwijkingen;
• Het geven van advies over bestaande onderwerpen en over het individuele 

persoon geschikt schoeisel in verband met de (voet)klachten.

Voetklachten zijn een breed begrip. Om wat voorbeelden te geven aan 
voetklachten waarbij u terecht kunt bij de podotherapeut zijn;
Likdoorns-eksterogen-eeltpitten, wratten, hielkloven, botuitsteeksels, hyper-
mobiliteit-instabiliteit, pijn in de voeten, slijtage-artrose, reumatoïde artritis, 
diabetes Mellitus en tintelende tenen-doof gevoel (Mortonse neuralgie).

U kunt voor uw vragen en/of klachten direct terecht bij de podotherapeut 
zonder doorverwijzing van de huisarts.

Voldoende aan sport en beweging doen is nodig om in de leeftijd van 0 tot 18 
jaar de voet goed tot ontwikkeling te laten komen. Bij het ouder worden, vanaf 
ongeveer 50 jaar, is de voet aan verandering onderhevig. Hij wordt minder soe-
pel en sterk, waardoor de kans op klachten toeneemt. Hielspoor, teenklachten, 
kramp en artrose liggen op de loer. Met eenvoudige voetoefeningen zijn veel 
klachten te voorkomen en op te vangen.  

Jip & Janneke Kinderopvang Tilburg Zuid | Ringbaan Zuid 255 | Tel : 013 580 08 88 
www.sterrekinderopvang.nl/jipenjanneke

Bij Sterre kinderopvang Jip & Janneke kan 
je ontdekken, leren en spelen in een veilige 
omgeving. Zowel binnen als buiten. Vanaf 

de geboorte biedt kinderopvang Jip & 
Janneke persoonlijke zorg die bij 

jouw baby past. 

Zwanger?
Schrijf je op tijd in!

Structuur &
regelmaat

Gezonde 
voeding

Avontuur &
ontdekken

Sport &
spel

Persoonlijke
ontwikkeling



De Piushaven. Waren er tien jaar geleden alleen nog maar 
bedrijven gevestigd, nu hebben die plaatsgemaakt voor 
appartementen en heel veel horeca. 
Het is het nieuwe uitgaansgebied geworden. 
Maar het is nog niet helemaal volgebouwd: op een terrein van 7000 m2 is een 
stadstuin aangelegd. Hier worden groenten en kruiden verbouwd, omzoomd 
door een welig tierende bloemenzee, en verblijven er hooglanders, varkens, 
kippen en bijen. Er zijn meer dan 100 vrijwilligers actief, waaronder enkele 
asielzoekers van Jozefzorg. Het is een van de projecten van Social Energy in 
samenwerking met v.o.f. Het Werkt en stadsimker Marcel Horck.

Social Energy brengt mensen bij elkaar door middel van praktische projecten, 
denk ook aan Repair Café en PC Restart, om hen zo de kans te geven hun net-
werk te vergroten en te verbreden. Er is daarbij veel aandacht voor de over-
dracht van kennis voor zowel de bezoekers als de vrijwilligers. 

Marcel Horck is van het begin af aan betrokken geweest bij dit project. 
Met hem heb ik een interview.

“In de stad staan veel teveel DELA-tuintjes”
Dit is zo ongeveer de openingszin van het interview dat ik met Marcel Horck 
(51), de zelfbenoemde stadsimker van Tilburg, heb in de kantine van de Stads-
tuinderij. Die tuintjes hebben vooral veel tegels en te weinig bloemen. Daarom 
zijn, er te weinig bijen. Het gaat niet goed met de bijenpopulatie. Buiten de 
stad is er vaak sprake van een monocultuur zoals maïs en graan. Bijen hebben 
daar niets te zoeken.  Daarnaast liggen veel industrieterreinen braak. 

Te weinig bloemen betekent te weinig stuifmeel om naar de gewassen zoals 
appels, peren, kersen en aardbeien te brengen. Voor die gewassen is het 
essentieel dat ze bestoven worden. Het levert fruit van een veel betere kwa-
liteit op. Voor appels, peren en kersen volstaat het dat ze een of twee keer 
bestoven worden. Bij aardbeien is er veel meer werk aan de winkel, die moe-
ten meerdere keren bestoven worden. Als de bijen hun werk hebben gedaan 
komen ze terug naar de stad, maar ook daar moeten ze gevoed worden.
“De bijen slijten in de aardbeien en bloeien in de tuin” vat Marcel het kernach-
tig samen. Rond Tilburg heeft hij 150 bijenvolken staan. Hij verhuurt ze aan 
telers in de kas of buiten en kan ervan leven. Op verzoek van telers brengt 
hij ze naar hen en laat ze daar een tijdje staan. Naast het feit dat er te weinig 
bloemen zijn heeft de bij ook last van de mijt, een parasiet, die misvormde bij-
en veroorzaakt. Die mijt, afkomstig uit Azië, kan alleen bestreden worden met 
een zuur. De bijenpopulatie stijgt nu weer wat omdat de mijt onder controle is.  

Bijenhouden is weer in
Bijenhouden is hip vandaag de dag. Tot 10 jaar geleden hielden alleen oudere 
mannen zich daarmee bezig. Nu is er weer grote belangstelling voor. Per jaar 
leid ik in Tilburg 15 nieuwe imkers op. Voor hen is het een hobby.  “Zo ben ik 
zelf ook begonnen. Ik ben opgegroeid met de natuur en mijn vader   hield bijen 
als hobby. Op een gegeven moment besloten we samen naar een imkercursus 
te gaan. Dit was begin jaren 80. We vonden de theorie erg moeilijk maar de 
praktijk was een ander verhaal. Dat konden we goed. Het houden van bijen 
leer je in de praktijk. Toen ik werkeloos werd moest ik wat. Een collega-imker 
suggereerde om van het bijenhouden mijn beroep te maken. Daar had ik nog 
helemaal niet aan gedacht. Maar het lukte en ik ben nu professioneel imker.”

“De bijen zijn de ambassadeurs van de natuur. Ze zijn onze zoemende vriend-
jes. Je leest er de stand van de natuur aan af. Je hebt heel veel bloemen nodig 
om de bijen te kunnen voeden. Per jaar zaai ik zelf wel 10 hectare in bij par-
ticulieren, instanties zoals Brabants Landschap, de golfbaan in Molenschot en 
bij bedrijven zoals Elho. Bij dat bedrijf is nu ook een bijenstal gebouwd. Nogal 
eens een keer moet ik slag leveren met de gemeente Tilburg. Het Charlotte 
Oord is hiervan een voorbeeld. Dit terrein in het westen van de stad is geoor-
merkt voor bebouwing. Zo wordt de natuur weer op de schop genomen. Dat 
kun je toch niet onbeperkt doen?”

In de Stadstuinderij heeft Marcel nu vijf kasten staan. Deze stadstuinderij is 
een ideale plek. Er is altijd wel aanloop. “Ik grijp mijn kans om de mensen dan 
iets te vertellen over het houden van bijen en wat het belang daarvan is. Ik zie 
mijzelf ook als ambassadeur van het bijenhouden. In bijna alle moestuinen van 
Tilburg staan er nu kasten. Dat is ook belangrijk voor de educatie. Zonder bijen 
is er geen bloeiende natuur.”

De Stadstuinderij bestaat sinds maart 2015. De grond was vervuild en moest 
gesaneerd worden. Het terrein was geoormerkt voor bebouwing maar door de 
crisis is er dat (nog) niet van gekomen. Het ontstaan van de stadstuin is alleen 
maar mogelijk geweest dankzij de medewerking van het bedrijfsleven  dat 
enthousiast was voor het idee om hier een grote biologische tuin te beginnen. 
Het Werkt heeft de grond nu voor vijf jaar gehuurd van De Wever. 
Social Energy is de grote trekker van dit project. 
Er is nog steeds plaats voor vrijwilligers.

De huurovereenkomst is dus eindig. Gelukkig gaan er steeds meer stemmen 
op om de Stadstuinderij te midden van de woonwijk daar permanent te laten 
blijven. Het is het beste middel om natuur en educatie dichtbij de mensen te 
brengen.
 
Meer info over Beezzzz imkerij: www.beezzzz.nl
Meer info over Social energy: www.stichtingsocialenergy.nl 

Van groenten, kruiden, bloemen, 
zoemende vriendjes en andere beesten

Tekst: Toon van Kaam Fotografie: Jan Nieuwstad

Marcel Horck
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Hoevenseweg 2  Tilburg              www.villapastorie.nl 

bijzonder overnachten lekker eten klein vergaderen laten verrassen



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

Van toen tot nu Tekst en fotografie: Luc Houet

Toen ik laatst op zondagochtend even na tienen een kopje koffie dronk in mijn 
tuintje, hoorde ik het heldere luiden van Petrus, Wilhelmus en Henricus. Ik 
hoor ze wekelijks, de klokken van de kerk van Broekhoven I, maar ik besefte 
dat ik ze nooit gezien had. Mijn nieuwsgierigheid was gewekt. 

Ik ging direct op zoek op de website van het regionaal archief naar een foto 
van deze drie klokken, maar ik vond er geen. Wel vond ik de zwart-wit foto 
die is afgedrukt bij deze tekst. Zonder twijfel is deze foto genomen bovenin de 
klokkentoren. 

Dat leek mij ook de moeite waard: 
de trappen van de 45 meter hoge 
toren beklimmen om een overzicht 
van de hele wijk vast te leggen op 
de sensor van mijn digitale camera. 
Ik kon mijn teleurstelling moeilijk 
verbergen toen ik bovenkwam 
en zag dat er dik gaas voor de 
12 openingen zat gespijkerd. Het 
uitzicht is geweldig vanuit daar. Het 
gaas belemmert het zicht op de foto 
meer dan in het echt. Om die reden 
voeg ik ook nog een foto van Willem, 
Henk en Peer toe (van links naar 
rechts).

p.s. In welke windrichting is de 
zwart-wit foto met de twee mannen 
gemaakt?

11

Foto: Regionaal archief
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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



WIJKNIEUWS    Berichten van de gemeente

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 BuitenBeter 

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 · 013-5428864
Tamira Waszink, omgevingsmanager Fatima, Jeruzalem, Broekhoven, Piushaven Zuid
tamira.waszink@tilburg.nl · 013-5428682
Anthonie Quispel, wijkregisseur Fatima, Jeruzalem, Broekhoven, Piushaven Zuid
anthonie.quispel@tilburg.nl · 013-5429495
Berry Simons, omgevingsmanager Noodopvang Jozefzorg
noodopvang@tilburg.nl · 013-5495437

Citytrainers in Fatima
In Tilburg zijn onlangs drie jonge vluchtelingen opgeleid tot Citytrainer. Zij organiseerden een aantal weken geleden hun 
eindactiviteit (een sporttoernooi) op en rond het kunstgrasveld aan het Stuivesantplein. Dit was een van de laatste on-
derdelen van hun opleiding.

Citytrainers zijn jonge mensen die graag een sportieve 
en positieve bijdrage leveren aan hun stad en de wijk. Ze 
volgen een aantal weken een cursus. Die wordt gegeven 
door buurtsporters.
 
De taal bleek tijdens de sportactiviteit geen belem-
mering om met elkaar te communiceren. Met handen 
en voeten en met wat geleerde Nederlandse woorden 
werd een mooi voetbaltoernooi georganiseerd. Jongere 
deelnemers konden een kickboks-clinic volgen. Die werd 
verzorgd door een Citytrainer.

Handhaving éénrichtingsverkeer Hoogvenne

De wijk Hoogvenne heeft smalle 
straatjes met éénrichtingsverkeer. 
Sommige bestuurders houden zich 
daar niet aan en rijden de straat in, 
tegen het éénrichtingsverkeer. De 
politie gaat vanaf het begin van het 
nieuwe schooljaar in september extra 
handhaven op éénrichtingsverkeer.

Handhaving daarop stond de afgelo-
pen jaren op een laag pitje door de 
vele bouw- en wegwerkzaamheden 
in de wijk. Daardoor was het voor 
bewoners soms lastig om hun weg te 
vinden. Omdat het meeste werk in 
de wijk klaar is, gaat de politie meer 
handhaven op éénrichtingsverkeer. 
De kans op een bekeuring als u op de 
Piushaven, in de Hoogvensestraat, 
in de Galjoenstraat of in één van de 
andere eenrichtingsstraten tegen de 
rijrichting inrijdt, wordt flink hoger. 
De boete voor het inrijden van een 
straat tegen de rijrichting is 140 euro 
(incl. 9 euro administratiekosten).

Voldoende ruimte
Eénrichtingsverkeer wordt ingesteld 
om kwetsbare weggebruikers (fiet-
sers, ouderen, kinderen) te bescher-

men en om voldoende ruimte over 
te houden voor parkeren en voor 
het groen in de straat. Eénrichtings-
verkeer voorkomt ook dat de straat 
wordt gebruikt voor sluipverkeer. Het 
stimuleert Tilburgers om de fiets te 
pakken. 

De wijk Hoogvenne ligt in het gebied 
Piushaven. Voor de ontwikkelingen 
in dat deel van de stad is een ver-
keersplan gemaakt. Dat is te bekijken 
op www.piushaven.nl/algemeen/
verkeersplan-piushaven.

Als iedereen zich aan de regels 
houdt, wordt Hoogvenne een veili-
gere en autoluwe wijk. Dat maakt het 
nog prettiger wonen in de wijk. Dat 
wil toch iedereen!

‘Op mijn huid’ in Jeruzalem
In de wijk Jeruzalem hangen sinds kort 
acht grote foto’s van het project ‘Op 
mijn Huid’ aan de zijgevels van een 
aantal woningen.

Het project is een initiatief van inter-
viewster Miranda Winter, kunstenaar 
Dhinand Kleine en make-up artist Kim 
Laanbroek. Miranda interviewde buurt-
bewoners over hun verbinding met de 
wijk. Dhinand maakte daarbij passende 
tekeningen. Acht tekeningen zijn door 
Kim vertaald naar tijdelijke tatoeages 
en op de huid van de geïnterviewde 
aangebracht. Op die manier dragen zij 

hun verbintenis met de wijk letterlijk 
op hun huid.

De foto’s hangen op huizen verspreid 
over de wijk. Buurtbewoners en 
andere geïnteresseerden kunnen 
ze bekijken. Ze hangen er drie jaar. 
Binnenkort komt er een eenvoudige 
bewegwijzering met informatie over 
het project.

Open dag COA
Op zaterdag 24 september is een 
open dag in alle locaties van het 

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 
(COA). Ook de locatie van het 
voormalige woonzorgcentrum 
Jozefzorg aan de Kruisvaardersstraat 
40 opent dan de deuren voor het 

publiek. U bent van harte welkom 
van 12.00 tot 16.00 uur. 

WERK IN UITVOERING
Twentestraat
Bouw van project Aan de Waterkant. Fase B wordt na de zo-
mer opgeleverd. Fase C start in september. Het ontwerp voor 
de toren is opgestart.
Nieuwbouw (TIWOS) van 24 woningen aan de Twentestraat 
is opgeleverd. Aan de zuidkant is archeologisch onderzoek. 
Na de bouwvakvakantie worden daar 26 woningen gebouwd. 
Inrichting openbare ruimte start in combinatie met Piushaven-
park Zuidoever (gedeelte tussen Betuwestraat  Ringbaan Oost 
en Meijerijbaan) in najaar 2016. 

Lourdesplein
De eerste fase van de aanleg van straten, parkeerplaatsen en 
groen is klaar. Bouw van het appartementencomplex langs 
Ringbaan Oost is in volle gang. 16 kadewoningen langs Ring-
baan Oost worden eind 2016 opgeleverd.  De aanleg openbare 
ruimte is in het tweede kwartaal 2017 na afronding van de 
bouwactiviteiten. Het havenpark Zuidoever tussen de Hoe-
venseweg-Ringbaan Oost wordt aansluitend aangelegd. Het 
complex De IJzergieterij wordt in oktober 2016 opgeleverd.

Aabe-complex
Nieuwbouw tweede fase gebouwen langs de Wethouder Bag-
germanlaan is opgeleverd. Het deel langs de Fatimastraat van 
het monumentale middendeel is verbouwd. Naar verwachting 
zal alles van Aabe medio 2017 zijn verbouwd.

Fatimastraat
De werkzaamheden zijn gereed.
 
Stevenzandsestraat
Herinrichting van de straat van gevel tot gevel, aanleg van 
regenwaterriool. Uitvoering van het tweede deel is bijna klaar.

Havenpark zuidoever
Definitief ontwerp is vastgesteld en gepresenteerd op een 
informatieavond. Uitvoering is in fases vanaf 2016 tot 2018.

Schoenerstraat, inrichting parkeerplaats
Het parkeerterrein is klaar en opengesteld.

Havendijk noord (Lanciersstraat - Prinsenhoeven)
De straat is open, de beplanting volgt in het najaar 2016. 

St. Josephstraat
De uitvoering verloopt volgens planning. Alle verhardings-
werkzaamheden zijn eind juli 2016.

Tivolistraat
In 2016 wordt samen met de bewoners uit de straat een 
ontwerp voor herinrichting opgesteld. Uitvoering gepland in 
2017.

Veemarktkwartier
In het Veemarktkwartier zijn nieuwe bouwontwikkelingen 
gepland, direct achter de Midi. De openbare ruimte wordt in 
2016 opnieuw ontworpen. De eerste bouwwerkzaamheden 
langs de plint van de Tivoligarage zijn opgeleverd. De verbou-
wing van 013 is gereed. De bestrating zal tijdelijk worden aan-
gepast. Het laatste deel direct achter Midi volgt waarschijnlijk 
in het tweede kwartaal 2017.

Prinsenhoeven
De uitvoering is gepland na de zomervakantie van 2016. 

Havendijk Noord
Tot er bouwplannen zijn, is de voormalige ‘Lipslocatie’ tijdelijk 
ingericht voor ‘stadslandbouw’. Er is een stadsmoestuin, een 
bijentuin en een kleine weide.

Waterpark Moerenburg
Hier wordt een ‘waterpark’ aangelegd waar het schone regen-
water tijdelijk wordt opgeslagen. Het water kan in de bodem 
zakken of het stroomt geleidelijk weg naar de omliggende 
sloten en beek. Het werk is in uitvoering.

Meer informatie
Informatie over de Piushaven staat op de website 
www.piushaven.nl. Actuele informatie over wegwerkzaamhe-
den: www.tilburg.nl/wegwerkzaamheden.

BUITEN BETER

Niet alleen in de wijk Jeruzalem zijn de 
foto’s te zien. Ook vanaf de overkant van 
de haven kun je, tussen het groen door 
enkele foto’s zien hangen. Foto: Anthonie 
Quispel



 

InZicht
LEVEND PODIUM VAN TILBURG

WWW.PIUSHAVEN.NL
Tekst: Judith van Loon, 
Coördinator Piushaven Levend Pdium

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.

Zomer in de Piushaven
 
Voor degenen die niet op vakantie gaan….Als hier het zonnetje 
schijnt ben je thuis ook op vakantie in de Piushaven! Wande-
lend aan of dobberend op het water, picknicken of een terrasje 
pikken, met de voetjes in het zand op ons eigen stadsstrand… 
De bekende Brugwachters bij de Buren Concerten, Sous le 
Pont varende concerten, filmavonden op het stadsstrand… Aan 
cultuur kom je ook weer niets te kort deze zomer. 

Kijk voor het totale programma op www.piushaven.nl/evenementen. 

 

‘Prinsengrachtconcert’ 
Sur le Ponton 
met o.a. Carel Kraayenhof
Met een knipoog in naam naar de varende concerten Sous le Pont, heeft de 
Piushaven nu ook zijn eigen ‘Prinsengrachtconcert’ in de korte havenarm 
bij de Tamboerskade op zaterdagavond 27 augustus. U kunt behalve van de 
 havensfeer, genieten van niemand minder dan Carel Kraayenhof, bekend 
van zijn bijzondere optreden voor het koninklijk paar met de tranen van 
Maximá. Carel geeft samen met de Argentijnse pianist Juan Pablo Dobal, 
vanaf het ponton-podium op het water een prachtig concert op bandoneon 
en vleugel. Vanuit bootjes drijvend voor het podium, maar ook vanaf de 
kade kan het publiek kan men genieten van dit unieke concert. Let op: alle 
bootzitplaatsen zijn al uitverkocht. Je kunt ook met een eigen boot komen of 
huren via De Kuierlat. 
www.tilburgtewater.nl

Wonen in de 
Piushaven
Piushaven verbindt het cen-
trum van Tilburg met het 
buitengebied Moerenburg. 
In deze gebiedsontwikkeling 
worden circa 1500 nieuwe 
woningen gebouwd, ver-
deeld over verschillende 
bouwprojecten. Vele bewo-
ners hebben inmiddels hun 
nieuwe woning betrokken 
en er zijn al talrijke nieuwe 
ondernemers in het gebied 
gekomen. Hier leest u een 
greep uit de bouwprojec-
ten. Actuele informatie over 
alle bouwprojecten 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. 
De eerste schetsen van de 
nieuwe woontoren van het 
project “Aan de Waterkant” 
door Architect Bert Dirrix 
(bureau Diederen Dirrix) zijn 
aan het kwaliteitsteam van 
de Piushaven getoond. Tri-
borgh biedt toekomstige be-
woners de unieke kans om 
zelf mee aan de ontwerpta-
fel te zitten en aan te geven 
wat zij belangrijk vinden 
voor de woontoren en hun 
appartement.  Inschrijven 
voor deze ontwerpsessie 
is nog mogelijk. Geïnteres-
seerden kunnen hiervoor 
het inschrijfformulier op de 
website www.aandewater-
kant.nl invullen of contact 
opnemen met De Bont Ma-
kelaardij 013-580 1867.
Meer informatie www.
aandewaterkant.nl of op 

afspraak via info@aandewa-
terkant.nl of info@debont-
makelaardij.nl Ontwikkelaar: 
Triborgh Gebiedsontwikke-
ling.

Nieuw Jeruzalem Hier 
komen circa 120 nieuwe 
sociale huurwoningen (ap-
partementen en eenge-
zinswoningen), waarvoor 
inmiddels de oorspronkelijke 
bebouwing is gesloopt. Ap-
partementencomplex Hou-
benstaete is in december 
2014 opgeleverd. De bouw 
van 24 woningen aan de 
Twentestraat noordzijde 
wordt medio 2016 opgele-
verd en direct na de bouw-
vak wordt gestart met de 
26 woningen aan de Twen-
testraat zuidzijde. De wo-
ningen worden samen met 
de toekomstige huurders 
ontwikkeld. 
Meer informatie www.
nieuw-jeruzalem.nl Ontwik-
kelaar: Tiwos 
 
Stadskade (Cementbouw) 
In het plan Stadskade op het 
Cementbouw terrein komen 
40 woningen, zowel appar-
tementen als gezinswonin-
gen. Meld je nu aan als ge-
interesseerde via de website 
www.nieuwbouw-stadskade.
nlen blijf op de hoogte van 
alle ontwikkelingen. De 
woningen gaan september 
2016 in de verkoop. 
Ontwikkelaar: BPD Ontwik-
keling, www.nieuwbouw-
stadskade.nl 

Voormalige IJzergieterij Ge-
legen aan het Lourdesplein 
en de Piushaven/Havendijk, 
worden in dit fraaie pand 18 
grondgebonden Havenlofts 
en 2 commerciële ruimtes 
ontwikkeld. De bouw is be-
zig  en volgens planning is de 
oplevering in oktober 2016. 
Meer informatie via www.
ijzergieterijtilburg.nl.  

AaBe Fabriek De voormalige 
Wollenstoffenfabriek AaBe 
wordt herontwikkeld tot een 
uniek winkelcentrum. De 

historische en monumentale 
kwaliteit wordt behouden 
en hersteld. Enkele delen 
van het complex worden 
gesloopt en maken plaats 
voor passende nieuwbouw. 
Er komt een grote diversiteit 
aan winkels in de 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 opge-
leverd in september 2016. 
Aansluitend wordt de laatste 
fase gerealiseerd. Het ge-
heel is gereed medio 2017.

Meer informatie: www.
aabefabriek.nl.
Ontwikkelaar: Rialto Vast-
goedontwikkeling 

Lourdeskade
De gezinswoningen in het 
binnengebied zijn bewoond. 
Eind 2015 is de bouw van 
het appartementencomplex 
gestart en het laatste on-
derdeel, de bouw van de  16 
eengezinswoningen langs 
de Ringbaan Oost zal medio 
2016  starten.

Meer informatie: www.
lourdeskade.nl Ontwik-
kelaar: Van de Ven. www.
vandevenbv.nl 

Galjoenstraat Noord
Voor het plan “Muziek wo-
nen” binnen de Piushaven is 
een eerste informatieavond 
georganiseerd op 18 juli in 
de Bouwhal. De oude Ja-
nusloodsen en aanliggend 
terrein in de Galjoenstraat 
worden ontwikkeld tot cre-
atief woongebied wat plaats 
biedt voor 40-50 woningen 
en een eigen oefenruimte  
voor muzikanten rond een 
gezamenlijke hal. In sep-
tember staat een volgende 
informatieavond gepland.   

Meer informatie: Van der 
Weegen  www.vanderwee-
gen.nl  of  013-5352135.

Piushaven Drakenboot Festival 
Zondag 11 september

Op zoek naar spanning, sfeer en actie? Kom dan op zondag 11 septem-
ber a.s. naar de Piushaven, waar het grootste waterspektakel van Noord 
Brabant plaatsvindt: het Piushaven Drakenboot Festival. Teams van 17 en 
9 personen gaan de sportieve strijd aan op het water, in grote en kleine 
drakenboten

Stel zelf een recreatief team van 9 personen samen en roei mee tij-
dens het Piushaven Drakenboot Festival 2016! 
kleine drakenboot 
Dit jaar is er ook weer deelname mogelijkheden voor kleinere wijk-, 
verenigings-, vrienden en familieteams van 9 personen (geen bedrij-
ven). Versterk voor slechts €150 per team op een laagdrempelige en 
gezellige manier de band van uw club/vereniging! 
 
Inschrijven 
Iedereen kan dus meedoen dit jaar. Lees de 
website voor meer informatie en schrijf je in via 
www.piushavendrakenbootfestival.nl

Dus… een fijne vakantie thuis in onze Piushaven   
deze zomer!

www.piushavendrakenbootfestival.nl

TOT ZIENS BIJ
DRAKENBOOT 2016

WIL JE OOK MEEDOEN 
MET DRAKENBOOT 2016?

Like ons op  of meld je aan via  
info@piushavendrakenbootfestival.nl en blijf op de hoogte



Zomerschool
70 kinderen van AZC BS De Sleutelbloem begonnen maandag 
25 juli enthousiast aan de zomerschool! 
Gelukkig mochten ze gebruik maken van BS Panta Rhei aan de Galjoenstraat 
zodat de kinderen en ouders zelfstandig naar de zomerschool konden! 
Hier volgden ze 2 weken lang een programma waarin ze in de ochtenden 
lessen kregen, vooral gericht op taal en rekenen. Hiervoor was gekozen omdat 
zes weken zomervakantie wel heel lang is om stil te staan in de ontwikkeling op 
het gebied van taal. Vooral omdat de kinderen van BS De Sleutelbloem nog niet 
zo lang in Nederland zijn en de taal nog niet helemaal machtig zijn. 

Na de lessen kregen alle kinderen een gezonde lunch, dit werd gezellig samen 
genuttigd. In de middagen kregen ze verschillende activiteiten aangeboden. 
Zo hebben ze op de eerste dag een groot openingsfeest gehad met een echte 
kids DJ om vervolgens een DJ workshop te krijgen zodat ieder kind kon leren 
DJ-en. De kinderen vonden het fantastisch!

Er volgden nog vele culturele, sportieve, educatieve en recreatieve activiteiten, 
zoals een sportdag, kunst workshop, bezoek aan het natuurmuseum en een 
bezoek aan het recreatiepark Dippie Doe.

De kinderen waren erg enthousiast, leerden graag en waren blij met deze dag-
besteding in de vakantie. De zomerschool werd georganiseerd door een team 
dat bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistenten, vrijwilligers, gastdocenten 
en projectleiders. Er werd hard maar vooral met veel plezier gewerkt om het 
voor de kinderen zo leerzaam en zo leuk mogelijk te maken!

Dank aan alle kinderen 
en aan het team voor 

het waarmaken van een 
fantastische Zomerschool!
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Auto over de kop
Rob de Beer was 21 jaar toen hij met zijn auto over de kop sloeg. Daarbij brak 
hij zijn ruggenwervel en liep een hersenbeschadiging op. “Ik heb een pin in 
mijn rug en altijd pijn. Daar heb ik mee leren leven. Door die hersenbeschadi-
ging heb ik moeite met lezen en rekenen. Ik zeg altijd maar: ‘Rekenen? Reken 
er maar niet op!’ Nou ja, ik functioneer goed. Je leert omgaan met je beper-
king. Er zijn hulpmiddelen, zoals een leescomputer, die ik thuis gebruik. En 
mijn vrouw stuurt mij appjes voor de boodschappen, vaak met het plaatje erbij 
wat ik moet halen. Of korte berichtjes. Dat werkt prima.”

Getrouwd
Na Robs ongeluk en coma bleek zijn relatie niet bestand tegen alles wat er was 
gebeurd en de wijze waarop Rob veranderd was. Inmiddels is hij vijftien jaar 
getrouwd met Mireille. Ze paste op zijn huis toen Rob aan het revalideren was. 
Ja, zo kan het leven lopen.

Beperking? So what!
Drie jaar werkt Rob nu bij La Poubelle. “Voor mijn ongeluk werkte ik in de 
betonfabriek van mijn oom. Het was de bedoeling dat ik die uiteindelijk zou 
overnemen. Dat kon toen niet meer. Ik kan door mijn rugklachten nog maar 
vier kilo tillen, dus dat was einde oefening. Dan kun je bij de pakken neer gaan 
zitten, maar dat is niet mijn stijl. Ik ben toen gaan focussen op wat ik nog 
wel kon. Samen met een vriend ben ik toen een productiebedrijfje begonnen. 
Reportages maken. Fotograferen, filmen, regisseren, dat werk. Voor Vroege 
Vogels onder andere. Dat hebben we zo’n jaar of 12 gedaan, maar ging uit-
eindelijk mis. Failliet. Hier wil ik verder niet veel over zeggen. Het gaat zoals 
het gaat. Wat ik daar nog wel over wil zeggen is dat we altijd mensen met een 
beperking in dienst hadden. Tja, die had en heb ik zelf ook natuurlijk. 

Daarom juist. Ik weet gewoon hoe belangrijk het is dat je ondanks de beper-
king die je hebt, toch gewoon meedoet. Meedraait in de maatschappij. Voor je 
eigenwaarde. Hoezo volledig afgekeurd? Je kunt nog gewoon meedraaien. Men-
sen met een beperking, door wat dan ook, kunnen nog heel veel wel. Ik vind 
het belangrijk dat iedereen dat weet en ziet. Nou ja, ik wilde niet thuis zitten, 
ik wilde gewoon aan het werk. Uiteindelijk ben ik dan hier terechtgekomen, 
prima op mijn plek.”

Etaleren
Rob werkt in de winkel en heeft zo’n beetje zijn eigen baan gecreëerd. “Ik ging 
stoelen en tafels bij elkaar zetten. Vaasje erop. Bloemetje. Gezellige hoekjes 
maken. En dat werd gewaardeerd. Dat doe ik dus nu. Ik maak altijd de etalage 
bij de ingan en loop rond in de winkel. Als er iets verkocht is, zorg ik dat er 
weer iets anders op die plek komt te staan zodat het er leuk uit blijft zien. Ik 
heb daar oog voor. En als ik een kast wil versjouwen naar een andere plek dan 
roep ik er een collega bij, want tillen kan ik niet.” 

Hummer
Rob heeft twee hobby’s: oude auto’s en kringloopwinkels bezoeken. “Ja, dan 
gaan Mireille en ik in het weekend samen naar andere kringloopwinkels. Ik om 
te kijken hoe ze het daar allemaal etaleren en Mireille om te shoppen. En ja, 
oude auto’s. Ik heb nu een cabriolet, maar toen ik hier drie jaar geleden kwam 
solliciteren, kwam ik hier aanrijden in mijn Hummer. Kicken toch?”

Gewaardeerd
Of Rob nog iets kwijt wil over zijn werk bij La Poubelle? “Ik zou willen dat de 
iedereen ziet dat mensen met een beperking ook volwaardig mee kunnen 
draaien in de maatschappij. En wat mijn werk hier bij La Poubelle betreft: ik 
heb fantastische collega’s. We helpen elkaar en trekken elkaar uit het slijk als 
dat nodig is. Ik voel me hier heel erg op mijn plek en gewaardeerd om wie ik 
ben en wat ik kan.”

Rob de Beer

U bent het internet aan het doorspitten,  
maar u komt er niet uit! Geen zorgen!
Vertel mij uw wensen en ik verzorg uw reis van 
begin tot eind. Ik ben uw persoonlijke reisadviseur.

U heeft besloten om op  
vakantie te gaan en deze  
moet perfect zijn...

Kim Bosmans - van der aa
traVel counsellor

Van de Coulsterstraat 47
5021 BK Tilburg
t  06 4933 6151
e  kim.bosmans@travelcounsellors.nl
W  travelcounsellors.nl/kim.bosmans
kvk  64223396
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Werken bij La Poubelle:
Rob (47) werkt in de winkel Tekst: José de Jonge

Fotografie: Toon van Kaam



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.

Waar Bart over vijf jaar staat? “In ieder geval nog steeds 
achter de kassa bij 013. Ik beleef veel plezier aan de muziek 
en aan mijn collega’s bij 013, hier blijf ik nog wel even”. 
013 kan alleen maar bestaan dankzij de  inzet van de vrijwilligers. Zo’n 300 
vrijwilligers heeft 013. Bart Meijer is er één van. Zo’n acht jaar geleden wilde 
Bart graag naar een optreden van Manowar maar zat wat krap bij kas. Bart 
bood aan om wat werkzaamheden te doen voor 013, in ruil voor een kaartje. 
Acht jaar later is Bart nog steeds enthousiast vrijwilliger. 

Vrijwilliger bij Poppodium 013
Tekst: Elles de BoerFotografie: Hans van Dongen

Foto: Freddie de Roeck

Muziek en gezelligheid
Net wonende in Tilburg was het voor Bart een mooie manier om naast de liefde 
voor de muziek ook zijn sociale netwerk op te bouwen. En dat is inmiddels 
aardig gelukt. Het leuke vindt Bart dat de vrijwilligers van verschillende leeftij-
den zijn.  Om vrijwilliger te zijn bij 013 zich hoef je niet perse interesse in de 
muziek te hebben, maar dat helpt wel. Bart staat met name achter de kassa, 
en op de festivals zorgt hij ervoor dat de toegangskaartjes vervangen worden 
door een polsbandje. Hij krijgt veel mee van de optredens.  
Soms achter de schermen, maar in ruil voor het vrijwilligerswerk kunnen er 
vrijkaartjes gespaard worden, en dat is een mooie bijkomstigheid.  

Na de verbouwing van 013 was het voor Bart wel weer even wennen.  
Het ‘kleine’ was er af, en was het voor eenieder weer even zoeken naar een 
vorm die daar bij past. Maar na het roadburn festival was het voor hem 
weer als vanouds bij 013, viel alles, de verbouwing en die nieuwe weg die 
ingeslagen was, op zijn plek. 

Afvalscheiding
Bart is veel in de wijk aan het werk. Hij is de man die controleert of we ons 
afval wel goed scheiden.  Een echte buitenjob en veel in contact met de 
mensen in de buurt. Wat hij merkt is dat 013, en het publiek van 013, goed 
geaccepteerd wordt door de omwonenden. Er is dan ook weinig overlast. 013 
draagt ook zorg voor de omwoners door bijvoorbeeld bij festivals vrijkaartjes 
aan te bieden.  

Mede dankzij 013 is Tilburg voor hem de stad geworden om te blijven. Hij voelt 
zich er thuis. En als ik hem zo zie zitten in het zonnetje, rustig en tevreden, 
ben ik daar ook van overtuigd. Kortom, Bart en 013, een combinatie die nog 
wel even blijft bestaan!

Karin van Spaandonk

Wijkgedicht: Waterpest
Drekkige waterpest!
Hier sterft een Pokémon
Ik zie een Tentacool
Badend in ´t slijm

Leve de maaischippers´
Schildpadbestendige 
Messen en radertjes
Scherper dan vlijm! 
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Bart Meijer

fysiotherapie

bekkenfysiotherapie

oedeemtherapie

dry needling

013 - 536 49 44 www.fysiotilburg.nlBarkstraat 29 



In een wijk als Koningshaven wonen veel bijzondere mensen. 
Ik vind het speciaal  om met deze buitengewone wijkbewoners  
in gesprek te gaan. Wie zijn zij? Wat drijft hen? 
Wat is belangrijk voor hen? 
Zo’n opmerkelijk persoon is Annemiek Netten. Zij is spiritueel coach, werkt met 
tarotkaarten en is healer. Onvermijdelijk legt ze na het gesprek de kaarten voor 
mij. Mijn kaart is die van de ‘gerechtigheid’ . ‘Overal is hulp’ zegt een andere. 
Het geeft me een gerustgesteld en krachtig gevoel. Maar het gaat niet om mij. 
Het woord is aan Annemiek. 

In het wijkcentrum Koningshaven is buro MAKS gevestigd.  
Buro MAKS geeft psychiatrische hulpverlening aan huis aan kin-
deren, jeugd en volwassenen. Ik heb afgesproken met  Lianne 
van de Louw, een medewerker van buro MAKS. 
Buro Maks zit in Koningshaven met een zelfsturend team van twaalf mede-
werkers. Het kantoortje is niet zo groot.  Dat is ook niet nodig vertelt Lianne.  
“Wij zijn bijna altijd op pad. Dit kantoor is om even tussen de afspraken door  
een werkplek te hebben.”  Vroeger zaten ze in een groot kantoorgebouw aan 
de Ringbaan Oost. Nu in het wijkgebouw. Lianne is daar heel  tevreden over. 
Zo zitten ze toch dichter bij de mensen en andere hulpaanbieders in de wijk.  
Enthousiast begint ze te vertellen over buro Maks: “Het begon allemaal twaalf 
en een half jaar geleden. Vijf verpleegkundigen hebben aan een keukentafel 
besloten dat het toch anders zou moeten kunnen in de psychiatrische hulpver-
lening .” Lianne benadrukt dat juist het feit dat de hulp in eigen huis gebeurt, in 
de eigen omgeving, het grote verschil maakt met andere zorgaanbieders. 
  
Wanneer mensen vastlopen in het dagelijks leven. Ze krijgen bijvoorbeeld 
problemen met de normaalste dingen zoals opstaan, afspraken nakomen en 
boodschappen doen. In zo’n geval zou buro MAKS begeleiding kunnen bieden. 
De medewerker gaat dan samen met de cliënt een begeleidingsplan opstellen. 
Dit gebeurt bij hen thuis. Ze kijken dan naar de thuissituatie, maar ook werk 
en school. Bij het zoeken naar oplossingen betrekken ze de omgeving, vrien-
den en familie. Soms wordt er nog een extra behandelaar bij gehaald. Ook het 
vrijwilligerswerk zou een rol kunnen krijgen. Wat hebben zij te bieden?
Tijdens ons gesprek  loopt  Karin van Wezenbeek binnen. Zij is ook een mede-
werkster en komt wat tijd overbruggen omdat een cliënt had afgezegd.

Rijkdom zit vanbinnen Buro MAKS

Annemiek Netten

Karin (links) en Lianne (rechts)

Tekst: Marianne van Wezel Tekst: Janske Verhulst
Fotografie: Jan Nieuwstad Fotografie: Ans Beerens

Annemiek, wat is een spiritueel coach? 
Een spiritueel coach begeleidt mensen op hun spirituele weg. Of je dat God, 
Allah, Boeddha of Hogere Macht noemt, maakt niet uit. Mijn eigen inspiratie 
komt ook van boven. Ik werk met de liefde van boven en ben daarmee een 
doorgeefluik. Ik wil niet zweverig overkomen en sta heus wel met beide benen 
op de grond. Mensen voelen zelf ook wel dat er meer is tussen hemel en aarde. 
Het gaat om energieën. 

Wat doe je dan?
Ik begin altijd met de tarotkaarten. Ik ben heldervoelend en de kaarten zijn 
voor mij een hulpmiddel. Als ik bijvoorbeeld de kaart ‘loslaten’ trek, komen 
we vaak op relaties of werk. Veel mensen lopen vast in hun werk en krijgen 
daardoor klachten. Ze zitten in een soort harnas. Dat kan ik openmaken. Ik 
geef bevestiging van wat ze eigenlijk al weten. Ze moeten er dan wel zelf iets 
mee doen. Ik kan ook healen. Daardoor haal ik pijn en stress bij mensen weg. 
Driekwart van de ziektes zit tussen de oren. Mensen rustig maken kan ik ook, 
als ze er voor open staan tenminste.  

Met wat voor vragen komen mensen?
Geen vraag is voor mij te gek. Meestal komen mensen als er problemen zijn, 
bijvoorbeeld bij een scheiding, verlies, relaties of werk. Iedereen wil een goed 
leven. Ze komen dan liever bij mij dan bij een instantie. Hier is het vertrouwd.  

Wat doe je als iemand veel negatieve energie heeft?
Ik zal proberen de negatieve energie weg te nemen en positieve energie te 
geven. Die persoon moet er wel voor open staan. Bij mensen die aan de medi-
cijnen of alcohol zitten is dat moeilijk. Dit is beter dan pillen en drank. Ze moe-
ten het natuurlijk wel zelf doen. Je kunt fouten maken, maar je zult zelf van je 
fouten moeten leren. Ik heb geen toverstafje. 

Hoe kom je er eigenlijk bij om dit te gaan doen?
Toen ik klein was speelde ik het liefst buiten en was graag in de natuur. Dat 
vonden mensen vreemd. Ik voelde het als mensen niet lekker in hun vel zaten 
en werd daarover uitgelachen en afgewezen. Later, na het overlijden van mijn 
vader, kwam dat weer naar boven. Toen ik met de tarotkaarten in aanraking 
kwam, voelde dat als een thuiskomen. Inmiddels heb ik van deze hobby mijn 
werk gemaakt. Ik heb dit zelf opgebouwd en ben er trots op dat me dat lukt. 
Zelf heb ik ook veel meegemaakt en geleerd hoe zwaar je het ook hebt, er 
altijd een lichtpuntje is. Juist als je alles kwijt bent, komt er creativiteit naar 
boven. Rijkdom zit vanbinnen. 

Leg je voor jezelf ook de kaarten? 
Ja, ik leg iedere dag de kaarten en meestal herken ik het. 
Maar ik leef natuurlijk wel mijn eigen leven.  Het is voor mij een houvast.

Voor nadere informatie: www.annemieknetten.nl

Vertrouwen , betrokkenheid en duidelijkheid.
Dit lijken toch wel de kernwoorden van buro MAKS. Karin: “Wij hebben een 
langere adem. We geven niet zo snel op als mensen een afspraak niet meteen 
nakomen.” Daaruit blijkt ook die betrokkenheid. De begeleiders hebben begrip  
voor de situatie. De cliënten hebben vaak een aanlooptijd nodig voordat ze de 
begeleider helemaal in vertrouwen nemen. Daarom is die betrouwbaarheid ook 
zo belangrijk zegt Lianne: “Doen wat je zegt. En zeggen wat je doet.”
Alle afspraken, doelstellingen, acties worden bijgehouden in een dossier. Deze 
is voor de cliënt altijd openbaar. Wat waren de doelstellingen en hoe staat 
het ervoor? Lianne:” Dit maakt het makkelijk werkbaar, duidelijk en transpa-
rant. “Buro Maks werkt niet met PGB’s maar met zorg in natura. De gemeente 
bepaalt  een budget in een beschikking. Buro MAKS kan dan het coördinerende 
aanspreekpunt zijn.  
En waar staat de afkorting buro MAKS voor? 
Maximale Aandacht Kwaliteit en Service. 

Ben je geïnteresseerd in buro MAKS? 
Zij hebben ook een website www.buromaks.nl
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Iedere vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur is er in Wijkcentrum 
Koningshaven yoga voor vrouwen. 
Alle vrouwen uit de wijk zijn welkom, de vrouwen die verblijven in Jozefzorg en 
vrouwen uit de wijk. Yoga is het doen van lichaams- en ademhalingsoefeningen 
op een matje. Iedereen kan meedoen, jong, oud, sportief of niet. Yoga maakt 
je fitter, yoga helpt je ontspannen en het is fijn om te doen.

De lessen zijn gratis, je kunt je aanmelden bij Astrid van Schoubroeck, 
vis44@hotmail.com/06-36164837 
De lessen starten na de zomervakantie op 9 september.

Yoga voor vrouwen
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Wie ben je en wat doe je?
Ik ben Marc Wijlaars, ik ben 50 jaar 
oud en werkzaam bij het UWV als 
adviseur werkgeversdiensten. 23 
jaar geleden ben ik begonnen bij 
het Arbeidsbureau, wat later opging 
in het CWI en daarna fuseerde met 
het UWV. Een afwisselende baan en 
dus nooit saai. We zijn natuurlijk erg 
afhankelijk van de politieke keuzes 
die gemaakt worden maar daardoor 
is het niet eentonig.

Verliefd, verloofd of getrouwd?

11 vragen aan...
Marc Wijlaars

Hanneke en ik kennen elkaar sinds 1994 en zijn in 2001 getrouwd. We wonen 
sinds 1997 in de wijk Hoogvenne. Eerst in de Kotterstraat en sinds 2003 aan 
het Koggeplein. We hebben één zoon, genaamd Hugo. Het is heel fijn wonen 
hier, vlakbij het centrum en de Piushaven en toch relatief rustig. Hugo kan lek-
ker buiten spelen voor de deur waar altijd veel kinderen zijn.

Wat is je favoriete boek? 
Ik heb niet echt een favoriet boek. Op de middelbare school waren we verplicht 
om veel literatuur te lezen en hier verslagen over te maken. Dat was niet echt 
mijn hobby en dat heeft het lezen voor mij niet echt bevorderd.  ‘De donkere 
kamer van Damokles’ van WF Hermans was verplichte kost, dan weet je het 
wel. Toch heeft Turks Fruit van Jan Wolkers veel indruk op me gemaakt. En dan 
niet alleen de uitgebreid beschreven vrijpartijen. Vanaf mijn 15e jaar ben ik 
stripboeken gaan verzamelen en de verzameling is nooit compleet. Verder lees 
ik veel naslagwerken over WOII en geschiedenisboeken over Tilburg.

Wat is je favoriete muziek?
Mijn muzieksmaak is breed. Ik ben echt opgegroeid met de muziek uit de jaren 
zestig en zeventig dus daar liggen ook mijn favorieten. De Beatles, Pink Floyd, 
Genesis, Marillion, Camel, The Eagles, dit zijn wel de bands waarvan ik zo’n 
beetje alles heb. Er is veel muziek waar ik van hou maar ik heb absoluut niets 
met Hip Hop, Rap,  House en andere “boem boem muziek”. Ik bezoek regelma-
tig concerten en ben laatst nog naar Bruce Springsteen geweest. Vroeger luis-
terde ik veel meer radio waardoor ik goed op de hoogte bleef van de ontwikke-
lingen in de muziek. De laatste jaren volg ik het allemaal veel minder waardoor 
ik de nieuwe bandjes niet meer ken. Eigenlijk wel jammer, maar ik heb er ook 
minder tijd voor. 

Waar mag je mij ’s nachts voor wakker maken? 
Een goede Indische rijsttafel of een goede Frites Stoof van Van Gool uit de 
JP Coenstraat.

Wat vind je de mooiste plek in de omgeving? 
Moeilijk te zeggen, er verandert erg veel in de piushaven en eromheen, soms 
Op dit moment toch wel de Piushaven. Er is de laatste 10 jaar goed in geïn-
vesteerd en dat was ook wel nodig. Ik vind vooral dat de jongens van Café 
Burgemeester Jansen een pluim verdienen. Zij zijn toch wel de pioniers die het 
risico namen om daar een goede kroeg te beginnen. En daar zijn ze zeker in 
geslaagd. 

Wie zou je weleens willen ontmoeten en waarom?
Deze vind ik moeilijk, omdat je dan al snel uitkomt bij je eigen helden en ik 
denk dat dat altijd tegenvalt. Maar als ik dan toch mag kiezen, Paul McCart-
ney. Hij is toch wel een van de belangrijkste grondleggers van de popmuziek. 
Samen met de Rolling Stones en andere grote bands uit de zestiger jaren. 

Wat zou je veranderen als jij burgemeester van Tilburg zou zijn?  
Ik zou de Horecasluitingstijd terug brengen naar 02.00 uur en in de weekenden 
03.00 uur. Wij gingen vroeger ook om 21.00 stappen en dat was altijd druk en 
gezellig. Ik snap niet waarom dat nu niet meer zou lukken. Daarnaast zou ik 
ook willen dat de cityring een 30 km zone wordt. En er moet iets gedaan 
worden aan de vervuiling in de stad. 

Waaraan zou jij je laatste tientje uitgeven?
Goed Frietje Stoof.

Wil je verder nog iets kwijt?
Ja, ik hoop dat Willem II het komend seizoen beter doet dan afgelopen seizoen.

Aan wie zullen we deze vragen de volgende keer stellen? 
Aan Jeroen Opsteegh, een vriend van ons uit de Lancierstraat

Senioren gym - 50+

Senioren gym
Onder toezicht van een fysiotherapeut werkt u een 
oefenprogramma af, bestaande uit oefeningen met 
allerlei toestellen. Het programma wordt op maat 
gemaakt voor elke deelnemer.

Na afloop is er gelegenheid om in het wijkgebouw 
een kop koffie of thee met elkaar te drinken.

Iets voor u? Meldt u dan aan bij: 
Fysiotherapie Flenter
Kruisvaardersstraat 28b
telefoon: 013 5366289
Kosten: € 5,00

www.flenterfysiotherapie.nl  
kruisvaardersstraat@flenter.nl

Dinsdagmiddag 
van 14.00 tot 15.00 / 
vrijdagochtend van 
10.00 tot 11.00 uur

www.flenterfysiotherapie.nl  
kruisvaardersstraat@flenter.nl

Zit fit gym voor 70+

Zit fit gym
De oefeningen zullen onder begeleiding van een 
fysiotherapeut worden uitgevoerd op en achter een 
stoel. Ideaal dus voor mensen die slecht ter been 
zijn, maar toch onder professionele begeleiding in 
groepsverband willen oefenen.

Na afloop is er gelegenheid om in het wijkgebouw 
een kop koffie of thee met elkaar te drinken.

Iets voor u? Meldt u dan aan bij: 
Fysiotherapie Flenter
Kruisvaardersstraat 28b
telefoon: 013 5366289
Kosten: € 2,50

Woensdagmiddag 
van 14.00 tot 14.45
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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
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Binnenkort begint 

Maria Sanne wel met 

het geven van voorlichting 

aan bedrijven. 
Mocht je interesse 

hebben in een dergelijke 

presentatie, dan kun je 

contact opnemen via 

appje-roman@outlook.com
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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

Hij is er nog beduusd van. 
Jan van Laak, de voormalig 
beheerder van de speeltuin 
van het Stuivesantplein. 
En hij laat trots een fotoboek zien 
dat hij van de Diamantgroep heeft 
gekregen. Foto’s van het feest. 
Foto’s van vrolijke mensen, spelende 
kinderen en een stralende Jan. 
We gaan even terug naar woensdag-
middag 8 juni. 

Een afscheid om nooit te vergeten!Sexting: wie, wat en waar?
Tekst: José de JongeTekst: Leonie Beerens

Tekeningen van de kinderen
“Ja, het was super. Het weer was goed, er was genoeg te eten en te drinken, 
muziek, een springkussen voor de kinderen. Mijn familie was er en heel veel 
bezoek uit de buurt. En ik ben zo verwend!”  Heel vaak kreeg hij die middag 
te horen: “We gaan je missen, Jan!” Op de vraag wat hij zoal gekregen heeft, 
antwoordt hij: “Cadeaubonnen, geld, drank, bloemen, planten… maar het leuk-
ste: de tekeningen van de kinderen. Dat vond ik echt heel mooi. Een blijvende 
herinnering aan het feest en aan mijn tijd als beheerder van de speeltuin.” Ja, 
’s avonds thuis op de bank heeft hij wel een paar traantjes weggepinkt. 

En hoe gaat het nu met Jan?
Goed. Hij zit niet stil. Op vakantie gaan, muziek luisteren, thee drinken in het 
buurthuis, een broodje eten bij Bakkertje Bol. Hij is nog regelmatig bij het plein 
te vinden. Bij Cruijssen helpt hij nog mee en drinkt hij een bakkie. Zo heeft hij 
nog meer adresjes op en rondom het plein. En dan loopt ie een keer over het 
veld. “Dat kan ik niet laten. En dan zie ik de troep liggen. Dat gaat me aan het 
hart, hoor.” Want met het pensioen van Jan kwam er een (voorlopig?)  eind 
aan het beheer. “Ik hoop echt dat ze alsnog besluiten om iemand nieuw op de 
speeltuin te zetten. Het is echt nodig.”

Bedankje
Graag wil Jan van de gelegenheid gebruik maken iedereen te bedanken die op 
het feest is geweest. “Jullie hebben me met z’n allen een onvergetelijke ver-
jaardag en afscheid bezorgd. Heel erg bedankt!”
 

Maria Sanne is van huis uit pedagoog. 
Zij heeft haar werk een bijzondere wending gegeven door zich 
te verdiepen in het onderwerp sexting.
Voordat ik Maria Sanne ging interviewen, heb ik het woord sexting gegoogled 
omdat ik geen idee had wat ik kon verwachten. Dat het versturen van seksueel 
getinte teksten en beelden momenteel een hype is, valt goed te verklaren. In 
het digitale tijdperk waarin we ons bevinden, is social media niet meer weg te 
denken. Niet alleen de jeugd maar ook de oudere generatie maakt er gretig 
gebruik van. Maar in een wereld waarin zoveel mogelijk is, schuilt uiteraard 
ook gevaar. Uit onderzoek (2013) blijkt dat 88% van alle afbeeldingen wordt 
doorgestuurd. 

Maria Sanne  vertelt dat ze op haar 
werk regelmatig praat met jongeren 
die te maken krijgen met de, vaak 
nadelige, gevolgen van sexting. 
“Natuurlijk kan het hartstikke span-
nend zijn om je partner een naaktfo-
to van jezelf te sturen via Whatsapp. 
Maar wat als je relatie eindigt en je 
partner besluit om die foto via 
Facebook te delen om jou in een 
kwaad daglicht te zetten? Dan kan 
zo’n foto je levenslang blijven ach-
tervolgen en bijvoorbeeld problemen 
opleveren met solliciteren.” Daarom 
is het erg belangrijk om, als je een 
(naakt)foto van jezelf maakt, een afbeelding te nemen waar je onherkenbaar 
op staat. Dat betekent: zonder hoofd. Vooral jongeren zijn een kwetsbare doel-
groep. Ze kunnen minder goed oorzaak en gevolg inschatten en zijn bovendien 
vaak beïnvloedbaar. 

Maar hoe ga je een dergelijk maatschappelijk probleem aanpakken? Boeken 
over het onderwerp bestaan wel, maar met name in de voorlichtende sfeer. 
Omdat we hier met name te maken hebben met jongeren, moeten zij op een 
adequate manier benaderd worden. Maria Sanne kwam op het idee een roman 
te schrijven met als onderwerp sexting. Deze roman, Appje, is zowel online als 
in de winkels te koop en is inmiddels gekocht door veel (middelbare) scholen. 
Een fantastisch initiatief. Er wordt momenteel gewerkt aan een vervolgroman 
met als thema eetproblematiek.

Naast de jeugd is het belangrijk om 
ouders in te lichten. Maria Sanne 
vertelt dat dit vaak lastig is omdat 
ouders, heel terecht, schrikken van 
de mededeling dat hun kind aan 
sexting doet. De reactie is vaak 
het wegwuiven van het probleem. 
“Zoiets doet mijn kind niet.” Belang-
rijk voor ouders is het controleren 
van digitale bezigheden van je kin-
deren. Weet wat ze doen en praat er 
samen over. 



Wijkkrant Koningshaven heeft de 
beschikking over een groot aantal foto-
grafen. Stuk voor stuk mensen met een 
bijzonder talent voor beeld. Meestal 
vraagt de redactie ze om ‘plaatjes te 
schieten’ voor bij de artikelen in de 
krant. Foto’s in opdracht. Maar al die 
fotografen maken in het Koningshaven-
gebied ook vaak foto’s die niet direct 
over iets actueels gaan – mooie stil-
levens, vertederende plaatjes, stijlvolle 
prenten die uitblinken door hun fraaie 
compositie en kleuren. Foto’s met een 
verhaal. Deze keer bekijkt Beewee 

Beewee - Niet in balans

Beewee Nederkoorn

Nederkoorn een ‘oude’ foto, die Hans van Dongen twee jaar geleden maakte.

Er zijn mensen die vinden dat Den Ophef verkeerd om staat. Dat 
de ophaalbrug over de toeloop naar de Piushaven beter met z’n 
staanders op de zuidelijke oever had kunnen staan, waardoor 
het balanshuis niet zo vlak voor de nieuwe flat zou hangen. 
Maar de ontwerper van de brug, kunstenaar John Körmeling, vertelde me ooit 
dat hij zich bij het ontwerpen heeft laten inspireren door de kermis. Op de 
Paleisring, vlak voor de Katterug, had hij een attractie zien staan waarbij de 
mensen vastgeklemd zaten op een grote bank die aan twee armen rondgeslin-
gerd werd. Een aantal bewoners van de appartementen in de Katterug hadden 
dus tien dagen lang vanaf de banken in hun woonkamers met grote regelmaat 
een bank met opgewonden mensen vlak langs hun ramen zien vliegen. En zo 
was Körmeling op het idee gekomen om zijn brugontwerp te voorzien van een 
balanshuis waar mensen in kunnen. Een balanshuis dat voor de ramen van de 
appartementen erachter op en neer gaat als de brug bediend wordt.

Foto: Hans van Dongen

Toch zien de bewoners van de appartementen in De Havenmeester niet met 
grote regelmaat groepen mensen in het glazen huis van de brug omlaag en 
weer omhoog langs hun ramen gaan. Waarom het balanshuis van Den Ophef 
niet inmiddels is opengesteld voor het grote publiek? Geen idee. Misschien uit 
vrees dat de brug spontaan vanzelf opengaat als er te veel mensen tegelijk 
in het balanshuis op bezoek zijn. Misschien vindt men bij de gemeente dat 
de brug met z’n stalen trappetjes en z’n gebrek aan een toilet en deugdelijke 
vluchtroutes niet geschikt is voor bezoek door het grote publiek. Of misschien 
hebben de bewoners van De Havenmeester er een stokje voor gestoken omdat 
ze niet op een continue stroom pottekijkers zaten te wachten – wie weet.

Hans van Dongen maakte de bovenstaande foto twee jaar geleden, toen de 
Aabe-fabriek in de verte nog niet was afgebroken, en toen er nog volop aan 
de brug werd gewerkt. Er staan nog versperringshekken op de weg en op het 
wegdek moet de belijning nog worden geschilderd. De fotograaf besefte op dat 
moment waarschijnlijk niet dat hij zich – letterlijk – in een bevoorrechte positie 
bevond, op een plek waar gewone stervelingen zoals u en ik niet snel zouden 
komen. De man die daar aan het begin van de zuidelijke Havendijk de zwarte 
hond loopt uit te laten, lijkt de fotograaf in de gaten te hebben. Misschien 
denkt hij dat hij binnenkort ook de trappen naar het balanshuis kan beklimmen 
om zelf eens een kijkje te gaan nemen. Maar het lijkt erop neer te komen dat 
hij, net als u en ik, alleen dankzij deze foto van Hans van Dongen zal weten 
wat het uitzicht vanuit het balanshuis van Den Ophef is, en hoe het Aabe-ter-
rein, de Wethouder Baggermanweg en de Jan van Rijsewijkstraat er van boven 
uit zien terwijl er TL-buizen door de lucht vliegen.
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Een aantal weken geleden waren wij te gast bij Monique van 
Loon. Dit naar aanleiding van het bijzondere werk dat zij doet. 
Monique werkt met kinderen, jongeren en volwassenen aan 
lichamelijke klachten, emotionele problematiek, leerproblemen 
en opvoedingsvragen. We mogen een kijkje nemen op haar zol-
derkamer,  een sfeervolle en vooral laagdrempelige plek.
“Ik ben ruim dertig jaar werkzaam in het onderwijs. Eerst als leerkracht, 
zorgcoördinator en coach bij gedragsproblemen en nu werk ik nog een aan-
tal dagdelen als remedial teacher. Omdat ik in het onderwijs zoveel te maken 
kreeg met de speciale behoeftes van kinderen, merkte ik dat daar mijn passie 
lag. In 2006 ben ik mijn eigen praktijk begonnen voor kinderen met leerproble-
men en emotionele problematiek. Sinds 2010 werk ik voor een groot deel met 
volwassenen”.

Onderbewuste
Monique vertelt dat ze verschil-
lende opleidingen en cursussen heeft 
gedaan. De opleiding tot NEI thera-
peut is er daar een van. NEI is een 
methode om de oorzaak van onver-
werkte gebeurtenissen, emotionele 
problemen en lichamelijke klachten 
op te sporen. Monique vertelt dat ze 
op een speciale manier contact kan 
maken met het onderbewuste.  Dat 
wil ik wel eens proberen! Monique 
stelt mij een paar vragen waar zij 
het antwoord niet van weet. Via een 
spiertest en een speciaal meetin-
strument kijkt ze wat mijn energie 
daarover zegt. En ja hoor, het werkt!

Monique werkt ook met Bloesemremedies. Dat zijn flesjes met bloemenessen-
ces die op een zachte manier het emotionele evenwicht herstellen. Ze werken 
vooral heel goed en snel bij kinderen. Daarnaast gebruikt ze bij kinderen op 
een speelse manier NEI, NLP en Regenesis Therapie, en werkt ze aan school-
vakken als kinderen daar onzeker over zijn. Ook ouders die zich zorgen maken 
over hun kind kunnen bij haar terecht.

Energetisch werken
“Momenteel werk ik het meeste met Regenesis Therapie. Dat levert echt heel 
goede resultaten op allerlei gebied. Mensen met klachten zoals depressies, rug- 
en nekklachten, angsten, onrust, stress, ontstekingen, hoofdpijn, slapeloos-
heid en vermoeidheid kunnen er enorm mee gebaat zijn. Het is een vorm van 
energetisch werken dat het zelfhelend vermogen op gang brengt. Ik ben echt 
blij dat ik mijn cliënten hier zo goed mee kan helpen “. 

Down to earth
“Misschien komt deze vorm van werken wat zweverig over, maar ik wil bena-
drukken dat het dat absoluut niet is. Bijna alles wat ik doe heeft een weten-
schappelijke achtergrond. Behalve handlezen, dat doe ik erbij omdat ik dat heel 
boeiend  vindt, en omdat het heel helpend kan zijn voor een cliënt. Verder ben 
ik niet paranormaal, eerder down-to-earth,” vertelt Monique met een glimlach. 
“Ik werk snel en oplossingsgericht. En als ik denk dat een client bij mij niet op 
de juiste plek is, dan zal ik mijn best doen om hem of haar naar een passende 
plek door te verwijzen.”

Meer weten? Kijk op www.neipraktijktilburg.nl of www.zorgvoorjekind.nl 
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Tekst: Leonie Beerens

www.startersmarkttilburg.nl

Monique van Loon



Je herkent Maritée vast wel. Als postbode valt zij wel op met 
haar bijzondere zelfgemaakte broeken, haar hoedje en paarse 
brilletje. Op alle lagere scholen hier in de buurt heeft ze wel 
handarbeidlessen gegeven. Daarnaast heeft ze een jaar geleden 
een stichting opgericht en een kunstveiling georganiseerd. Tijd 
voor een gesprek met deze veelzijdige buurtbewoner.
Aan tafel in haar kleurrijke huis hier ergens in de wijk begint Maritée uitgebreid 
te vertellen over de stichting Dawa Sherpa. Maritée was via via op facebook 
in contact gekomen met Dawa Sherpa. Hij is een berggids (sherpa) maar ook 
fotograaf en woont in een bergdorp in Nepal. Maritée vond zijn foto’s van de 
Himalaya zo mooi dat ze zijn pagina likete. Op enkele vragen werd zij verrast 
met uitgebreide antwoorden. Zo ontstond tussen Maritée en Dawa een inten-
sieve mailwisseling. 

Kunstveiling
De correspondentie tussen Dawa en Maritée zou voor enige tijd stoppen omdat 
Dawa weer de bergen in zou trekken. Kort daarna waren de ernstige aardbevin-
gen in Nepal. Maritée maakte zich enorme zorgen over hem en was opgelucht 
toen ze na een tijdje weer contact met hem had. Alle huizen in zijn bergdorp 
waren verwoest. Dawa heeft samen met andere fotografen een tentenkamp 
opgezet om de dorpelingen op te vangen. Maritée wilde zo graag helpen, maar 
ze had zelf niet genoeg geld en heeft daarom besloten om een kunstveiling te 
organiseren. Dit geld moest op een aparte rekening gezet worden en daarom 
stichtte zij de stichting Dawa Sherpa. Een stichting met tot doel om nieuwe 
huizen te bouwen in het bergdorp Yarmassing. De kunstveiling is een grote 
happening geweest in november. Verschillende artiesten traden kosteloos op 
en Maritée heeft tientallen kustenaars zover gekregen om werk te doneren. 
Opbrengst 24.000 euro. Tezamen met andere giften kan de stichting nu aan 
het werk. Op dit moment is het bestuur, allemaal 100 procent vrijwillig, bezig 
met het kostenplaatje van de huizen. 

Schoolprojecten
Als freelancer geeft zij workshops en cursussen op alle lagere scholen in de 
wijk. Maritée heeft verschillende opleidingen gedaan. Ten eerste de lerarenop-
leiding handvaardigheid. Vervolgens is ze opgeleid tot coupeuse, textielvorm-
geefster en interieurvormgeefster. Twaalf jaar geleden is Maritée begonnen 
als freelancer. Zij wordt ingehuurd voor verschillende projecten op de lagere 
scholen. Zo timmert ze voor Vaderdag robotjes in elkaar met de kinderen. Een 
andere keer werkt ze met speksteen voor de plusactiviteiten. Op de Kinder-
campus Pendula is ze gevraagd voor een kunstproject. Bij de opening startte 
het project ‘de hangende tuinen’. De kinderen maken steeds werkstukjes met 
het thema: groei. Deze worden vervolgens weer bevestigd op grote lappen die 
bij de bomen van de school horen. “Ik wilde lichaamsbeweging en buitenlucht 
en had zo meteen mijn basisinkomen”

Maritée Onderdenwijngaard

Maritée

Tekst: Janske Verhulst
Fotografie: Hans van Dongen

Post
Het huis van Maritée getuigt van 
haar creatieve nijverheid. Naast het 
geven van cursussen breit en haakt 
ze ook nog allerlei spulletjes (van 
kussens, kindersokjes tot wandkle-
den). Ze probeert deze op kunst-
markten te verkopen. Toch had ze 
nog een basisinkomen nodig toen ze 
twaalf jaar geleden begon als free-
lancer. Ze wilde meer bewegen, maar 
niet naar de sportschool. Ze wilde 
buitenlucht. En zo werd ze postbe-
zorger. Maar dan wel eentje met een 
unieke kledinglijn.

Energie 
krijgen? 
Burendag Koningshaven

Kom 24 september van 14.00-17.30 uur  

naar Wijkcentrum Koningshaven (Kruisvaardersstraat 32C)

met o.a. kinderspelen, autodemo en energiemarkt

Kijk op buurkracht.nl/fatima

Fatima

Wil je ook iets 
bijdragen aan stichting 

Dawa Sherpa? 
Triodos Bank nr: NL55 

TRIO 0390 9563 84  

t.n.v. Stichting Dawa 

Sherpa, Tilburg
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De zon schijnt wanneer Jan, de fotograaf, mij komt ophalen om 
een bezoek te brengen aan Schaapherder Pim Timmer. Al fiet-
send en pratend laten we de stad achter ons en gaan we via de 
Piushaven het mooie landschapspark Moerenburg binnen. 
De routebeschrijving die Jan van Pim heeft gekregen gaat van straatnamen 
over in herkenningspunten; links een landje met pompoenen en bij de boom 
die over de sloot hangt ben je er bijna. We snuiven het buitenleven op en wat 
extra zoeken is opeens geen probleem meer. En ja hoor, daar in het land zien 
we een lange man, gebruind door de zon en met een lange stok in zijn handen, 
bezig met zijn schapen. Zijn honden, de bordercollies, Kees en Sieb aan zijn zij. 
Jan en ik lopen wat onhandig door het land, langzaam aan het stadse hectische 
leven loslatend, parkeren we onze fietsen en zijn klaar voor een bijzondere 
ontmoeting met Pim. 

Van leraar naar schaapherder
Maar liefst 37 jaar stond Pim voor de klas om vervolgens in 2009 het roer 
om te gooien en het oudste vak en ambacht op te pakken, namelijk die van 
schapen drijven. Na scholing en vooral veel trainen in het veld is in 2012 
“De Hoevense herder” geboren en heeft Pim zijn eigen honden en kudde scha-
pen. Twee werelden die samenkomen. Want voor de klas staan of zorgen voor 
een kudde schapen, het heeft veel overeenkomsten. Het gaat beide over leider-
schap pakken, meebewegen met de groep, maar toch ook grenzen stellen, 
zorgen voor overzicht, maar vooral leren over jezelf in contact met anderen en 
in contact met de natuur. 

Schaapherder Pim Timmer

De leukste zondag van de maand

Pim met zijn kudde

Pim aan het woord

Tekst: Elles de Boer

Tekst: Janske Verhulst

Fotografie: Jan Nieuwstad

Fotografie: Freddie de Roeck

Activiteiten
In Moerenburg heeft Pim zijn schapen op het droge. Een kudde van 14 scha-
pen. Allemaal rammen, want deze zijn namelijk gratis. Momenteel werkt hij 
samen met de beheerder van Moerenburg, ‘Brouwer’ en met de gemeente. Dit 
seizoen wordt er uitgeprobeerd of de schapen van Pim de grond van Moeren-
burg kunnen begrazen. Naast de Moerenburg is Pim met zijn honden ook veel 
te vinden in de Loonse en Drunense duinen. Daar zorgen de schapen ervoor 
dat de stuifzandvlaktes niet worden overwoekerd door grassen en opkomende 
boompjes. Gepassioneerd vertelt hij over zijn vak en laat hij de liefde zien die 
hij heeft voor zijn kudde, voor zijn honden en voor de natuur. Een man die in 
balans is, die precies doet wat hij moet doen. Een echte verhalenverteller. Pim 
stelt ons voor aan zijn twee honden. Twee bordercollies, twee honden die willen 
werken, maar ook totaal verschillend van karakter zijn. 

Schaapjes drijven
De oudste, Siep, wijs, en die door zijn uitstraling en zijn werklust de kudde 
onder controle heeft. Wanneer hij het commando krijgt ‘lay down’ gaat Siep op 
zijn plaats en blijft gefocust op zijn baas en op de schapen. Prachtig om deze 
dans van volgen en leiden te mogen aanschouwen. Ondertussen moet hond 
Kees geduldig langs de kant wachten. Kees wil zo graag zijn maatje Siep hel-
pen en aan het werk, dat hij niet op zijn plaats blijft en het weiland in schiet. 
Pim zet hem weer op zijn plaats en ik krijg meteen een opdracht om hond 
Kees daar te houden. Ook ik moet aan de slag met mijn overtuigingskracht 
en leiderschap. En sta ik eerst met al mijn inspanning, om het er zo ontspan-
nen mogelijk uit te laten zien, het hek dicht te houden zodat de hond er niet 
doorheen schiet en leer ik van de hond dat een duidelijk commando als nee ook 
prima werkt. 

Workshops
Regelmatig geeft Pim workshops. Workshops en wandelingen waarin Pim zijn 
verhaal kwijt kan en waar hij vertelt over zijn ambacht, het schapen drijven 
en over zijn honden. Hij werkt onder andere samen met Tilburg te Water. Ook 
geeft Pim trainingen voor bijvoorbeeld teams of managers. Want er valt veel 
te leren van de kudde en van de honden. Een weerspiegeling hoe jij als leider 
aanwezig bent. Hoe zorg jij ervoor dat de schapen op het droge komen. Er zijn 
vele manieren om dit te doen en daar word je je zeer bewust van.
Maar, benadrukt Pim: ‘het is vooral hobby, een manier van leven met mijn 
liefde voor de natuur, die bij mij past. Dat vooral!

In het wijkcentrum Koningshaven wordt voortaan elke maand 
een ochtend (van 10.30 – 13.00 uur) georganiseerd genaamd: 
De leukste zondag van de maand. Ik ben daar eens een kijkje 
gaan nemen. Deze ochtend: een brunch en een bingo.
Toen ik binnenkwam zag ik al dat de kapel gezellig gevuld was met zo’n vijftig 
mensen. Zij zaten aan grote ronde tafels verdeeld in de zaal. De lunch was in 
buffetvorm. Koffie / thee / sinaasappelsap, een eitje, krentenbolletje, croissant-
je, broodje kaas / ham. Voor alles was gezorgd. De mensen die iets moeilijker 
ter been waren werden goed geholpen. 

Aan de eerste tafel waar ik aan-
schoof zaten zes dames. Wel bijzon-
der om te zien dat de dames elkaar 
niet allemaal kenden. Twee dames 
kwamen er via de hobbyclub. Eén 
dame omdat ze om de hoek woont 
en zij had haar buurvrouw weer 
meegenomen. En één dame had 
de flyer gezien en had toch niets te 
doen. Aan een andere tafel zaten 
weer dames die via de breiclub op 
de hoogte waren. Hier sprak ik met een vrouw waarvan haar man Parkinson 
heeft en dagelijks naar de begeleiding op het Satijnhof gaat. Zij vertelde dat 
ze eigenlijk nooit iets voor zichzelf kan doen. Tegenover haar bleek weer een 
dame te zitten die al jaren vrijwilligster is op het Satijnhof. 

Voor iedereen in de wijk
De kosten van deze ochtend zijn 6 
euro (de Meedoenregeling is hier van 
toepassing). Daar krijg je een lunch 
voor en bingokaarten. De bingo 
wordt verzorgd door de KBO. Zij 
organiseren ook de wekelijkse bingo 
in Koningshaven. Het zijn voorname-
lijk ouderen die naar deze ochtend 
komen. Kitty Lumens, Sociaal Werker bij ContourdeTwern, vertelde dat dit ook 
wel een beetje de bedoeling was. De ochtend is eigenlijk een initiatief van het 
RIBW. Deze stichting biedt hulp aan mensen die zelfstandig wonen maar daar 
begeleiding bij nodig hebben. Door bezuinigingen zijn er minder activiteiten 
mogelijk tijdens de dagbesteding voor deze mensen. Daarom kwam de vraag 
of er iets georganiseerd kon worden voor de bewoners in de wijk én de cliënten 
van het RIBW. Ontspanning en ontmoeting op een laagdrempelige manier.
Nou, dit was in ieder geval een geslaagde ochtend. De meeste mensen hebben 
lekker gegeten en sommigen vielen ook nog in de prijzen! Wat zou de volgende 
gezelligste zondag van de maand in petto hebben?
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De ‘begrafenis’ van de kermis

In de steigers

eerste expositie in Den Ophef van TilburgsAns

Oud Hollandsch Fietsduiken

Gezwalk over de balk

Zicht op de kermis

Kermisdrukte in de haven

Koningshaven in beeld


