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De mensen achter de Wijkkrant
Tekst: Carla Segers

Fotografie: Ans Beerens

Wie zijn de drijvende, fotograferende en schrijvende krachten achter deze wijkkrant? Hoog tijd om eens nader kennis te
maken. Dit keer leer je Agnes Cools (een beetje) beter kennen.
Tekst

Tekst

Fotografie

Hans van Dongen

Carla Seegers

Elles de Boer

Agnes (69 lentes jong) is al jaren getrouwd met Fons en geboren in Tilburg. Zij
verzorgt de coördinatie, doet de eindredactie, is ons aller aanspreekpunt en last
but not least; regelt de drank en bitterballen tijdens onze fameuze redactievergaderingen. Kortom; Agnes is onmisbaar voor deze krant.

Hoe het allemaal begon

Tekst

Fotografie

Tekst

Niels van der Burgt

Toon van Kaam

Luc Houet

Vormgeving - eindredactie

Fotografie

Fotografie

Agnes Cools

Janske Verhulst

José de Jonge

Coördinatie - eindredactie

Tekst

Tekst

Freddie de Roeck

Fotografie

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

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

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

Contact - website
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

Hoe ben je bij deze wijkkrant terechtgekomen? ‘Een jaar of negen geleden
ging ik met de VUT en kwam de wijkkrant op mijn pad. Het was toen een heel
andere krant dan nu. Zowel qua opmaak als de manier waarop we aan inhoud
kwamen. Omdat de subsidie stopte zijn we met een aantal mensen twee jaar
bezig geweest om de krant zelfstandig te laten bestaan. In die tijd kwam ook
Niels erbij en hij heeft het uiterlijk onder handen genomen. De krant heeft een
flinke metamorfose ondergaan en zie het resultaat’.

Een kleine biografie
Op 15-jarige leeftijd is Agnes begonnen met werken bij Interpolis. ‘In die tijd
hoorde je te stoppen met werken als je ging trouwen en dat deed ik dan ook’.
Twee prachtige zoons verder is ze in 1987 weer begonnen met werken en heeft
dit tot haar 60e gedaan. Een leegte was er niet toen ze met de VUT ging. Haar
hobby’s: reizen, websites bouwen, stamboomonderzoek, het (eind)redigeren
van boeken, oma zijn van vier kleinkinderen, je vindt haar aan de balie van
Wijkcentrum Koningshaven waar ze gastvrouw is en dan nogal het werk wat
ze voor de wijkkrant verricht. Luisterend naar Agnes kan ik me niet voorstellen
dat ze zich ooit een seconde verveelt.

George Clooney?
Als ik aan Agnes vraag met wie ze wel eens een beschuitje wil eten kan ze
niemand bedenken. Kunnen we je ’s nachts ergens voor wakker maken
misschien? ‘Ik ben al blij als ik een nacht doorslaap!’. Een kopje koffie met
George Clooney? Daar zegt ze geen nee tegen! (wie wel?) Fons is hier, als het
goed is, van op de hoogte en anders leest hij het hier. Over Fons gesproken;
de liefde van de man gaat door de maag maar die van Agnes ook. Fons is de
man in de keuken en Agnes geniet daarvan: ‘Lekker een stukje ossenhaas met
rozemarijnaardappeltjes’. En in je ‘vrije’ tijd? ‘Ik kijk graag Engelse en Duitse
krimi’s en lees boeken van bijvoorbeeld Jean M. Auel’.

Australië
Je geeft aan dat je graag reist; wat is de reis die je het meest is bijgebleven?
‘Fons en ik hebben een rondreis van zes weken door Australië gemaakt en daar
familie bezocht. Dat was een fantastische ervaring. Daarnaast zijn we heel
vaak met de caravan weggeweest. Met als hoogtepunt een rondreis van drie
maanden langs de westkust van Europa. We hebben altijd enorm genoten van
onze vakanties met de caravan’.

De volgende editie
Dan nog een laatste vraag aan Agnes: Wie van onze collega’s wil je in de volgende wijkkrant voorstellen en wat wil je van hem of haar weten?
‘Ik ben benieuwd wat Luc Houët te vertellen heeft en de vraag die ik hem stel
is: Wat fotografeer je het liefst?’.
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Tekst: José de Jonge
Fotografie: Luc Houet

In de Radiostraat staat een oud gebouw dat iedere avond
– behalve op maandag – fel verlicht is. Al sinds jaar en dag
wordt daar bingo gespeeld. Nodig tijd om eens een kijkje te
gaan nemen.
Als we om half acht binnenkomen in de bingohal in de Radiostraat, zit er zo’n
man (nou, voornamelijk vrouw) of twintig. We zijn expres vroeg, omdat we
even wat met mensen willen kletsen. Straks, tijdens de bingo, kan dat
natuurlijk niet. Dan moet het doodstil zijn.

Familiebedrijf
Eigenaar en uitbater is Gusta van Mechelen (70) uit de Korhoenstraat. Ze is al
druk aan het sjouwen, we spreken elkaar tussen de bedrijven door. “Al veertig
jaar, zes avonden in de week” antwoordt ze lachend op mijn vraag hoe lang
ze hier al de scepter zwaait. “Ja, altijd gek geweest van de bingo. Voor we
hier zelf begonnen, gingen we altijd naar de bingo op het Stuivesantplein. Dat
stopte en toen zagen we dat dit gebouw leeg stond. Philips had hier gezeten.
Ik zei tegen mijn man: ‘Zullen we dit huren en een bingo beginnen?’ Zo is het
dus gekomen.” De man van Gusta is al lang geleden overleden en de bingo is
Gusta’s lust en leven. “Ja, ik regel alles. Inkopen, friet bakken, de administratie. Mijn dochter helpt met schoonmaken.” Een echt familiebedrijf dus. Gusta
wordt bijgestaan door vrijwilligers. Achter de bar, helpen met de friet, de bingo
draaien, bingoboekjes verkopen, boekjes ophalen.
Allemaal mensen die al lang en vaak komen en Gusta met alle liefde helpen.
Voor niks of voor een gratis bingoboekje.

naar de bingo. Els is er eentje van het eerste uur en haar vriendinnen komen
nu ook al tien jaar mee. Ze zouden het liefst iedere avond – en dat is dus zes
avonden in de week, van dinsdag tot en met zondag – gaan, maar dat laten de
financiën niet toe. Corrie: “Je bent toch snel dertig euro kwijt op een avond.
Zes boekjes, wat drinken, een frietje, een frikadel, je kent het wel.”

Voor de ontspanning
Claudia (42) is er met haar vriend. Ze
komt meestal met haar zoon, maar
nu is haar vriend meegekomen. “Op
maandag ga ik altijd naar Bet Kolen,
dan is daar bingo. En op vrijdag, zaterdag en zondag hier. Vaste prik.”
Mien (83) komt ook al dertig jaar naar
de bingo. Wel vier avonden in de week.
“Het is gewoon gezellig en ontspannend. En inmiddels ken ik zo’n beetje
iedereen hier. Dus er zijn altijd mensen bij wie je kunt aanschuiven.
Enne… nog nooit een foute bingo, he!” zegt ze trots.
Wendy (21) komt al vijf jaar, samen met haar moeder. “Ja, vanaf je zestiende
mag je meedoen. Ik vind het gewoon leuk, het is tijdverdrijf.”

Euro, niet roken, crisis
Om acht uur is de zaal toch redelijk
volgelopen. We tellen zo’n man of
zeventig (60 vrouwen, 10 mannen).
In de begintijd zat er iedere avond
tweehonderd man binnen, maar dat is
al lang niet meer, vertelt Gusta. “Dat
begon met de euro, toen het niet roken
en toen de crisis, daar ben ik allemaal
klanten aan kwijtgeraakt. Maar ik red
het wel. Met de verkoop van de bar en
de friet erbij, kan ik ervan rondkomen.”

Muisstil

Big business
We lopen wat rond en praten met mensen. En wat opvalt: bezoekers komen
overal vandaan. Alle wijken van Tilburg zijn vertegenwoordigd. En we spreken
mensen uit Oosterhout en België.
Zo spreken we met Aline (32) uit Tilburg Noord. Ze zit alleen, maar meestal
komt haar vriendin ook. En anders zijn er genoeg mensen om mee te kletsen.
Aline komt zeker twee keer in de week, maar: “Als ik goed roep, kom ik vaker.“
Goed roepen? “Ja, dat is als je bingo hebt, dan krijg je geld. En goed roepen is
bijvoorbeeld twee keer op een avond bingo hebben. ”Ja, de tijden van gourmetstellen en pakken koffie zijn al heel lang voorbij. Het is big business. Aline
legt uit: 10 euro voor een rijtje vol, 15 voor twee rijtjes, en 50 euro voor een
volle kaart. Aline speelt met zes boekjes tegelijk, kosten 22,50. “Ja, ik speel
zo ongeveer kiet. De ene week verlies ik wat, de andere week win ik. Het kost
natuurlijk altijd wat, met je drankje en je hapje erbij.”

Het liefst zes avonden

De bingo gaat beginnen.
We schuiven aan bij Aline en kijken onze ogen uit. Het is muisstil in de zaal.
Iedereen is zwaar geconcentreerd op de rij boekjes voor zich. Met viltstiften
worden de cijfers die worden opgelezen gearceerd. De meeste mensen hebben
vijf of zes boekjes. Maar we zien ook mensen met twaalf boekjes, die zijn als
bezetenen met hun stiften in de hand hun hele rij aan het nalopen en de goede
nummers aan het arceren. Ze kunnen het maar net bijhouden.
Als iemand bingo heeft, roept ie en komt iemand de afgescheurde kaart ophalen en wordt het gecontroleerd. “Dat was een goede bingo!” horen we een keer
of vijftien tot de pauze. Dan kan er buiten gerookt worden. Gusta is inmiddels
druk friet en snacks aan het bakken en de hulp loopt af en aan met de bakjes.
We gaan naar huis na Aline succes gewenst te hebben bij de volgende ronde.
Ze had deze ronde nog geen geluk. Maar ze blijft lachen.
Nieuwsgierig geworden?
Er is van dinsdag tot en met zondag bingo in de Radiostraat. Begint om acht
uur. Als je nieuw bent, komt Gusta of een vrijwilliger naar je toe om je uit te
leggen hoe het werkt. Iedereen is van harte welkom!

Els, Lenie en Corrie (alle drie ‘rond de 60’) uit Goirke komen ook al heel lang

 stoer en knus tegelijk
 kinderdagopvang
 buitenschoolse opvang
 aan de Piushaven

www.kinderstadtilburg.nl/pantarhei

Tel: 762 06 20

chtige
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waar kinderen
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Kindereiland Stuivesantplein
Door geparkeerde auto’s voor of bij de inrit van het plein, kon
het Kindereiland in de afgelopen maanden regelmatig niet op
het Stuivesantplein staan.

Kinderbouwspeelplaats groot succes
In de herfstvakantie organiseerde ContourdeTwern voor de
zevende keer de Kinderbouwspeelplaats.
We kijken terug op een succesvolle editie. Heel veel blije kinderen timmerden
er in alle vrijheid en naar hartenlust op los. We bedanken graag alle kinderen,
ouders, vrijwilligers en organisaties voor het mogelijk maken van deze
fantastische week. Speciale dank gaat uit naar Opleidingsbedrijf Bouwmensen,
La Poubelle, Piushaven Levend Podium en Beter Groenewoud.

Gelukkig is er een oplossing gevonden met de gemeente. De paaltjes die nu
voor het verharde gedeelte staan, worden namelijk vervangen door inklapbare
paaltjes. Hierdoor kan de bus het plein weer makkelijk op en af. Het is dan
geen probleem meer als er toch auto’s langs de weg staan.
Een fijne oplossing, zodat wij er weer iedere week kunnen zijn voor de kinderen van het Kindereiland. Neem voor meer informatie contact op met
willemvandevoort@contourdetwern.nl of kijk op Facebook: Kindereiland Tilburg.

De gezelligste zondag van de maand
In juni startte de gezelligste zondag in wijkcentrum
Koningshaven.
Sindsdien konden we al heel wat wijkbewoners op zondag begroeten. Op hun
verzoek is er na elke brunch een gezellige bingo. En tussen de bingorondes
door is er muziek en natuurlijk de gelegenheid om gezellig te kletsen.
Spreek dit jou aan? Doe jij ook graag wat gezelligs op zondag? Kom dan zeker
eens kijken! De data voor 2017: 8 januari, 5 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei,
11 juni, 2 juli, 6 augustus, 11 september, 8 oktober en 5 november. Steeds van
10.30 tot 13.00 uur, deelname kost 7 euro. Dit is dus inclusief brunch en bingo
en je kunt hiervoor de Meedoenregeling inzetten.
Neem voor meer informatie of om je (uiterlijk vier dagen van tevoren) aan te
melden, contact op met wijkcentrum Koningshaven, Kruisvaardersstraat 32,
tel. 013 542 57 29.

Omdat elkaar helpen vanzelfsprekend is
Ken jij www.wehelpen.nl/tilburg al? Op deze website kun je
informele hulp vragen en aanbieden.
Als je een lift naar het ziekenhuis zoekt bijvoorbeeld. En wanneer je ermee
geholpen bent als iemand wat boodschappen voor je meeneemt, omdat je zelf
tijdelijk slecht ter been bent. Maar ook als je iemand anders een handje wilt
helpen. Bijvoorbeeld als je jouw groene vingers wilt gebruiken om iemands heg
te snoeien. Of omdat het een kleine moeite is om ook de hond van de buurvrouw een keer uit te laten. Al vele Tilburgers hebben zich aangesloten.
Mantelzorgers, vrijwilligers en die mevrouw verderop. Want iemand helpen die
dat nodig heeft, dat doe je graag.
Doen al die mensen dat kosteloos? Ja! De website is gratis. Iedereen kan zich
aanmelden. Heb je daar ondersteuning bij nodig? Of heb je vragen over het
gebruik van de website? Dan kun je terecht bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk
bij jou in de buurt (www.vrijwilligerstilburg.nl). Vrijwilligers helpen je daar
graag met het aanmaken van een profiel of het formuleren van je hulpvraag.

www.wehelpen.nl/tilburg:
omdat elkaar helpen vanzelfsprekend is.

Gezondheidscentrum Piushaven
Sociaal werkers van ContourdeTwern
houden spreekuur in het Gezondheidscentrum Piushaven op dinsdag en
donderdag van 8.30 tot 10.30 uur.
U kunt tijdens deze spreekuren altijd
vrijblijvend binnenlopen voor informatie en advies, bijvoorbeeld over zorg,
welzijn en ontspanning (voor ouderen),
mantelzorgondersteuning en hulp bij
problemen in het dagelijks leven.

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

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

21e jaargang

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

5
Tekst: Janske Verhulst
Fotografie: Ans Beerens

Wie kun je zomaar tegenkomen bij een wandeling door de wijk
op de zaterdagochtend?

Nederkoorn

Dit is Frans. Woont in de Hertog
straat. Hij heeft net boodschappen
gedaan. Straks gaat hij nog naar
de markt. Wat hij van de ontwikkelingen vindt bij hem in de wijk? De
Piushaven met alle ondernemers en
horecagelegenheden zijn een welkome aanwinst. Het gaat zo hard
dat hij niet eens in de gelegenheid is
geweest overal eens binnen te lopen.
In de avond merkt hij wel dat er
steeds meer mensen naar de horeca
in de buurt wandelen en dat geeft
wel wat meer onrust dan voorheen.
De verkeersdrukte rond het AaBewinkelgebied baart hem ook wel
zorgen. Daar zou de gemeente toch
nog eens naar moeten kijken.
Nel en Pierre zagen we met mooie
trainingspakken door het Stuivesantpark lopen. Zij hadden net gesport
bij het fitnesscentrum Stuivesant.
Nel sport daar al dertig jaar.
Toen was het nog het Patronaat.
Haar man doet sinds acht jaar mee.
Wat ze van de ontwikkelingen rond
de Piushaven vinden? Ze vinden het
helemaal geweldig!

Foto: Toon van Kaam
Voor een rubriek als deze is het geweldig dat Wijkkrant
Koningshaven in full color wordt gedrukt. Neem nou de foto
hierboven, die móet je toch gewoon in kleur zien?
Het geel van de boomblaadjes, die middenonder nog wat groenigs hebben,
terwijl ze bovenaan bij de boom links al naar oranje-bruin neigen, in combinatie met het overweldigende blauw van de lucht, dat ook nog e’s van lichtblauw
rond de spitsen van de Jozefkerk naar indigo aan de bovenrand van de foto
verloopt... Prachtig!
De eerste gedachte die ik kreeg toen ik deze foto zag, was dan ook: lang leve
de herfst! De tweede gedachte was een stuk fantasierijker en had te maken
met de opknapbeurt van de BeKa-schoorsteen. Door de steigers die eromheen
gebouwd zijn, lijkt de pijp opeens op een smalle hoge flat. Ik vind dat eigenlijk
best mooi. Hoe zou het zijn, vroeg ik me af, als de BeKa-schoorsteen permanent in de steigers zou blijven staan, maar dan met steigervloeren van glas? En
– fantaseert u even mee – dat er dan ín de schoorsteen zestien studentenkamertjes boven elkaar zouden worden gemaakt. In alle bescheidenheid: ik denk
dat het een geniaal idee is. Niet alleen zou het er fantastisch uitzien, ik weet
ook zeker dat studenten zouden staan te dringen om hun intrek te kunnen
nemen in zulke bijzonder originele studentenkamers.

Dit is Puck. We komen haar tegen
in de Van de Coulsterstraat.
Ze is negen jaar en is lootjes aan
het verkopen voor de Grote Clubactie; een loterij om verenigingen te
steunen. Puck is lid van de hockey
vereniging Were-Di. Voor elk lootje
dat ze verkoopt krijgt zij 50 cent.
Ze heeft er nu al vier verkocht.
Of ze met de foto in de krant mag?
“ik denk het wel. Want ik stond al
eens in de krant.”

De leukste baby van de buurt: David!
Tekst: Carla Segers

Fotografie: Luc Houet

‘Jamaar’, hoor ik de voorvechters voor het Behoud van Oud al roepen, ‘daarmee gaat het monumentale karakter van de schoorsteen verloren! Die pijp
houdt de herinnering levend aan een van de grootste textielfabrieken in de
geschiedenis van Tilburg! Je gaat toch geen rijksmonument onherstelbaar aantasten – toon een beetje respect voor ons industrieel-historische erfgoed, zeg!
En bovendien: wat hebben studenten in ‘s hemelsnaam met het textielverleden
van de stad te maken?’
Een beetje gelijk hebben die voorvechters natuurlijk wel, want wie z’n verleden
niet kent, kent zichzelf niet. Dat geldt ook voor een stad. Maar daarom moeten die balkonvloeren dus van glas worden – dan kun je de schoorsteen nog
steeds goed zien en blijft de herinnering aan die grote fabriek gewoon bestaan.
Ik denk trouwens dat de schoorsteen door het glas eromheen juist nog veel
monumentaler wordt. Het is net als met een vitrinekast, alles wat je erin zet
wint aan waarde.
En wat studenten met het textielverleden van de stad te maken hebben?
Ongeveer evenveel als een wollenstoffenfabriek te maken heeft met de cavalerie. Want de Lancierskazerne werd indertijd toch ook moeiteloos omgetoverd
tot een textielfabriek? De garnizoensstad Tilburg werd gewoon een textielstad
en die textielstad is nu alweer bijna een halve eeuw een onderwijsstad.
Als je die industrieel-historische lijn ziet, is het toch volkomen logisch om de
BeKa-schoorsteen te verbouwen tot een studentenflat?

Dit heerlijke kereltje is David.
Geboren op 17 juni in de Kruisvaardersstraat. De trotse ouders zijn
Madelon en Patrick. Samen met zijn
grote broer Gabriel en nog grotere
zus Thalia kom je hem vast weleens
tegen in de wijk!

Vind jij het leuk om jouw
kleine mannetje of lieve
meisje aan de wijk te tonen?
Stuur dan een mailtje naar
wijkkrant@koningshaven.eu en wij
nemen contact met je op.
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Hardy’s

Authentic autumn editon

Make Over Wijkkrant
HAAR: Hardy’s - Corné Snels
VISAGIE: Mickey Jooren
OPTIEK: Ruud Panis
FOTOGRAFIE: Rene van der Hulst
MODELLEN: Rosa Alessie, Jody Geijsendorpher
FASHION DESIGN: Kim Verhagen en Joëlle Leenders
afgestudeerd aan ROC Tilburg Fashion Design Mode
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Dat doet ‘ie anders nooit!

Tekst: Carla Segers
Fotografie: Hans van Dongen

Dit is Bert. Bert is de 3-jarige, eigenwijze ruwharige standaard
teckel van Hans en Jacqueline.
Bert is heerlijk druk; wat hij in zijn kop heeft doet hij gewoon. Hij speelt graag
met zijn rubberen hamburger (zonder piep, die is eruit gesloopt door Hans).
Zijn grootste hobby daarentegen is Dotje pesten. Dotje is de kat des huizes en
zij en Bert zitten elkaar de hele dag door te klieren. Waarom een teckel? ‘Onze
vorige hond was ook een teckel. Toen die was overleden was ik de eerste die
op zoek ging naar een nieuwe hond’ aldus Hans. ‘Teckels hebben een handig
formaat, zijn lekker eigenwijs en hebben een leuk karakter. Je kunt Bert alleen
niet loslaten want dan is hij achter het eerste het beste spoor aan en luistert
hij niet meer. Maar gezellig samen op het terras zitten, dat kunnen we als de
beste!’ Heb je ooit de zin geroepen: “Dat doet ‘ie anders nooit!”? ‘Uh, nee. Met
Bert ben ik overal op voorbereid…’
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Buurtcafé
Het schip “de Albatros” heeft een lang verleden.
In 1909 is het schip gebouwd in Vlaardingen op scheepswerf
“de Hoop”. Het schip is 35,5 meter lang en 6,06 meter breed.
Het is gebouwd voor de binnenvaart(zoetwatermatrozen). Het is nog echt
geklonken.Het schip werd in 1973 gekocht en diende tot augustus 1983 op de
Beekse Bergen als café.

Sinds augustus 1983 ligt de Albatros in de Piushaven.
Sinds 30 december 1999 exploiteren Anton en Walter dit prachtige schip.
Er hebben vele activiteiten plaatsgevonden naast de feesten en partijen.
Onder andere jazzcafé, rock and roll-avonden, African night en swingavonden
(Boeie genaamd).

Bert bij de Piushaven
Wil jij wat vertellen over jouw huisdier en hem/haar in de volgende editie van
de wijkkrant zien staan? Stuur een e-mail naar wijkkrant@koningshaven.eu
Dan komen we langs voor een interview en krijg jij de foto per e-mail.

Na vele verzoeken om open te zijn voor het publiek te gaan hebben ze
besloten om vrijdagavond Buurtcafé te worden voor de Piushaven.
Uiteraard gaan de feesten en partijen gewoon door.
Ze draaien allerlei muziek en uiteraard zijn suggesties welkom.
De brugwachter heeft het spits afgebeten en het was erg gezellig.
Ook komt er een nieuwjaarsreceptie van een ander appartementencomplex in
de Piushaven.

Elke vrijdagavond vanaf 19.00 uur ben je van harte welkom.

10 KG
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11 vragen aan...Jeroen Opsteegh
Wie ben je en wat doe je?

Ik ben Jeroen Opsteegh. Ik ben 41 jaar oud en woon sinds 9 jaar in deze buurt.
Oorspronkelijk ben ik in Dordrecht geboren. Tijdens mijn studietijd ben ik in
de Vogeltjesbuurt op kamers gegaan en heb daar op een fijne wijze kennis
gemaakt met de stad Tilburg. Ik wil er dan ook niet meer weg.

Verliefd, verloofd of getrouwd?

Tijdens mijn studie ben ik een “un schôon mèdje” tegen het lijf aangelopen,
Deze prachtige Brabantse schone is Patricia, en sindsdien zijn we samen.
We zijn inmiddels 13 jaar getrouwd en hebben drie kinderen, Bart (10),
Suzie en Willem (8).
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Steve-O in 013 - de tip van Gijs
Tekst: Elles de Boer

Fotografie: Hans van Dongen

Welke artiest of Band Gijs Bernard aanprijst voor de lezer van
onze wijkkrant? Gijs weet het direct, Steve-O! En de lezer van
de wijkkrant maakt kans op twee gratis kaartjes!
Gijs Bernard, medewerker van 013, zijn functie betreft de onderwerpen educatie/jeugdprogramma en Ticketing. Naast de strategische koers bepalen rondom
ticketverkoop, klantgegevens en onderzoek, verzorgt Gijs werkcolleges en zet
hij de lijn uit om de juiste positie te bepalen voor 013 in het onderwijsgebied.

Wat is je favoriete boek?

Pfoe, dat vind ik erg moeilijk. Ik lees mijn hele leven al veel. Als kleine jongen
maakte het boek van Thea Beckman, Kruistocht in Spijkerbroek, veel indruk.
Later waren het de boeken van Ronald Giphart. Inmiddels lees ik graag spannende Thrillers. Stieg Larsson en dat soort schrijvers. Ook gaat mijn interesse
uit naar psychologie.

Cultuurteelt
Gijs werkt onder andere samen met de Nieuwste School aan het programma
cultuurteelt. Dit is een jaarlijks terugkerend cultureel evenement. Leerlingen
worden uitgedaagd alleen, in duo’s of in groepen een act te maken die zoveel
mogelijk authentiek is én die aansluit bij een thema. De acts zitten altijd vol
muziek, dans, fashion, theater, entertainment, toneel, dj, zang, acrobatiek,
freestyle enz. De wijkkrant zal op een later tijdstip meer aandacht besteden
aan het prachtige programma Cultuurteelt.

Wat is je favoriete muziek?

De beste band is wat mij betreft The Red Hot Chili Peppers. Die muziek is door
mijn hele jeugd heen getrokken. Zeker in de tijd met hun vorige gitarist John
Frusciante. Beste nummer is “I could have lied”.

Waar mag je mij ’s nachts voor wakker maken?

Alsjeblieft! Laat me ‘s nachts maar gewoon met rust. Slapen is veruit de allerfijnste bezigheid. Ik had graag beroepsmatig slaper of gaper geworden.

Wat vind je de mooiste plek in de omgeving?

Dat is op zondagmorgen in alle vroegte een wandeling door Moerenburg! En
in de stad zit ik graag op een bankje aan de Piushaven. Er is zoveel positiefs
gebeurd rondom de haven. Zowel in de bouw als in bestrating. Het is een heerlijke plek geworden. Ook is de Korte heuvel met volle terrassen een fijne plek.

Wie zou je weleens willen ontmoeten en waarom?

Ik ben gek van waterpolo en bijzonder geïnteresseerd in het coachen van mensen en groepen. Daarom zou ik graag een biertje drinken met Robin van Galen.
De huidige bondscoach van het mannenwaterpolo won destijds onverwachts
goud met de Nederlandse dames. Ik zou graag van hem leren.

Gratis kaartjes
Steve-O werd wereldwijd
bekend vanwege zijn aandeel
in het MTV-programma Jackass
waar hij samen met Johnny
Knoxville, Wee Man en alle
Jackass-kornuiten de gekste
stunts uithaalde. Hij liet,
om maar een aantal opzienbarende acties te benoemen, zijn
bilnaad dicht nieten, een infuus
met pure vodka aanleggen en
zichzelf half dood taseren.

bijzonder overnachten

op twee
Wil jij kans maken
ze doldwaze,
vrijkaartjes voor de
show op
topentertainment
twoord dan de
21 december, bean
volgende vraag:
ende Steve-O
Welk beroep beoef et het
km
voordat hij doorbra
s?
programma Jackas
voor 15 december
Stuur je antwoord
oningshaven.eu
naar wijkkrant@k

lekker eten

klein vergaderen

laten verrassen

Wat zou je veranderen als jij burgemeester van Tilburg zou zijn?
•

•

Ik zou de binnenstad meer autovrij maken. Ik vraag mij echt af of er zoveel
verkeer door het centrum van Tilburg moet om op plaats van bestemming
te komen.
Verder zou ik de collectieve tuin van Stadstuinderij Piushaven een definitieve plek geven en verder financieel ondersteunen. Ze doen leuke dingen
en horen inmiddels helemaal op deze plek. Het zorgt voor een welkome
afwisseling in het straatbeeld rondom de haven.

Waaraan zou jij je laatste tientje uitgeven?

Aan een laatste rondje met vrienden in de kroeg, proostend op het leven.

Wil je verder nog iets kwijt?

Nou..ik heb nog een garage vol met rotzooi. Oud speelgoed van de kinderen,
dus…

Aan wie zullen we deze vragen de volgende keer stellen?

Ik draag Cindy Heesbeens voor. Cindy woont bij mij in de straat en heeft zich
ontpopt als een markante persoonlijkheid in deze buurt. Als voormalig eigenaar
van kinderdagverblijf Duimelijntje en het afgelopen jaar met haar roze ijscokar
kent iedereen haar. En ze heeft altijd wel iets te vertellen.

Hoevenseweg 2 Tilburg

www.villapastorie.nl

Heup- en liesklachten21e jaargang
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De podotherapeut vertelt...
De heup is het gewricht dat het
bovenbeen verbindt met het
bekken. De heup bestaat uit
een heupkom, onderdeel van
het bekken en een heupkop,
onderdeel van het bovenbeen.
Heupklachten kunnen op alle leeftijden
voorkomen. Bij kinderen zijn deze vaak
aangeboren of verworven:
• Heupdysplasie: aangeboren afwijking
waarbij de heupkom niet volledig is
gegroeid waardoor de heupkop niet goed
in de kom past.
• Ziekte van Perthes: het ontstaan
hiervan is nog niet bekend, maar hierbij
sterft de heupkop af (waarschijnlijk ten
gevolge van verminderde of geen doorbloeding) waardoor deze vervormd en
niet meer in de kom past.
• Afglijden van de heupkop ter hoogte
van de groeischijf.

Trix van Leeuwe
Footmore Podotherapeuten
Kruisvaardersstraat 32E
010 2183001

Op latere leeftijd zijn de klachten meestal verworven met als
meest voorkomende oorzaken:
•
•
•
•

Slijtage/Reuma
Beenlengteverschil
Fractuur/breken van heup als gevolg van een val of osteoporose
Standsafwijkingen in rug, bekken en/of voeten

Andere voorkomende klachten zijn:
Bewegingsbeperking, gewrichtsstijfheid, instabiel gevoel bij lopen,
slijmbeursontsteking (bursitis), ontstekingen van spieren, gewrichtspijn,
krakende geluiden tijdens het lopen, zwelling of pijn in de lies of bil.

Podotherapeut
De podotherapeut kan bij heupklachten eigenlijk iets betekenen als de oorzaak
ligt in standafwijkingen en/of een beenlengteverschil. De standsafwijkingen
zullen, indien mogelijk gecorrigeerd worden, evenals een eventueel beenlengteverschil wat gecompenseerd kan worden. Bij aangeboren afwijkingen of
oorzaken als slijtage, reuma of een breuk, zal een orthopeed of reumatoloog de
klachten behandelen.

Directrice
Anette van der Velden
~
“Wij leggen verdieping in de omgang met

De fysiotherapeut vertelt...
De beide heupen van de mens
zijn de twee grootste
gewrichten die we hebben.
De heup is een perfect kogelgewricht,
d.w.z. het is een ronde kop die in
principe precies in een ronde kom
past. Vanaf de leeftijd dat een peuter
rechtop gaat lopen komen er grote
krachten op de heup, maar normaal
gesproken is daar het heupgewricht
goed tegen bestand. Vanaf het vijftigste jaar zijn er lichte slijtageverschijnselen (artrose) te zien op röntgenfoto’s die als normaal te beschouwen
zijn en die bij het ouder worden verergeren, maar geen klachten hoeven
te geven. Met normaal gedrag heeft
de mens van deze artrose geen last,
maar in dat woordje normaal schuilt
ook het gevaar. Overgewicht, te weinig
bewegen, te zwaar werk of een slechte
heupstand vanaf de geboorte kunnen
op latere leeftijd spelbreker zijn.

de kinderen zoals ouders het in de opvoeding
graag terugzien. Wat je nu leert, neem je altijd
mee en in onze beschermde omgeving staat de
wereld wat dat betreft open. Niet omringd door
felle prints en bakken vol met plastic speelgoed,
maar door de prikkels die om je heen vanzelf
ontstaan. Dat maakt Sterre Kinderopvang
Jip & Janneke net zo fijn als thuis.”

Ton de Kort
Flenter Fysiotherapie
Kruisvaardersstraat 32B
013 5366289

Bij heupklachten, die zich vaak uiten in bovenbeen- en/of liesklachten, zal de
fysiotherapeut een onderzoek doen om te kijken waar de oorzaak van de klacht
ligt, om daarna, soms in samenspraak met de podotherapeut, een oefenprogramma op te stellen. Soms wordt in overleg met de huisarts een röntgenfoto
aangevraagd of een consult met de orthopeed overwogen.

KOM BINNEN
KIJKEN!
Onze virtuele
tour staat op
de website.

Net zo fijn als thuis
Jip & Janneke Kinderopvang Tilburg Zuid | Ringbaan Zuid 255 | Tel: 013 580 98 88
www.netzofijnalsthuis.nl - www.sterrekinderopvang.nl/jipenjanneke
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“De Piushaven is uniek”

Tekst: Marianne van Wezel
Fotografie: Hans van Dongen

Het liefst woon ik aan zee, maar dat kan niet in Tilburg.
Toen er een huis vrij kwam aan de Piushaven, was ik meteen
verkocht. Dat is nu zo’n twintig jaar geleden.
Ik wist indertijd niet dat dit gebied nog zoveel mooier zou worden. Nog meer
dan ik is Harrie Embrechts verguld van de ontwikkelingen rondom de Piushaven. Als kind al doolde hij hier rond en rende langs het water. Wat ouder ging
hij bij de verkenners, het voetballen, de biljartclub. Hier ook ging hij dansen en
vond er zijn geliefde.
Harrie loop je hier gemakkelijk tegen het lijf. Zijn rondje begint in de Barkstraat, waar hij al heel lang en heel graag woont. In het ene café leest hij zijn
krantje, in het andere pakt hij zijn kopje koffie. Vaak eindigt het bij café
Burgemeester Jansen, het oude café Havenzicht, en wel met een biertje.
De Piushaven werd geopend in 1923. Textielfabrieken waren er al.
Tientallen jaren wachtte Tilburg op zijn verbinding via water. De Piushaven
werd een levendig gebied, vol bedrijvigheid. Harrie schudt het zo uit zijn mouw,
de bedrijven mét de namen die erbij hoorden. De ijzergieterij natuurlijk, de
lakenfabriek, de pastoriekerk, de bouwbedrijven, autohandelaren, de regen
kledingfabriek, het benzinestation. Daar staat mijn huis nu.
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Tilburgse Taol: Dislèksie òf stèùfzaand?
Hij waar en beroemd èn berucht
koolooniejaol bestuurder van de
ABC-eilande (Aruba, Bonaire èn
Curacao). In 1645 proomooveerdenie tòt Dierèkteur Ginneraol van de
Nederlandse kooloonie Nieuw-Nederland in Amerika. Dè duurde tòtdè
de kooloonie meej hil zen hèbbe èn
haawe wier verooverd dur de Èngelse troepe. Vanaaf die tèèd hiette et
hêele gedoetje daor New-York.

Jos de Beer
Jao, Peter Stuyvesant (1611-1672),
waar ene hêele hôoge pief. Der is
dèrrom ok en Suske èn Wiskestripverhaol oover hum geschreeve: De stugge
Stuyvesant. Èn der bestao en siegrèttemèèrk meej zene naom. Straote èn
plèène zèn nòr hum vernoemd. Bevobbeld in Amerika in New-York. Daor hèdde
de Stuyvesant Street. In Nederland kunde in Leeuwarden, in Amsterdam, in
Haarlem èn in Amersfoort zôomar de Stuyvesantstraat inlôope. Èn in den Haag
hèbbe ze et Stuyvesantplein.
Tilburg komt nie veur in dè riske. Hoe kan dè naaw zudde zègge, want we
hèbbe in Tilburg werèchteg wèl en plèèn dè haorinder hiet as dè plèèn daor in
den Haag. Dè klòpt himmòl mar ge schrèèftet aanders: Stuivesantplein. Wè
naaw wir: Hèbbe we hier te maoke meej ene geminteleke straotnaomenamtenèèr meej dislèksie òf isser iets aanders òn de haand.
Waarschijnlek et liste. De naom Stuivesant komt in de geminteleke pepiere al
vanaaf 1760 veur. Daorin wòrt geschreeve oover “de wèg oover Stuivesant”. Et
zo zôomar kunne zèèn dè dè daor toendertèèd en dèùngebiedje òf en woonwèkske waar.

Harrie aan de bar bij Burgemeester Jansen

Et Stuivesantplein. Geduurende de twidde wèèreldollòg in 1942 wierder en
gaorkeuke opgestart. Laoter, nò den ollòg, kwaam et sirkus daor hullie kunste
laote zien. In 1968 zaat et Cobbenhagencollege nòg en paor jaor op et plèèn.
Èn veul laoter in 2014 wier et plèèn oovernuut opgekaaliefaaterd. Dè oovernuut opkaaliefaateren èn de allegeduurege tèèd zörregden derveur dèt plèèn
en park wier. Tussenbaaje ha de geminte in 2007 en plèènopzichter òngesteld:
Ôome Jan van Laak.

Hechte buurt
Café Havenzicht was een van de eerste gebouwen in het gebied. Vanaf 1924
was het dé plek voor de schippers, de werklui én voor de buurt. Hier kwam
het verenigingsleven tot bloei. Bij het café hoorde ook de weegbrug. Het goed
voor de stad werd daar gewogen. Harrie weet nog dat “wie zich misdroeg in het
café, niet meer op de weegbrug mocht”. Het onderling vertrouwen zag hij ook
tijdens de oorlog. Er waren onderduikers in het café. De Duitsers die ook in het
café kwamen zouden daar nooit achter komen.
Ook vooraan in het verzet stond Harrie toen er op de hoek van de Barkstraat
een hoerentent kwam. Met de buurt spanden ze dusdanig samen dat “de klanten er niet meer naar binnen durfden¨. De fik ging erin en de tent heeft één
dag bestaan. Volgens Harrie is het nog steeds een hechte buurt.

Stemvork
Een mooi open water, met een lange pier in het midden, als een stemvork.
Zonder dat de buurt het in de gaten had, werd het bovenste stuk van de stemvork dichtgegooid, de huidige flats. Toen de buurtbewoners in de gaten kregen
wat de gemeente van plan was “gingen we er met de buurt voor liggen”.
“Ik stond voorop” zegt Harrie stoer, alsof het gisteren gebeurde. Dit waren de
jaren tachtig en negentig. De bedrijvigheid liep al lang terug. Het gebied lag er
verlaten en donker bij. De gemeente dacht slim te zijn en er een verkeersverbinding van te maken. ‘Ech nie’ zeiden de buurtbewoners. De Piushaven was
uniek. In plaats van met de rug naar de haven, moest de stad juist weer een
open verbinding met het water krijgen. De gemeente, de projectontwikkelaars,
allemaal gingen ze om. Dit zou een mooi nieuw bruisend gebied worden. Deze
ontwikkeling werd onomkeerbaar na het MariVin in 1998, waarmee 75 jaar
Piushaven werd gevierd, voortgetrokken door actieve wijkbewoners.
De Piushaven is hét thema van Harrie. Hij hoopt dat hij de 97 jaar mag halen,
net als zijn moeder. Hij hoopt dat hij nog lang zijn rondje kan maken, langs
zijn krantje in de ochtend bij het ene café, zijn kopje koffie bij het andere en
natuurlijk nog zijn biertje bij het ‘oude’ café Havenzicht, nu Burgemeester
Jansen. Daar vertelt hij zijn verhalen en houdt de geschiedenis levendig.

Foto: Luc Houet
Dur de nôodege ooverlaast van plèkkers èn indrink-tjèppers ha de geminte in
2011 en genòtmiddelverbòd ingestèld. Dè betêekent: Gin wied, gin alkoohòl
meej de daorbij beheurende glaoze èn flèskes, èn gin loslôopende honde. De
losvliegende zwart-ròsse zaandbieje mochten blèève. Et park zieter naaw gelikt
èùt, meej en trapvèldje zonder rubbergranuulaat, en verkeersplèèn èn en kènderspeulwaajke.
Tussenbaajen is ôome Jan meej pesjoen gegaon èn is zijn wèèrk oovergenoome
dur de Algemeene Plòtsleke Vèròrdening, artiekel 69. Daordur ist nie gezèlliger gewòrre op et park. Wè wèl gezèllig waar, was et afscheidsfist dè Jan heej
gegeeve. De hattie gròfwèg zèlf betòld öt de opbrèngste van et staosiegèld van
dur hemzèlf opgerömde leege flèsse èn van gevonde wietverpakkinge.
Om te vermije dè Jan, die al èllef jaor allêeneg is, in en zwart gat kuukelt, hèbben de bezörgde buurtbewooners en aksie gestart. En heuse deetingsaksie: Jan
èn Allevraaw. Ammòl meej de bedoeling om Jan òn de vraaw te brènge. Naaw
mar bidden èn pèrmeteere dètter enen opvolger van Jan öt vortkomt.
Jòs de Bèèr

21e jaargang
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Tekst en fotografie: Luc Houet

Hoe zag het er hier honderd of vijftig jaar geleden uit?
Benieuwd? Het Regionaal Archief Tilburg bevat een schat aan
foto’s. In de rubriek ‘van toen tot nu’ laten wij zien hoe het was
én hoe het nu is.
Halverwege de jaren dertig van de vorige eeuw vestigde zich aan de Groenstraat de kinderwagenfabriek van Mutsaerts. De kinderwagens rolden uit een
fors bedrijfspand op de hoek van de Groenstraat en de Broekhovenseweg.
Op 21 september 1950 verwoestte een grote brand de fabriek en legde het
pand compleet in de as. De huizenhoge vlammen kunnen sommige buurt
bewoners zich misschien nog wel herinneren. Wat de brand overliet is destijds
gefotografeerd en is nu nog terug te zien op de website van Regionaal Archief
Tilburg. Ik koos voor een archieffoto zonder verkoolde resten. En ik wil je ook
de prachtige ontwerpen van de kinderwagens van weleer niet onthouden.

Valt het jou ook op dat er geen
boodschappen onderin konden?
In de jaren tachtig verhuisde het
bedrijf naar Goirle. Onder de naam
Mutsy is het daar nog steeds actief.
Van wat er sindsdien gebeurde op de
bedrijfslocatie weet ik niet alles. Ik
weet wel dat er een tijdje een supermarkt gevestigd was onder de naam
“Lekker en Laag”. Deze supermarkt
is weer overgenomen door Jumbo
zoals je op de foto van nu kunt zien.

Foto: Regionaal archief Tilburg

Dagelijks rollen meerdere Mutsy
kinderwagens over de drempel het
pand uit. Goed gevuld met boodschappen onder de wagen en een
tevreden peuter daarbovenop.

Foto: Regionaal archief Tilburg

Manueel therapie
Kinderfysiotherapie
Oefentherapie
Rugklachten
Rug scholing
Dry needling
Sportmassage
Sportblessures
Sportbegeleiding
Sportspreekuur
Oedeemtherapie
Beweegprogramma’s
Massage
Medical taping
Medische fitness
Fysiotherapie bij etalage benen
Psychosomatische fysiotherapie
Fysiotherapie bij long klachten
Oefentherapie bij Parkinson

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

WIJKNIEUWS
Afvalruimen door The Grass Company
Tijdens een bezoekje aan The Grass Company
aan de Piusstraat (Ochtendgloren) maken wij
als gemeente Tilburg kennis met Gijs en Bram.
Zij vertellen ons hoe het is om een coffeeshop
te runnen in de stad. Er zijn veel regels: over
wie er binnen mag, over legitimatie en over
het voorkomen van overlast. De coffeeshop
doet veel om overlast te vermijden. Ze onderhouden contact met hun omgeving, ze gaan
parkeeroverlast tegen en er wordt iedere dag
een ronde door de buurt gelopen om zwerfvuil
te prikken.

Dit zijn initiatieven die de gemeente graag
ondersteunt maar waar we weinig aan toe
kunnen voegen. Aan het eind van ons gesprek
maken we afspraken om contact te houden en
om prullenbakken te plaatsen zodat de losse
vuilniszakken niet meer nodig zijn. Heel soms is
ons werk best eenvoudig.

Twentestraat
Bouw van project Aan de Waterkant; de bouw van Fase C is gestart. Aanleg
buitenomgeving vanaf december 2016 tot april 2017. Het ontwerp voor toren fase
D en woningen fase E is gestart. De nieuwbouw (TIWOS) van 26 woningen aan de
Twentestraat zuidzijde is in volle gang.Op dit moment worden ook riolering en
bouwweg voor dit bouwdeel aangelegd. Inrichting openbare ruimte start in combinatie
met Piushavenpark Zuidoever (gedeelte tussen Betuwestraat Ringbaan Oost en
Meijerijbaan) in najaar 2016.

Aabe-complex
De nieuwbouw tweede fase van gebouwen langs de Wethouder Baggermanlaan is in
gebruik. Het laatste deel langs de Wethouder van Ierlandstraat wordt verbouwd.
Naar verwachting zal alles van Aabe in juni 2017 gereed zijn.

Havenpark zuidoever

Wisseling van
wijkregisseur

Het is zo leuk: met je (klein)kind de eenden
of zwanen voeren in de Piushaven. Maar een
dringend verzoek van de gemeente is: doe het
niet. Daarvoor zijn twee belangrijke redenen:

In juni dit jaar heeft er een gemeentelijke ‘wisseling van de wacht’ plaatsgevonden bij het team
Wijken van de gemeente.
Bianca van Oirschot en
Marjo van Velthoven zijn
van werkterrein gewisseld. Chris Liebregts is
voortaan wijkregisseur in
Hoogvenne. Chris: “Mijn
werk omvat naast de
wijk Hoogvenne ook de
Piushaven, het Veemarktkwartier, de stations- en Spoorzone.
Allemaal plekken waar de komende jaren nog
veel ontwikkeld wordt. Ik vond het na 12 jaar
Reeshof tijd om uit mijn comfortzone te stappen.
Marjo, Bianca en ik waren er dan ook snel uit om
van werkterrein te wisselen.”

Woont u in de directe omgeving van de haven,
dan raden we u ook aan te zorgen dat er in uw
achtertuin geen eten voor ratten te vinden is.
Voer bijvoorbeeld geen vogels op plaatsen die
voor ratten bereikbaar zijn en ruim rommelige
plekken in de tuin op. Heeft u last van ratten
neem dan contact op met gemeente Tilburg,
telefoon 14013.

Ontwikkelingen rondom de Piushaven

Aanleg van straten, parkeerplaatsen en groen in de eerste fase is gereed. De
realisatie van het appartementencomplex langs Ringbaan Oost is in volle gang. De 16
kadewoningen langs Ringbaan Oost worden eind 2016 in gebruik genomen. Aanleg
openbare ruimte in tweede kwartaal 2017 na afronding van bouwactiviteiten. Het
havenpark Zuidoever tussen Hoevenseweg-Ringbaan Oost wordt aansluitend aangelegd.
Het complex De IJzergieterij wordt in november 2016 opgeleverd.

Eendjes voeren?
Liever niet!

Rattenoverlast
De laatste tijd krijgt de gemeente meer meldingen over ratten in de Piushaven. De beste
manier om overlast van ratten te voorkomen is
zorgen dat er niets te eten voor ze is. Omdat er
meer brood wordt gestrooid dan de eenden op
kunnen, is er genoeg eten voor de ratten.

Werk in uitvoering

Lourdesplein

De buurt is hier blij mee, omdat The Grass Company niet alleen het afval van hun eigen klanten
opruimt, maar ál het zwerfafval dat ze tegenkomen. Zo is er achter de Broekhovense kerk een
pleintje waar geregeld hangjongeren verblijven.
Op verzoek van een buurtbewoner nemen ze
dit pleintje mee in hun dagelijkse rondje. Inmiddels hangt er om de dag een nieuwe vuilniszak
zodat de hangjongeren hun afval niet op straat
gooien. De omwonenden zijn erg blij dat hun
omgeving schoon blijft en The Grass Company
werkt in een tevreden buurt.

Gezondheid van de vogels
Watervogels eten van nature planten. Als ze
te veel brood eten, is dat ongezond. Er is in
en rond de haven meer dan genoeg gezond
voedsel voor de vogels, ook in de herfst en de
winter.

Berichten van de gemeente

Gaan we je vaak zien in onze wijk?
“Veel van ons werk gebeurt achter de schermen,
maar natuurlijk niet alles. Uiteraard ben ik zo
mogelijk aanwezig bij belangrijke ontwikkelingen
en zal ik zeker ook regelmatig pogen vergaderingen van wijkraad, buurtpreventie en andere
bewonersinitiatieven bij te wonen.”
Uitdaging?
“In Hoogvenne liggen uitdagingen, zoals parkeeroverlast of de herinrichting van de Tivolistraat.
Volgens mij is er ook wel wat behoefte aan meer
speelgelegenheid voor de kinderen. Voor mij is
het de kunst om daar in samenspraak met de
bewoners goed uit te komen.”
Chris is bereikbaar op werkdagen via ( (013) 542
88 64 of per mail via chris.liebregts@tilburg.nl.

Het definitief ontwerp is vastgesteld en gepresenteerd op een informatieavond.
De uitvoering is in fases vanaf 2016 tot 2018. Het plan ‘Vendelierskade’ is in de
aanbestedingsfase. De uitvoering is ingepland vanaf januari 2017.

Havendijk noord (Lanciersstraat - Prinsenhoeven)
De beplanting wordt dit najaar aangelegd. Het plan Stadskade zal in november in
verkoop gaan. De bouw is in 2017.

Sint Josephstraat
De beplanting wordt dit najaar aangelegd.

Prinsenhoeven
De uitvoering is in volle gang. Oplevering is gepland medio december 2016.

Tivolistraat
Het Voorlopig ontwerp is gepresenteerd aan de straat. De nieuwe aanleg is gepland in
1e halfjaar 2017.

Veemarktkwartier
In het Veemarktkwartier zijn nieuwe bouwontwikkelingen direct achter de Midi gepland.
De openbare ruimte wordt in 2016 opnieuw ontworpen. De bestrating zal tijdelijk
worden aangepast. Het laatste deel direct achter Midi wordt waarschijnlijk medio
2018/2019 aangepakt.

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 regenwater tijdelijk wordt
gebufferd. Het water kan infiltreren in de bodem of het stroomt geleidelijk weg naar
de omliggende sloten en beek. Het werk is in uitvoering.

Meer informatie

Kijk voor informatie over de Piushaven op de website www.piushaven.nl. Actuele
informatie over wegwerkzaamheden kunt u ook vinden via www.tilburg.nl/
wegwerkzaamheden

Contact

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

In de wijk Jeruzalem ligt een nieuw voetbalveldje
dat er door de inspanningen en de lange adem
van bewoners gekomen is.

Marc van Akkeren, omgevingsmanager Hoogvenne, Piushaven Noord en Moerenburg:
marc.van.akkeren@tilburg.nl of via 013 - 542 9077.
Chris Liebregts, wijkregisseur Hoogvenne en Piushaven Noord:
chris.liebregts@tilburg.nl of via 013 - 542 8864.
Tamira Waszink, omgevingsmanager Fatima, Jeruzalem, Broekhoeven en Piushaven Zuid:
tamira.waszink@tilburg.nl of via 013 - 542 8682.
Anthonie Quispel, wijkregisseur Fatima, Jeruzalem, Broekhoven en Piushaven Zuid:
anthonie.quispel@tilburg.nl of via 013 - 542 9495.
Berry Simons, omgevingsmanager Noodopvang Jozefzorg
noodopvang@tilburg.nl 013-5495437

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

LEVEND PODIUM VAN TILBURG

Winter in de Piushaven
Ook in het najaar en de winter is er veel te beleven in de Piushaven.
Een paar hoogtepunten om in je agenda te zetten:

Cultuurzondagmiddagen bij Falcon
De komende maanden is er steeds een ande
re culturele discipline, in samenwerking met
culturele partners uit de stad, in het fraai ge
renoveerde en sfeervol ingerichte Falcon pand
aan de Piushaven.

Martin Huijbregts van Falcon en Fiori: “Als
initiator en eigenaar willen we de kwaliteit en
diversiteit die de ondernemingen binnen Falcon
uitstralen en ook uitdragen in niet commerciële
culturele activiteiten. En een bijdrage leveren
aan het Piushaven programma in de winter
zodat een breed publiek op een toegankelijke
manier kan genieten van muziek, zang, dans,
cabaret e.d. in een intieme huiskamerachtige
setting”.

Te verwachten:

InZicht
Wonen in de
Piushaven
Wonen in de Piushaven
Piushaven verbindt het centrum van Tilburg met het
buitengebied Moerenburg.
In deze gebiedsontwikkeling
worden circa 1500 nieuwe
woningen gebouwd, verdeeld over verschillende
bouwprojecten.
Aan de Waterkant
Bij dit woningbouwplan zijn
blok A en B opgeleverd. De
bouw van blok C is in volle
gang. De planvorming voor
Blok D (appartementen) en
de verkoop van blok E zijn
gestart.
In het gebied wordt een
gevarieerd aanbod aan woningen en appartementen
gerealiseerd.

27 november 2016: November Music
22 januari 2017: De Link met onalledaagse kamermuziek
19 februari 2017 : Cabaret met Braboneger en Boy Jonkergouw
26 maart 2017: Studenten Fontys conservatorium

Geïnteresseerd? Of op de
hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Kijk op
www.aandewaterkant.nl.

Kaartverkoop: Kaarten kunt u reserveren bij EethuisTwintig.
Kosten € 10 incl. koffie/thee met bonbon.
Email: info@eethuistwintig.nl o.v.v. Falcon cultuurzondagmiddag.

Ontwikkelaar: Triborgh Gebiedsontwikkeling.

Piushaven Lichtjesfeest 2016

Zaterdag 10 december van 20.00 tot 23.00 uur
Voorafgaande om 19.00 uur een lampionnenoptocht voor de kinderen

Kom tijdens de koude winterdagen warm thuis in de Piushaven.
Geniet van een sfeervolle avond vol licht, muziek, verhalen en ge
dichten.
Op 10 december is de haven een sfeervol verlicht decor voor een bijna kilometer
lange, doorlopende culturele voorstelling in een winterse sfeer. Op circa 20 locaties
aan de kade, op enkele schepen van de Tilburgse museumhaven, op terrassen, de
Love Boat, in huifkarren en bij ondernemers buiten en binnen kan het publiek geni
eten van uiteenlopende optredens en voorstellingen. Allemaal hebben ze één ding
gemeen: liefde, licht en warmte!
Op alle locaties kunnen de bezoekers zich warmen aan de vuurkorven, een warm
drankje, het samenzijn met buurt en stadsgenoten en optredens die je raken.
Variërend van dichters tot akoestische muziek en theater.

Oorsprong

De oorsprong van het Lichtjesfeest Piushaven ligt bij Stichting Thuishaven Tilburg,
die 15 jaar geleden begon met het verwelkomen van de winterse fakkeltocht van
de KanoClub Tilburg. Het groeide uit tot een gezellig evenement dat jarenlang
plaatsvond rondom de korte havenarm en aan de zuidkant van de Piushaven. Binnen
Stichting Thuishaven Tilburg werken vrijwilligers uit wijk en stad sinds 1997 samen
om de Piushaven in wijk en stad te promoten en verbinding te maken tussen de
mensen. De locatie van het Lichtjesfeest is verplaatst naar voornamelijk de noord
kade. Het programma loopt van Burgemeester Jansen t/m Villa Pastorie.
Let op: alle kinderen krijgen via de scholen informatie over de lampionnenoptocht.

Dus… ook tijdens de winter is het warm in onze Piushaven!

Judith van Loon
Programmacoördinator Piushaven Levend Podium

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

Stadskade
In het plan Stadskade, voormalig Cementbouw terrein,
worden ongeveer 40 woningen gerealiseerd; zowel
appartementen als grondgebonden gezinswoningen. De
ontwerpen zijn definitief en
de verkoop start op 22 november a.s. Naar verwachting start de bouw in het
eerste kwartaal van 2017.
Geïnteresseerd? Of op de
hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Kijk op
www.nieuwbouw-stadskade.
nl.

Ontwikkelaar: BPD Ontwikkeling.
De Koopvaardij
Op de kop van de haven, op
de plek van het voormalige
pand van de Harense Smid
en de vier eerste woonhuizen aan de Koopvaardijstraat, verrijst vanaf begin
2018 een appartementencomplex dat de Piushaven
en het stadshart gaat verbinden. Acht appartementen
worden verhuurd in de sociale sector, in de top komt
een penthouse.
Geïnteresseerd? Of op de
hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Kijk op
www.de-koopvaardij.nl.
Ontwikkelaar: Wilborts &
Looijkens
AaBe Fabriek
De voormalige Wollenstoffenfabriek AaBe wordt
herontwikkeld tot een uniek
winkelcentrum. De historische en monumentale
kwaliteit wordt behouden
en hersteld. De bouw van
de 2e fase is opgeleverd. De
gehele herontwikkeling is
gereed medio 2017.
Meer informatie: www.
aabefabriek.nl.
Ontwikkelaar: Rialto Vastgoedontwikkeling
Lourdeskade
De gezinswoningen in het
binnengebied zijn bewoond.
Eind 2015 is de bouw van
het appartementencomplex
gestart en het laatste onderdeel, de bouw van de 16
eengezinswoningen langs
de Ringbaan Oost, is medio
2016 gestart.
Geïnteresseerd? Of op de
hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Kijk op
www.lourdeskade.nl.

Galjoenstraat Noord
In dit deelgebied zijn twee
naast elkaar gelegen plannen in ontwikkeling. Voor
het eerste plan (muziek
wonen) is inmiddels een
planteam actief.
Geïnteresseerd? Of op de
hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Kijk op
www.muziekwonen.nl.
Informatie over het tweede
plan volgt binnenkort.
Van Havenpark naar Landschapspark Moerenburg
De oevers van het water zijn
ingericht om prettig te wandelen langs het water. Langs
deze groene wandelpaden
van het Havenpark loopt
u zo de stad uit en Landschapspark Moerenburg
in. U kunt daar wandelen,
paardrijden etc. Kijk voor
meer info op www.moerenburg.info
Het havenpark Piushaven
wordt gefaseerd aangelegd;
voor de zomer van 2016 is
het laatste deel van de noordoever gereed gemaakt.
De werkzaamheden aan de
zuidoever aan de havenkom
en de zuidoever bij Nieuw
Jeruzalem starten eind
2016. Bij de aanleg van het
havenpark zal de verbinding
tussen Jeruzalem en de Werf
worden gerealiseerd d.m.v.
van een handbediend pontje
die medio april in gebruik
worden genomen zal worden.
Horeca paviljoen De Middenpier
De ontwerpen voor het restaurant aan de Middenpier
(havenkom) zijn definitief.
Het restaurant zal voorzien
worden van een publiekelijk
dakterras. Naar verwachting
zal de bouw begin 2017
starten.

Ontwikkelaar: Van de Ven
BV
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Openingstijden Informatiecentrum
Dinsdag 14.00 - 16.00 uur
Woensdag 9.00 - 12.00 uur
Donderdag 14.00 - 16.00 uur

info@piushaven.nl
Twitter: twitter.com/piushavenpodium
Facebook: facebook.com/piushaven
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‘Voor altijd jong’ op basisschool Fatima
Wat deden die oma’s op basisschool Fatima op 5 oktober……
Voor de opening van de kinderboekenweek kwamen zij vertellen over vroeger,
over de tijd dat zij zelf jong waren! Ook werden er wat liedjes van vroeger
gezongen en werd er een stukje voorgelezen.
Het thema van de kinderboekenweek is dit jaar ‘voor altijd jong’, hierbij staan
opa’s en oma’s centraal. De komende weken zal er in de klassen veel tijd
besteed worden aan het promoten van kinderboeken en gaan de kinderen zelf
op ontdekking naar leuke boeken zodat ze ervaren dat lezen leuk is.
De oma’s die op basisschool Fatima op visite kwamen vonden veel dingen erg
veranderd, maar één ding was hetzelfde gebleven: het enthousiasme van de
kinderen!

nov 2016

Kindercampus Panta Rhei
U heeft vast dat mooie gekleurde gebouw aan de Piushaven al
eens gezien! Daar huist onder andere het kinderdagverblijf van
KinderCampus Panta Rhei.
Onze kindercampus bestaat verder uit een basisschool en een naschoolse
opvang. We zijn zelf trots op onze mooie KinderCampus en zoeken elkaar
steeds vaker op om samen te werken aan de doorgaande lijnen: van KDV naar
school en van school naar BSO.

Wat we dan al doen? Dit bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•
•
•

Er wordt door basisschoolkinderen voorgelezen aan peuters.
Peuters komen al regelmatig kijken bij de kleuters van de school.
Kleuters gaan af en toe weer eens lekker spelen bij het KDV.
Er worden rondleidingen gegeven voor kinderen van de basisschool in het
kinderdagverblijf.
Het hele team heeft samen overleg.
Voor het organiseren van festiviteiten zijn er gezamenlijke werkgroepen.
Activiteiten die na schooltijd worden georganiseerd, worden voor de hele
Campus georganiseerd.

U vindt al onze gegevens op onze site van Kindercampus Panta Rhei en bent
van harte welkom om bij ons langs te komen.

Meer muziek in de klas
Om meer muziek in de klas te krijgen, heeft een enthousiaste
en muzikale ouder van twee leerlingen van kindercampus
Pendula het initiatief genomen om een liedje te schrijven.
Niet zomaar een liedje! Het moest een liedje zijn wat speciaal voor kinderen
van de bovenbouw van Pendula gecomponeerd is, door hen gezongen kon worden én wat ingezonden kon worden aan de BZT show. Wat gaaf om te merken
dat aan alle drie de ‘voorwaarden’ inmiddels voldaan is. Deze jongens en meiden hebben meegedaan aan de zenuwslopende voorrondes van deze te gekke
muziekshow en zijn door naar de halve finale! Vrijdag 2 december gaan zij,
deze keer vergezeld van de hele groep, met de bus opnieuw naar het Mediapark in Hilversum om als een van de laatste 30 groepen uit heel Nederland (!)
voor een professionele jury hun nummer ‘Hou jij van muziek?’ op te voeren.
Deze 10 toppers zingen en dansen hopelijk ook dan weer het dak er af!
Wil je dit vrolijke liedje beluisteren en bekijken? Ga dan naar bspendula.nl,
tik ‘muziek’ in de zoekbalk in en ga naar ‘BZT show’. Veel kijk- en luisterplezier!

Panta Rhei
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Werken bij La Poubelle:
Merijn (20) loopt stage
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Tekst: José de Jonge
Fotografie: Toon van Kaam

Merijn studeert HRM aan Fontys in Tilburg. HRM staat voor
Human resource management, oftewel personeelsmanagement.
Ze is derdejaars en loopt voor een half jaar stage bij La Poubelle
op de afdelingen personeelszaken en individuele begeleiding.
Dat Merijn bij La Poubelle is terechtgekomen is geen toeval. ”Nee, ik heb heel
bewust gekozen voor La Poubelle. Toen ik drie jaar geleden van de middelbare
school kwam, kon ik moeilijk kiezen welke studie ik moest gaan doen.
HRM leek me leuk, maar dan niet alleen het personeelswerk, maar wat me daar
vooral in trok was de sociale kant, het bezig zijn met mensen, ze helpen en
begeleiden. En dat is dus precies wat ik hier doe.”

Koopavond en Repair Café

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: 9.00 uur tot 18.00 uur
Zaterdag: 10.00 uur tot 17.00 uur
T 013 54 39 222
E info@poubelle.nl
Gratis ophaalservice

Het Repair Café bij La Poubelle
biedt je eens per maand de
gelegenheid om gezamelijk
sleutelend de wegwerpmaatschappij te lijf te gaan...
De 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 bijvoorbeeld onze grote zomermarkt
in juli met het thema:
‘Tilburg aan zee’...

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

www.lapoubelle.nl
Juiste plek
In het eerste jaar van haar studie had Merijn al kennisgemaakt met La Poubelle. “Ik had hier al een opdracht voor school gedaan en toen wist ik ook meteen
dat dit het voor mij was. Helemaal wat ik wilde. Het bevestigde mijn interesse
in de re-integratie. Het contact met de mensen en ze begeleiden tijdens hun
werk. Want waar het bij een commercieel bedrijf gaat om de beste mensen
aannemen en zorgen dat er met die mensen veel winst kan worden gemaakt,
gaat het bij La Poubelle vooral om de mensen zelf. Op welke afdeling kan
iemand het best werken? Moeten we ergens rekening mee houden? Heeft hij
goed contact met zijn collega’s? Kan hij het werktempo aan? Kan hij het vinden
met zijn werkleider?”

Stichting Joepiez in Jeruzalem
Steeds meer kinderen en jongeren in Nederland kunnen om
financiële redenen niet sporten of deelnemen aan leuke
activiteiten. Stichting Joepiez organiseert sportactiviteiten en
leuke vakantiedagjes uit voor deze kinderen.
Sinds kort is de stichting, die in 2011 is opgericht in Breda, ook gevestigd in
Tilburg, in de wijk Jeruzalem.

Combistage
Merijn doet een combistage. “Ze zochten bij La Poubelle een stagiaire voor
de afdeling individuele begeleiding. Toen ik deze vacature zag heb ik meteen
gesolliciteerd. Toen ze met het idee kwamen van een combistage was ik meteen verkocht. Dus én het personeelswerk én de individuele begeleiding. Voor
mij de perfecte stage. Bij HRM krijg je veel sociale vakken en ik wil me straks
ook verder specialiseren die kant op.’’

Eén grote familie
Het is al vaker gezegd door mensen die bij La Poubelle werken en Merijn
beaamt het ook: “Het is hier één grote familie. Iedereen gaat zo leuk met
elkaar om. Al vanaf de eerste dag voel ik me hier thuis en op mijn gemak.
Ik heb ook bewust op alle afdelingen een dag meegelopen. Ik wilde weten hoe
de organisatie in elkaar steekt, waar mensen terechtkomen die we op gesprek
hebben en daardoor heb ik heel veel mensen leren kennen en gemerkt hoe
goed iedereen met elkaar omgaat en hoe respectvol iedere medewerker behandeld wordt. Iedereen is gelijk, niemand voelt zich meer dan een ander. Ja, de
sfeer is hier heel erg goed. Ik ga hier iedere dag met veel plezier naartoe.”

Dankzij vele donaties en de hulp van
enthousiaste vrijwilligers kunnen
er leuke uitjes gepland worden en/
of (sport)evenementen in de wijk
plaatsvinden. De benadering van de
stichting Joepiez is laagdrempelig.
De stichting houdt zich bezig met
verschillende soorten activiteiten
zoals het organiseren van een voetbaltoernooi, het geven van bijvoorbeeld een workshop breakdance
of het organiseren van een dagje
Beekse Bergen of Efteling. Ook geeft
zij voorlichting aan ouders, denk
bijvoorbeeld aan doorverwijzing naar
de juiste loketten bij de gemeente
voor financiële ondersteuning.

Maandag:
Di t/m Do:
Vrijdag:

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

Piushaven 22

Wilt u meer
informatie?
kijk dan op de website
van de stichting:
www.stichtingjoepiez.nl.

Zaterdag:
Zondag:

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

www.burgemeesterjansen.nl
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Feest bij Bet Kolen

Tekst: Katrien van Burken
Fotografie: Hans van Dongen
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Het Duvelhok voor iedereen

Tekst: Elles de Boer
Fotografie: Ans Beerens

Zin in een goed ‘Hollands’ feestje? Meedeinen en hossen,
de polonaise lopen zonder dat het carnaval is?
Bij Bet Kolen kan dat! Dat Bet Kolen meer is dan een zalencentrum alleen,

Het Duvelhok dat in 1862 is gebouwd en in gebruik genomen
als katoenspinnerij en is de oudste nog bestaande textielfabriek
in Tilburg.

dat wisten we natuurlijk al. We hebben in Wijkkrant Koningshaven al eerder
aandacht besteed aan de veelzijdigheid van deze bekende plek. Maar op een
feestavond waren we nog niet eerder geweest.
En dat het een mooi feestje werd, dat hebben we geweten!
Jong, iets minder jong, oud en iets ouder; iedereen is welkom bij Bet Kolen.

In 2014 hebben Karin Bruers en Kees Cools het Duvelhok van de gemeente
Tilburg gekocht om het nieuw leven te geven. En dat dit gelukt is kunnen
Ans (fotograaf) en ik beamen na onze kennismaking met het Duvelhok en het
gesprek met Eefje Kouters, directeur van het Duvelhok.

Geen concept
Op 30 september was het ‘Proost met vrienden’ bij Bet Kolen, een avond georganiseerd door zangeres Samantha Steenwijk. Het publiek ging volledig los.
Samen meezingen, dansen, lachen, kletsen en drinken, een echte feestavond.

Het unieke aan het Duvelhok is dat
het geen concept heeft, er bestaat
geen filosofie. Wel is er een creatief
centrum, dat uitprobeert, creëert
en meebeweegt in dat wat er is. Er
zijn natuurlijk wel paar vertrekpunten, namelijk die van sociaal ondernemingsschap, kunst, cultuur en
wetenschap.
Dit vrije denken heeft onder andere de SocialSalon, de SocialSofa en bijzondere
samenwerkingen opgeleverd. Zo werkt het Duvelhok onder andere samen met
De Nieuwste School. De Nieuwste komt een paar keer week om de lessen kunst
en cultuur in het Duvelhok vorm te geven. “Wanneer er een aantal ouderen
in de SocialSalon verwend worden en de kinderen van De Nieuwste School in
het Duvelhok aan hun kunstproject werken dan ontmoet jong en oud elkaar en
zorgt voor een prettige dynamiek”, aldus Eefje.

Gezelligheid
Bezoeker Remco: “Ik ga hier graag met mijn vrienden heen. Het is altijd
gezellig en je komt vaak nog meer bekenden tegen. Natuurlijk komen er
groupies mee met de artiesten, maar iedereen doet gezellig mee.”
Je merkt dat de artiesten erg geliefd zijn bij het publiek. Alle liedjes worden
meegezongen en onvermoeibaar gaan ze met hun fans op de foto.
Erg handig voor ons van Wijkkrant Koningshaven om de artiesten te ‘spotten’.
Je kijkt gewoon wie er omringd wordt door camera’s!

SocialSalon
De SocialSalon is een soort beautysalon waar je met een kopje koffie, een
koekje, wat kletsend of stil genietend je heerlijk een paar uur kunt laten verzorgen aan je haar, je handen of je gezicht. De salon is voornamelijk gericht op
65-plussers, maar daarnaast is eenieder van harte welkom.

Geraakt
We spreken met zangeres Samantha
Steenwijk, die deze avond voor de
tweede keer organiseerde. “Het is
een groot succes”, vertelt de Haagse.
“Ik kom graag in het gezellige Brabant voor een avond als deze. Het
publiek is heel enthousiast en het is
leuk om met mijn ‘collega zangers’
duetten te zingen.”

Het Duvelhok voor iedereen
Het Duvelhok houdt geen grote feesten, dat niet, maar verder kun je er bijna
voor alles terecht. Ruimtes kunnen gehuurd worden. Een lezing houden, een
High tea met vriendinnen, of een borrel met het werk? Het kan in het Duvelhok. Dus wil je iets organiseren, een feestje geven, in het groot of in het klein,
de mensen van het Duvelhok denken graag met je mee.

fysiotherapie
bekkenfysiotherapie

In de kantine kun je terecht voor een
kop koffie, een lunch en borrel. Het
Duvelhok als ontmoetingsplek voor
studie, waar je in de energie van de
ruimte je laptop uitklapt.
Elke ruimte inspireert door de manier
zoals er met aandacht duurzaam
verbouwd is, de kunst die er hangt
of staat. De ruimte die podium biedt
voor (startende) kunstenaars.
Een plek om terug te komen, een
plek waar eenieder welkom is.
Meer informatie:
http://www.duvelhok.com

oedeemtherapie
dry needling
013 - 536 49 44

www.fysiotilburg.nl

013-3020320

Hasseltstraat 240, Tilburg

Onderzoekskosten €35,(incl. voorrijden en diagnose)
Reparatie van alle merken
wasmachines, drogers,
vaatwassers, ovens,
kookplaten, koelkasten,
vriezers, afzuigkappen.

www.dimswitgoedservicetilburg.nl

Als je goed om je heen kijkt zie je,
zoals wel vaker bij het Hollandse
lied, het publiek soms echt ‘geraakt’
worden door de teksten. Mensen
herkennen ervaringen uit hun eigen
leven en voelen zich gesteund door
Samantha Steenwijk
de liedjes. Bij Bet Kolen kun je lekker
jezelf zijn. En als je even niet wil hossen, dan kun je lekker ‘hangen’ aan een
statafel en kijken naar de vrolijke massa.

Barkstraat 29

Social Salon
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Prijspuzzel: woordzoeker

De Woorden:

Prijspuzzel: woordzoeker

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle
richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters
vormen achter elkaar gelezen de oplossing.
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ADEPT
BEUKEN
DICHT
DONATIE
DUINPLANT
EENKENNIG
ELITE
GALEI
HAATCAMPAGNE
IVOOR
LANDWEG
LESBRIEF
MOTOR
NATAAL

Winnen?

NIVEAU
PAAIGEBIED
PEGEL
RAMEN
RONDE
SESAM
SLEEPKETTING
SPRINT
TEGOED
TENANT
TRIPTIEK
TROON
WOORD

Stuur uiterlijk eind december 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
Koningshaven: p/a Cenakel 36 5022 KL Tilburg

Nr 1
Nr

1

vERH

UUR

.NL

SOLEX
EN
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Nr 1
Nr1

Step vERHUUR.

NL

WWW.NR1SOLEXVERHUUR.NL

Bedrijfsuitje!
Familiedag!
Vrijgezellendag!
Vriendenclub!

Winnares van de vorige prijspuzzel,
Mevrouw Heine, was erg blij met haar
cadeaubon van Doncurado.

Solex & Step verhuur
Groenstraat 139 - 155
5021 LL Tilburg
085 - 40 15 939

www.nr1solexverhuur.nl
info@nr1solexverhuur.nl

Vertrouwd

Leen Bakker

AaBe Fabriek Tilburg

Gewoon goed

Vriendelijk geprijsd

Verrassend anders

Wethouder van Ierlantstraat 33
5021 AT Tilburg | 013 - 5801227

www.leenbakker.nl

Advies op maat

ÓÓK Leen Bakker

Service
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Bijna 900 huwelijken!

Tekst: Janske Verhulst
Fotografie: Freddie de Roeck

“Je moet er iets speciaals van maken. Er moet een clou in
zitten. Het bruidspaar blij verrassen. Dat is de hobby.”
Hoog in de toren van het Cenakel sprak ik met Lenie van
Berckel. Zij is bijna 14 jaar lang buitengewoon ambtenaar van
de burgerlijke stand geweest (BABS).
Nadat we het uitzicht hebben bewonderd en ons aan tafel hebben gezet begint
Leny al vlot te vertellen. Ze kijkt met zoveel plezier terug naar de bijna 900
huwelijken die ze heeft gesloten. Ze heeft zich altijd voor 100 procent ingezet
om het bruidspaar te verwennen. Elk huwelijk is ook anders.
“Als je de beëdiging standaard gaat afraffelen is de lol er gauw vanaf.”
Ik vroeg haar hoe ze trouwambtenaar was geworden. “Nou. Allereerst was ik
kraamdocente in Goirle, maar na mijn trouwen moest ik stoppen met werken.
Dat was een landelijke regeling in die tijd. Na je trouwen mocht je niet meer
werken. Het Mariaziekenhuis (Tweesteden), zo blijf ik dat gewoon noemen,
deed daar niet aan mee. Zij namen mij aan als gediplomeerd verpleegkundige.
Uiteindelijk heb ik daar als hoofdverpleegkundige polikliniek met veel plezier
gewerkt tot aan mijn pensioen. Maar ik was toen pas zestig en nog veel te jong
en energiek om stil te gaan zitten. Ze vroegen me eerst vanuit de particuliere
zorg om thuiszorg te bieden. Dat heb ik gedaan totdat mijn man aangaf dat ze
bij de gemeente trouwambtenaren zochten. Dat leek me wel wat. En ik heb me
daarvoor opgegeven.” Leny vertelde dat ze bij de opleiding een huwelijk moest
voorbereiden. Ze heeft hierbij het huwelijk van haar toen nog ongetrouwde
dochter ‘net alsof ’ voorbereid. Ze mocht meteen beginnen.
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Senioren gym - 50+
Dinsdagmiddag
van 14.00 tot 15.00 /
vrijdagochtend van
10.00 tot 11.00 uur

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

Zit fit gym voor 70+
Woensdagmiddag
van 14.00 tot 14.45
Voor een BABS zijn er twee belangrijke momenten.
Het interview en het huwelijk zelf.
Leny heeft de interviews zoveel mogelijk bij de mensen thuis gedaan. “Juist in
die thuissituatie. Daar leer je de mensen het beste kennen. Dan zijn ze lekker
op hun gemak. Je moet goed observeren. Hoe kijken ze elkaar aan? Hoe is de
inrichting van het huis? Wie doet wat? En vooral luisteren. Wat willen ze? Hoe
willen ze het? Met een koets? In een tuin? Zo’n interview duurde soms wel drie
uur. Als het te ver was voor me, dan ontving ik ze bij me thuis.”
Met deze informatie ging Leny dan aan de slag om er een mooi speciaal verhaal
van te maken. “ Je moet creatief zijn. Niet zomaar hetzelfde verhaal opdreunen. Vaak nam ik iets toepasselijks mee. Zo was er een spiritueel stel. Voor hen
had ik een kwartssteen meegenomen. De steen van de liefde. Voor een stel dat
thuis overal eendjes had staan had ik een klein badeendje meegenomen. Die
mocht toch niet ontbreken op hun huwelijk? Voor een stel waarvan de kinderen
bij het interview druk aan het bakken waren had ik verse kersen meegenomen.
Voor op de taart. Voor een ‘deftig’ stel uit Den Haag had ik een kleine kruikezeiker meegenomen. Zo nu en dan word ik nog wel eens door mensen aangeklampt waarvan ik het huwelijk heb gesloten.”
Er waren ook huwelijken in het ziekenhuis met mensen die elkaar nog trouw
wilden beloven en terminaal waren. In het ziekenhuis maar ook thuis. ”Omdat
ik zo lang verpleegkundige ben geweest konden we ook uitgebreid over de
ziekte praten en daar bouw je meteen een vertrouwensrelatie mee op. Dat was
wel heel indrukwekkend hoor.”
Ik vraag Leny waarom ze ermee gestopt is als ze er nog met zoveel geestdrift
en met glimoogjes over praat. “Nou, ik werd 75 jaar en dat was een mooie leeftijd om te stoppen.” Ze wilde het ook altijd zo goed doen, en ze had zoveel zorg
voor het bruidspaar. Ook als het niet helemaal volgens plan liep zorgde Leny
wel dat het opgelost werd. En dat werd misschien toch wel teveel.
En daarom is ze er precies op tijd mee gestopt.

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
www.flenterfysiotherapie.nl
kruisvaardersstraat@flenter.nl
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Erfgoed in de wijk:
Een kerk en een pastorie
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Tekst: Petra Robben

De huidige Koningshaven was in 1920 nog een schaars bebouwde
buitenwijk van Tilburg, die destijds ‘Koningshoeven’ werd genoemd.
Bij de officiële opening van het Wilhelminakanaal in 1923 lagen er links en
rechts daarvan nog weilanden, akkerlanden en een enkele boerderij.
Tot 1920 waren de bewoners parochianen van de Heuvelse kerk, maar door
de toenemende bevolking in Tilburg was er behoefte aan uitbreiding van het
aantal kerken. Vanaf 29 november 1920 scheidde een nieuwe parochie zich af
tot die van O.L. Vrouw van Lourdes. Daartoe behoorde ‘alles wat gezien vanaf
de Moederkerk (Heuvel) aan ‘geene’ zijde van het Wilhelminakanaal en ‘geene’
zijde van de haven van Tilburg lag.’
Omdat de katholieke parochies zich manifesteerden met moederkerk, pastorieën, scholen en patronaten, werden de pastoors vaak ‘bouwpastoor’ genoemd.
Ook de Lourdesparochie kreeg er een in de persoon van Albertus Aelen en
samen met het kerkbestuur ging hij voortvarend te werk. Het leegstaande
gebouw van de N.V. Tilburgsche Verzinkerij van de firma Van der Schoot werd
aangekocht en er kwam extra geld beschikbaar voor de ombouw van de zinkfabriek naar een kerk, én voor de nieuwbouw van een pastorie. De evenzo
nieuwe parochianen ondersteunden de bouw niet alleen met financiële middelen, maar hielpen zelfs met het vervoer van grote hoeveelheden zand.
Aan de buitenkant van de voormalige zinkfabriek bracht architect Jos. Donders
nauwelijks wijzigingen aan. Wel bekroonde hij de ingang van de kerk met een
hardstenen kruis op de puntgevel. Het gebouw kreeg glas-in-loodramen met
afbeeldingen van de H. Albertus, O.L. Vrouw van Lourdes, de H. Jozef en de H.
Dionysius. Op 8 december 1921 vond de eerste H. Mis in de ‘nieuwe’
Lourdeskerk plaats. Bijna een jaar later consacreerde Monseigneur A.F. Diepen
de kerk, waarvoor heel de Hoeven uitliep om deze bijzondere gebeurtenis mee
te maken. Het was een feestelijke stoet van jongens die wuifden met palmtakken en bruidjes die met bloemkroontjes waren getooid. Voorop liepen de
kerkbestuurders in vol ornaat. De rij werd gesloten met snuivende paarden die
een zware kar trokken met daarop een heuse Lourdesgrot. Want geheel in de
traditie van de Franse bedevaartplaats in de Pyreneeën, mocht een grot met
de H. Maria rechtsboven in een nis, en een knielende Bernadette links daarvan,
niet ontbreken.

Foto: Regionaal Archief Tilburg

Hoewel er vanaf 1949 al sprake was van een nieuw te bouwen kerk, zou het
nog meer dan vijftien jaar gaan duren. Via onder andere inzamelingsacties
kwamen de benodigde gelden bijeen en in het vroege voorjaar van 1965 was
de nieuwe Lourdeskerk een feit. Zowel Maria als de vier glas-in-loodramen
verhuisden mee naar de nieuwe locatie. De oude kerk werd overbodig en bood
onder andere huisvesting aan diverse
supermarkten. De pastorie bleef
staan, behield zelfs haar naam bij
de ingebruikname van een Bed &
Breakfast.
Er is niet veel tastbaar erfgoed dat
herinnert aan de Lourdeskerk van
weleer. Echter, op de binnenplaats
van Villa Pastorie is nog een object
aanwezig. Erfgoed dat het verhaal
vertelt van een kerk en een pastorie.

Foto: Luc Houet

De rubriek Erfgoed in de Wijk wordt in Koningshaven verzorgd door
Petra Robben, die lid is van Heemkundekring Tilburg en projectleider
bij Stadsmuseum Tilburg.

pasfoto

TANDPROTHETISCHE
PRAKTIJK BAAK

shop-in-shop

Problemen met uw kunstgebit of toe
aan een nieuwe?

tilburg.nl

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.

HEIKESTRAAT 64

Jules Baak

Gediplomeerd en ISO 9001 gecertiﬁceerd tandprotheticus

Specialismen:
Fysiotherapie

Sportblessures

Dry needling

Medical taping

Looptrainingen (etalagebenen)

Geriatrie fysiotherapie, Parkinson

Revalidatie na operatie of beroerte

Hyperventilatieklachten, COPD

Gratis parkeren voor de deur

Valt onder de aanvullende verzekering

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

Contracten met alle
verzekeringsmaatschappijen

Prinsenhoeven 36

013 5420685

info@vdbraakenmaas.nl

www.vdbraakenmaas.nl

Broekhovenseweg 33
5021 LA Tilburg

013 - 582 16 00
www.tppbaak.nl
Baak tandprotheticus

van de Braak & Maas
fysiotherapie

Bel voor een GRATIS adviesgesprek

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.
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Wijkkrant Koningshaven ontmoet:
pianist Jan-Willem Rozenboom
Tekst: Katrien van Burken

Fotografie: Toon van Kaam

Ik speelde vroeger ook piano. Acht jaar lang maar liefst. Onder
het toeziend oog van een strenge, oude pianolerares voltooide
ik tentamens op de muziekschool. Maar talent, nee dat had ik
niet. Ik genoot er ook niet van en oefende haastig voor de les
begon. Het is niet veel geworden tussen de piano en mij.
Hoe anders kan het zijn. Als je Jan-Willem Rozenboom heet bijvoorbeeld. Voor
velen bekend als ‘de pianist van Guus Meeuwis’. Dat Jan-Willem de spil is
achter een aantal hits van de band, wist je misschien niet. Een van de meest
getalenteerde klassiek pianisten van ons land, met een stevig solo-repertoire
woont in ‘onze wijk’. Een gesprek over het heden, verleden en toekomst.
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Eindelijk, ook Tilburg heeft een
eigen kamerorkest

Tekst: Katrien van Burken
Foto: Jostijn Ligtvoet Fotografie

Wie de afgelopen weken eens een regionale krant heeft
opengeslagen, kan het bijna niet gemist hebben; er is een
nieuw kamerorkest actief in Tilburg; Kamerata Zuid.
Onder leiding van dirigent Frank Adams (een wijkgenoot!) is een twintigtal
professionele strijkers begonnen met het veroveren van de muziekwereld.
Het doel? Klassieke muziek toegankelijk maken voor een breed publiek door
verbindingen te leggen met de muziek van ‘nu’.

Talent
Jan-Willem zat al jong achter de piano. Hij kreeg les op woensdagmiddag,
als vijfjarige. Omdat hij nog niet kon lezen, bedacht zijn lerares een soort
pictogrammen om de noten aan te duiden. Toen hij acht jaar was ging hij naar
de muziekschool en startte in een groepsles. Al gauw werd duidelijk dat
Jan-Willem met zijn talent boven de rest uitsteeg en kreeg hij in z’n eentje les.
Voor Jan-Willem waren de pianolessen geen ‘moetje’ zoals dat bij mij wel was.
Hij oefende elke middag, tijdens de lunchpauze van school.

Verrassend
Samen met Gerard van Maasakkers, een van Brabants meest bekende en
geliefde zangers, heeft Kamerata Zuid afgelopen oktober gezorgd voor een
aantal magisch mooie avonden. Wat leuk is om te weten, is dat de musici van
Kamerata na afloop van de concerten naar de bar komen om het publiek te
ontmoeten en zo gelijk te horen hoe de mensen de avond ervaren hebben.
De reacties waren unaniem, het publiek vond het prachtig. Ook mensen die in
eerste instantie niet wisten wat ze moesten verwachten van de combinatie van
Maasakkers-Kamerata Zuid waren blij verrast.

DWDD
Kamerata Zuid heeft grootse ambities. Zo worden er projecten met scholen
opgestart en is het plan opgevat om samen te gaan werken met DJ’s. Kamerata Zuid wil echt het orkest van de stad Tilburg zijn en omarmt daarom allerlei
mogelijke vormen van samenwerking. Te denken valt aan bijvoorbeeld ‘Tilburg zingt’ of het herdenkingsconcert op vier mei. Er gaan zelfs geruchten dat
Kamerata Zuid volgend jaar te zien is in De Wereld Draait Door…

Brabant
Wat grappig is, is dat Jan-Willem niet als pianist bij de band van Guus Meeuwis is begonnen! Jan-Willem besloot op de middelbare school naar basgitaar te
switchen. Zo kwam hij in eerste instantie bij de band. Er was namelijk al een
pianist. Toen de band groter en bekender werd, is Jan-Willem toch weer achter
de piano gekropen. Hij begon ook liedjes te schrijven en arrangeren. En met
succes. Denk maar eens aan ‘Brabant’, door Jan-Willem geschreven.

Theatercollegetour
De afgelopen jaren heeft Jan-Willem gebouwd aan een mooi solo-repertoire en
bracht hij in 2014 zijn eerste cd uit; zijn vertolking van de Goldberg-variaties
van Bach. Op dit moment is hij bezig aan een Theatercollegetour.
Jan-Willem: “Het heet een Theatercollege omdat ik bij elk optreden een introductie geef. In een soort ‘college’ vertel ik wat ik heb met dit stuk, waarom ik
het zo mooi vind en wat er in het stuk gebeurt. Ik wil het publiek niet alleen
een fijne avond geven, ik vind het echt een meerwaarde dat mensen het stuk
in een keer achter elkaar kunnen beluisteren. Het is echt een belevenis.”

Koffie, thee?
Tijdens de eerste voorstelling in de concertzaal in Tilburg was er nog even een
verwarrend moment. Midden in het stuk ging opeens de deur open die grenst
aan het podium. “Er stond een mevrouw met een soort karretje voor koffie.
Ik keek haar verbaasd aan en zij schrok. Ik werd wel afgeleid maar kon toch
doorspelen. Op de een of andere manier gaat je motoriek gewoon door. Mijn
vingers bleven spelen!” Jan-Willem speelt trouwens uit zijn hoofd, dus zonder
bladmuziek.

Plannen
Jan-Willem is druk met de band, met coachen bij ‘The Voice’, met zijn solo-carrière en is ook nog benaderd door Kamerata Zuid, het nieuwe Tilburgse kamerorkest. Samen met trompettist Teus Nobel geeft hij een concert in de kamermuziekserie Souvenir des Montagnards, op 23 maart 2017 te bewonderen in
de Concertzaal Tilburg. Jan-Willem kijkt erg uit naar deze samenwerking en is
onder de indruk van de kwaliteit van de musici van Kamerata. Dat belooft wat!
Voor concertdata, kijk op jwrozenboom.nl

Zoals je kon lezen in het stuk over Jan-Willem Rozenboom hiernaast is er op
23 maart een concert dat mogelijk gemaakt is door de Koninklijke Souvenir
des Montagnards. In dit concert zal Kamerata Zuid samen met Jan-Willem
Rozenboom op piano en Teus Nobel op saxofoon schitteren in de Tilburgse
concertzaal.

Sfeer
Ik was benieuwd naar Kamerata Zuid en mocht aanwezig zijn bij een van de
repetities. Ik zag een groep jonge, hardwerkende mensen. Ze nemen hun vak
serieus maar er is ook ruimte voor een goeie grap tussendoor. Ze zijn letterlijk
en figuurlijk ‘op elkaar ingespeeld’. Dirigent Frank Adams is zichtbaar trots op
‘zijn’ orkest. En ik? Ik heb ademloos geluisterd.
Voor meer informatie en agenda kijk op www.kameratazuid.nl

Bibliotheek in Koningshaven
Begin december zal er in wijk- en gezondheidscentrum
Koningshaven een filiaal van de bibliotheek worden geopend.
Je kunt dan met je bibliotheekpas voortaan ook terecht in het wijkcentrum om
je boeken in te leveren en nieuwe mee te nemen.
Ook om gewoon eens binnen te
stappen, een boek uit te zoeken en
lekker te gaan zitten lezen ben je
van harte welkom.
In dit bibliotheekfiliaal aan de
Kruisvaardersstraat zal een
wisselende collectie van ongeveer
1200 boeken te vinden zijn.
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Het verhaal van Jens Meijer

nummer 4
Tekst: Elles de Boer
Fotografie: Jan Nieuwstad

Jens Meijer 47 jaar, sinds zijn herseninfarct is zijn leven
veranderd. Een leven voor het niet aangeboren hersenletsel
(NAH) en een leven ná zijn hersenletsel.
Aanvankelijk was hij bassist in de band Dijkzicht, waarbij de band De Dijk hun
inspiratiebron was, daarna maakte hij de overstap naar geluidstechnicus en
werkte in heel Europa.

NAH
Die breuk in zijn levenslijn kwam op 12 maart 2006. Jens had flink hoofdpijn
en zag sterretjes. De CT-scan op de EHBO wees niets uit. Zeven dagen later
werd Jens opgenomen in het ziekenhuis en kreeg hij de diagnose CVA (Cerebro
Vasculair Accident) te horen. Er zat een bloedprop in de halsader die doorgeschoten was naar zijn hersenen. Na drie weken ziekenhuis startte Jens met
revalideren. Hij kon niet praten (afasie) en was halfzijdig verlamd. De meest
alledaagse handelingen zoals aankleden, broodje smeren moest Jens zich weer
opnieuw eigen maken, en dat was hard werken.

Zorgbalans
Nu, 10 jaar later merkt Jens nog alle dagen de gevolgen van het herseninfarct.
Snel moe, zijn reactievermogen is trager en hij kan maar één ding tegelijk, is
emotioneler geworden en bij alles wat hij doet, moet hij nadenken. Maar, zegt
Jens, mijn grootste handicap vind ik mijn afasie. Ik kan moeilijk op woorden
komen en lezen en schrijven gaat moeilijk. Inmiddels heb ik wel geaccepteerd
dat ik NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) heb. Als arbeidsongeschikte met
een kleine uitkering doet Jens nu vrijwilligerswerk voor onder andere
Zorgbelang. Bij Zorgbelang heeft Jens een training gevolgd om zijn
ervaringsverhaal te schrijven. Met dit verhaal komt hij nu naar buiten en
vertelt op onder andere scholen zijn verhaal.
Ook komt hij in het revalidatiecentrum Leijpark zijn verhaal vertellen.

Ervaringsverhaal
Waarom hij in de wijkkrant wil komen? Jens woont fijn in deze wijk en wil aan
zijn omwonenden zijn verhaal doen. Niet om medeleven te kweken maar meer
om te laten zien dat het iedereen kan overkomen. Aan de buitenkant zie je
niets aan Jens. Hij zit niet in een rolstoel , maar dat er beschadiging is in de
hersenen dat ervaart Jens elke dag en dat verhaal is goed om naar buiten te
brengen. Het is duidelijk te merken dat Jens met zijn NAH heeft leren leven.
Op mijn vraag of hij gelukkig is antwoord Jens dat dit zo is.” Al wordt het nooit
meer zoals het was, toch ben ik gelukkig!”
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Bouwplannen ‘De Koopvaardij’

Tekst: Carla Segers
Foto: Hans van Dongen

Enkele weken geleden werd duidelijk wat de gemeente met
het gebouw van de Harense Smid en het terrein erachter van
plan is. De bewoners van de Barkstraat en de Clercxstraat die
met hun tuin aan dit terrein grenzen zien hun woongenot hard
achteruit gaan. ‘Het gonst al jaren, maar concrete plannen waren er nog
niet’. Ik ben in gesprek met Nick Noorman en Henk van Overveld. Nick woont
in de Clercxstraat en Henk woont om de hoek in de Barkstraat. Hun tuinen
grenzen aan het terrein waar straks ‘De Koopvaardij’ gebouwd gaat worden.
‘De parel van de Piushaven noemt de architect dit project’ vertelt Henk. Het
plan is om een woontoren te bouwen van zo’n 27 meter hoog met koopappartementen. Daarachter komt een bovengrondse parkeergarage en op die garage
komen sociale (huur)woningen en een openbare tuin. Om dit terrein wordt een
muur geplaatst van zo’n 4,5 meter hoog.

Weg zon, uitzicht en privacy
‘Wat ons enorm tegen de borst stuit,
is de manier waarop alles gebracht
is’ zegt Henk. ‘We gingen eind
september naar een bijeenkomst
waarvan we verwachtten dat we
informatie konden krijgen. We waren
net binnen en toen werd al duidelijk
dat de plannen zo goed als definitief zijn. Het enige wat nog besloten
moet worden is de soort beplanting
en bestrating’. Nick vult hierop aan:
‘Er is absoluut geen rekening met
de bewoners van de aangrenzende
straten gehouden. Doordat de huurwoningen op de garage gebouwd
worden, kijken die bewoners vanuit
De maquette van het project
hun huiskamer in onze tuinen. Weg
privacy, weg uitzicht, weg zonlicht.
We maken ons ook echt zorgen om onze veiligheid. Vanuit de openbare tuin
kan men met gemak in onze tuinen klimmen’. Daarnaast zijn er zorgen over het
ventilatiesysteem in de garage. Er wordt een aantal openingen in het dak van
de garage gemaakt waardoor de uitlaatgassen naar buiten kunnen. ‘Fijn al die
gassen in je achtertuin’ zegt Nick.
‘Er is gezegd dat er geen budget
voor een ondergrondse garage met
ventilatie is. Moet de buurt dan maar
de rekening betalen doordat de prijs
van onze huizen omlaag gaat en het
woongenot en de veiligheid achteruit?’.

Hoe nu verder?
Intussen is er een planteam opgezet.
Hieraan nemen 18 buurtbewoners
deel om samen met de architect,
ontwikkelaar, stedenbouwkundige en
gemeente Tilburg de details van het
bouwplan te bespreken. ‘We willen
heel graag in gesprek blijven in de
hoop dat er ook echt naar de buurtbewoners geluisterd wordt’ aldus
Nick en Henk.

Nick in zijn achtertuin

27 november: rommelmarkt Jeruzalem
Op zondag 27 november van is er van 10.00 tot 16.00 uur
een rommelmarkt in Buurthuis Jeruzalem.

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

De entree is €1.00 per persoon. Wil je meer info of heb je interesse om een
kraam te huren, bel dan naar 013 5424798 of 06 46712203.

Nieuwjaarsreceptie Wijkcentrum
Vrijdagmiddag 6 januari 2017 wordt er een gezellige borrel
georganiseerd voor alle wijkbewoners in wijkcentrum
Koningshaven aan de Kruisvaardersstraat.

Kom gerust een keer langs voor een gratis proefles bij V39!

Vanwege de Driekoningenviering zijn ook alle buurtkinderen uitgenodigd om
te komen zingen. Daarnaast komt Toveroma Mia langs en speelt zij met haar
poppentheater een voorstelling voor de kleintjes (3-7 jaar).

Tai-Chi voor senioren, elke donderdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur.
Locatie: V39, Veemarktstraat 39 tegenover 013, kosten €5,50
Contact: Conchita Barbé (via CNGO Tilburg) - Tel: 06 51145759

Meer informatie is binnenkort te vinden op de facebookpagina
van Wijkcentrum Koningshaven.

21e jaargang

Bier brouwen bij de Burgemeester
Tekst: José de Jonge

Fotografie: Hans van Dongen

Erwin en Sjoerd zijn al jaren vrienden. Ze zagen elkaar te
weinig, vonden ze. Dus bedachten ze samen iets te gaan doen.
En omdat Erwin een van de uitbaters van café Burgemeester Jansen is en er
op de zolder van het café plek was, kwamen ze uit bij bier brouwen. We hebben het over 2011. Er kwam een 15 liter ketel en de heren begonnen. Daniël,
de andere uitbater van B.J., werd proever. Iedere vrijdag werd er met heel veel
plezier een plasje bier gemaakt. En iedere vrijdag werd er ook heel veel bier
geproefd en weggegooid. En iedere vrijdag werd het recept aangepast. Erwin:
“Iedere keer met 1 wijziging. Ja, bier maken is exacte wetenschap, vergis je
niet. Wat wij vooral wilden, was een puur bier maken zonder al te veel toevoegingen. Zo’n biertje waar je er nog eentje van lust. En we moesten er lol in
houden, dat was nog het belangrijkste.”

Lachen, veel lachen
Dat zat wel goed. Ze vertellen over
blunderen, ploffende ketels, klappende flessen, dweilen en lachen,
heel veel lachen. Sjoerd vertelt over
die keer dat ze een flesje of dertig
hadden gevuld. “Het was niet lekker. Maar om de een of andere reden
hadden we het nog niet weggegooid.
Na een half jaar gaven we het mee
aan een stel mannen die een huis
aan het bouwen waren en bij de nok
waren aangekomen. Dan moet er traditioneel bier gedronken worden.
Ja, we hadden ze gewaarschuwd. Wat bleek: het smaakte geweldig!
Dus juist door het half jaar staan was het beter geworden. Wij blij natuurlijk.
Alleen jammer dat we het recept niet bewaard hadden…”

Logo
Maar uiteindelijk werd er bier
gebrouwen waar de heren en de
vele proevers (die heb je vanzelf in
een café) tevreden over waren. Er
moest een naam en een logo komen.
Dat werd Torens, geïnspireerd op
het wapen van Tilburg maar dan net
even anders. Er kwam een dubbel,
de naam werd Tweeling. Leuk detail:
Sjoerd is vader van een tweeling en
Erwin is daar een soort van peetvader van. Er kwam een triple, de
naam werd Wapen. En het donkere
bier kreeg de naam Bonte Kraai.

Brouwerij
De vrienden gingen met hun recept
naar een brouwerij en lieten hun bier
brouwen. En ze gingen de boer op. Inmiddels wordt Torens bier verkocht bij
de Mitra, T-drinks, café Zomerlust, de Troubadour en nog enkele winkels. En
natuurlijk ook bij Burgemeester Jansen.
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Praatles in het wijkcentrum

23
Tekst: Janske Verhulst
Fotografie: Freddie de Roeck

Elke vrijdagmiddag is er een praatles in ons wijkcentrum
Koningshaven. Daar ben ik eens een kijkje gaan nemen.
Aan tafel trof ik drie vrouwen met pen en papier voor zich. Ze ontvingen me
allemaal vrolijk en hartelijk. Normaal zijn er wel 10 cursisten, maar nu was
er een hennafeest waar een aantal vrouwen voor uitgenodigd was. De les ging
verder. Sufaynur Yozgat stond voor het whiteboard en onderstreepte met
marker waar de nadruk ligt bij het uitspreken van woorden. Daarna las elke
vrouw een stukje voor. Ze praatten samen over de uitspraak en de betekenis
van woorden. Niet iedereen heeft hetzelfde niveau, maar ze hielpen elkaar. Bij
het rollenspel bleven ze nog even stilstaan bij het Nederlandse zilveruitje.

Het belang van taal
De drie vrouwen die ik daar ontmoette hadden allemaal hun eigen
redenen om naar het wijkcentrum te
komen. Een vrouw uit Afghanistan
woont hier nog maar 11 maanden
en pakt alles aan om zich de taal zo
snel mogelijk eigen te maken. Ze
wil mensen ontmoeten en zonder te
kunnen praten lukt dat niet. Een moeder uit Turkije blijft ook niet stilzitten.
Zij doet al heel veel aan activiteiten bij het buurthuis de Schatkist maar wil nu
echt even aan haar taal werken. En dan heb je nog een vrouw uit Turkije die 27
jaar in Nederland woont maar een beetje onzeker is en daardoor niet makkelijk
Nederlands durft te praten. Ze wil wel graag werken en daarom ook leren solliciteren.

Oefenen en elkaar ontmoeten
Deze praatles laat zien hoe fijn het is om met elkaar te kunnen oefenen in een
veilige omgeving, om fouten te kunnen maken en om bepaalde onderwerpen te
bespreken die nog vreemd zijn. Maar natuurlijk ook om gezellig samen te zijn
en te lachen. Alle nationaliteiten zijn welkom. Sufaynur Yozgat is sociaal cultureel werkster en valt tijdelijk in als praatjuf. Maar ze zijn hard op zoek naar
een vrijwilliger die op vrijdagmiddag en/of maandagochtend praatles zou willen
geven. Het handigste zou zijn als dit iemand is die Nederlander is …natuurlijk.
Interesse in de praatles om mee te doen of misschien als vrijwilligster?
Neem dan contact op met Sufaynur Yozgat 013 542 57 29

In ons wijkcentrum worden alle besluiten genomen door een algemeen
bestuur. De bestuursleden hiervan komen voort uit gebruikers van het
centrum en wijkbewoners.

Profiel bestuurslid
•
•
•

Hobby terug

Is een teamspeler
Hecht aan draagvlak voor besluitvorming
Heeft een zakelijke instelling,
maar altijd het maatschappelijk belang voor ogen
Zoekt kansen i.p.v. conflicten

Maar… waar was het allemaal ook al weer om begonnen? Om lol hebben in
een gezamenlijke hobby. En dat hadden de mannen niet meer. Sjoerd: “We
waren vooral bezig de dozen bier van adres naar adres te vervoeren, terwijl het
mooie werk door een ander gedaan werd. We wilden onze hobby terug.” En dus
besloten de vrienden een eigen brouwerij te beginnen. Ook daar was plaats en
gelegenheid voor… in de schuur van thuishonk Burgemeester Jansen. Ten tijde
van dit interview werd er nog volop geklust. Maar de twee koperen ketels, elk
goed voor 500 liter bier, stonden er al. En tegen de tijd dat u dit stukje leest,
zal de brouwerij een feit zijn en wellicht al draaien.

•

Ambassadeurs

Tijdsinzet

O ja, het financiële gedeelte. Erwin: “Het kost nogal wat, zo’n brouwerij. We
bedachten een manier om aan geld te komen: we gingen obligaties uitgeven.
Voor 250 euro konden mensen voor tenminste 3 jaar ambassadeur worden van
Torens Tilburg. Wat daarvoor terugkomt: Elk jaar vieren de ambassadeurs een
feestje met ons en krijgen ze een doosje met 24 flesjes bier mee naar huis.
Omgerekend krijgen ze in natura elk jaar ongeveer 15% rente terug op hun
investering. We hebben inmiddels al aardig wat enthousiaste ambassadeurs.”

Wij vragen van u ongeveer een 6-tal keren per jaar een vergadering van het
bestuur bij te wonen. Deze vergaderingen duren gewoonlijk 1,5 uur.
Natuurlijk kan het incidenteel voorkomen dat er een extra inspanning van u
wordt gevraagd.

Torens Tilburg kan nog wel ambassadeurs gebruiken. Voor meer informatie
daarover kun je kijken op www.torenstilburg.nl of op facebook. En natuurlijk
kun je ook altijd binnenlopen bij Burgemeester Jansen. Voor informatie of om
een kijkje te nemen in de brouwerij. Of voor een biertje.

Meer informatie

Kennis, ervaring, vaardigheden
•
•
•
•

Bestuurlijke ervaring
Ervaring / kennis van een van de deelgebieden (b.v. communicatie,
financiën, politiek, opleidingen, vrijwilligerswerk, enz.)
Affiniteit met het welzijnswerk
Betrokkenheid met wat er gebeurt in de gemeente Tilburg en
Koningshaven in het bijzonder

Verder nog
Er is geen vergoeding aan deze functie verbonden.

Wilt u meer weten, stuur dan een mailtje naar voorzitter@koningshaven.eu
en we sturen u het volledige “profiel bestuurder wijkcentrum Koningshaven”
toe. Ook kunt u contact opnemen met een van de leden van het dagelijks
bestuur: Martin Schaap martinschaap@contourdetwern.nl: 06 452 71 428

Koningshaven in beeld

Kinderbouwspeelplaats

BEKA schoorsteen in de steigers

Foto: Freddie de Roeck

Foto: Hans van Dongen

Kapsters van Hardy’s tijdens de Keune Color Master Dagen

Foto: Ans Beerens

Afval op het stuivesantplein

Foto: Ans Beerens

Cultuurzondag bij Falcon

Foto: Ans Beerens

Foto: Toon van Kaam

Foto: Hans van Dongen

Jeruzalem in de mist

Foto: Hans van Dongen

