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

De volgende krant
De volgende Wijkkrant Koningshaven verschijnt in het weekend van 
20 april. De deadline voor kopij en advertenties is op 28 maart.

Koningshaven

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

Facebook: www.facebook.com/Wijkkrantkoningshaven

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

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

Wie zijn de drijvende, fotograferende en schrijvende krachten 
achter deze wijkkrant? Hoog tijd om eens nader kennis te maken. 
Op verzoek van Agnes schuiven Ans en ik ditmaal aan bij Luc 
Houët voor een kopje thee en een gezellig gesprek.
Luc (39 jaar) is een van onze fotografen. Hij woont aan de Piushaven met zijn 
vriendin Claudia en kinderen Gijs en Milou. Zo’n drie jaar geleden zag hij een 
advertentie in de wijkkrant staan; er werden fotografen gezocht. Hij reageerde 
en kon meteen beginnen.

Van film naar foto’s
Nieuwsgierig als ik ben wil ik graag weten waarom Luc ooit is begonnen met 
fotograferen? ‘Na de HAVO wilde ik naar de filmacademie om cameraman te 
worden. Het was niet makkelijk om daar terecht te komen. Ik moest vooraf 
al een flink portfolio hebben en dat had ik niet. Een aantal jaren later ben ik 
begonnen aan een studie fotonica en daar leerde ik kennismaken met foto-
grafie. Om je werk te kunnen maken van fotografie moet je erg onderscheidend 
zijn. Dat is het helaas niet geworden. Het leuke van werken bij de wijkkrant is 
dat het ervoor zorgt dat ik blijf fotograferen. Mooi dat ik op deze manier in een 
druk leven toch de tijd neem om met mijn hobby bezig te zijn.’

 
De zee en Anton Corbijn
Toen ik voor de vorige editie van de wijkkrant Agnes interviewde, heeft zij een 
vraag voor Luc bedacht; Wat fotografeer je het liefst en waarom? Daar hoeft 
Luc niet lang over na te denken: ‘De zee is oneindig mooi. Als de zon erin 
wegzakt en daardoor telkens nieuwe kleurstellingen ontstaan. Het licht op de 
golven dat telkens verandert. Het zijn maar kleine veranderingen maar dat vind 
ik echt prachtig. Het mooist is als er golfbrekers in zee staan waaromheen het 
wat mistig is.’ Is er een fotograaf waarmee je weleens op pad zou willen?
‘Ik zou met elke fotograaf op pad gaan. Je kunt zoveel van elkaar leren. 
Maar portretfotografie leren van Anton Corbijn, dat zou wel heel gaaf zijn.’

Biefstuk, The Godfather en jazz 
Naast fotografie houdt Luc er nog andere hobby’s op na, een ervan is koken. 
‘Koken vind ik echt leuk’. We checken even bij Claudia de lekkerste gerechten 
maar Luc roept zelf al: ‘Ik bak de lekkerste biefstukken!’. ‘Klopt’ roept Claudia 
meteen. En vroeger? ‘Rijst kreeg ik echt niet weg. Zat ik daar een kwartier met 
één hap rijst in mijn mond. Mijn lievelingskostje was hete bliksem. Dat wilde 
ik zelfs op mijn verjaardag eten.’ Waar mogen we je ’s nachts voor wakker 
maken? ‘Er zijn er maar twee die mij ’s nachts wakker krijgen en dat zijn mijn 
kinderen. Verder slaap ik overal doorheen!’ Beste film? ‘The Godfather. 
De sfeer, rustige dialogen en fantastisch filmmuziek maken het bij uitstek de 
beste film ooit.’ Omdat ik weet dat Luc best wat met muziek heeft, vraag ik 
hem naar zijn beste song. ‘Dat ligt er maar net aan. Klassiek voor de rustige 
momenten, jazz tijdens het koken, Muse tijdens het opruimen en Eminem bij 
een biertje met vrienden.’

De volgende editie
De laatste vraag: wie van onze collega’s wil je de volgende keer in deze rubriek 
zien en welke vraag ga je stellen? ‘Dat wordt Janske en dan ben ik wel heel 
benieuwd naar het meest bijzondere dat ze ooit heeft meegemaakt in haar 
werk.’



Jos de Beer

De gruuntenboer van Hôogvènne
San Hòrvers waar gruuntenboer. 
Hij had zen gruuntezaok in de 
Hôogevènsestraot. Dès gin grôot 
meraekel want vruuger hadde veul 
van die zaoke, zôoas bèkkers, 
kruidenierszaoke, slaagerszaoke èn, 
vur de kattelieke hap, spèk-meej-
spèèle-winkels. Ge konter toen-
dertèèd nèrgeraand pinne mar wèl 
poffe. 

San zaajde, plaantte, pootte, teulde, 
ostte èn verkòcht zen gruunte zèlf èn 
dè waar bezunder. Dè deejtie ammòl 
op en stuk grond van 0,7 buunder tussen de Hôogevènsestraot èn den Haoven-
dèèk. Dieje grond waar van de Stichting R.K. Gasthèùs. Dè gieng ammòl jaore-
lang goed, tòtdè de Stichting vond dèt tòch wèl hèndeg zo zèèn dètter vlakbij 
et Eeliezabèth òn de Jan van Beeverwèèkstraot en waasserij zo verrèèze. Dus 
San wier bedankt vur de moejte èn moes stalpe vur Lips Tèkstielsèùrvis.

Nao verlôop van tèèd waar de wasserij niemir nôodeg vur et Eeliezabèth 
èn heej Stichting de Weever de grond gekòcht meej de prononsie om daor 
ôot nògis en zörgsèntrum te baawe. Mar dè isser tòt naaw toe nòg nie van 
gekoome.

Lips Tèkstielsèùrvis heej daor op dieje grond jaorelang wèl de waas vur et 
Eeliesabèth schôongehaawe mar nie den bojem. Die moes dus hôognôodeg 
gezèùverd wòrre. Toen dè klaor waar kon San trugkoome meej zen gruunte. 
Allêeneg, der waar en perblimke: San is in 1997 geheemeld.

Foto: Jan Nieuwstad

Sewèèle waare der al vurzichtege vurneemes om in Tilburg stadslaandbaaw 
te gòn opstarte èn daor had Stichting de Weever wèl oore naor. Zôodoende 
wier in juulie 2015 de Stadstèùnderij Piushaove offi ecieêel geoopend. Op den 
dag van vendaog zèn daor tenòstenbaaj rèùm taageteg volontèèrs beezig. Et 
laandgoed wòrdt bewond door vier vèèrekes, tweej Schòtse Hôoglanders, en 
stèl kiepen èn der staon vèèf biejekörve. Die bieje zörge vur de bestèùving van 
al die bluumkes die langs de kaant stòn. Muurbluumkes zogezeej. De vèèrekes 
löstere nòr de naome Trees, Trien, Troela èn Truus. Meej de Schòtse Hôog-
schèèters ist wè moejleker gereegeld, die hiette Yèrma èn Nighean. Dè komt 
netuurlek omdèt Schòtte zèèn èn gin Krèùkezèèkers.

Al die volontèèrs van de StadsTèùnderij doen etzèlfde as wè San allêeneg deej: 
zaaje, plaante, poote, teule, oste èn verkôope. Èn gruunte zènder genoeg: 
Toomaate, komkommers, foele, peeje, knòfl ôok, oobergiens, slaoj, paapriekas, 
knòlderedèskes, praaje, spitskôole, duuveltjeskèrvel, kôolraabie, knòlraop, 
sevôoje, sèùkerbiete èn tèùnbôone. 

Tilburgers hèbben wè meej tèùnbôone. Der zèn liefst aacht benaominge vur die 
gruunte. Èn gin meens wit òfdèt troetelnaome òfwèl schèènnaome zèn: 
Flòdderbôone, knaawbôone, labbôone, moffelbôone, boeretêene, 
scheetelaoters zwêethiele èn tèùnbôone netuurlek.

Hoe schaajtet swèls  meej ons Trees, Trien, Troela èn Truus? Naaw, hartstikke 
goed. Alle gruunselafval gao nòr de daames. De gòdsgaansen dag zèn ze 
beezig meej scharrele,  vruute, knòrre èn vural frèète. Ze hèbbe nie in de 
smieze dèsse meej al dè gefrèèt irder en ènkele rèès gòn maoke nòr en 
abbetwaar èn dan as Spèk èn Lapke èn as Karboo èn Naadje in de koeling 
belaande van de StadsTèùnderijwinkel.

De gruuntenboer van Hôogvènne is truggekoome mar dan in de fi ezelemie van 
de Stadstèùnderij Piushaove. Èn hoe lang blèèft dè zôo? 
In ielek geval tòt 2018.
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Tel: 013 762 06 20
www.kinderstadtilburg.nl/pantarhei   



Gezondheidscentrum Piushaven

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

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

ContourdeTwern in 
Gezondheidscentrum Piushaven

Adres: 
E-mail: 
Telefoon:  
Website: 

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

Buurthuis Jeruzalem in een nieuw jasje!

Word jij Tilburgs Maatje?

Adviesbrigade Tilburg zoekt adviseurs

Ruim een jaar geleden was het voornemen om Buurthuis 
Jeruzalem te slopen, zodat er plek kwam voor nieuwbouw
appartementen. Al bij de eerste geruchten kwamen zo’n 40 
wijkbewoners samen in het buurthuis om zich hard te maken 
voor het behoud van een ontmoetingsplek in hun wijk. 
Een werkgroep, bestaande uit vijf bewoners en een sociaal 
werker van ContourdeTwern, ging hier namens en voor de buurt 
mee aan de slag. 
Nu, heel wat gesprekken met Gemeente Tilburg, Tiwos, ContourdeTwern en 
wijkbewoners verder, is er goed nieuws. Het buurthuis blijft staan. En dat is 
niet het enige: de gemeente stelt geld beschikbaar om het buurthuis te renove-
ren. Zodat het nog een hele tijd meegaat. 

Bewoners en ContourdeTwern maakten zich samen hard voor dit resultaat. 
De werkgroep streeft ernaar om ook samen vorm te geven aan de renovatie. 
Tegelijk werken we toe naar een situatie waarin wijkbewoners en Contourde-
Twern het buurthuis samen beheren. 

Een mooi eerste resultaat van een open samenwerking tussen bewoners 
en verschillende organisaties. In 2017 werken we zowel de renovatie als de 
samenwerking verder uit.

Wist je dat er in onze wijk veel mensen zijn die zich soms alleen 
of eenzaam voelen? Vaak weten we er eigenlijk maar weinig 
van, hoe het écht met onze buurtgenoten gaat. 
Anne Woltersom en Marjel Bloem van ContourdeTwern proberen deze mensen 
te ondersteunen door hen in contact te brengen met een Tilburgs Maatje. 

Eén van hen is Willem (foto). Hij gaat elke week samen met zijn hondje op 
bezoek bij een jongeman uit onze wijk. Deze jongen vindt het lastig om zelf 
activiteiten te bedenken, er alleen op uit te gaan en nieuwe contacten te 
leggen. Ook kan hij een beetje somber zijn door alles wat er in zijn leven is 
gebeurd. Door met Willem en zijn hond te gaan wandelen kan hij zijn verhaal 
kwijt en bedenken ze samen leuke dingen om te doen. Die aandacht doet hem 
goed en ook voor Willem is het fijn om als Tilburgs Maatje iets voor een andere 
buurtbewoner te betekenen. 

Lijkt het je leuk om ook Tilburgs Maatje te worden of wil je meer informatie? 
Stuur een e-mail naar annewoltersom@contourdetwern.nl, marjelbloem@
contourdetwern.nl of bel naar het AdviesPunt van ContourdeTwern: 
013 549 86 46. Meer informatie vind je ook op www.tilburgsmaatje.nl. 

Wil jij als vrijwilliger professioneel actief zijn? 
Geef dan organisatieadvies aan vrijwilligersorganisaties! 
Onze adviseurs zijn veelal oud-ondernemers, bestuurders en managers. 
Ervaring op senior managementniveau in complexe organisaties is gewenst. 
De volledige vacature vind je via http://www.vrijwilligerstilburg.nl/17509/
vacaturebank.html Vacaturenummer: 6104817

Buurthuis Jeruzalem, foto uit januari 2016
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Wie kun je zomaar tegenkomen bij een wandeling langs de 
haven tijdens het lichtjesfeest? Of op een willekeurige avond bij 
de supermarkt?

Dit is Zoë. Zij loopt met haar vader en moeder mee met de lichtjestocht. 
Ze vindt het heel gezellig. In Duitsland heeft ze dit al eerder gedaan. 
Alleen was de wandeling daar veel langer en kregen ze aan het einde heel 
aparte broodjes. Zoë zit op de Basisschool Fatima.

En dit is Tijmen. Wie heeft die prachtige lampionnen gemaakt? 
Die hebben pappa en mamma samen gemaakt. Tijmen zit in groep 5 en 
heeft de lichtjestocht gelopen vanaf de Basisschool Pendula. 
Het is toch wel koud.

Jolanda en Jenna zijn op de brommer. Moeder en dochter gaan elke dag 
met z’n tweeën boodschappen doen. Jenna heeft een zoontje van 6 maan-
den. Ze wonen allemaal gezellig samen. Wat gaan ze koken? Vanavond 
wordt het macaroni en spaghetti. Maar moeder Jolanda niet. Zij lust dat 
niet. Dan eet ze wel een boterham.

Van de straat geplukt Tekst: Janske Verhulst
Fotografi e: Ans Beerens

5

Als de deur opengaat bij Marion Heeren komt me een heerlijk 
vrolijke blonde labrador tegemoet; Isley. Ik merk meteen dat 
dit een gezellige knuffelkont is. Hij komt even snuffelen en legt 
daarna zijn kop op mijn schoot: kroelen!
Marion is dol op dieren; ze werkt als paraveterinair bij een dierenartspraktijk, 
geeft les op hondenschool Quiebus en is gedragstherapeut voor honden. Door 
haar werk als gedragstherapeut is Isley op haar pad gekomen toen hij zes 
maanden oud was. Marion vertelt: ‘Door zijn eerste eigenaren is Isley mis-
handeld. Hierdoor was hij heel bang van mensen en zijn primaire reactie op 
onverwachte bewegingen was bijten’. Marion heeft Isley het eerste jaar dat hij 
bij haar was zeer intensief getraind. Zo heeft ze het vertrouwen teruggewonnen 
en hem geleerd dat hij niet bang hoeft te zijn voor mensen. Terwijl Marion dit 
vertelt zit ik met kippenvel te luisteren. Verbaasd over het feit dat mensen een 
dier zo’n leed aan kunnen doen. Daarnaast vooral verbaasd over hoe Isley nu 
is; zo lief en aanhankelijk. Hij heeft mijn hart gestolen!

Dè doetíe aanders nôôt Tekst: Carla Segers
Fotografi e: Hans van Dongen

Isley en Marion

Meesterdief
Isley kan dan wel heel onschuldig en lief kijken, elk dier heeft zo zijn eigenaar-
digheden en streken. Zo ook deze; ‘Isley is echt een meesterdief als het om 
eten gaat’ vertelt Marion. ‘Je hoeft hier in huis geen eten te laten liggen want 
het is weg. Laat ook je tas niet staan als daar eten in zit want het wordt geruis-
loos eruit gehaald. Het enige wat ik merk is het smakkende geluid dat achter 
de bank vandaan komt’. Overigens is het wel handig dat Isley zoveel doet voor 
eten: ‘Om hem te trainen gebruik ik zijn gewone brokken, dat werkt super’. 

Kinderen en modder
Over het algemeen luistert Isley goed, maar zoals iedereen heeft hij er ook wel 
eens geen zin in. ‘Behalve als de dochters van vrienden van me met hem aan 
de gang gaan. Voor die meiden doet hij alles. Isley is dol op kinderen. 

Wil jij wat vertellen over 

jouw huisdier en hem/haar 

in de volgende editie van de 

wijkkrant zien staan? Stuur 

een mail naar wijkkrant@

koningshaven.eu. Dan komen 

we langs voor een interview 

en krijg jij de foto per mail.

Hier in de buurt kennen ze hem 
allemaal en wordt hij ijsje genoemd 
omdat dat makkelijker uit te spreken 
is’. Een ‘leuke’ hobby van Isley is 
het nemen van modderbaden. ‘Het 
maakt niet uit waar ik met hem ga 
wandelen. Zodra hij los is gaat hij 
ervandoor en komt zwart terug. Als 
ik naar Moerenburg ga, laat ik hem 
op het eind even in het schone water 
zwemmen, dan kan hij weer netjes 
mee naar huis’.
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fysiotherapie

bekkenfysiotherapie

oedeemtherapie

dry needling

013 - 536 49 44 www.fysiotilburg.nlBarkstraat 29 
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Service

Advies op maat

Vertrouwd

Verrassend anders

Vriendelijk ge-
prijsd
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 Gewoon goed

Wethouder van Ierlantstraat 33
5021 AT Tilburg | 013 - 5801227

www.leenbakker.nl

Leen Bakker 
AaBe Fabriek Tilburg

Prij spuzzel: woordzoekerDe woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle 
richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook over
lappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters 
vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

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

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

EDELEN
ENZYM
ESSAY
GIPSY
INEEN
KOELTOREN
KOMEET
KOPER
KRUID
LOOPRICHTING
MAASBOMMEL
MODDER
NOORD
OEHOE

PAPERASSEN
PAREL
PRIVE
PRODEO
RELIKWIE
RIVIERKLEI
STEENKOOL
VLAAI
WELIG
WIEROOK
WONDER
WOONHUIS
ZOEMER

M Y Z N E T V Z O R L S
T A P N E R O T L E O K
E E A E D E L E N R O O
I L M S M D N D E I P O

W O R E B D R I S V R R
K O R W K O I I S I I E
I K O O O M M U A E C I
L N P N E V O M R R H W
E E R D H D L D E K T E
R E I E O U O A P L I L
A T V R E E I R A E N I
P S E S S A Y S P I G G

Prij spuzzel: woordzoeker

Ans was blij  verrast 
met haar prij s en  
denkt  samen met 
haar vriendin naar 
Doncurado te gaan 
voor een gezellig 
avondje kletsen en 
lekker eten.

Ans Niemeij er 
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De natuur, het leven om haar heen en muziek zijn 
inspiratiebronnen voor haar schilderijen.
Odiel Vennix is haar hele leven met kunst bezig. Vanaf de jaren 70 is zij zich 
gaan richten op de beeldende kunst en dan met name schilderen. In olieverf 
schildert ze met name abstract. Objecten, mensen, dieren en/of plaatsen zijn 
afgebeeld in een vereenvoudigde weergave van vormen, lijnen, texturen en/of 
kleuren. In haar werk is soms een schijnbare gelijkenis met een bepaald onder-
werp te vinden of het verwijst naar een bestaand, dan wel fictief iets. Herhaling 
van thema’s komt veelvuldig voor.

Ik vind… Zakje eruit. Hand in het zakje. Drol oprapen en in de 
hondendrollenafvalbak gooien echt supermakkelijk klinken. 
Een gastblog van Jonas Kocx, natuurliefhebber en vader van twee, 
woont aan de Piushaven

Jazz vertelde me dat het zo moet. 
‘Het is heel jammer als je het niet doet, want dan kun je er in gaan staan.’
Joh.
En Jazz is zes.

Voor mij en de mijnen is de Piushaven een park. Een heel leuk, mooi en inte-
ressant park. Voor mensen met honden is het ook een park. Een heel handig 
park. En dat is fijn. Zo kunnen we allemaal samen genieten van ons park. We 
kunnen er lekker eten, lekker drinken, zwemmen, wandelen, de draaibrug 
draait nog handmatig, Den Ophef heft vernuftig volautomatisch. Van dit alles 
geniet ik met volle teugen.

Er is alleen een ding dat ik mis. Ik zou zo graag willen wandelen, over de paden 
en het gras, zonder me zorgen te maken over hondenpoep. Want ik hou niet 
van hondenpoep. Niemand houdt van hondenpoep. Alleen de kauwtjes en de 
kraaien, die houden van hondenpoep. Maar die zouden de hondenpoep denk ik 
niet missen als het er niet meer zou zijn. Want er is genoeg te vreten voor ze 
in en rond de Piushaven.

Kunstenares Odiel Vennix; 
“kunst is leven”.

Gastblog: 
Met zakje, zonder drol

Tekst: Elles de Boer Tekst: Jonas Kocx
Fotografie: Jan Nieuwstad Fotografie: Hans van Dongen

De slimheid in de abstractie ligt in het feit dat de menselijke geest pogingen 
doet om de abstractie te interpreteren, het vinden van patronen en afbeeldin-
gen die er wel of niet zijn. Dat maakt de kijker zelf uit en maakt de waarne-
ming strikt individueel. Als gevolg daarvan zal elk schilderij er anders uit zien. 
Dit is dan ook de reden waarom Odiel vaak geen titel geeft aan het schilderij. 
In haar Atelier in basisschool Panta Rhei geeft Odiel regelmatig workshops en 
organiseert voor de kinderen van deze school ook met enige regelmaat een les. 
Meestal gekoppeld aan een thema.

Odiel is kunst
Muziek als inspiratiebron, het maakt de muze in Odiel wakker. Muziek, soms 
klassiek (Mozart en Bach), soms modern (vooral Argentijnse tango, waaronder 
Piazola). De muzikaliteit, de ritmische elementen van een gelijksoortige vorm 
en kleur zijn kenmerkend voor haar werk. Zoals Odiel het zelf beschrijft: 
“ik schilder de psychologie van het leven, angst, aftakeling, dood, liefde, kracht 
en vrijheid geef ik op de meest directe wijze weer”. 

Open atelier 5 februari 
Naast het schilderen van doeken beschildert Odiel alles wat maar mogelijk is. 
In het atelier treffen we dan ook een beschilderd kastje en tafel. Ook maakt zij 
beelden van brons, cement en kunststof. 
Nieuwsgierig geworden naar Odiels werk? 5 februari organiseert Odiel een 
Open Atelier van 13:00 -17:00 uur. Dit zal voor de laatste keer zijn in de Panta 
Rhei. Momenteel is Odiel druk bezig om haar nieuwe atelier in te richten aan de 
Piushaven 37. Wil je daar een keer langskomen dan kun je telefonisch contact 
met Odiel opnemen om een afspraak te maken. 
Voor meer informatie zie www.odiel.nl 

En toch is daar hondenpoep. Volop. Kleine keutels, dikke drollen, natte scheten. 
De ene vers en intact, de andere reeds voorzien van schoenzoolsporen. Vaker 
dan soms zie ik - ik kom er veel en vaak - hondenuitlaters bij hun schijtende 
hond staan, soms kijkend op hun telefoon, soms kijkend naar hun kakkende 
hond. Mensen die - wanneer ze zien dat het gezien wordt - hun zakje snel 
tevoorschijn pakken, de schijn ophouden de poep op te rapen, om vervolgens 
(als het toeziend oog uit het oog is) toch stiekem snel doorlopen. 
Met zakje, zonder drol.

Nu ben ik de eerste die erkent dat het oprapen van een verse hondendrol, 
warm en zacht, een walgelijk idee is. Ik zou dat nooit doen. Hulde aan de 
mensen die het wel doen. Echt, serieus, veel respect. Ik vind een hond op zich 
eigenlijk al kak, maar de kak van de hond nog veel meer. Maar als je toch een 
hondenmens bent, en dat die liefde dan zo sterk is dat je de stront opraapt: 
hulde, goed gedaan en dankjewel.

Dus steek je hand in dat zakje mensen, buk je naar de dampende drol toe en 
pak het stevig vast. En al is het een dubieuze eer, wij eren u.

En u, eigenaar van dat kalf dat ik hier zo nu en dan zie lopen, 
u verdient dan een parade.

Biljartvereniging Jeruzalem is op zoek naar enkele spelers die 
de club komen versterken. 
Er wordt op maandagmiddag buiten competitie gespeeld. 
Op dinsdag- en donderdagmiddag is de binnen competitie van 
13.00 tot 17.00 uur in Buurthuis Jeruzalem. 

Heb je belangstelling? 
Kom gerust eens langs tijdens de dinsdag- of donderdagmiddag, 
er is altijd iemand van het bestuur aanwezig. Wie weet tot ziens!

Biljarters gezocht!
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Maandag:
Di t/m Do:
Vrijdag:

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

Zaterdag:
Zondag:

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

Piushaven 22 www.burgemeesterjansen.nl

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

Van toen tot nu Tekst en fotografie: Luc Houet

In 1907 bouwde de Congregatie der Religieuzen van Onze Lieve Vrouwe der 
Afzondering een fraai retraitehuis aan de Hoevenseweg. Bekend onder de naam 
Cenakel, wat “zaal van het laatste avondmaal” betekent, kreeg het giganti-
sche gebouw in Tilburg snel een mysterieuze bijsmaak. Een kenmerk van een 
retraite is dat het verscholen achter muren en afgesloten van de buitenwereld 
blijft. Dat riep bij de Tilburgers vragen op. Wat doen ze daar allemaal 
achter die mooie muren en ramen? Het antwoord, dat groepen vrouwen op 
zoek gingen naar spirituele verdieping, versterkte waarschijnlijk het mysterie 
van het Cenakel. De foto uit het Regionaal Archief Tilburg laat zien hoe het 
gebouw eruit zag toen het ongeveer 10 jaar in gebruik was.

Met de aanleg van de toegang tot de rijksweg naar Breda in de jaren 70 van 
de vorige eeuw kwam de buitenwereld wel erg dichtbij. De eerste bewoners 
van het Cenakel voelden zich in hun rust en ruimte aangetast en verlieten de 
locatie aan de onlangs aangelegde Kempenbaan. De nieuwe bewoners stonden 
al te trappelen van ongeduld: de dansacademie en het conservatorium namen 
hun intrek in het prachtige pand. 

Waar eerder de kerk zorgde dat het gebouw in tiptop conditie bleef, liet de 
gemeente heel wat onderhoud achterwege. Het gebouw verviel en een aantal 
delen werd gesloten vanwege de gevaarlijke situaties die ontstonden. Uiteinde-
lijk verhuisde het conservatorium en de dansacademie naar de bekende plek in 
het centrum van de stad bij de concertzaal.

Gelukkig is het Cenakel inmiddels grondig gerenoveerd. Dat wil zeggen het 
deel dat er nog staat. Twee statige zwarte torens zijn verrezen naast het oude 
gebouw. Deze zwarte torens hebben wat mij betreft best een geheimzinnig 
uiterlijk. Heel geschikt voor een retraite lijkt me.

Het moet al veel wijkbewoners opgevallen zijn. Een behoorlijk 
groot traditioneel schip aan de Noordkade van de Piushaven, 
zo ongeveer tussen Shinzo en Doncurado. 
Sinds maandag 21 november ligt daar de Helena Jacoba. Een rivierklipper van 
36 meter lang. Met twee masten waarin nu ook verlichting is opgehangen. De 
voorste mast is een massieve lariks, die speciaal voor dit schip uit Duitsland 
werd gehaald.

Nieuwe aanwinst voor de haven: 
Helena Jacoba Tekst en fotografie: Jan Nieuwstad

De Helena Jacoba is gebouwd in 1903 als een zeilend vrachtschip. Daarna werd 
het in de 20er jaren omgebouwd tot motorschip. Door de vorige eigenaren is 
het schip met veel liefde weer terug in de oorspronkelijke staat gebracht.

Gouden tip
Al een tijd in Tilburg in een ‘gewoon huis’ wilde de huidige eigenaar Leendert 
Florusse (51) graag op een schip aan de haven wonen. Maar dan wel een mooi 
schip. En hij vindt de haven een mooie omgeving, vlakbij het centrum van de 
stad. Florusse vertelt dat hij toen een tip kreeg dat dit schip in Dordrecht te 
koop lag en het was meteen raak.

Wij zijn in gesprek in het roefje, ongeveer 20 vierkante meter, waarin vroeger 
de schipper met zijn gezin woonde. Aan de muur oude foto’s en een traditio-
neel groot stuurwiel. Nog een trapje af is het oorspronkelijke laadruim, nu een 
flinke woonruimte. Opvallend is een groot houtgestookt fornuis dat ook voor 
verwarming zorgt. Verder voorin het schip sanitair en slaapkamers.

Leendert Florusse is niet vreemd op het water. Als student bij de Technische 
Universiteit in Eindhoven deed hij al veel aan watersport en zijn diensttijd 
bracht hij door bij de marine. Ook ging hij later met zijn gezin regelmatig het 
water op. 

Na enkele jaren in het buitenland te hebben gewerkt kwam Florusse in de jaren 
90 in Tilburg wonen in verband met een functie bij Energie Zuid-Nederland. In 
het dagelijks leven is Florusse nu directeur van Rooftop Energy. Een organisatie 
waarvan hij medeoprichter is en die zonnepanelen plaatst op grote gebouwen.

De Helena Jacoba ligt in elk geval deze winter in Tilburg. Maar Florusse wil 
graag een vaste ligplaats en heeft daarvoor al een aanvraag bij de gemeente 
ingediend. Ook andere betrokkenen bij de haven zouden graag zien dat dit 
mooie schip in de Piushaven kan blijven.

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

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

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

Problemen met uw kunstgebit of toe 
aan een nieuwe?

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

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

Jules Baak 
Gediplomeerd en ISO 9001 gecertifi ceerd tandprotheticus

shop-in-shop

HEIKESTRAAT 64  

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

U HEEFT BESLOTEN OM OP 
VAKANTIE TE GAAN EN DEZE 
MOET PERFECT ZIJN...

KIM BOSMANS - VAN DER AA
TRAVEL COUNSELLOR

Van de Coulsterstraat 47
5021 BK Tilburg
T  06 4933 6151
E  kim.bosmans@travelcounsellors.nl
W  travelcounsellors.nl/kim.bosmans
KVK  64223396

Trix van Leeuwe
Footmore Podotherapeuten
Kruisvaardersstraat 32E
010 2183001

Ton de Kort
Flenter Fysiotherapie
Kruisvaardersstraat 32B
013 5366289

De fysiotherapeut vertelt...

Klachten bij het wandelen 
De podotherapeut vertelt...

Snel vermoeide, pijnlijke 
voeten en (onder)benen? 
Vermoeid raken en daardoor 
pijnlijk gaan aanvoelen tijdens 
het lopen of staan, is meestal 
een echte overbelastingsklacht. 
Alle spieren die beginnen in de onder-
benen en vast zitten aan botdelen van 
de voet en spieren van de voet zelf, 
worden verkeerd en teveel belast, of er 
is een doorbloedingsprobleem van de 
bloedvaten waardoor de spieren geen 
zuurstof genoeg krijgen om goed te 
kunnen functioneren.
 
Oorzaak 
De grootste oorzaak in het ontstaan 
van de overbelastingsklachten is het 
doorzakken van de voeten. Als voeten 
doorzakken, dan moeten zo goed als 
alle spieren van de voet en onderbeen 

Het voortbewegen op twee 
benen is voor de mens heel 
belangrijk. Of je het nu gaan, 
wandelen, rennen of hardlopen 
noemt, het maakt niet uit, de 
mens is er uniek in. 
De mens is het enige levende wezen 
op aarde dat zo beweegt. Zolang je op 
die manier in beweging blijft, kan je 
veel klachten voorkomen, opvangen 
en tegengaan. Heb je bijvoorbeeld last 
van je rug, aan je heup of knie: blijf in 
beweging. Door het bewegen worden 
gewrichten gesmeerd, worden spie-
ren soepel en wordt de bloedomloop 
gestimuleerd. Allemaal functies die een 
herstel bevorderen. 

meer oprekken, langer worden dan gebruikelijk, om vervolgens weer harder 
te moeten samentrekken om de spieren te laten functioneren. Dit gebeurt bij 
iedere minuut dat u staat en bij iedere pas die u zet om te lopen. Hierdoor 
zullen de spieren sneller vermoeid raken en kunnen ze bij gebruik pijnlijk 
aanvoelen. De meest voorkomende klacht is het hebben van pijn aan de voeten 
en (onder)benen tijdens het lopen en staan. Het gevoel zware benen te 
hebben, niet meer vooruit kunnen komen. Andere klachten kunnen zijn: knel-
lende schoenen, tintelingen in voeten en benen, zwellingen (oedeemvorming), 
niet meer kunnen lopen, brandende voeten of krampen. 

Podotherapeut 
De podotherapeut zal door het doen van een onderzoek vast stellen of de 
klachten veroorzaakt worden door het doorzakken van de voeten, een ver-
minderde of slechte doorbloeding van de bloedvaten (door het gebruik van 
een doppler-onderzoek) of eventueel een combinatie hiervan. Ook worden de 
schoenen bekeken en hierin geadviseerd. Afhankelijk van de klachten zullen of 
podotherapeutische zolen gemaakt worden ter correctie van de voetstand of 
een advies uitgesproken worden voor verder onderzoek van de bloedvaten bij 
een specialist.

Op latere leeftijd, zeker boven de 50 
jaar, wordt het belangrijk om het wan-
delen wat te variëren. Denk bijvoorbeeld 
aan: het zijwaarts gaan, het lopen met 
kruispassen, het op de hakken lopen, 
het op de tenen lopen en het lopen op oneffen ondergrond. Daarnaast kan je 
thuis ook met simpele oefeningen de functie van het gaan ondersteunen. 
De meeste klachten die bij het wandelen ontstaan worden veroorzaakt door:
• Overgewicht
• Slecht schoeisel
• Slechte bloedvaten, vaak door roken
Mocht u tijdens het wandelen klachten ondervinden dan kan de fysiotherapeut 
gerichte oefeningen geven.



11 vragen aan... Cindy Heesbeen
Wie ben je en wat doe je?
Mijn naam is Cindy Heesbeen (40 jaar) en ik werk op de buitenschoolse 
opvang van kindercampus Panta Rhei hier in de straat. De meesten zullen mij 
misschien nog kennen van Kinderdagverblijf Duimelijntje waar ik 14,5 jaar 
eigenaresse van ben geweest, maar natuurlijk ook van het roze ijscokarretje 
waar ik de afgelopen 2 seizoenen gezellig mee rondreed.

Verliefd, verloofd of getrouwd?
Ik woon samen met mijn vriend Jan, mijn twee kinderen Loek en Levi en onze 
chihuahua Boefke in de gezelligste straat van Tilburg, de Lanciersstraat. 
Oorspronkelijk kom ik uit Oisterwijk maar op 20 jarige leeftijd ben ik verhuisd 
naar Tilburg waar ik ondertussen in verschillende wijken heb gewoond. 
Mede doordat ik door Duimelijntje deze wijk ontzettend goed heb leren 
kennen en daarbij natuurlijk ook de mensen die er wonen, voel ik mij in deze 
wijk helemaal thuis!

Wat is je favoriete boek? 
Helaas kom ik er niet zo heel vaak aan toe om tijd te maken voor een boek. 
Vaak is dit dan toch in de vakantie, maar zelfs dan heb ik hier vaak de rust niet 
voor. Als ik boeken lees zijn het vaak waargebeurde verhalen, zoals bijvoor-
beeld het boek over Joran van de Sloot, het verhaal over Madeleine McCann 
of de meisjes van Dutroux dat trekt mij erg aan. Momenteel heb ik het boek 
Judas liggen, dus ik zal binnenkort toch maar eens de tijd gaan zoeken/nemen.
 
Wat is je favoriete muziek?
Mijn muziekkeuze is heel divers, ik hou heel erg van Dolly Parton maar heb ook 
al 2 jaar dezelfde cd van André Hazes in mijn auto. Ik ben dol op musicals en 
de daarbij horende muziek, ik luister in de auto naar Puur.nl tot grote ergernis 
van mijn oppaskindjes, en kan erg ontroerd raken door ballads maar ook van 
bijvoorbeeld Paul de Leeuw. Verliefd ben ik natuurlijk al jaren op zanger Danny 
de Munk..haha..die mag natuurlijk niet ontbreken in dit lijstje want daar zitten 
al mijn bekenden nu op te wachten.

Waar mag je mij  ’s nachts voor wakker maken? 
Tja, slapen doe ik echt heel erg graag, dus daar moet ik echt even over naden-
ken. De Bogey’s spareribs is dan toch wel het enige wat ik kan bedenken van 
eten waar je mij voor wakker zou mogen maken. En natuurlijk voor een kusje 
van de kids met hun slaperige hoofdjes, dan zijn ze nog zo schattig. Mocht er 
een nieuw seizoen van een spannende serie op Netfl ix toegevoegd zijn die ik 
aan het volgen ben dan, wil ik daar ook wel wakker gemaakt voor worden.

Wat vind je de mooiste plek in de omgeving? 
Dan kies ik toch voor het Piushaven gebied. Ondanks dat ik hier heerlijk woon, 
zou ik ook wel graag direct aan de waterkant willen wonen waar nu alleen maar 
meer mooie huizen worden gebouwd. De kinderen die bijna met een vishen-
geltje in de voortuin kunnen gaan zitten en en in de zomer een duik kunnen 
nemen. Natuurlijk is de Piushaven zo verrijkt met horeca en activiteiten dat er 
altijd wel iets te doen is.

Wie zou je weleens willen ontmoeten en waarom?
Dan zou ik toch gaan voor Dolly Parton, denk ik. Een roadtrip door Nashville en 
misschien samen naar de Grand Ole Opry waar zij als 13-jarige al optrad en die 
ik alleen maar ken uit de gelijknamige serie Nashville. 

Wat zou je veranderen als jij  burgemeester van Ti lburg zou zij n?  
Ik zou in ieder geval het eenrichtingsverkeer in onze straat met onmiddellijke 
ingang terug veranderen in hoe het voorheen was. Deze situatie brengt heel 
veel ergernissen en levensgevaarlijke situaties met zich mee, vooral tijdens 
het halen en brengen van de kinderen. Zelfs de vuilniswagen en vrachtwagens 
presteren het nog om hier tegen het verkeer in te rijden. Het is ook een erg 
onlogische situatie op deze manier.

Waaraan zou jij  je laatste tientje uitgeven?
Daar hoef ik niet zo heel lang over na te denken, dat zal dan toch zijn aan mijn 
kinderen. Samen iets lekkers halen bij de Mac zal het dan wel worden, denk ik.

Wil je verder nog iets kwij t?
Ik zou graag op maandag ook vaste uurtjes op de BSO krijgen, maar daarvoor 
zoeken wij nog wat leuke, gezellige, uitdagende, lieve of ondeugende kindjes 
bij Panta Rhei. Dus herkent u uw kind hierin, geef hem of haar dan snel op en 
dan zorg ik er persoonlijk voor dat uw kind een te gekke tijd beleeft op de BSO!

Aan wie zullen we deze vragen de volgende keer stellen? 
Dan lijkt mij Joost Ketelaars wel een goede kandidaat. Natuurlijk bekend in de 
wijk van Dion ketelaars Installatietechniek, vader van 4 kinderen en lieftallige 
echtgenoot van mijn vriendin Debby. Joost is altijd in voor een grapje en heeft 
altijd wel iets te vertellen! 

Deze goedlachse meid woont sinds 29 maart in de Kotterstraat. 
Neeltje is het zusje van Joep en Simone en het halfzusje van Janne. 
Trotse ouders zijn Maaike en Toon. Er was in 2016 een echte babyboom gaande 
in de straat. In 2016 werden er maar liefst vijf baby’s geboren in de straat. 

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

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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Ergens eind december. Een stille kroeg, gedempte lichten. De 
tussendeur sluit zich achter ons. Hij kijkt steeds om zich heen, 
zijn ogen schieten alle kanten op. Soms stopt hij met praten, 
middenin een zin. Dan komt er iemand langsgelopen. De muren 
hebben oren. Het lijkt een soort samenzwering waarin ik me nu 
bevind. En dat is ook wel een beetje zo. Niemand weet van mijn 
geheime afspraak met De Nieuwe Opper van CV de Biermeters.

Max Zoontjes
Erik Meeuse neemt zijn taak serieus. Hij vertelt enthousiast over de Carnavals-
vereniging waar hij al vijfentwintig jaar lid van is. De Biermeters is opgericht 
in 1982 door onder andere wijlen Max Zoontjes, big boss van Bet Kolen. Zijn 
portret waakt over alles wat er in de kroeg gebeurt. Hij zou trots zijn geweest 
als hij zou zien met hoeveel plezier CV de Biermeters elk jaar weer voor een 
geweldig carnavalsfeest zorgt, met als Residentie ‘zijn’ Bet Kolen.

Meters bier
De vereniging is vernoemd naar de houten ‘meters’ waarin de biertjes vervoerd 
werden. Er hangt er nog eentje bovenop de prijzenkast. In deze kast staan 
onder andere de prijzen voor de mooiste gevel. De Biermeters versieren de 
kroeg van binnen en van buiten. Met succes dus. En daar zijn ze trots op. Het 
is een hechte club vrienden, familieleden en kennissen. Gedurende het jaar 
hebben de Biermeters een groot aantal activiteiten; van bingo tot meehelpen 
bij de Ten Miles. Maandelijks wordt er vergaderd en toegeleefd naar die ene 
week in februari. 

Opper Erik
En dan de functie van Opper. Een Opper is de Prins bij de Biermeters. Zijn 
rechterhand is de Adjudant, die ook wel Adje genoemd wordt. Adje heeft tij-
dens het carnavalsfeest duidelijk andere taken dan de Opper. Adje is eigenlijk 
een manusje van alles en moet z’n kop erbij houden. Hij doet de logistiek van 
de ‘dweilplanning’ en houdt de munten bij. Adje krijgt het druk!
Opper word je niet zomaar. Je moet uiteraard gek zijn op carnaval en alles wat 
daarbij hoort. Maar je moet ook niet bang zijn om op het podium het publiek 
toe te spreken. Erik is gevraagd en heeft er zin in. Hij vraagt al een jaar van 
tevoren vrij op z’n werk. Hij is al eerder Opper geweest, dus hij weet wat er 

CV de Biermeters  Tekst: Katrien van Burken
Fotografie: Hans van Dongen

van hem wordt verwacht. Zijn pak hangt al klaar. Maar hij gaat er niet mee 
op de foto. Stel je voor dat er iemand binnen zou lopen! Op de foto zie je Erik 
in z’n kleding waarin hij met de Biermeters gaat dweilen. Op zijn hoedje de 
speldjes van andere verenigingen. Hij heeft thuis nog een verzameling medail-
les hangen; bewijs dat de Biermeters een hele tocht afleggen met carnaval. 
Compleet met band en in een touringcar bezoeken ze de andere verenigingen. 

Alaaf
Uniek in zijn soort is toch wel het kindercarnaval bij Bet Kolen. 
Volgens Erik is dat ‘carnaval zoals het bedoeld is’. Een dolle boel met heel wat 
verrassingen voor de kinderen en al jaren een begrip in Tilburg. 
“Het is altijd een groot succes”. 

Bij het verschijnen van deze editie van de Wijkkrant heeft het ‘Opperbal’ al 
plaatsgevonden. De Biermeters weten dus al wie hun nieuwe Opper en Adju-
dant zijn dit jaar. Dus wij hebben niets verklapt. 

Wijkkrant Koningshaven wenst CV de Biermeters, Bet Kolen en de rest van 
carnavalvierend Tilburg en omstreken een mooi feest toe! ALAAF.

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

Manueel therapie

Kinderfysiotherapie

Oefentherapie

Rugklachten

Rug scholing

Dry needling

Sportmassage

Sportblessures

Sportbegeleiding

Sportspreekuur

Oedeemtherapie

Beweegprogramma’s

Massage

Medical taping

Medische fitness

Fysiotherapie bij etalage benen

Psychosomatische fysiotherapie

Fysiotherapie bij long klachten

Oefentherapie bij Parkinson

Kinderfysiotherapie

Oefentherapie

Sportmassage

Sportblessures

SportbegeleidingSportbegeleiding

Sportspreekuur

OedeemtherapieOedeemtherapie

Beweegprogramma’sBeweegprogramma’sBeweegprogramma’s

Medical tapingMedical tapingMedical taping

Medische fitness

Fysiotherapie bij etalage benenFysiotherapie bij etalage benen

Psychosomatische fysiotherapiePsychosomatische fysiotherapiePsychosomatische fysiotherapie



WIJKNIEUWS    Berichten van de gemeente

Contact
Marc van Akkeren, omgevingsmanager Hoogvenne, Piushaven Noord. E-mail: marc.van.akkeren@tilburg.nl of telefonisch 013-5429077
Chris Liebregts, wijkregisseur Hoogvenne, Piushaven Noord. E-mail: chris.liebregts @tilburg.nl of telefonisch 013-5428864
Tamira Waszink, omgevingsmanager Fatima, Jeruzalem, Broekhoven, Piushaven Zuid. E-mail: tamira.waszink@tilburg.nl of telefonisch 013-5428682
Anthonie Quispel, wijkregisseur Fatima, Jeruzalem, Broekhoven, Piushaven Zuid. E-mail: anthonie.quispel@tilburg.nl of telefonisch 013-5429495
Berry Simons, omgevingsmanager Noodopvang Jozefzorg. E-mail: noodopvang@tilburg.nl of telefonisch 013-5495437

Ontwikkelingen in het gebied 
rondom de Piushaven

BUITEN BETER APP

Tip of melding over uw buurt of 
straat? Straatverlichting kapot? 
Ophalen (grof) huisvuil? Losliggen-
de stoeptegel? Verstopte riolering? 
Overlast? Gevonden voorwerp? 
Parkeerproblemen?

www.tilburg.nl/melden of bel 
14 013 (maandag t/m vrijdag tusen 
8.00 en 18.00 uur) of download 
de gratis BuitenBeter-app via 
www.buitenbeter.nl

Bewoners gezocht voor buurtpreventie 
De gemeente zoekt enthousiaste vrijwilligers die deel 
willen uitmaken van een buurtpreventieteam. Dat is 
een groep bewoners die zich inzet voor de leefbaarheid 
en veiligheid in hun wijk. Zij lopen of fietsen in groepjes 
door de buurt en zijn daarmee extra ogen en oren voor 
politie en gemeente. De vrijwilligers kunnen altijd direct 
contact opnemen met de politie via een speciaal 
telefoonnummer. Deelnemers krijgen kleding, een 
identificatiepas en een uitgebreide instructie. 

In een aantal wijken in Tilburg zijn al buurtpreventie-
teams actief, zo ook in Hoogvenne en Armhoef. 
Gemeente en politie hopen dat ook in andere buurten, 
zoals Fatima en Jeruzalem, bewoners opstaan om zich 
aan te sluiten. Als er in deze wijken behoefte blijkt te zijn 
aan een buurtpreventieteam volgen er in het voor-
jaar van 2017 informatieavonden voor bewoners. De 
wijkagent of een deelnemer uit een andere wijk vertelt 
tijdens zo’n avond wat buurtpreventie inhoudt. 

Bent u geïnteresseerd in buurtpreventie en wilt u graag 
een informatieavond bijwonen? Geef dit dan door aan 
Tamira Waszink van het team Wijken van de gemeente 
Tilburg. Dat kan via e-mail aan:
tamira.waszink@tilburg.nl of telefonisch op 
013-5428682. 

Samen zorgen voor een 
prettige wijk
Om te garanderen dat iedereen 
prettig kan wonen zorgt de gemeen-
te voor goede woningen, straten en 
scholen maar ook voor wetten en 
regels. De meeste bewoners houden 
zich hieraan. En als dat niet gebeurt 
dan zijn we er om te handhaven.

Gemeente, politie en woningbouw-
corporaties werken in Koningshaven 
samen om overlast, criminaliteit en 
fraude aan te pakken. Daarbij kun-
nen we de hulp van bewoners goed 
gebruiken, dus bijvoorbeeld door 
meldingen te maken. Een wijkagent 
in Koningshaven licht toe: 
“Meldingen kunnen op verschillende 
manieren gedaan worden.
Ook anoniem bij Meld Misdaad Ano-
niem. Dit is een onafhankelijk meld-
punt. Je krijgt dus geen politieagent 
aan de telefoon. Ze noteren nergens 
iets over de melder en zullen dit ook 
nooit tegen ons vertellen.”

Bij een melding volgt er altijd eerst 
een onderzoek. Soms blijkt er niets 
aan de hand te zijn; andere keren 
wordt er een dossier opgebouwd. 
Om een dossier op te bouwen zijn 
we afhankelijk van de medewerking 
van veel partijen.

Verdachte situatie? Spoed?
Bel 112

Geen spoed, wél politie.
Bel 0900-8844 of www.politie.nl/
melden

Anoniem melden of aangifte doen? 
Bel 0800-7000 of  
www.meldmisdaadanoniem.nl 
• Uw telefoonnummer is niet  

te zien;
• Er worden geen telefoon- 

gesprekken opgenomen;
• Er worden geen persoonlijke  

gegevens genoteerd.

Twentestraat
De bouw van fase C van project Aan de Waterkant is gestart. 
De aanleg van de buitenomgeving start in december 2016 
en loopt tot april 2017. Het ontwerp voor de toren fase D en 
woningen fase E is opgestart. De 26 nieuwbouwwoningen 
(TIWOS) aan de Twentestraat zuidzijde worden in januari 
opgeleverd. Op dit moment worden ook riolering en bouw-
weg voor dit bouwdeel aangelegd. Inrichting openbare 
ruimte Twentestraat start in combinatie met Piushavenpark 
Zuidoever (gedeelte tussen Betuwestraat Ringbaan Oost 
en Meijerijbaan). 

Lourdesplein
De realisatie van het appartementencomplex langs Ringbaan 
Oost is in volle gang. De 16 kadewoningen worden januari 
2017 in gebruik genomen.  De aanleg van de openbare 
ruimte start in het tweede kwartaal 2017, na de bouw-
activiteiten. Het havenpark Zuidoever tussen Hoevenseweg-
Ringbaan Oost wordt in het najaar van 2017 aangelegd. Het 
complex De IJzergieterij is inmiddels opgeleverd.

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

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

Havendijk noord 
Het plan Stadskade zal in november in de verkoop gaan. 
De bouw is in 2017. Tot er bouwplannen zijn is de voorma-
lige ‘Lipslocatie’ ingericht voor ‘stadslandbouw’. Er zijn een 
stadsmoestuin, een bijentuin en een kleine weide.

St. Josephstraat en Prinsenhoeven 
Beide straten zijn af. De beplanting is ingeplant.

Tivolistraat
Het voorlopig ontwerp is gepresenteerd aan de straat. De 
nieuwe aanleg is gepland in de tweede helft van 2017.

Veemarktkwartier
In het Veemarktkwartier zijn nog nieuwe bouwontwikke-
lingen direct achter de Midi gepland. De openbare ruimte 
wordt in 2016 opnieuw ontworpen. De bestrating wordt 
tijdelijk aangepast. Het laatste deel, wordt waarschijnlijk in 
2018/2019 aangepakt.

Meer informatie
Meer over de Piushaven staat op de website 
www.piushaven.nl. Actuele informatie over 
wegwerkzaamheden staat op 
www.tilburg.nl/wegwerkzaamheden.

Nieuwe regels voor kamerverhuur
Om de leefbaarheid in de woonwijken op peil te houden 
zijn de regels voor kamerverhuur verscherpt. Om aan 
drie of meer personen kamers te verhuren moet de 
verhuurder een omzettingsvergunning aanvragen.
  
De gemeente toetst of er een vergunning verleend kan 
worden. Hiervoor wordt onder andere gekeken naar de 
hoeveelheid kamerverhuurpanden in de omgeving. In 
de meeste woonwijken wordt een straal van 50 meter 
gehanteerd. Als er binnen die 50 meter al een ander 
kamerverhuurpand is kan er niet een nieuw kamerver-
huurpand bij komen. Ook voor woningvorming, als een 
woning verbouwd wordt tot twee of meer zelfstandige 
woonruimten, gelden deze voorwaarden.

Alle regels en voorwaarden rondom kamerverhuur 
en het kaartje met de gebieden en de cirkels kunt u 
raadplegen op de website van de gemeente. 
www.tilburg.nl, zoeken op ‘kamerverhuur’. Hier kunt u 
ook de lijst met kamerverhuurpanden raadplegen.

Als u denkt dat een woning ten onrechte als kamer- 
verhuurpand wordt gebruikt omdat er meer dan drie 
personen op kamers wonen kunt u dit melden. Dat geldt 
ook voor een pand dat is gesplitst in meerdere wonin-
gen terwijl het niet op de lijst van kamerverhuurpanden 
staat. Meldingen kunnen naar het Centraal Meldpunt 
van de gemeente: www.tilburg.nl/melden of bel 14 013 
(maandag t/m vrijdag tusen 8.00 en 18.00 uur).



 

InZicht
LEVEND PODIUM VAN TILBURG

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

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

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

Facebook: facebook.com/piushaven

  

Cultuur-
zondagmiddag
bij Falcon aan
de Piushaven

Elke 4e
zondag van
de maand 
15.30-17 uur

KAARTVERKOOP
Kaarten kunt u reserveren bij lifestyle restaurant EethuisTwintig 
in het Falcon pand aan de  Piushaven 20B. 
Kosten e 10 incl. koffie/thee met lekkers. 
E:  info@eethuistwintig.nl o.v.v. Falcon cultuurzondagmiddag.

26 MRT Talenten van de Young Musicians Academy

27 NOV Oleg Fateev & Simone Sou 

22 JAN De Link19 FEB Cabaret met Braboneger 
en Boy Jonkergouw 

23 OKT 
LaMelis & Van Dijk

Wonen in de 
Piushaven
Piushaven verbindt het 
centrum van Tilburg met 
het buitengebied Moeren-
burg. In deze gebiedsont-
wikkeling worden circa 
1500 nieuwe woningen 
gebouwd, verdeeld over 
verschillende bouwprojec-
ten. Vele bewoners heb-
ben inmiddels hun nieuwe 
woning betrokken en er 
zijn al talrijke nieuwe on-
dernemers in het gebied 
gekomen.   

Aan de Waterkant
In het gebied wordt een 
gevarieerd aanbod aan 
woningen en appartemen-
ten gerealiseerd. Binnen 
het  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.

Geïnteresseerd? Of op de 
hoogte blijven van de laat-
ste ontwikkelingen? Kijk op 
www.aandewaterkant.nl.

Ontwikkelaar: Triborgh 
Gebiedsontwikkeling.

Stadskade 
Het plan Stadskade omvat 
40 woningen. Het aanbod 
bestaat uit 21 hoek- en rij-
woningen, 11 appartemen-
ten, 4 mooie 2 onder 1 kap-
woningen en 4 stadsvilla’s. 
De verkoop is in december 
2016 gestart. 

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 woonhui-
zen aan de Koopvaardij-
straat, verrijst vanaf begin 
2018 een appartementen-
complex dat de Piushaven 
en het stadshart gaat verbin-
den. Acht appartementen 
worden verhuurd in de 
sociale sector, in de top 
komt een penthouse.

Geïnteresseerd? Of op de 
hoogte blijven van de laat-
ste ontwikkelingen? Kijk op 
www.de-koopvaardij.nl.

Ontwikkelaar: Wilborts & 
Looijkens

AaBe Fabriek
De voormalige Wollenstof-
fenfabriek AaBe wordt 
herontwikkeld tot een uniek 
winkelcentrum. De histori-
sche 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 Vast-
goedontwikkeling

Lourdeskade
De gezinswoningen in het 
binnengebied zijn bewoond. 
Het appartementencomplex 
en de  16 eengezinswonin-
gen langs de Ringbaan Oost 
worden in de loop van 2017 
opgeleverd.

Geïnteresseerd? Of op de 
hoogte blijven van de laat-
ste ontwikkelingen? Kijk op 
www.lourdeskade.nl.

Ontwikkelaar: Van de Ven 
BV

Galjoenstraat Noord
In dit deelgebied zijn twee 
naast elkaar gelegen plan-

nen in ontwikkeling. Hier 
komt o.a. een nieuw te 
ontwikkelen bijzondere 
woonwijk: Muziekwonen. 
Een wijk voor mensen met 
een passie voor muziek. 
Hiervoor is inmiddels een 
planteam actief. 

Geïnteresseerd? Of op de 
hoogte blijven van de laat-
ste ontwikkelingen? Kijk op 
www.muziekwonen.nl.

Informatie over het tweede 
plan volgt binnenkort. 

Van Havenpark naar Land-
schapspark Moerenburg
De oevers van het water zijn 
ingericht om prettig te wan-
delen langs het water. Langs 
deze groene wandelpaden 
van het Havenpark loopt 
u zo de stad uit en Land-
schapspark 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 noor-
doever gereed gemaakt. 
De werkzaamheden aan de 
zuidoever aan de havenkom 
en de zuidoever bij Nieuw 
Jeruzalem starten begin 
2017. 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 res-
taurant aan de Middenpier 
(havenkom) zijn definitief. 
Het restaurant krijgt een 
publiekelijk dakterras. Naar 
verwachting start de bouw 
begin 2017.

Nog even winteren en 
dan komt de lente eraan…

Bijna 5.000 mensen hebben op 10 december genoten van het Piushaven Lichtjesfeest. 
Een sfeervolle avond vol licht, muziek, verhalen en gedichten. Gezellige ontmoetingen 
bij vuurkorven in horeca gelegenheden, woonschepen en buiten op straat. Met dank aan 
programmeur Boy Jonkergouw, de artiesten, sponsoren, Piushaven vrijwilligers, Sticht-
ing Thuishaven Tilburg  en ondernemers die dit lichtjesfeest mogelijk gemaakt hebben!

De evenementenkalender Piushaven 2017 is bijna definitief. Op 27 april kleurt de hele 
stad oranje. Wat er op die dag exact in de Piushaven staat te gebeuren…dat is nu nog 
even ‘staatsgeheim’. Uiteraard gaan we hier aandacht aan besteden en worden er 
feestelijke oranje plannen gesmeed door de ondernemers en diverse organisaties in 
de Piushaven.

Cultuurzondagmiddagen bij Falcon

In de winter staan nog twee cultuurzondag-
middagen bij Falcon op het programma. Met 
elke maand een andere culturele discipline, 
steeds i.s.m. culturele partners uit de stad.

Te verwachten:
19 februari 2017: 
cabaret met Braboneger en Boy Jonkergouw
26 maart 2017:  
studenten Fontys conservatorium

Kaartverkoop: 
Kaarten kunt u reserveren bij EethuisTwintig. 
Kosten: € 10,- incl. koffie/thee met bonbon.                        
E: info@eethuistwintig.nl o.v.v. Falcon cultuur-    
zondagmiddag.

Vooruitblik programma 2017

Naast bootje varen, diverse vaararrange-
menten en terrasjes pikken komend 
voorjaar en zomer, staan er veel bekende 
activiteiten op stapel. Horeca Piushaven 
organiseert weer heerlijke culinaire 
touren, met eind april de asperge in de 
hoofdrol. Eind mei verwachten we een 
grote groene Natuurmarkt waar ook onze 
Stadstuinderij een flinke rol in speelt. 
Piushaven Kunst & Klassiek krijgt een 
andere opzet en invulling. De Brugwachters bij de Buren Concerten zijn weer als 
vanouds elke laatste donderdag van de maand in de tuin van Villa Pastorie te zien en 
horen. En bent u ook benieuwd naar de programmering van de Sous le Pont concerten?
Een tweede versie van het Oud Tilburgsch Fiets Duiken staat begin juli gepland. En 
later in het seizoen volgen weer de T-Pride, het Drakenboot Festival, de KinderBouw-
SpeelPlaats, Boktour etc. 

Dus… weer goede vooruitzichten voor komend jaar in onze Piushaven, 
maar misschien kunnen we eerst nog een keer schaatsen….

Judith van Loon
Programmacoördinator Piushaven Levend Podium



Bij de Kanjertraining zijn 
vijf basisregels die je op de 
poster hiernaast ziet. 
Ook ouders mogen komen 
kijken bij een les.
In groep 7 zijn we dit jaar vooral 
bezig geweest met bewustwording 
van ons gedrag. Bij welk gedrag heb 
je een witte, rode, gele of zwarte 
pet op? Maar vooral ook: welk effect 
heeft jouw gedrag op een ander? Hoe 
voelt het als jij iets doet of zegt wat 
voor een ander niet zo prettig is?

De witte pet is de tijger. Dat ben je 
als je doet wat werkelijk bij 
je hoort. Op die manier ben je het 
leukst. Je bent te vertrouwen.

Tijdens de kerstperiode hebben we geknutseld: 
groep 8 met groep 3 en groep 1-2; groep 7 met groep 5 en groep 10-2; 
groep 6 met groep 4 en groep 1-2. We hebben samen onze droom op een wolk 
geschreven en samen kerstwensen op een ster gemaakt. 
Deze vormden de achtergrond tijdens de kerstviering. 

Ook hebben we samen kerstkaarten gemaakt voor buurtbewoners: 
de vluchtelingengezinnen met kinderen tot 12 jaar in Jozefzorg; de bewoners 
van Satijnhof en het wijkcentrum.

Kanjertraining op basisschool FatimaWensdromen op basisschool Fatima

De gele pet is het konijn. Je bent te voorzichtig en bang. 
Je wilt altijd te lief zijn.

De rode pet is het aapje. Je denkt dat je leuk moet zijn en je hoort er pas bij 
als je leuk gevonden wordt,

De zwarte pet is de vlerk. Je wilt de baas zijn op een vervelende manier door 
een brutale mond, schelden, liegen of confl icten opzoeken.

Maar er kan ook een combinatie van petten zijn.
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Eind jaren negentig kwam ik Frank van Lieshout al tegen bij 
Café Noir. Enkele jaren later zag ik hem vrolijk langs mijn huis 
fietsen. Het bleek dat we bijna buren waren. Sinds kort werkt 
hij net als ik ook parttime bij de post. Maar bovenal is Frank 
van Lieshout kunstenaar en voert zijn werk uit onder de naam 
Dulchimedea. Nu ik voor de wijkkrant schrijf mag ik hem ook 
nog eens de kleren van zijn lijf vragen. Hoe mooi is dat?
Zijn huis is eigenlijk een bungalow in de hoogte. Met een schitterend uitzicht 
op het Merodeplein. En nu zie ik het ook. Vanuit de ‘Atelierwoning’ van Frank 
kun je het hele plein overzien. Maar van beneden zie je niks. Alles staat hier op 
wieltjes. De tafel, stoelen en kasten zijn allemaal mobiel. Frank heeft ateliers 
gehad in o.a. het Duvelhok en Carré, maar kwam erachter dat hij net zo goed 
vanuit zijn huis kan werken. “Er is hier alles wat ik nodig heb en ik ben graag 
alleen.”

Kunstacademie
Frank van Lieshout is geboren in Venlo. Hij tekende als kind al altijd en overal. 
Toch ging hij in eerste instantie fysiotherapie studeren in Heerlen, maar daar 
was hij al meer bezig met vormgeving. Creatief zijn. Zo knipte hij plaatjes uit 
verschillende modebladen en legde dat onder glas. “Dan komt het meteen ster-
ker over”. Mensen bleven bij zijn raam staan toen hij zijn collages etaleerde. En 
de eerste kopers dienden zich aan. Frank realiseerde zich dat hij de verkeerde 
studie had gekozen en besloot toen om in Kampen naar de kunstacademie te 
gaan. Maar in de tussentijd heeft hij nog een klein jaar in Italië kunstgeschie-
denis en Italiaans gestudeerd. Eenmaal klaar met de studie kwam toch de 
realiteit. ‘Het is dus niet zo: Goed, ik ben nu kunstenaar en ga naar mijn atelier 
om kunst te maken en de klanten dan komen vanzelf. Haha’. Frank is naar 
Rotterdam verhuisd, daarna even terug naar Venlo en sinds midden jaren 
negentig woont hij in Tilburg.

Frank van Lieshout Tekst: Janske Verhulst
Fotografie: Jan Nieuwstad

Keramiek
De kunst van Frank ziet er vrolijk en kleurrijk uit. Hij heeft ook wel een tijdje 
geëxperimenteerd met andere emoties toen zijn relatie uitging. Maar na een 
tijdje was het weer genoeg voor hem. “Dan komt toch de oerdrift en de opti-
mistische inborst terug.” Hij heeft veel gewerkt met krijt en pastel. Daar kan 
hij de mooiste kleuren mee mengen en die blijven, eenmaal op het doek, altijd 
goed. Een paar jaar geleden is hij begonnen met het beschilderen van kera-
miek. Hij zag bij een vriendin een beschilderde theepot. 

Dat had ze gedaan met glazuurstiften. Het keramiek kon in een gewone huis-
oven, maar de kleuren bleven er dan bovenop zitten en na een paar keer was-
sen ging het er toch af. Inmiddels heeft hij een professionele oven waarbij het 
nieuw aangebrachte glazuur zich met het oude versmelt. Hij heeft verschillende 
series ontworpen voor tegel en servies. Ook maakt Frank servies in opdracht. 
Dat is dan echt maatwerk. ‘Ik kan het alleen op mijn manier doen. Voor een 
portret moet je niet bij mij zijn. Realisme is niet mijn ding. Soms word ik ook 
echt wel even aan het werk gezet. 

Zo kwamen de bewoners van de Albatros, hier in de haven (niet de partyboot), 
me vragen of ik voor hun een servies wilde ontwerpen. Ik liet ze later mijn 
ontwerp zien van een boot waarvan de mast in het midden stond. Nou, dat kon 
dus echt niet. Toen moest ik even wat onderzoek doen. Maar uiteindelijk waren 
we allemaal tevreden met de groene tjalk.’

Pakje kunst
Op het moment is Frank van Lieshout druk doende met het project Pakje Kunst. 
Dit zijn oude sigarettenautomaten waar je voor 4 euro een pakje kunst kunt 
trekken. Er doen 33 kunstenaars aan mee, waaronder Frank. Het is dus een 
verassing welke kunstenaar je trekt. Het kan een gedicht zijn of een sieraad 
of een piepklein schilderijtje of een echte Frank van Lieshout. Deze apparaten 
staan bij Gianotten Mutsaers, bij café 
Bolle en BANK15. De bedoeling is dat 
ze straks in heel Nederland verspreid 
staan. Het Pakje Kunst loopt erg goed. 
De automaat moet regelmatig bijge-
vuld worden en Frank merkt dat zijn 
werk de interesse van verschillende 
ondernemers wekt. (Aanvankelijk 
heette het ARTomaat maar vanwege 
de verwarring met een Amerikaans 
merk werden ze gedwongen van naam 
te veranderen.)

“Wil je dit echt?”
Frank werkt momenteel ook bij de post. Ik vroeg hem of hij het niet erg vindt 
om er toch nog een baantje bij te moeten nemen. “Ach,” zei hij, “ik heb in mijn 
leven al zoveel verschillende baantjes gehad. Dat hoort erbij. Ik heb mezelf 
indertijd toegesproken in de spiegel: Is dit echt wat je wilt Frank? 
Leven als een kunstenaar? Dus niet de financiële zekerheid met alles wat erbij 
hoort? Ja dus. Dat is mijn keuze.”

Meer informatie over het werk van Frank vind je op zijn website: 
www.dulchimedea.com
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Als je bij de winkel van La Poubelle binnenstapt, is de kans 
groot dat je Sjan of  of Sjan én Margot aantreft achter de 
kassa. En omdat ze vaak én graag samenwerken, vonden ze het 
ook leuk om samen op de foto te gaan en te vertellen over hun 
werk. Een dubbelgesprek dus. 
Sjan (55): “Ik kwam hier achttien jaar geleden als vrijwilligster. Mijn kinderen 
werden groter en ik had zin om weer iets buitenshuis te gaan doen. Ik heb toen 
een paar jaar in de kantine gewerkt en heb gesolliciteerd toen er een plek vrij 
kwam achter de kassa. En ik werk hier nog steeds met heel veel plezier. Ook in 
de winkel en op de sorteerafdeling.”

Margot (54) werkt bijna twee jaar bij La Poubelle. “Maar al 31 jaar bekend bij 
en met de Diamantgroep. Ik ben begonnen als groepsleidster bij verstandelijk 
gehandicapten. Ik ben conciërge geweest bij de Vuurvogel, heb in het dieren-
asiel gewerkt en ben vorig jaar bij La Poubelle gekomen. Eerst in Goirle en nu 
hier. Hoewel ik ook nog af en toe in Goirle werk.”

Sjouwerkes
De klik tussen beide dames was er meteen. Dat is ook duidelijk te merken 
tijdens het gesprek. Ze vullen elkaar regelmatig aan. “Ja, we zijn allebei van: 
niet lullen maar poetsen, van gewoon doordoen”, zegt Sjan. “De sjouwerkes, zo 
worden we ook wel genoemd. We werken niet alleen samen achter de kassa, 
maar ook vaak in de sorteer en dan verstouwen we heel wat met z’n tweeën.” 
Harde werkers dus. 

Rommel
Maar verschillen zijn er ook. Terwijl Margot in haar vrije tijd ook andere kring-
loopwinkels bezoekt (“Ik heb thuis ook een klein La Poubelleke”), houdt Sjan 
het op naar de ‘gewone’ markt gaan. “Nee hoor, er gaan op mijn werk genoeg 
spullen door mijn handen”, lacht ze. “Ik ga liever gewoon winkelen met mijn 
kleinkind.” Maar bij Margot kan het niet op. Ze laat foto’s zien van haar huis: 
een kastje bedekt met zilveren schalen, de gang idem dito, zilverkleurige 
kruisbeelden op een muur, houten kruisbeelden op een andere muur 
(“Als ze niet donker genoeg zijn, maak ik ze donker met zwarte schoenpoets”), 
zilveren schalen op tafels en poefjes. 

En niet alleen haar huis is ‘versierd’, ook haar lichaam. Ze heeft een duidelijke 
eigen stijl. “Ik draag gewoon altijd zwarte kleren. En ik hou van armbanden. 
En tattoos, ja.” Dat was ons al opgevallen.
Ze vertelt over de eerste: “ Op mijn schouder en daar is het mee begonnen. 
Ik ben heel eerlijk, het is een soort verslaving. Als je een tattoo hebt, wil je er 
nog één, en nog één en nog één. Vandaar dat ik nu zo vol zit, haha.”

Vaste klanten
De dames vertellen over het werken bij La Poubelle. Ook nu krijgen we weer te 
horen dat het een grote gezellige familie is. Hoewel een blik van verstandhou-
ding tussen de beide dames niet onopgemerkt voorbij gaat. Nee, daar willen ze 
niet verder op ingaan. Over de klanten willen ze wel vertellen. Margot: “Ik had 
last van mijn schouder waardoor ik mijn armbanden niet kon dragen. Toen het 
weer goed was, kon ik mijn armbanden weer om. ’Ah, gelukkig, het gaat weer 
beter met je, je ziet er weer uit als jezelf’, zeiden klanten. Leuk toch?” 
Sjan vult aan: “Het is hier iedere dag leuk. Ik ga nooit met tegenzin naar mijn 
werk. Je hebt vaak een gezellig praatje achter de kassa. Zo hebben we veel 
vaste klanten, die komen bijna iedere dag. Ook veel handelaren, die komen 
soms wel drie keer op een dag. Die kennen we bij naam en we weten vaak 
precies wat ze komen zoeken.” 

Superhip
En dat La Poubelle alleen maar bezocht wordt door mensen die weinig te verte-
ren hebben, is ook al lang achterhaald.  Margot: “Wij zijn superhip. Kijk maar 
eens in de woonwinkels van tegenwoordig. Al dat spul van vroeger komt terug. 
Kandelaars, kaarsen op schalen, dat soort dingen. Jongeren komen dat hier 
halen, een stuk goedkoper dan in een designwinkel. Ja toch?”

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

Inname goederen    Havendijk 20

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

Koopavond en Repair Café

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

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

T  013 54 39 222
E  info@poubelle.nl

www.lapoubelle.nl

Gratis ophaalservice

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

Werken bij La Poubelle:
Sjan en Margot, wie kent ze niet? 

Tekst: José de Jonge
Fotografie: Toon van Kaam

Hoevenseweg 2  Tilburg              www.villapastorie.nl 

bijzonder overnachten lekker eten klein vergaderen laten verrassen



Nicole van Valderen

Vrijwilligster Resi

“Je ziet hoe iets kleins heel groots kan zijn”.
Wie onlangs in een restaurant in de Piushaven heeft gegeten, heeft de kaart-
jes van campagne Eet met je hart vast gezien. Eet met je hart haalt geld op in 
restaurants om etentjes voor eenzame ouderen mogelijk te maken. Een mooi 
idee. Een idee dat alleen uitvoerbaar is door de medewerking van vele 
vrijwilligers. Zo’n vrijwilliger woont bij mij om de hoek. Dat is Nicole van 
Valderen. Samen met Hélène Schneiders en Jacqueline Wagemakers bewerken 
ze Tilburg met hun initiatief. Drie drukke dames vertellen over de ingrediënten 
van hun project.

Hoe gaat het in zijn werk?
We krijgen aanmeldingen via de zorginstellingen, de thuiszorg, huisartsen en 
pastorie. Voor deze mensen organiseren we etentjes. Soms zijn dat grotere 
evenementen en steeds vaker zijn het kleine etentjes. We doen dit voor oude-
ren die door omstandigheden niet meer van huis gaan, ouderen die dus ver-
eenzamen. Zo’n etentje is een sociale ontmoeting. Zo kunnen er nieuwe con-
tacten ontstaan. We hebben nu zo’n 250 mensen in ons bestand. De onkosten 
en de etentjes worden bekostigd door de restaurantcampagne. Gasten worden 
gevraagd om één euro per tafel te geven. Zo haalden we 11.000 euro op. Het 
gaat ons ook om een stuk bewustwording, het besef dat er ouderen zijn, die 
nauwelijks nog van huis komen. In Tilburg doen al vijftig restaurants mee.   

Wat gebeurt er in de Piushaven?
De Piushaven omarmt het initiatief. Alle horecagelegenheden in de Piushaven 
doen mee. Villa Pastorie zet iedere maand haar deuren open voor deze oude-
ren. We zijn met verschillende restaurants in gesprek. Het kan per maand, half 
jaar of per jaar. Wij zoeken vooral kleine en structurele etentjes. Uiteindelijk 
willen we een keer per maand een ontmoeting bieden. Dit jaar verwachten we 
dat we bij meer restaurants in de Piushaven terecht kunnen.

Eet met je hart Tekst: Marianne van Wezel
Fotografie: Ans Beerens

Wat vinden de mensen er zelf van?
Je maakt de mensen echt blij. Voor iedereen die dit wil, is het mogelijk. 
Je wordt opgehaald en thuisgebracht. Sommige mensen zijn verlegen of trots 
om zelf initiatief te nemen. Bij ons kunnen ze gemakkelijk aansluiten. Je hoort 
wel dat oudere mensen klagen. Bij ons zijn ze blij dat ze contact hebben en 
over vroeger kunnen praten. Laatst hadden we het etentje bij Villa Pastorie, 
ze zitten daar dan zo’n drie uur en dan zegt iemand ‘het is net alsof ik op 
vakantie ben’.  
  
Waarom is het nodig?
Het hoort echt bij het langer thuis blijven wonen. De zorg is voor een deel op 
de schop. Mensen kunnen niet meer in een verzorgingshuis terecht. En sommi-
ge mensen willen zelf thuis blijven wonen. Soms komen mensen dan nergens 
meer en vereenzamen. 

Jullie hebben zelf een druk leven. Waarom doen jullie dit?
Het verhaal over eenzame ouderen raakt ons. Dit werk geeft heel veel voldoe-
ning. Wij krijgen er echt energie van als je ziet dat mensen zo gelukkig zijn. 
Voor ons is het leuk om dit voor de ouderen te doen. Je ziet hoe iets kleins heel 
groots kan zijn voor de mensen.

Kunnen mensen zich opgeven?
We hopen dat ook mensen uit de omgeving van deze ouderen bellen. Dat kun-
nen buren zijn, kinderen of mantelzorgers. Ook vrijwilligers zijn welkom. In de 
toekomst willen  we ook andere activiteiten organiseren. 
Dan heet het “Met je hart”.

Gaan jullie er later ook gebruik van maken, als jullie oud zijn?
Hopelijk is dat niet nodig. Maar dan zijn we wel blij dat we dit ooit hebben 
opgezet. Een rijk sociaal leven is belangrijk.
 
Contact: tilburg@metjehart.nl  Telefoon: 013-7200815
 

Adverteren in 
de Wijkkrant?

Mail naar:
niels@

koningshaven.eu
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Ramen vertellen vaak een verhaal. 
Over de bewoners en vaak ook over de periode......

Fotografie: Jan Nieuwstad
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Zaadjes verkrijgen het eeuwige leven
Elstar en biet produceren zij blij
Waar is die enige kip nu gebleven?
Elstar en biet produceren zij blij

Die kakelt rond bij de aardige buren 
Elstar en biet produceren zij blij
Scharrelt bij lagere temperaturen
Elstar en biet produceren zij blij

Boontjesgerechten uit warm Suriname 
Elstar en biet produceren zij blij
Staan overal in de etherreclame 
Elstar en biet produceren zij blij

De Stadstuinderij-gospel Het origineel is getiteld ‘Knolraap en Lof, Schorseneren en Prei’, 
van de onnavolgbare Drs. P - te vinden op YouTube

Niet echt gehinderd door makelaardij 
Elstar en biet produceren zij blij
Stadstuinderij, bepaald geen woestenij 
Elstar en biet produceren zij blij

(Hallelujah!)

Jan en ook Frans sjouwen zware lasten 
Elstar en biet produceren zij blij
Mensen mogen de spruitjes betasten 
Elstar en biet produceren zij blij

Gezoem en geknor als muziek in de straten
Elstar en biet produceren zij blij
Nee, dat komt niet van voetbalfanaten 
Elstar en biet produceren zij blij

Ook de pompoenen met mooie gezwellen 
Elstar en biet produceren zij blij
Lijken hun eigen verhaal te vertellen 
Elstar en biet produceren zij blij

Hoogvliegers doen niet aan afgoderij
Elstar en biet produceren zij blij
Houden de moestuin van vogels zo vrij 
Elstar en biet produceren zij blij

Kinderen springen er nooit over horden  
Elstar en biet produceren zij blij
Mogen daar wel even timmerman worden 
Elstar en biet produceren zij blij

Wil je de Hooglanders hard horen bulken
Elstar en biet produceren zij blij
Dan moet je er aan je theeglas gaan pulken 
Elstar en biet produceren zij blij

Beezz-bier gaan kopen, dat echt nooit geweten 
Elstar en biet produceren zij blij
Of een verantwoorde jam gaan eten 
Elstar en biet produceren zij blij

Eindelijk, eindelijk keert het getij 
Elstar en biet produceren zij blij
En zingt u dit er dan ook nog maar bij: 
Elstar en biet produceren zij blij! 

Karin van Spaandonk
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Senioren gym - 50+

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

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

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

www.flenterfysiotherapie.nl  
kruisvaardersstraat@flenter.nl

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

www.flenterfysiotherapie.nl  
kruisvaardersstraat@flenter.nl

Zit fit gym voor 70+

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

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

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

Woensdagmiddag 
van 14.00 tot 14.45
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Hoe staat het met het horecapaviljoen aan de Tamboerskade?
Al een hele tijd is de gemeente Tilburg bezig met de invulling van de 
middenpier van de Piushaven. Bij deze een korte update van de plannen van de 
gemeente, zorgen van bewoners en uitleg van de ontwikkelaar.

Zorgen vanuit de buurt
Zo’n half jaar geleden ontvingen buurtbewoners rond de Tamboerskade/
Hopliedenkade een brief van de gemeente. Ik spreek Nellie van Corstanje. 
Zij woont in Residentie Piushaven en maakt zich toch wel zorgen over de plan-
nen omtrent het Paviljoen. Is er bijvoorbeeld aan parkeerplaatsen gedacht? 
En kan de Hopliedenkade al dat verkeer wel aan? ‘Feit is dat mensen liever niet 
lopen en hun auto voor de deur willen parkeren. Daar is hier helemaal geen 
plek voor. De Hopliedenkade is ook niet gebouwd voor doorgaand verkeer. 
Ik maak me zorgen om de veiligheid van de bewoners hier. 
Kunnen we nog veilig de deur uit zonder omver gereden te worden? 
Kunnen straks de taxi’s en ambulance hier nog voor de deur terecht?’ 

Verbinding van Mensen.
Ruimte maken voor en met elkaar!
Een serie van negen bijeenkomsten voor senioren waarin we met elkaar in 
gesprek gaan

Centrale thema’s zijn:
Omgaan met tijd, ouder worden, ziekte, zorg en afhankelijkheid, afscheid, 
verlies en rouw, vriendschap en relaties, veerkracht, levenslust en liefde

Praktische informatie: 

Voor in ons Wijkcentrum Koningshaven zoeken wij nog 
vrijwilligers die het leuk vinden om bij ons te komen werken.

Hoofdtaken
Als vrijwillige beheerder maak je deel uit van een enthousiast team en zorg je 
dat de dagelijkse gang van zaken in het wijkcentrum op rolletjes loopt.

Bijzonderheden
Je staat midden in de samenleving, leert nieuwe mensen kennen en doet veel 
ervaring op. De mogelijkheden om aan de slag te gaan zijn divers: van een 
paar uur per week tot vaste avonden of juist als oproepkracht. Jouw interesse, 
talenten en agenda zijn het uitgangspunt.

Bouw Paviljoen Hopliedenkade

Het Verhaal van mijn Leven Gastvrije vrijwilligers gezocht

Tekst: Carla Segers

Impressie: The Cloud Collective

Impressie: The Cloud CollectiveImpressie: The Cloud Collective

Nellie van Corstanje Foto: Hans van Dongen

Ik snap de zorgen van Nellie en leg deze voor aan Frans van Empel van Orion 
Projectontwikkeling. Frans geeft meteen aan dat parkeren inderdaad niet kan 
en mag aan de Hopliedenkade. ‘Er wordt wel parkeerruimte gecreëerd aan de 
Zuidoever van de Piushaven en je kunt parkeren op het terrein achter het pand 
van Falcon.’ 

Wanneer en wat gaat er gebeuren?
De plannen en het definitief ontwerp van Het Paviljoen zijn goedgekeurd door 
de gemeente Tilburg. De bouw zal maart/april 2017 starten. 
Het paviljoen wordt een combinatie van een horecagelegenheid met 
daarbovenop een openbaar terras.  Nellie maakt zich zorgen over de geluids-
overlast die een horecagelegenheid met zich meebrengt: ‘Water draagt geluid 
veel verder en harder. Daarom ben ik wel bang dat het woongenot dat ik nu 
ervaar minder wordt. Er is gelukkig toegezegd dat het terras ’s nachts afgeslo-
ten wordt.’ Er is op dit moment nog geen uitbater bekend en we weten nog niet 
wat voor soort horeca er in het Paviljoen komt. 

Openbaar terras
Het is de bedoeling dat in juli de eerste mensen kunnen genieten van het 
terras. ‘Met de bouw wordt gewoon gestart’ vertelt Frans van Empel. ‘Juist 
omdat het terras openbaar is, kan iedereen daar toch al van het uitzicht genie-
ten. Daar is geen uitbater voor nodig.’ 

Als ik naar de bouwplannen en schetsen kijk, ziet het er erg vernieuwend uit. 
Het Paviljoen is een mooie plek voor bijvoorbeeld een restaurant waar je ’s 
middags lekker kunt lunchen en ’s avonds dineren. Het is straks ook een plek 
waar je even lekker gaat zitten tijdens je wandeling rond de haven. Wat je er 
ook doet, je hebt in ieder geval een prachtig uitzicht over de Piushaven!

Informatie
Heb jij interesse of wil je graag 
meer informatie? Spreek gerust een 
van onze beheerders aan, of maak 
een afspraak met onze centrum-
coördinator: Martin Schaap.
(tel: 013-5425729)

Kosten: deelname is gratis
Start: woensdagochtend 15 februari 
van 10.00 tot 11.30 uur
Locatie: Wijkcentrum Koningshaven, 
in ruimte De Roef
Meer info en aanmelden: 
Kees de Rooij
Mail/telefoon: 
kepido@home.nl / 06-26725085
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Ton (links op de foto) doet de volgende oefening even voor

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

Beewee - Bijbordje

Beewee Nederkoorn

Nederkoorn een foto die Jan Nieuwstad maakte.

Bijen zijn belangrijk. Bijen helpen er voor te zorgen dat wij mensen geen hon-
ger hebben, want aan ongeveer eenderde van alles wat wij eten hebben bijen 
op enig moment bijgedragen. Net als mensen zijn bijen gebaat bij een geva-
rieerd dieet. Door verschillende soorten stuifmeel en nectar te eten blijven ze 
gezond en zijn ze beter bestand tegen ziektes. Maar de plekken waar bijen een 
gevarieerde en gezonde maaltijd bij elkaar kunnen gonzen zijn de afgelopen 
tientallen jaren steeds schaarser geworden. Daarom is het fijn en goed dat er 
organisaties zijn die zich het lot van de bijen aantrekken en dingen bedenken 
waardoor die supernuttige insecten weer meer volgens de schijf-van-vijf kun-
nen eten. 

De kleine bijenlusthofjes die Kring Tilburg van stichting Food4Bees in de Pius-
haven heeft laten inrichten vind ik dan ook een fideel initiatief. Ik gun het de 
bijen van harte dat ze in het Piushavengebied net zo gevarieerd kunnen eten 
als wij. En bovendien: ik zie liever een veelheid aan bloemenkleuren dan orde-
lijk ogende blokjes buxushaag. Dus oprechte hulde voor die bij-voederplaatsen! 

Maar de bordjes die bij alle bijenrestaurantjes rond de haven zijn neergezet 
vind ik eerlijk gezegd een beetje uit de toon vallen. Vooral de tekst op die bord-
jes. Neem alleen al het woord ‘Bee-o-toop’. Ik ben beslist niet vies van woord-
grappen, maar soms kun je ze beter niet voor openbare doeleinden gebruiken. 
Bijvoorbeeld omdat zo’n woordgrap net iets té listig tweetalig is. 

Ik fantaseerde hoe de leden van Kring Tilburg van stichting Food4Bees in het 
voorjaar van 2015, net na hun oprichting, op een terras aan de Piushaven 
zaten te brainstormen over een naam voor hun eerste project: het aanleggen 
van een biotoop voor bijen in de Piushaven. 

Opeens kwamen een paar dingen bij elkaar: ze zaten bij een restaurant dat 
een tweetalige woordgrap als bedrijfsnaam had gekozen; de moederstichting 
van de Kring gebruikte het Engelse woord voor bijen in haar naam; het Engelse 
‘bee’ klonk hetzelfde als het begin van het Nederlandse woord biotoop en voor 
ze het wisten was ‘Bee-o-toop’ geboren. En nu is het aan de voorbijganger 
om erachter te komen dat de naam van het project een tweetalige woordgrap 
is, die niet geheel in het Engels uitgesproken moet worden (‘bie-o-toep’) en 
evenmin helemaal in het Nederlands, omdat het niet over leefgebieden voor 
papegaaien gaat.

Ook de lollig dubbelzinnige vraag op het bordje, bedoeld om de voorbijganger 
prikkelen tot verder lezen, vind ik wat ongelukkig gekozen. Toegegeven, toen 
ik het bordje voor het eerst zag,  trok die vraag ‘Ziet u ze al vliegen?’ onmid-
dellijk m’n aandacht. Ik wilde heel graag weten waarvan ik inmiddels kierewiet  
geworden zou moeten zijn. Maar toen het om ‘meer bloembestuivende insecten 
in onze stad krijgen’ bleek te gaan, vroeg ik me direct af of Kring Tilburg van 
stichting FoodBBBB werkelijk zóveel insecten in de stad wilde dat we er col-
lectief gek van werden. Had de Kring dan beter voor een andere lollige, dub-
belzinnig prikkelende vraag kunnen kiezen? Bijvoorbeeld: ‘Bent u al bijziend?’ 
Nee. Niet te veel (stuif)meligheid. De teruglopende bijenstand is een serieus 
probleem. Niet iets om heel lollig over te doen.

21

In het wijkcentrum koningshaven is een groep gestart voor 
mensen die iets aan hun conditie en/of gewicht willen doen. 
Wil Aarts is een bekende in het wijkcentrum Koningshaven. Hij heeft al meer-
dere activiteiten georganiseerd. Dit keer zocht hij een groep mensen bij elkaar 
die onder begeleiding iets aan hun fitheid willen doen. Hij heeft daarbij de 
samenwerking gevonden met fysiotherapie Flenter, die ook in het wijkcentrum 
Koningshaven huist. Fysiotherapeut Ton de Kort geeft begeleiding en stelt zijn 
ruimte beschikbaar. Daarnaast is er ook Annemarie Brouwers, een voedings-
consulente,  die tips kan geven over gezonde voeding en daar allerlei vragen 
over kan beantwoorden.

Vrijheid Blijheid
Het doel is om zo laagdrempelig mogelijk mensen iets van sport en beweging 
aan te bieden. Niks moet. Vrijheid blijheid.  Elke woensdag van drie tot vier 
begint de groep met een warming-up van 10 minuten. Dan zet de fysiothera-
peut een parcours uit met verschillende oefeningen. Dat kun je zo licht of zo 

Fit Koningshaven  Tekst: Janske Verhulst
Fotografie: Freddie de Roeck

zwaar maken als je zelf wilt. Niemand wordt er op aangekeken als iets niet lukt 
(of als iemand bijvoorbeeld een stoel nodig heeft). Vervolgens zijn er nog 20 
minuten waarin men vrij met de verschillende apparaten aan de slag kan. Er 
is ook een moment waarop de deelnemers zich kunnen laten wegen. Maar ook 
dit hoeft en doet niet iedereen. Nogmaals “vrijheid blijheid“ aldus Wil, “In deze 
groep gaat het er bovenal om dat we in beweging zijn. Dan is het verder nog 
goed voor de conditie en lenigheid én het is ook nog gezellig. 
En wie weet….. raken we nog een paar kilootjes kwijt.”

De contributie is €10 per maand. Dat is dus elke keer €2,50. Maar het 
contributiegeld vloeit weer terug naar de deelnemers in de vorm van een uitje 
of een gezonde lunch. Koningshaven Fit heeft nog wel plaats voor meer deel-
nemers. Het is dus niet nodig dat u ervaring heeft. Daar is juist de begeleiding 
voor. Als u interesse heeft kunt u contact opnemen met Wil Aarts 06-46712203 
of met het wijkcentrum 013-5425729.
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Het is donderdagmiddag kwart voor vier wanneer ik De 
Nieuwste school binnenloop. Ik heb een afspraak met docent 
Jeannette voor een interview over het project CultuurTeelt. 
Ik verwacht een leeg schoolgebouw, de lessen zijn immers al 
een kwartier afgelopen.
Wat ik aantref zijn nog een flink aantal enthousiaste leerlingen die actief aan 
het meehelpen zijn met het opbouwen van een podium voor de kerstviering 
voor  de volgende dag. Andere leerlingen zitten in groepjes bij elkaar en maken 
muziek, of zitten achter de laptop met elkaar te werken aan hun project. Het is 
een verrassende kennismaking met de Nieuwste School.

CultuurTeelt
Het project Cultuurteelt daar wil je als leerling aan meedoen. Of het nu recht-
streeks een act op het podium in 013 is, of juist backstage het geluid regelen, 
of in de organisatie zit, Cultuurteelt wil je beleven als leerling. CultuurTeelt 
doen de leerlingen buiten de lestijden, in hun eigen tijd dus. Het is vooral een 
project voor en met leerlingen, het is een ervaring die ze de rest van hun leven 
meenemen in hun rugzak, aldus Jeannette.

Samenwerking 013
CultuurTeelt is een jaarlijks terugkerend cultureel evenement in samenwerking 
met 013. Leerlingen worden uitgedaagd alleen, in duo’s of in groepen een act 
te maken die zoveel mogelijk authentiek is en die aansluit bij een thema (ver-
warring, helden, grenzeloos). CultuurTeelt is in 2007 opgericht door Jeanette 
Cladder, docente Nederlands op De Nieuwste School. “Met CultuurTeelt geven 
we leerlingen de kans om te laten zien waar hun talenten liggen, of om juist 
te ontdekken waar ze nog meer goed in zijn”, aldus Jeannette. Er zijn diverse 
categorieën waar de kandidaten auditie voor kunnen doen: muziek, zang, dans, 
Toneel, cabaret, dj, fashion, film, en entertainment. Vaak maken leerlingen 
combinaties van categorieën. De expo (beeldende kunst) is te bewonderen 
voor en na de voorstelling en tijdens de pauze. 
De leerlingen krijgen de gelegenheid om op een andere manier met elkaar te 
werken, op het podium van 013 te staan, zich even een ster te voelen. 

Voor en door leerlingen
Na een auditieronde wordt er een avondvullend programma gemaakt van de 
acts die door zijn en dat is altijd een wervelende show die te zien is in de grote 
zaal van 013. De presentatie van het geheel ligt volgens tradities in handen 
van leerlingen uit de hoogste klassen van de bovenbouw.

Ook de organisatie van CultuurTeelt wordt voor een groot deel gedaan door 
leerlingen. De organisatie houdt bijvoorbeeld in het coachen van de leerlingen 
die mee doen, het maken van een programmaboekje, helpen achter de scher-
men en bij de techniek en nog veel meer. Er is een kernteam dat bestaat uit 
oudere en jongere leerlingen. Die oudere leerlingen leiden de jongere leer-
lingen op en zo ontstaat er een constant ervaren club die CultuurTeelt op de 
planken brengt. 

De Nieuwste School + 013 
= CultuurTeelt Tekst: Elles de Boer

Fotografie: Jan Nieuwstad

De jury bestaat uit oud-leerlingen die in hun tijd ook betrokken waren bij 
CultuurTeelt. Ook is er een publieksprijs voor zowel podium als de expo.

De medewerkers van 013 zijn vooral ondersteunend en coachend aanwezig 
tijdens dit hele evenement. Ze leren de leerlingen over hoe bijvoorbeeld om 
te gaan met het licht, geluid en allerlei andere zaken over hun vak, hun 
specialiteit. 

Lerarenact!
En als afsluiting van de avond is het optreden van de docenten. De docenten-
band, een band met muzikanten en dansers, de Alsjedocentband. Jeannette: 
‘Ook binnen het team van leraren schuilt verrassend veel talent.  Het is zo een 
mooie afsluiting van een half jaar hard werken. Wij op het podium, een bed-
ding van leerlingen voor ons in de zaal, achter de coulissen, (oud-)leerlingen, 
ouders, familie, vrienden als publiek. De verbinding is zo voelbaar dan! Als 
leraar kun je  werkelijk geen leukere school bedenken om te werken!’

CultuurTeelt 2017
Nieuwsgierig geworden? 23 februari vanaf 20:00 uur in 013 kun je het gaan 
beleven. De kaartverkoop start binnenkort.

Als ik aan het einde van het interview naar buiten loopt roept een leerling naar 
me: “Zet maar in het krantje dat CultuurTeelt leert dat er nog andere dingen in 
het leven zijn dan alleen maar leren, en boeken. CultuurTeelt is gewoon gaaf! 
Ik zit nu veel beter in mijn vel”. 

CultuurTeelt, een mooi project, een mooie school!
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Op 6 januari opende de Bibliotheek MiddenBrabant in 
samenwerking met Wijkcentrum Koningshaven en 
ContourdeTwern de Place to Bieb Koningshaven. 
In de Place to Bieb Koningshaven staat een collectie speciaal voor de bewoners 
van Jozefzorg én voor de bewoners van de wijk Koningshaven. Deze collectie is 
in verschillende talen beschikbaar en bestaat uit romans, jeugdboeken, infor-
matieve boeken, beeld- en zoekboeken, prentenboeken en woordenboeken. 
Samen met ContourdeTwern en Wijkcentrum Koningshaven gaat de Bibliotheek 
Midden-Brabant bovendien een interessant programma met activiteiten bieden 
die passen bij de collectie en de wensen van de bezoekers.

Waarom deze tijdelijke voorziening? Omdat de bibliotheek verandert. 
Nog steeds willen we de wereld van mensen groter maken. 

Opening ‘Place to Bieb Koningshaven’

De Bibliotheek Midden-Brabant stelt deze collectie ter beschikking aan alle 
wijkbewoners. Voorwaarden, openingstijden en andere bijzonderheden rondom 
de collectie en het bijbehorende abonnement zijn te vinden in het Wijkcentrum.
Wijkbewoners van Koningshaven en 
de bewoners van noodopvang Jozef-
zorg worden van harte uitgenodigd 
om kennis te komen maken met de 
collectie tijdens de openingstijden 
van het Wijkcentrum. 

Hen uitdagen verder te kijken, ver-
der te komen bijvoorbeeld door het 
leren van de Nederlandse taal. 
Dit doen we al lang niet meer alleen 
in onze vestigingen. 

We delen de kennis en verhalen van 
iedereen, samen met onze partners 
en onze gebruikers. In de wijken, 
soms op een tijdelijke locatie, om 
alle bewoners in aanraking te bren-
gen met onze collectie en activiteiten.
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Bord en kaartspellen, iedereen heeft ze wel in huis. Monopoly, 
Risk en Levensweg zijn de old school spellen. Maar er is tegen
woordig zoveel meer te krijgen. De combinatie van een uit de 
hand gelopen hobby en een gemis in het huidige aanbod van 
webshops hebben ervoor gezorgd dat Jorn Segers zijn eigen 
webshop in bord en kaartspellen is begonnen: spellenpaleis.nl 
Voor dit stuk gaan we eens goed zitten; je eigen man interviewen doe je 
natuurlijk niet elke dag. Het geeft me wel een mooie kans om hem te vragen 
hoe het nu allemaal echt begonnen is. Jorn vertelt: ‘Ik ben altijd al fan van 
spellen geweest, of het nu bord- of kaartspellen zijn of computergames. Daar-
naast heb ik lang de wens gehad om voor mezelf te beginnen. In maart 2015 
viel voor mij ineens alles op zijn plek: het wordt een website voor bordspellen. 
Ik ben gaan zoeken hoe andere webshops met bordspellen eruitzien en wat zij 
verkopen. Een online speciaalzaak zoals ik voor ogen had, zat daar niet tussen.’ 

Een eigen webshop; hoe pak je zoiets aan?
Pas een jaar later pakt Jorn de draad weer op en dit keer is hij heel resoluut; 
die online speciaalzaak voor bord- een kaartspellen gaat er komen! Maar hoe 
maak je een webshop? Waar begin je mee? ‘Ik ben begonnen bij vrienden en 
kennissen met een eigen webshop. Daar heb ik enorm veel tips gekregen over 
het bouwen van een site en waar je op moet letten als je een webshop start. 
Daarnaast heb ik heel wat uren op YouTube gezocht naar tips over het bouwen 
van een site. Toen die vorm begon te krijgen, heb ik de naam bedacht. Daar 
was ik snel uit: Het Spellenpaleis. Handige bijkomstigheid was dat die naam 
nog niet bestond. Een kennis van me heeft het logo ontworpen en daar was 
ik ook meteen enthousiast over. Op naar de KvK om me in te schrijven in het 
register en sinds 1 juni 2016 is www.spellenpaleis.nl een feit.

Een avondje uit cadeau
Wat kun je vinden op de site? Uiteraard allerhande bordspellen maar ook gift-
boxen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? ‘Als ik een spel ga spelen nodig ik 
vrienden uit en zorg voor snacks en drank.  Het idee van een compleet avondje 
uit bleef door mijn hoofd spoken. Hoe leuk is het om een spel samen met hap-
jes en drank cadeau te krijgen? Daar is de giftbox uit ontstaan. Je koopt een 
spel, bijvoorbeeld Brugge. Dat verpak ik in een mooie houten box en daar lever 
ik bijpassend bier bij. In dit geval Brugse Zot en Straffe Hendrik. Zo kun je bij 
veel spellen een bijpassende drank vinden: bij Carcassonne hoort een lekkere 
wijn uit de streek waar de stad Carcassonne ligt. Je vindt voorbeelden op de 
site en kunt ook voor maatwerk bij me terecht. De klant kiest een spel en of 
hij bier, wijn of alcoholvrij wil en ik stel het pakket samen. De klant is tenslotte 
koning, nietwaar?’

Al jaren fan van bordspellen? 
Lees dan verder! Tekst: Carla Segers

Fotografi e: Ans Beerens

16 februari: spellenavond in het wijkcentrum
Jorn is echt een gezelschapsmens; hoe meer zielen hoe meer vreugd. 
Daarnaast kan hij zaken goed uitleggen en is een kei in het enthousiast maken 
van anderen. Liefst nodigt hij iedereen uit om spellen te komen testen, maar 
ja zo groot wonen we nu ook niet. Daarom is hij in gesprek gegaan met Martin 
Schaap van Wijkcentrum Koningshaven. ‘Martin liet me het wijkcentrum zien en 
ik was zo verrast door de prachtige mogelijkheden daar.
Ik was meteen gemotiveerd om daar een spellenavond te organiseren voor de 
hele buurt.’ En zo geschiedde.

Wat: Bord- en kaartspellenavond

Wanneer: 16 februari van 19:30 tot 22:30

Waar: Wijkcentrum Koningshaven, 

Kruisvaardersstraat 32

Entree is gratis, drankjes kun je kopen 

aan de bar. Het is de bedoeling dat we er 

een gezellige avond van maken en 

spellen spelen. Jorn is die avond aanwezig 

om uitleg te geven over de spellen die hij 

meebrengt. Hij maakt je wegwijs in de 

wereld van bordspellen. Iedereen is 

welkom, breng gerust een eigen spel mee 

en wat vrienden. Tot 16 februari!
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van de Braak & Maas
fysiotherapie

Specialismen:

Fysiotherapie Dry needling

Revalidatie na operatie of beroerte

Geriatrie fysiotherapie, Parkinson

Medical tapingSportblessures

Looptrainingen (etalagebenen)

Hyperventilatieklachten, COPD

Prinsenhoeven 36

Gratis parkeren voor de deur Valt onder de aanvullende verzekering

Contracten met alle 
verzekeringsmaatschappijen

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

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

Lichtjesfeest

Parkeerdruk bij  de AaBe

Wintervisser

Ondertussen aan de Piushaven

BeKa Kerstboom

Nieuwjaarsduik in de Piushaven

Lichtjesfeest

Koningshaven in beeld


