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De mensen achter de Wijkkrant
Tekst: Carla Segers Fotografie: Ans Beerens
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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 
27 juli. De deadline voor kopij en advertenties is op 4 juli.

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, foto-
graferende en schrijvende 
krachten achter deze wijk-
krant? Hoog tijd om eens 
nader kennis te maken. Op 
verzoek van Luc interview ik 
dit keer onze tekstschrijfster 
Janske Verhulst.
Bij mij aan tafel zit de gezelligste 
postbode van Tilburg en omstre-
ken. Voordat ik één vraag heb 
kunnen stellen zijn we al een uur 
verder; met Janske in de buurt 
vliegt de tijd voorbij en de onder-
werpen vliegen om je oren. Als 
deze krant verschijnt is Janske 
ondertussen 48 lentes jong, 
woont samen met Hans en heeft 
twee dochters van 13 en 14 jaar 
oud. 

Eens een postbode…
Als kind al is Janske gefascineerd door beroepen als brugwachter, nacht-
portier en postbode. Tijdens het schrijven van haar afstudeerscriptie 
solliciteert ze daarom als nachtsorteerder bij PostNL (toen nog PTT) en 
wordt aangenomen. Na een tijdje wordt haar gevraagd of ze pakketten 
in het centrum van Tilburg wil bezorgen. ‘Heerlijk om met die bus door 
de Heuvelstraat te rijden, geweldig!’ Om een lang verhaal kort te maken: 
Ze is nooit meer weggegaan bij ‘de post’.

Meest bijzondere verhaal
Onze collega Luc wil graag weten wat het meest bijzondere is dat je ooit 
hebt meegemaakt tijdens je werk als postbode? Daarop begint Janske 
te gniffelen; ‘Ik heb echt veel gezien en meegemaakt tijdens mijn werk. 
Het mooiste verhaal was dat ik jaren geleden een reis heb geboekt naar 
Turkije bij het Turkse reisbureau op de Broekhovenseweg. Ik dacht “Waar 
kun je nu beter een reis naar Turkije boeken dan daar?” En dat klopte. 
We hebben het werkelijk fantastisch gehad. Op de laatste dag pakten we 
onze koffers en vertrokken naar huis. Thuis aangekomen ontdekken we 
dat de lievelingsknuffel van mijn dochter, aap, achter is gebleven in het 
hotel. Ik ben meteen naar het reisbureau gegaan, de eigenaar heeft naar 
het hotel gebeld en ja hoor; aap lag daar nog en ze gingen hem opstu-
ren. Iedereen blij! Een paar weken later had ik nog niets gehoord en 
ben maar eens gaan vragen, maar ze hadden nog geen aap. Het duurde 
uiteindelijk wel erg lang en elke keer dat de eigenaar van het reisbureau 
en ik elkaar tegenkwamen, hing die aap tussen ons in. Op een dag, bijna 
een jaar later, neem ik de dienst van een zieke collega over en moet een 
pakket bij het reisbureau bezorgen. Ik pak de doos, wandel naar binnen, 
geef hem af en informeer nog maar eens of hij ooit nog iets over aap 
heeft gehoord? Het antwoord was verbijsterend: “Ja hoor, je hebt hem 
net zelf binnen gebracht, maak de doos maar open!”. 

Trompet spelen, fietsen, 
schrijven en organiseren
Nu gaan we het eens hebben over 
al je hobby’s. Waarom ben je 
eigenlijk voor de wijkkrant gaan 
schrijven? ‘Ik heb altijd al graag 
geschreven en heb daar nooit een 
platform voor gehad. Aangezien 
ik nog wat tijd over had was de 
wijkkrant een mooie kans om te 
gaan schrijven’. Naast het schrij-
ven voor de wijkkrant, speelt 
Janske euphonium bij carnavalsorkest d’Opscheppers en thuis speelt ze 
trompet. ‘Ik ben helemaal weg van de power van deze instrumenten. 
Je moet je gevoel erin leggen anders krijg je er niets uit. Als ik hoog 
denk, dan speel ik ook hoog’.  Een andere grote passie is fietsen; ‘Liefst 
honderden kilometers maar dat doe ik niet meer sinds ik kinderen heb’. 
De nieuwste actie waar Janske aan begonnen is, is het opzetten van een 
personeelsvereniging. Zegt ze ooit weleens nee? ‘Weet je wat het is? Ik 
krijg zoveel energie van de dingen die ik naast mijn werk doe, daar doe 
ik het voor!’.

De laatste vraag 
Wie van onze collega’s wil je de volgende keer in deze rubriek zien en 
welke vraag ga je stellen? 
‘Dan kies ik Ans. Een fotograaf heeft overal oog voor. 
Wat vindt zij het mooiste huis uit de wijk?’



Op de foto uit het Regionaal Archief Tilburg herken je misschien 
de Hoogvensestraat aan de kant van het Piusplein. 
Rechts op de foto zie je een fractie van het bedrijfspand van de firma 
Swagemakers-Bogaerts. Het werd hier in 1910 gebouwd omdat het pand aan 
de Telegraafstraat te klein werd. De spinnerij deed goede zaken na de tweede 
wereldoorlog. Zo goed dat vrijwel het hele gebied tussen de Hoogvensestraat 
en de Clerxstraat ingenomen werd door de gebouwen van de Tilburgse 
specialist in fijne kamgaren.

Van toen tot nu
Tekst en fotografie: Luc Houet

Wanneer in 1972 de spinnerij moet sluiten gaat de strijkgarenspinnerij onder 
de naam SwaBo verder. Bijzonder voor die tijd is de mate van inspraak die 
de medewerkers van het bedrijf hadden. De OR had meer bevoegdheden dan 
elders en er vonden werkoverleggen op de vloer plaats. Dit resulteerde in 
grotere medewerkerstevredenheid. Terwijl de jaren ‘70 voortschreden ging het 
met de textielindustrie in het algemeen, en zeker in Tilburg, steeds slechter. In 
september van het jaar 1977 sluit het bedrijf. Maar liefst 130 arbeiders zitten 
zonder werk.

In 1982 wordt het pand aan de Hoogvensestraat gesloopt om plaats te maken 
voor een flinke woonwijk. De straten en pleinen in de wijk zijn vernoemd naar 
schepen: klipper, kotter, galei, kogge, tjalk en catamaran bijvoorbeeld. Ik stel 
me voor dat dat soort schepen vroeger de Piushaven aandeden om grondstof-
fen te brengen waar de mensen bij Swagemakers-Bogaerts garen van spinden. 
Die garens werden vervolgens door dezelfde scheepjes weer afgevoerd naar 
een andere plek om te worden verwerkt tot een tapijt of misschien een fijne jas 
voor een dame.

Foto: Regionaal archief Tilburg
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Tel: 013 762 06 20
www.kinderstadtilburg.nl/pantarhei   

fysiotherapie

bekkenfysiotherapie

oedeemtherapie

dry needling

013 - 536 49 44 www.fysiotilburg.nlBarkstraat 29 



De kartrekkersgroep Jeruzalem in vergadering 

Gezondheidscentrum Piushaven

Sociaal werkers van ContourdeTwern 
houden spreekuur in het Gezondheids-
centrum Piushaven op dinsdag en 
donderdag van 9.00 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
013 549 86 46 (AdviesPunt)
www.contourdetwern.nl 

Centra voor meedoen en ontmoeten, 
passend bij de wijk

Omdat elkaar helpen vanzelfsprekend is 

Muziek verbindt tijdens de Tilburgse 
Muziekmarathon

De Tilburgse wijkcentra vormen een steeds belangrijkere 
ontmoetingsplek. Dat blijkt uit de bezoekersaantallen, die in 
2016 weer zijn toegenomen. 
Mensen komen graag naar deze fysieke plekken in de nabijheid van hun huis 
om anderen te ontmoeten. Een plek waar iedereen zich thuis voelt: oud en 
jong, vitaal en kwetsbaar. Een plek ook waar verschillende organisaties samen-
werken, in het belang van wijkbewoners. Een plek die ook echt van de wijk is. 

Neem ook eens een kijkje bij het wijkcentrum bij jou in de buurt:
• Wijkcentrum Koningshaven aan de Kruisvaardersstraat 32c
• Buurthuis Jeruzalem aan de Casper Houbenstraat 109

Ken jij www.wehelpen.nl/tilburg al? 
Op deze website kun je informele hulp vragen en aanbieden. 
Als je een lift naar het ziekenhuis zoekt bijvoorbeeld. En wanneer je ermee 
geholpen bent als iemand wat boodschappen voor je meeneemt, omdat je zelf 
tijdelijk slecht ter been bent. Maar ook als je iemand anders een handje wilt 
helpen. Bijvoorbeeld als je jouw groene vingers wilt gebruiken om iemands heg 
te snoeien. Of omdat het een kleine moeite is om ook de hond van de buur-
vrouw een keer uit te laten. Al vele Tilburgers hebben zich aangesloten. Man-
telzorgers, vrijwilligers en die mevrouw verderop. Want iemand helpen die dat 
nodig heeft, dat doe je graag. 

Doen al die mensen dat kosteloos? Ja! De website is gratis. Iedereen kan zich 
aanmelden. Heb je daar ondersteuning bij nodig? Of heb je vragen over het 
gebruik van de website? Dan kun je terecht bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
bij jou in de buurt (www.vrijwilligerstilburg.nl). Vrijwilligers helpen je daar 
graag met het aanmaken van een profiel of het formuleren van je hulpvraag.  

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

Dat Tilburg een stad is waar muziek in zit, weten we allemaal. 
Dat muziek verbindt, herken je vast ook wel. Iedereen heeft 
namelijk iets met muziek. Muziek is een taal die iedereen 
spreekt, die mensen iets doet en op de been brengt. Jong en 
oud, nieuwkomer en jarenlange inwoner, hiphopper en liefheb-
ber van klassieke muziek. 
Om de samenhang in de hele gemeente te versterken, vindt dit jaar voor het 
eerst een uniek muzikaal evenement plaats: de Tilburgse Muziekmarathon. Het 
concept: vanaf donderdag 1 juni (in de Tilburg Toont-maand) drie weken lang 
elke dag in een andere wijk zo’n zes uur lang overal muziek. Van huiskamer-
concerten bij eenzame ouderen en minifestivals tot pluktuinconcerten en open 
podia voor jongeren. Alles kan, als het maar verbindt.

10 juni Jeruzalem-dag
Zaterdag 10 juni is Jeruzalem-dag bij de Tilburgse Muziekmarathon. Nieuw-
bakken wijkbewoonster Connie de Vries is er één van de kartrekkers. “Bij het 
kick-off-weekend in De Boemel, afgelopen oktober, werd ik direct enthousiast. 
Toen de vraag kwam wie er in zijn of haar wijk als kartrekker aan de slag wilde, 
hoefde ik dan ook niet lang na te denken.” 

Ze nam contact op met Jacoline Pijl van ContourdeTwern, één van de onder-
steunende organisaties, en ging van start. “Een enthousiaste groep wijkbewo-
ners is nu druk bezig met de voorbereidingen. Maar iedereen is welkom om 
mee te doen en nieuwe ideeën in te brengen. Zo groeit het naar een bruisend 
buurtmuziekfeest op 10 juni!” Een heuse wijkband is zelfs aan de slag gegaan 
met de Jeruzalem- en Muziekmarathon-tunes. Het eindresultaat is te beluiste-
ren via de Muziekmarathon-website! Daar vind je ook het programma voor 10 
juni en de andere Muziekmarathon-dagen. 

Gevraagd naar haar beweegredenen, is Connie helder: “Ik woon pas sinds 
november in mijn droomhuis aan het water en wil graag mijn buurtbewoners 
leren kennen. Ik verbind me graag op een positieve manier aan mijn omgeving. 
Ik ben altijd wel in om dingen te organiseren, om mensen met elkaar te verbin-
den en om leven in de brouwerij te 
brengen. Dit is daar een superleuke 
manier voor.”

Meer info:
www.tilburgsemuziekmarathon.nl
www.facebook.com/
tilburgsemuziekmarathon
muziekmarathon@contourdetwern.nl 
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Wie kun je allemaal tegenkomen op een zondagmorgen bij een 
wandeling langs de Piushaven?

We staan helemaal aan het uiterste puntje, bij het laatste huis van de 
nieuwste straat van nieuw Jeruzalem, als we een meneer in zondags pak 
langs het water zien lopen. Meneer Van Belkom, 80 jaar, wandelt elke dag 
zeker een uur. Hij woont nu aan de Ringbaan Oost, maar heeft op verschil-
lende plekken in Jeruzalem gewoond. Meneer Van Belkom heeft lange tijd 
gewerkt bij De Hoop Papierindustrie. “Ik zit al vanaf mijn veertiende in het 
papier,” zegt hij vol trots.

Onze Piushaven trekt ook sportvissers uit het buitenland. De Franse vrienden 
François en Bernard zijn op visvakantie. Ze hebben Rotterdam en Utrecht al 
aangedaan. Op zoek naar fijne plekken om te vissen komen zij speciaal langs 
Tilburg om eens bij de Piushaven te hengelen. Opvallend is dat zij niet met 
een stoeltje langs de kant gaan zitten maar langs de kade lopen.

Op het kleine voetbalveldje aan de Havendijk zijn drie jongens aan het 
voetballen. Het zijn Jason (10), Loet (9) en Giel (8). Willen jullie nog wat 
zeggen voor in de wijkkrant? “Ja, dat alle kinderen die van voetbal houden 
hier naartoe kunnen komen. Wij zijn hier bijna elke dag en iedereen mag 
meedoen!”

Jos de Beer

Tilburg, Moodèrne Kôoningsstad
Tis 27 april 2017. 
Willem-Alexander, Kôoning van 
Nederland, komt vendaog nòr Tilburg 
èn hij brèngt Máxima en hullie drie 
prinsèskes meej. Ze kunne mar twee 
uurkes blèève èn in dieje tèèd mòtte 
ze dèrtien Tilburgse wèèreldmera-
okels gaon bekèèke. De Kôonin-
kleke fèmielie wòrt dur den Börger 
ontvangen op et stesjon. Alle drie 
de mèdjes moete hier goed in de 
smieze wòrre gehaawe, want die gòn 
natuurlek metêen de wasknèèper ènt 
kroepoekdak beklimme. 

Et hêele gedoe lòpt drieklèts èn in snèltrèènvaort nòr de Spoorzaone waor 77 
koore stòn te tisse om saome meej Guus Meeuwis de ‘Tilburg Tjoen’ te gòn 
stòn blèère. Ik dènk dan metêen òn et Kôoningslieke van 2013 èn hoop vuureg 
dèsset op zen Tilburgs gòn doen. In de Burgemister Bròkslaon ist vendaog 
opnuuw karnaval: Et karnaval van de kultuure. Bij teejaater den Boemel 
boemele ze wè rustiger aon, daor wòrt allêeneg mar en fisje gebaawd. Iets-
kes vèrderop bij de Smeederij wòrt Tilburg als onderwèèsstad geprissenteerd. 
Leerlinge van alle sorte van onderwèès frutte hier en mesjien in mekaore. As 
dè mar gin wietmesjientje wòrt. 

Vervòlges gaoget hêele spul limmeneere van geure, kleuren èn meure. Nòr de 
mèrt dus. Mar nie nòr de mèrt op et Kôoningsplèèn. Nèè, nòr en soosiejaale 
mèrt waor onderwèèl hêel multie-kultie Tilburg bèmekaore getrommeld is. 
Dan is de spòrt òn de burt bè de ‘Hall of Fame’. Dan dènkte tòch metêen òn FC 
Willem II òf òn de Tilburg Trappers war. Naaw vergit et mar. Vendaog gaoget 
oover Urban Spòrts: Frierunne, skeete, bie-em-ikse, stuntstèppe èn muurke 
klimme. Hiertenao, op nòr de Koepelhal. Vur Tilburgers beeter bekènt as ‘Den 
Atteljee’. Hier stòn fèftig piejaanoos speulesgerêed. Bèn benuuwd wie die 
ammòl gòn befietele.

Foto: Hans van Dongen

Hiernao verlaote ze de Spoorzaone om en glimpke van ‘Et gruunen Hart van 
Braabant’ op te vange om dan te belaande in en stukske ‘Tilburg van Toen’. 
Ammòl onder begeleiding van de ‘Dutch Pipes & Drums’ die toen nòg gewoon 
‘De Schòtjes’ hiette. Dan naajt et spul em nòr ‘Den Heuvel’. Ene Heuvel meej 
zonder tèrrasse. Die hèbbe plòts moete maoke vur de nuuwste snöfkes op et 
gebied van tèchniek, tèkstiel èn transpòrt. 

Dan ist tèèd vur ‘Den Heuvelpoort’. Èn daor stòn ze dan: FC Willem II èn de 
Tilburg Trappers. Temeenste hullie ònhang. Saome meej Fontysstuudènte. Et 
hêele gedoejke tamboereerd dan rèèchttoevort nòr de ‘Grôote Fienaale’ op 
den hoek Piusplein-Paleisring. As dè daor gedaon is, ist tèèd om dermeej öt te 
schaaje. Dè doen ze meej en strêûp artiesten èn meej zadduukskes. Et twidde 
bezuuk ôot van ene kôoning òn Tilburg is tèène. Sewèèle gaot fist op de Pius-
haove gewoonwèg vèrder.

Den irste keer dè we ene kôoning mochte ontvange is krèk 176 jaor geleeje. 
Op 29 april 1841 plòtste Kôoning Willem II zen voete op Tilbörgse bojem èn 
zeej: “Hier òssem ik vrij èn vuul menèège gelukkeg”. Hij heej Tilburg nôot ver-
laote. Tènminste nie op de vèrtiekaale menier. Willem II ooverleed op 17 maart 
1849. Zen voetstappe zèn nòg ooveral in Tilburg trug te vèène. 

Van de straat geplukt Tekst: Janske Verhulst
Fotografie: Ans Beerens
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Service

Advies op maat

Vertrouwd

Verrassend anders

Vriendelijk ge-
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 Gewoon goed

Wethouder van Ierlantstraat 33
5021 AT Tilburg | 013 - 5801227

www.leenbakker.nl

Leen Bakker 
AaBe Fabriek Tilburg

Winnen?
Stuur uiterlijk eind mei 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

Prijspuzzel
1 2 3 4 5 6 7

1

5
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Wat is de naam van deze 
eekhoorn?
  -> Eerste letter

Wat is de voornaam?

  -> Vierde letter

Wat is de voornaam?

  -> Eerste letter

In welke straat zit deze snackbar?
  
  -> Tweede letter

Wat is de voornaam?

  -> Eerste letter

Hoe heet deze razende reporter 
van de Wijkkrant?
  -> Derde letter

Wat wordt er hier gebakken?

  -> Vijfde letter
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Elke week eten ze nog een frietje. En sinds de geboorte van 
hun dochter besloten zij op woensdag en zaterdag eerder de 
snackbar te sluiten zodat ze qualitytime als gezin hadden. 
Misschien is dit wel het geheim om 33 jaar friet te bakken. 
De zaak is in die 33 jaar nog geen dag dicht geweest.
Als mijn kinderen een frietje gaan halen dan gaan ze steevast naar die aardige 
meneer. Misschien is het assortiment wat minder dan in de snackbaar een paar 
meter verderop, maar de kinderen waarderen de vriendelijkheid én het extra 
snoepje die ze krijgen bij hun bestelling.

Leenherenstraat
De Smulhoek in de Leenherenstraat is  voor de buurt een begrip. Alle dagen 
open en altijd een vriendelijk praatje. Tijd voor de klant staat hoog in het vaan-
del bij de Smulhoek. “We hopen dat het eenieder goed gaat. 
We zijn niet nieuwsgierig, maar wel belangstellend”. 
Of het nu gaat om een kindje van 8 jaar die voor 40 eurocent snoepjes uit de 
snoephoek komt halen of iemand die voor 32 euro een bestelling komt doen, 
elke klant is even belangrijk in De Smulhoek. 

Snackbar De Smulhoek bestaat 33 jaar!
Tekst: Elles de Boer Fotografie: Luc Houet

De Smulhoek is er voor de buurt. Iedereen die een hapje komt halen krijgt ons 
er gratis bij. Toen ze de stap hadden genomen om de snackbar over te nemen 
en ze na een aantal maanden door kregen dat het rendabel was, zijn ze ver-
huisd van Tilburg Noord naar een huis tegenover de Snackbar.  Een gevarieerde 
buurt en een diversiteit aan ontmoetingen en verhalen. Het maakt het werk 
aangenaam.  Aan stoppen denken ze nog niet. Ik ben tevreden, 69 jaar en 
gezond. We hebben het voor elkaar. Ook al is onze dochter inmiddels 29 jaar, 
de woensdag en zaterdagavond blijft tijd voor het gezin. 

Happy
“Je eigen happy voelen”, dat is waar het volgens de eigenaar van De Smulhoek 
om gaat. De viooltjes zijn in het perkje geplant en nu het zonnetje zich aan-
dient staat het terrasje uitgestald. “Het terras kan nu weer”. Voorheen, toen ze 
tot 24:00 uur open waren, hebben zij een periode geen terras gehad omdat dit 
nog wel eens voor geluidsoverlast in de buurt kon zorgen. Nu ze eerder dicht 
gaan staan de stoeltjes weer buiten.

Of er veel veranderd is de afgelopen 33 jaar? Nee, de friet, kroket en frikadel 
blijven het populairst. Wel is het soms wat ongezelliger. Dan gaat de klant 
helemaal op in zijn of haar telefoon. Dat is jammer, want de kracht van 
De Smulhoek is volgens mij de aandacht die je krijgt als klant en er is altijd 
een aardig en vriendelijk luisterend oor!

In deze tijd van Tom Tom, Garmin en Google Maps is bijna onze 
hele leefwereld in kaart gebracht. Maar weinigen weten dat in 
het hart van onze wijk een heus Aziatisch Cultureel Centrum 
verscholen ligt. Het is dan ook even zoeken, maar achter een 
binnenplaats in de Lanciersstraat ligt het er echt: ‘Shin tai ryu’.
Ik word welkom geheten door Marc Sterke, vijfde generatie grootmeester 
Japanse krijgskunsten. Hij gebaart me te volgen door een kleine buitenruimte 
(Gyoba) en gaan een knus houten huisje binnen.

“Dit is ons theehuis, oftewel de “Sho ryu chatei”, aldus Marc, die vraagt wat 
ik wil drinken. Ik ga zitten aan een lange tafel in het midden, mijn gastheer 
verdwijnt intussen half achter een gordijn. Daar bevindt zich een eenvoudige 
keuken. Eenvoudig of niet, de oosterse setting maakt toch een rustgevende 
indruk.

Verscholen schoonheid: Shin tai ryuWinnaar vorige prijspuzzel
Tekst: Erik Bienefelt Fotografie: Jan Nieuwstad

Saké, soke, hup-sakee
Ik dacht thee besteld te hebben, maar er wordt een glaasje saké neerge-
zet. Even sputter ik tegen. Niet alleen omdat ik de beruchte reputatie van dit 
drankje ken, maar ook omdat ik later die dag de weg nog op moet. Niet ‘de 
weg des levens’, maar gewoon: de A58. Marc stelt me gerust. Het is een heel 
klein glaasje en qua promillage net wijn.
Intussen zijn ook Ernst, een enthousiaste leerling, en zijn Estse vrouw Olga 
Esingu aan tafel komen zitten. Olga is universitair geschoold therapeut en leidt 
de zogenaamde Osingu Academy. Nippend van de saké vertelt Marc over het 
ontstaan van dit Culturele Centrum, waar hij nu leermeester is, oftewel: “soke”. 
Zo moeilijk is de taal dus niet, “saké”, “soke”?
Marc lacht, voordat hij een slok neemt: “En het is nog lekker ook: hup-sakee!”

Onbekendheid
“Pas begin vorig jaar zijn we meer naar de openbaarheid getreden”, licht hij 
de onbekendheid van ‘Shin tai ryu’ toe. “We zijn in eerste instantie altijd een 
Japanse krijgskunstschool geweest, een besloten organisatie. Op een gegeven 
moment, toen de nieuwbouw er stond, was er vanuit andere gezelschappen 
steeds meer interesse om hier op deze speciale plek op bezoek te komen.
We hebben als bestuur toen besloten dat het zonde is om ‘Shin tai ryu’ ook niet 
voor andere dingen te gebruiken. Na een gesprek met de gemeente hebben we 
vanaf vorig jaar onder meer een Chinees-Japans festival georganiseerd, een 
bonsai-workshop, krijgskunstlessen, yoga, …ga zo maar door.
Als het maar in “het Aziatische idee” valt. Competitie-achtige dingen zoals 
karatewedstrijden doen we niet. Dat is niet indachtig met de leer van de 
beroemde Lao Tse, omdat dit vloekt met het zogenaamde wedijver-verbod.”

Te kort
Na een enthousiaste uiteenzetting 
van de Chinese geschiedenis en 
filosofie, waar die van Japan groten-
deels uit voortgekomen is, herin-
nert ondergetekende zich ook een 
gebod: maximaal 500 woorden voor 
het artikel. Samen met fotograaf Jan 
duiken we dus snel nog de Japanse 
bamboetuin en trainingsruimte in, de 
zogenaamde (Rikibu) dojo. Wanneer 
ik even later weer door de Lanciers-
straat fiets, bedenk ik me dat het 
bezoek van twee uur te kort, en de 
500 woorden te weinig zijn voor 
‘Shin tai ryu’.

Meer info:

Website Shin tai ryu: 

www.shintairyu.nl

Website Olga Esingu: 

www.academyesingu.com

Mevrouw Smulders is de gelukkige winnaar van de cadeaubon van Doncurado. Gefeliciteerd!
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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
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“Hadden ze Willem I maar op moeten stellen”, was het droge 
commentaar van Willem van Hanegem, toen een zekere voet-
balclub wederom een wedstrijd had verloren.  Alsof de club aan 
de Goirlese Weg met tweede garnituur het veld had betreden. 
Dit was natuurlijk maar een woordgrapje. Een woordgrapje ten koste van de 
club, die zich vernoemt naar Willem Frederik George Lodewijk, prins van Etce-
tera tot Enzovoort, oftewel Willem II.  Zoon van Willem de Eerste, -die voet-
balde overigens zelf geen poot!-,  en vader van Willem de Derde.
 
Willem II was een liefhebber van Tilburg. Daarom bouwde hij in deze geliefde 
buitenresidentie een paleis. Hij maakte er zich wel met een Jantje van Leyden 
(1509-1536) vanaf, want Willem de Tweede legde alleen de eerste steen. Niet 
eens de twééde. Bouwtechnisch wél zo verstandig, want een verre Tilburgse 
bastaardneef, -Willem de Koekert-, had bij de bouw van zijn eigen paleis die 
belangrijke eerste steen overgeslagen. Hij legde alleen de twééde steen. 
Dat paleis is dan ook nooit echt van de grond gekomen.
Willem II op zijn beurt had ook weinig plezier van zíjn paleis. Hij woonde er 
nooit, want hij stierf drie weken voor de oplevering, in het voorjaar van 1849.  

Nu, ruim anderhalve eeuw later, komt één van Willems nazaten onze stad 
bezoeken.  Op zijn eigen verjaardag nog wel: koning Willem-Alexander, oftewel 
Willem de Vierde. Hij wil vast weten hoe het met de bouw van zijn voorva-
derlijk paleis gesteld is. Met Maxima aan zijn zijde weet hij hoe het is om het 
tweede wiel van een éénwieler te zijn. Daarom koos hij niet voor het schone 
Breda (Reeshof-West), waar de oervader van het Huis Oranje-Nassau zetelde, 
of het eveneens historische ’s-Hertogenbosch (Loven-Oost). Nee, Willem de 
Vierde kiest voor Tilburg. Willem viert hier zijn vijftigste verjaardag en zou 
dus moeten weten waar Abraham de mosterd haalt. Beter nog dan de 
Tilburgers zelf, want hier werd de mosterd vroeger gewoon aan huis verkocht. 
Door het Mòsterdmenneke, van wie het huis overigens met mosterdmolen en al 
is gesloopt. De plek waar dat huis stond heet nu heel toepasselijk: 
Koningsplein. Met afstand het lillukste stukje Tilburg. 

Column:
Willem de Eerste, Tweede en Vierde

Tekst: Erik Bielefelt
Foto: Hans van Dongen

Het Koningsplein

Het geval wil dat Willem de Koekert namelijk óók wat nazaten had. Eén ervan 
schopte het dan niet tot voetballer, maar wél tot burgemeester. Die beste man, 
Cees de Sloper, werd voor het naoorlogse Tilburg wat Balthasar Gerards was 
voor Willem de (aller)eerste. Dodelijk.
Alleen het paleis mocht blijven staan.  
En uitgerekend dáár, aan nota bene het Willemsplein, is de route bepaald die 
Willem de Vierde op zijn verjaardag door Tilburg dient af te leggen. 
Niet naar het ‘eigen’ paleis of de opgeknapte Piushaven. Zelfs niet door het 
mooie dwaalgebied met pak ‘m beet de Willem II-straat!  

Nee, als je als stad zulke keuzes maakt, is het toch een beetje een verloren 
wedstijd. Dan hadden ze inderdaad beter Willem I op kunnen stellen…

Deze gezellige dame is op 23 
november 2016 geboren in 
de Groenstraat. 
Volgens mama Elise en papa Geert is 
Anne een heerlijk actief meisje. Dat 
kan ook haast niet anders want Anne 
heeft al twee grote zussen; Marit en 
Bente. Daar wil ze natuurlijk graag 
bij in de buurt zijn en lekker mee 
spelen. 

De leukste baby van de buurt: Anne!

Vind jij het leuk om jouw 

kleine mannetje of lieve 

meisje aan de wijk te tonen?

Stuur dan een mailtje naar 

wijkkrant@koningshaven.eu. 

Dan nemen wij wellicht contact 

met je op. 
Helemaal vrolijk wordt Anne als ze 
onder de babygym ligt; ‘Daar wordt 
ze zo enthousiast van!’ vertelt Elise. 
En is ze moe van alle actie? Dan 
kruipt ze lekker in de draagzak tegen 
mama aan, even ontspannen!

Foto: Hans van Dongen

Tekst: Carla Segers

Om Tilburg te laten weten dat wij er een zoontje bij hebben, 
hadden wij een ooievaar in onze voortuin gezet. 
Ik heb heel wat uurtjes gestopt in het maken van deze ooievaar. Ook heeft hij 
bij de geboorte van mijn andere 2 kinderen al buiten gestaan. 

Deze ooievaar heeft voor mij emotionele waarde. 
Het liefst had ik deze ooievaar weer doorgegeven aan mijn kinderen, mocht ik 
ooit kleinkinderen krijgen. Helaas heeft iemand onze ooievaar in de nacht van 
zaterdag 4 op zondag 5 maart meegenomen. Op de ooievaar zitten, of mis-
schien inmiddels zaten, de plakletters SAM. 

Deze ooievaar is verdwenen vanaf het Stuivesantplein. Mocht je hem gezien 
hebben neem dan even contact op met wijkkrant Koningshaven. 
Daar zou je mij en mijn kinderen een groot plezier mee doen.

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

Beewee - Schollevaar

Beewee Nederkoorn

Nederkoorn een foto die Ans Beerens maakte.

9

Een bijzonder praktisch voorwerp om bijvoorbeeld auto-ongelukken en genante 
situaties te helpen voorkomen is de spiegel. Een korte blik erin en je weet of 
er verkeer achter je zit als je op de snelweg van rijbaan wilt veranderen, en in 
een ommezien kun je ermee controleren of er misschien een stukje spinazie 
tussen je tanden zit – reuzehandig. Een spiegel heb je ook per se nodig als je 
jezelf eens lang en diep in de eigen ogen wilt kijken. Natuurlijk, met andere 
voorwerpen zoals een verchroomde schaar of een glimmend gepoetst verzilverd 
dienblad lukt het ook, maar die dingen zijn op dat moment gewoon een spiegel 
geworden. 

Als je je spiegelbeeld zou vragen: ‘Raak je rechteroor ‘ns aan?’ dan lukt hem/
haar dat alleen als jij je linkeroor aanraakt. In spiegels die plat op de vloer 
liggen – of zoals je soms ook hoort: aan het plafond boven het bed gemonteerd 
zijn – lijken niet alleen links en rechts, maar ook boven en onder omgedraaid 
te zijn. Kijk je omhoog in een spiegel boven je, dan lijkt het net alsof je naar 
een verdieping hoger kijkt waar je ondersteboven van het plafond naar beneden 
hangt. Eventueel met bed en al.

Spiegels zijn fascinerend. Dat vond de Engelse schrijver Lewis Carroll ook. Hij 
liet het meisje Alice in een van z’n boeken door een spiegel heen een andere 
wereld binnenstappen. Die wereld was in veel gevallen precies het tegenover-
gestelde van het wonderland waar hij diezelfde Alice een boek eerder al allerlei 
bizarre avonturen had laten beleven.

Op de foto hiernaast is sprake van een bijzonder soort spiegel: 
de waterspiegel, wat vooral bij windstil weer een erg toepasselijk woord is. De 
spiegel ligt plat; het spiegelbeeld van de aalscholver hangt op z’n kop aan de 
paal van het remmingwerk terwijl hij z’n vleugels laat drogen. De foto nodigt 
uit om, net als Lewis Carroll, te fantaseren over hoe het er in de spiegelwereld 
aan toe zou kunnen gaan. Zouden bijvoorbeeld de vleugels van die op z’n kop 
hangende aalscholver in de waterspiegel eigenlijk wel droog kunnen worden? 
Geen idee.

Wel denk ik te weten hoe de aalscholver in de spiegelwereld genoemd wordt. 
Ze spellen aalscholver daar niet gewoon achterstevoren: revlohcslaa. Dat 
woord is namelijk nauwelijks uit te spreken. Nee, het toeval wil dat de aal-
scholver ook wel schollevaar genoemd wordt, en nog toevalliger is het dat 
beide woorden met dezelfde letters worden geschreven. Wanneer u op een 
windstille dag tijdens een wandeling langs de Piushaven een grote zwarte vogel 
met gespreide vleugels ziet zitten en zegt “Een aalscholver!” dan zou het dus 
zomaar kunnen zijn dat uw spiegelbeeld tegelijkertijd zegt “Nee, schollevaar!” 
Want de werkelijkheid is in een spiegel toch net een beetje anders.

O, enne: u heeft toch al wel gezien dat de foto hierboven op z’n kop is afge-
drukt, hè? Om de foto te zien zoals Ans Beerens ‘m gemaakt heeft moet u de 
krant even omdraaien...

Zoals jullie wellicht al weten wordt buurthuis Jeruzalem 
gerenoveerd. Een groepje bewoners vormt samen met Jacoline 
Pijl en Miranda Heefer van ContourdeTwern, een werkgroep. 
De werkgroep heeft onlangs samen met Martin Schaap van ContourdeTwern om 
de tafel gezeten met de gemeente Tilburg om te kijken wat er verbeterd kan 
worden aan het buurthuis. In januari is de werkgroep van start gegaan met het 
vormen van plannen. Na een aantal vergaderingen met de projectleider en de 
architecten heeft de werkgroep haar wensen doorgegeven. 

Vorig jaar zijn er al een aantal bewonersavonden geweest. Daar zijn toen een 
heleboel ideeën geopperd van wat er allemaal veranderd of verbeterd zou 
moeten worden. Die zijn nu allemaal meegenomen in deze overleggen.
 
Passen en meten 
Het is voor iedereen die in de werkgroep zit nieuw om zo samen ideeën uit te 
werken. Daardoor zullen ze ook best tegen een aantal dingen aanlopen die 
vreemd zijn of misschien niet uitgevoerd kunnen worden. Komende periode zal 
steeds specifieker gekeken worden wat de wensen en ideeën zijn en wat er in 
het budget past. Uiteindelijk zullen ze op een definitief plan uitkomen. 

Ook zal er gekeken worden hoe de renovatie zal gaan verlopen en wat de tijde-
lijke gevolgen zullen zijn voor de huidige gebruikers. Hoelang het precies duurt 
voor er daadwerkelijk begonnen wordt met renoveren is nu nog niet bekend. 
Een voorzichtige schatting is dat er aan het eind van het jaar gestart wordt.

Renovatie buurthuis Jeruzalem Tekst: Nico van de Wiel
Fotografie: Dhinand Kleine

Overleg van werkgroep en de architecten

Ideeën en wensen welkom! 
De werkgroep wil jullie als huidige 
gebruikers en mogelijke toekomstige 
gebruikers vragen of er nog ideeën 
zijn die wij mogelijk zijn vergeten. 

Dus heb je nog ideeën die het buurt-
huis nóg leuker, beter of gezelliger 
kan maken, stuur dan even een 
e-mail naar Nico van de Wiel van de 
werkgroep: maggvandewiel@home.nl 

Op de hoogte blijven 
Wij proberen jullie zo veel mogelijk op de hoogte te houden door middel van de 
Jeruzalemmer Courant, deze wijkkrant, eventuele flyers en bijeenkomsten in 
het buurthuis, maar ook via de sociale media en de website 
www.jeruzalemorganiseert.nl. 

Jullie kunnen ook altijd iemand van de werkgroep aanspreken voor meer 
informatie. Behalve Nico, zitten ook Kim Laanbroek, Harry Simmers, Miranda 
Winter in deze werkgroep.
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Om maar meteen met de deur in huis te vallen: De varkens die 
je hier op de foto ziet, leven niet meer. Aaahhh… Truus, Miep, 
Kees en Jan zijn  – naar verwachting  –  eind maart geslacht. 
Zielig? We spreken Ton Hendriks, de verzorger van de varkens bij de Stadstuin-
derij Piushaven. “Niet zo zielig als het stukje varken uit de supermarkt dat jij 
vanavond op je bord hebt. Die varkens hebben geen leven gehad, deze varkens 
hebben een fantastisch leven.” Dat is zeker waar. Ze hebben de ruimte, lekker 
biologisch eten en een vaste verzorger die ze duidelijk herkennen als we aan 
komen lopen bij het weitje. Op een drafje komen ze naar ons toe. Ton gooit wat 
eten naar ze en ze beginnen te smikkelen. Het is half maart, dus ze ‘hebben’ 
nog een paar weken. 

Ton en zijn varkens Foto: José de Jonge
Fotografie: Toon van Kaam

Ton Hendriks

Vlekkie en Spekkie
Het is al het vijfde jaar dat Ton ‘stadsvarkens’ verzorgt. In 2013 begon hij met 
Vlekkie en Spekkie in de Factoriumtuin. Dat was voor de stichting Meating, 
een kunstproject. Meating wilde mensen uit de stad kennis laten maken met 
varkens, ze door meerdere bewoners laten verzorgen en dan het vlees verdelen 
over die verzorgers. 

Biologisch
Maar sinds 2014 verzorgt Ton koppeltjes varkens in de Stadstuinderij. Nu al 
het derde jaar dus. Hij vertelt er enthousiast over. Een paar weetjes: de var-
kens worden geslacht als ze een maand of negen zijn. Dan wegen ze rond de 
110 kilo en hebben dan uitsluitend biologisch voer gegeten. Ze gaan naar het 
slachthuis in Den Dungen, waar ze eerst een paar dagen buiten worden gezet 
om te ‘onthaasten’ (“Vlees van gestreste varkens is taai”) voordat ze geslacht 
worden. Het uitbenen gebeurt bij biologische boerderij ’t Schop in Hilvarenbeek 
waar de varkens ook vandaan komen. 

Vlees kopen
Het vlees van de varkens gaat in porties in de vriezer bij de Stadstuinderij en 
wordt gebruikt bij de maaltijden (“We koken hier twee keer per week voor de 
vrijwilligers”). En je kunt het kopen in de winkel van de Stadstuinderij. Braad-
worsten, gehakt, spek en nasivlees. Ton: “Als je dit vlees proeft, wil je nooit 
meer vlees uit de supermarkt.”

Verse groenten
Ton is niet alleen enthousiast over ‘zijn’ varkens. We krijgen een rondleiding 
door de Stadstuinderij. Kijken even bij de kippen. De twee Schotse Hoog-
landers staan tijdelijk ergens anders omdat de aanpalende grond gesaneerd 
wordt. Er staan bijenkasten. We lopen door de kassen waar de kruiden, toma-
ten (“We hadden er vorig jaar eentje van 1860 gram”), kool, boontjes, paprika, 
komkommer en wat al niet meer staan. En eind maart is de moestuin weer 
aangelegd, zodat iedereen deze zomer weer verse groenten kan kopen. De 
rondleiding eindigt in het winkeltje van de Stadstuinderij waar we kruidenthee, 
kaarsen, honing en houtwerkjes (o.a. vogelhuisjes) zien. Alles hier ter plekke 
gemaakt door de vrijwilligers. De tuin- en balkonbakken voor kruiden en plan-
ten zijn van Tons hand. Die twee tafels die in de Emmapassage staan heeft Ton 
trouwens ook gemaakt. 

Nieuwe varkens
Zo rond eind april zal er weer een nieuw koppeltje varkens in het weitje staan. 
Ton gaat ze weer iedere dag verzorgen, tot het einde toe. “Als iemand ideeën 
heeft voor leuke namen, dan hoor ik dat graag. Als de varkens dan de door jou 
aangedragen namen krijgen, krijg je van mij een portie lekker vlees. ”

Welkom
Iedereen is sowieso welkom bij de Stadstuinderij. Met Ton, die er iedere dag 
is, zijn er nog heel veel enthousiaste vrijwilligers die je graag laten zien wat er 
allemaal leeft en groeit en bloeit in de Stadstuinderij aan de Piushaven. Echt 
leuk om een keer ‘binnen’ te lopen. Ook voor de kinderen, al is het maar om 
even naar in de modder wroetende varkens te kijken.

Ben jij geïnteresseerd?

Het team zoekt nog 

versterking want: vele 

handen maken licht werk! 

Stuur dan een berichtje naar 

06-25 47 11 54 
(alleen WhatsApp en sms) 

of mail naar: 
BPTPiushaven@gmail.com.

Als me gevraagd wordt om een stuk over het buurtpreventie-
team te schrijven, word ik heel nieuwsgierig. 
Wat is de bedoeling van dit team? Waarom is het ontstaan en 
op wiens initiatief? Op deze en veel meer vragen krijg ik 
uitgebreid antwoord van drie van de dertien teamleden.
Ik zit aan tafel met Mari van de Dries (coördinator) en Bert en Corry Vennix. 
Zij zijn alle drie sinds juni 2016 lid van het buurtpreventieteam. Om maar 
meteen met de deur in huis te vallen; wat is de reden dat er in de wijken 
Hoogvenne en Armhoef een buurtpreventieteam is ontstaan? 
Is dit een initiatief vanuit de bewoners? 

Buurtpreventieteam Piushaven
Tekst: Carla Segers Fotografie: Jan Nieuwstad

‘Nee, dit is een idee vanuit de Gemeente Tilburg’ legt Mari me meteen uit. 
‘Er is al een aantal andere wijken in Tilburg waar dit soort teams bestaan. De 
gemeente wil eigenlijk dat in alle wijken wat extra ogen en oren rondlopen’. 
‘Toen we vorig jaar een brief van de gemeente in de bus kregen, zijn we naar 
de informatieavond gegaan en hebben ons opgegeven’ vertelt Corry. ‘Het team 
bestaat momenteel uit dertien leden, variërend in leeftijd van 21 tot 70 jaar. 
We lopen of fietsen dagelijks met tweeën door de wijk. Er is een rooster zodat 
je weet wanneer je aan de beurt bent’. 

Vergroten van het gevoel van veiligheid
Wat is precies de bedoeling van het team? Wat zijn jullie taken? 
‘Wij signaleren maar we blijven gewone burgers’, vertelt Corry. 

toe met de vraag of we even met haar naar binnen wilden gaan omdat ze bij 
thuiskomst ‘iets’ had gehoord’. Mari vult Bert aan: ‘We hopen door onze aan-
wezigheid het gevoel van veiligheid te vergroten in de wijk. Daarnaast is het 
zinvol en leuk vrijwilligerswerk. Je leert veel nieuwe mensen kennen; uiteraard 
in de wijk maar ook de eigen teamleden. We hebben echt een leuke club!’. 
 
Kan iedereen lid worden van het buurtpreventieteam?
In principe kan iedereen meedoen in het buurtpreventieteam. Voordat het team 
Piushaven begon, hebben de leden een aantal verplichte cursussen gevolgd. 

‘Als er bijvoorbeeld jongeren op een 
bankje zitten met wat eten en drin-
ken dan knopen we een praatje aan. 
Voordat we verder lopen, vragen we 
om de rommel niet achter te laten. 
Dit gebeurt op een ongedwongen 
manier en is heel effectief’. Bert 
merkt dat er behoefte aan buurtpre-
ventie is. ‘Buurtbewoners weten ons 
steeds beter te vinden. Laatst kwam 
bijvoorbeeld een mevrouw naar ons 

Bijvoorbeeld de Basistraining Buurt-
preventie en een cursus over de 
omgang met jongeren. ‘Uiteraard 
hebben we geleerd wat wij mogen 
doen en wanneer we de politie in 
moeten schakelen’ vertelt Mari. ‘Er is 
goed contact met de wijkagent en de 
gemeente. 
Zo zijn we op de hoogte van zaken 
waar we aandacht aan moeten 
besteden’. ‘En onze knaloranje 
kleding is beschikbaar gesteld door 
de gemeente Tilburg’ vult Bert aan. 
‘Opvallen doen we zeker!’.
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11 vragen aan... Joost Ketelaars
Wie ben je en wat doe je?
Ik ben Joost Ketelaars. Ik ben de trotse vader van Sjoert, Daantje, Sjors en 
Roos. Ik ben de vierde generatie Ketelaars die reeds 111 jaar het bedrijf Dion 
Ketelaars Installatietechniek runnen. 

Verliefd, verloofd of getrouwd?
Ik ben al 10 jaar gelukkig getrouwd met mijn lieftallige echtgenote Debby 
Ketelaars, moeder van onze kinderen en ook werkzaam in ons bedrijf. 

Wat is je favoriete boek? 
Eerlijk gezegd lees ik eigenlijk nooit boeken, ik lees wel graag de krant en 
vakliteratuur. 

Wat is je favoriete muziek?
Ik vind over het algemeen Top 40 muziek wel goed en Nederlandstalig op zijn 
tijd. 

Waar mag je mij ’s nachts voor wakker maken? 
Liever helemaal niet!

Wat vind je de mooiste plek in de omgeving? 
De Piushaven! En sindskort hebben wij een hondje waarmee we graag 
wandelen in de Moerenburg

Wie zou je weleens willen ontmoeten en waarom?
Wat een lastige vraag! Ik heb er erg lang over nagedacht, maar ik kan echt 
niemand bedenken.

Wat zou je veranderen als jij burgemeester van Tilburg zou zijn?  
Ik zou ervoor zorgen dat de werkzaamheden in en voor de gemeente Tilburg 
ook bij de Tilburgse bedrijven terecht komt, wat nu helaas vaak niet het geval 
is. Daarnaast zou ik het eenrichtingsverkeer hier in de wijk nog eens goed 
onder de loep nemen…..

Foto: Wilfried Scholtes (Beeldveld Fotografie)

Waaraan zou jij je laatste tientje uitgeven?
Uhhhh heel eerlijk gezegd zal dit toch een pakje sigaretten worden….

Wil je verder nog iets kwijt?
Nee hoor, ik ben een man van weinig woorden…

Aan wie zullen we deze vragen de volgende keer stellen? 
Aan Ronald van Cleef. 
Ik ken Ronald al heel wat jaren, hij is een gezellige vent, een keiharde werker 
én ondernemer uit onze wijk, die zich ook nog eens vrijwillig inzet voor 
Voetbalvereniging Were Di.
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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
Twentestraat
Bouw van project Aan de Waterkant; de bouw van Fase C is in volle 
gang. Het ontwerp voor de toren fase D en woningen fase E is in 
volle gang. De bouw van de woningen voor blok E start in juni. 
Het nieuwe straatprofiel van de Caspar Hobenstraat wordt voor de 
zomervakantie aangelegd. 

De nieuwbouw (TIWOS) van 26 woningen aan de Twentestraat 
zuidzijde is in maart opgeleverd. Inrichting openbare ruimte Twen-
testraat is gestart in combinatie met Piushavenpark Zuidoever 
(gedeelte tussen Havendijk-zuid vanaf Betuwestraat tot aan 
Meijerijbaan). De aannemer zal tot oktober bezig zijn. In het 
najaar wordt beplanting aangebracht. In maart is langs de oever 
van de Havenarm struikbeplanting gesnoeid voor meer variatie 
van planten en om zicht op het water te krijgen. Incidenteel 
worden wilgen met watermerkziekte gesnoeid.

Aanleg pontje in de Piushaven
In de loop van 2017 wordt het havenpark aan de zuidzijde van de 
Piushaven (havenkom) gerealiseerd. Tijdens deze werkzaamheden 
zal ook de lang gewenste verbinding tussen Jeruzalem en De Werf, 
ter hoogte van de Twentestraat, worden gerealiseerd door het 
aanleggen van een handbediend pontje. Het pontje, waarmee je 
als voetganger (eventueel met fiets) de oversteek kunt maken, zal 
voor iedereen toegankelijk zijn. Het beheer van het pontje wordt 
in de komende periode verder uitgewerkt.

Lourdesplein
Het appartementencomplex langs Ringbaan Oost wordt in april 
opgeleverd. De 16 kadewoningen langs Ringbaan Oost zijn in 
maart in gebruik genomen. De aanleg van de openbare ruimte is in 
het tweede kwartaal 2017 na afronding van bouwactiviteiten. 
Het havenpark Zuidoever tussen Hoevenseweg-Ringbaan Oost 
wordt in het najaar van 2017 aangelegd.

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

Piushaven 
De bouw van het plan Stadskade is opgestart in maart 2017. 
Oplevering is in het einde van 2017. Tot er bouwplannen zijn, is de 
voormalige ‘Lipslocatie’ tijdelijk ingericht voor ‘stadslandbouw’. 
Er zijn een stadsmoestuin, een bijentuin en een kleine weide.

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

Tip of melding over uw buurt of straat? 
Straatverlichting kapot? 
Ophalen (grof) huisvuil? 
Losliggende stoeptegel? Verstopte 
riolering? Overlast? Gevonden voorwerp? 
Parkeerproblemen? Download de gratis 
BuitenBeter-app via www.buitenbeter.nl

Hart voor leefbaarheid, hard tegen onveiligheid
De Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s of handhavers) zijn een bekend gezicht in het straatbeeld. 
Maar minder bekend is wat ze doen en wat hun bevoegdheden zijn. Veel mensen stellen de titel handhaver 
gelijk aan stadswacht of parkeerwacht. Maar het werkveld van handhavers is veel breder. Handhavers zijn 
ambtenaren met opsporingsbevoegdheid, werkzaam bij de gemeente Tilburg. Zij stellen zich hier kort voor. 

Op de foto ziet u de vier BOA’s voor de binnenstad en de wijken Armhoef, Hoogvenne en de Noordhoek. “Wij 
worden veelal ingezet bij de aanpak van overlast en ergernissen zoals hondenoverlast, parkeerexcessen, bui-
tenstaande containers, zwerfvuil, illegale stort, jeugdoverlast en vandalisme. In alle gebieden in Tilburg werken 
we met meerdere BOA’s. Wij zijn dagelijks in de wijken aanwezig. Lopend, op de fiets of met de auto. Heeft u 
een vraag, spreek ons gerust aan en dan proberen we u te helpen. Samen met de inwoners willen we de stad 
schoon, heel en veilig houden. Als burgers ergens overlast van ondervinden kunnen zij dit op verschillende ma-
nieren melden bij de gemeente. Dat helpt ons enorm.” 

Meldingen kunnen op verschillende manieren aan de gemeente Tilburg worden doorgegeven:
1. Internet: www.tilburg.nl
2. Smartphone App: BuitenBeter (gratis te downloaden)
3. Telefonisch: 14013

Honden: hoe hoort het eigenlijk?
De gemeente heeft regels vastgesteld voor honden en hun bazen. Die 
regels staan in de APV (algemene plaatselijke verordening). 
 
Regels
• Binnen de bebouwde kom moeten honden aangelijnd zijn. Enige  

uitzondering op deze regel zijn losloopgebieden. Om die gebieden staat 
een hek en ze zijn met een bord aangegeven.  

• Overal in de gemeente moet een baas de poep van zijn/haar hond op-
ruimen, dus in het hele openbare gebied binnen én buiten de  
bebouwde kom én in losloopgebieden. 

• Een hondenbezitter moet als hij/zij met zijn hond over straat loopt 
altijd een opruimmiddel bij zich hebben. Hondenpoep mag in alle afval-
bakken worden weggegooid, dat hoeft niet per sé in een  
hondenpoepbak.

Tips
• Kinderen spelen vaak op het gras of in plantsoenen, dus ook op die 

plaatsen moet hondenpoep opgeruimd worden. 
• Als je je hond uitlaat, let dan op wat hij doet. Kijk tijdens het uitlaten 

bijvoorbeeld niet te veel op je telefoon. 
• Als je kinderen vraagt om de hond uit te laten, benadruk dan dat ze de 

poep op moeten ruimen. 
• Al weet je zelf dat je hond een goed karakter heeft, anderen weten dat 

niet. Veel mensen zijn bang van honden. Hou je hond dus bij je in de 
buurt en weg van mensen die je niet kent. 

• Hondenbelasting wordt gebruikt om extra afvalbakken te plaatsen, 
losloopplekken aan te leggen en te onderhouden en om toezicht te 
betalen. Dus niet om hondenpoep op te ruimen. 

Parkeren voor 
eigen inrit

Het parkeren voor een inrit 
is normaal gesproken niet 
toegestaan, maar sinds kort 
is er de mogelijkheid om 
daar een ontheffing voor 
te krijgen. Dus heb je een 
eigen garage of inrit? Is er 
voldoende ruimte om een 
auto te parkeren, zonder 
dat ander verkeer (inclusief 
voetgangers) er last van 
heeft? Wil je graag van die 
ruimte gebruik maken? 
Dan kun je een ontheffing 
aanvragen via de website 
van de gemeente: 
www.tilburg.nl. 
Zoekterm: verkeersont-
heffing. 
 
Het aanvragen van de 
ontheffing kost €77,55, 
ook als de aanvraag wordt 
afgewezen. Voor vragen 
bel 14013 en vraag naar de 
parkeerbalie.



 

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

Wonen in de Piushaven

Piushaven verbindt het centrum van 
Tilburg met het buitengebied Moerenburg. 
In deze gebiedsontwikkeling worden circa 
1500 nieuwe woningen gebouwd, verdeeld 
over verschillende bouwprojecten. Vele 
bewoners hebben inmiddels hun nieuwe 
woning betrokken en er zijn al vele nieuwe 
ondernemers in het gebied gekomen.  
Voor info www.piushaven.nl.

Aan de Waterkant
In het gebied wordt een gevarieerd 
aanbod aan woningen en appartementen 
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. 

Meer informatie: www.aandewaterkant.nl 

Ontwikkelaar: Triborgh 
Gebiedsontwikkeling.

Stadskade 
Het plan Stadskade omvat 40 woningen. 
BPD bouwt hier appartementen, 
stadswoningen aan het water en  
gezinswoningen in het binnengebied. 
Er zijn nog enkele appartementen te koop. 

Meer informatie:  www.nieuwbouw-
stadskade.nl .

Ontwikkellaar: BPD Ontwikkeling.

De Koopvaardij
Op de kop van de haven, op de plek van 
het voormalige pand van de Harense 
Smid en de vier eerste woonhuizen 
aan de Koopvaardijstraat, verrijst vanaf 
begin 2018 een appartementencomplex 
dat de Piushaven en het stadshart gaat 
verbinden. Acht appartementen worden 
verhuurd in de sociale sector, in de top 
komt een penthouse.

Meer informatie: www.de-koopvaardij.nl

Ontwikkelaar: Wilborts & Looijkens

AaBe Fabriek
De voormalige Wollenstoffenfabriek 
AaBe wordt herontwikkeld tot een 
uniek winkelcentrum. De historische en 
monumentale kwaliteit wordt behouden 
en hersteld. De bouw van de 2e fase is 

opgeleverd. De gehele herontwikkeling is 
gereed medio 2017. 

Meer informatie: www.aabefabriek.nl. 

Ontwikkelaar: Rialto Vastgoedontwikkeling

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

Meer informatie: www.lourdeskade.nl. 

Ontwikkelaar: Van de Ven BV

Galjoenstraat Noord
In dit deelgebied zijn twee naast elkaar 
gelegen plannen 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. Informatie over het 
tweede plan volgt binnenkort.

Meer informatie: www.muziekwonen.nl 

Van Havenpark naar Landschapspark 
Moerenburg
De oevers van het water zijn ingericht 
om prettig te wandelen langs het water. 
Langs deze groene wandelpaden van 
het Havenpark loopt u zo de stad uit en 
Landschapspark Moerenburg in. U kunt 
daar wandelen, paardrijden etc. 

Meer informatie: www.moerenburg.info

Het havenpark Piushaven wordt gefaseerd 
aangelegd; voor de zomer van 2016 
is het laatste deel van de noordoever 
gereed gemaakt. De werkzaamheden 
aan de zuidoever aan de havenkom 
en de zuidoever bij Nieuw Jeruzalem 
starten 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.

Horeca paviljoen De Middenpier
De ontwerpen voor het restaurant aan de 
Middenpier (havenkom) zijn definitief. Het 
restaurant zal voorzien worden van een 
publiekelijk dakterras. De bouw start begin 
mei.

De koning én de zon in 
aantocht…
De Piushaven is klaar voor zon, bezoekers en levendigheid. Jullie ook?
Piushaven Viert Oranje op 27 april!

Piushaven Levend Podium, 
Horeca Piushaven, bewoners en 
schippers, Stichting Piushaven 
Kunst en Klassiek, Onderne-
mersvereniging Piushaven Werkt 
en Contour De Twern werken 
samen aan een prachtig oranje 
programma voor de hele stad en 
haar bezoekers. De verjaardag 
van de koning wordt uitbundig 
gevierd van 10.00 tot 22.00 uur! 

We starten om 10.00 uur met een 
gezellig, groots en vers oranje 
ontbijt voor de wijkbewoners 
en andere geïnteresseerden. 
Kaarten á € 6 zijn te koop bij 
alle horecagelegenheden in de 
Piushaven.
 
Van 13.00 tot 17.00 uur ademt de 
Piushaven Oranje. Jong en oud 
genieten samen van diverse swingende optredens op en rond het water. 
Cultuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen op het kunstplein en de kinderen 
mogen aan de slag met hout, hamer en spijkers in de mini KinderBouwSpeel-
Plaats. Van 18.00 tot 22.00 uur mogen de voetjes van de vloer want dan 
Swingt de Piushaven! DJ Dennis zorgt voor een prettige sound.

Piushaven Viert Oranje

www.piushaven.nl / www.facebook.com/piushaven

Haal snel een ontbijtvoucher -á € 6 p.p.- 
bij een van de diverse horeca gelegen-
heden in de Piushaven.

Beleef 

samen met je 

familie, vrienden, 

kennissen of 

buren dit Oranje 

ontbijt!

 
10.00u - 11.00u Piushaven Ontbijt Oranje 
                         Ontbijt samen met ruim 700 wijkbewoners aan de kade

13.00u - 17.00u Piushaven Klinkt Oranje
                        Beleef diverse muzikale optredens, kunst, en 
 kinderactiviteiten op en rond het water

18.00u - 22.00u Piushaven Swingt Oranje
                          Dans met DJ Dennis, jong en oud aan de kade

LEVEND PODIUM VAN TILBURG

Piushaven Bruist 2017

Naast het vooruitzicht om met de boot 
het water te verkennen, met of zonder 
muziek, heerlijk te eten of drinken 
van onze eigen horeca en een keur 
aan terrassen, staan er weer veel 
activiteiten op stapel. Na Koningsdag 
vieren we op 5 mei voor de 3e keer 
Bevrijdingsdag met een spetterend 
concert aan het water. Het weekend 
erop speelt zich een dansvoorstelling 
op het water af. Genaamd ‘Hellend 
Vlak’ waarbij vier dansers de strijd 

aangaan met het opkomende water. 
Het totale programma Piushaven 
Bruist 2017  staat op 
www.piushaven.nl. 

Eind april verschijnt het nieuwe 
programmaboekje/magazine 
Piushaven Bruist. Een kleiner 
handzamer boekje waarin de 
Piushaven haar activiteiten, 
ondernemers en bewoners 
presenteert. 

Wij kijken uit naar het voorjaar en de 
zomer in onze Piushaven. Tot snel…

Judith van Loon
Programmacoördinator Piushaven 
Levend Podium



Kindercampus Panta Rhei

Pannenkoeken dag in groep 8

Kènderstoet 2017

Kindercampus Pendula 5 jaar!

Panta Rhei

Hier leest u weer eens een berichtje van Kindercampus Panta 
Rhei! U weet wel, een deel van ons huist in dat mooie gekleurde 
gebouw aan de Piushaven! Onze kindercampus bestaat verder 
uit een basisschool en een buitenschoolse opvang.
Sinds januari heeft de afdeling KDV en BSO een nieuwe directeur: Maartje 
Bekink. We zijn heel blij met haar, want zij heeft veel zin én energie om de 
kindercampus verder mee te ontwikkelen!

De drie disciplines werken al op verschillende manieren samen, 
bijvoorbeeld door:
• Voorlezen door basisschoolkinderen aan peuters. 
• Peuters die regelmatig gaan kijken bij de kleuters van de school.
• Kleuters die af en toe weer eens lekker gaan spelen bij het KDV.
• Rondleidingen die gegeven worden voor kinderen van de basisschool in het 

kinderdagverblijf.
• Gezamenlijke teamoverleggen.
• Een gezamenlijke speelplaats
• Goede overdrachten wanneer de peuters naar groep 1 gaan
• En we maken gebruik van elkaars ruimten om de kinderen extra diversiteit 

en ruimte te kunnen bieden

Wilt u eens kennis maken met de school, de BSO en/of het KDV? We staan 
klaar om een afspraak te maken! Het nummer van de school is 013 5437241. 
Het nummer van KDV/BSO is 013 5838040. Tot ziens op onze Campus!

Beste mensen, groep 8 van BS Fatima heeft vrijdag 24 maart 
pannenkoeken gebakken met de bewoners van Satijnhof. 
Groep 8 heeft er heel erg van genoten en vonden de bewoners heel erg aardig, 
de bewoners vonden het ook super leuk om met ons pannenkoeken te bakken, 
sommige buurtbewoners hebben bijna 8 pannenkoeken op! 

We hebben samen met ze leuke spelletjes gedaan zoals: de toren van Pisa en 
met ballen over de tafels gerold. Was echt super leuk! 
op het einde kregen we nog wat te drinken, en we kregen nog een: mars, 
Snicker, Kitkat, Twix of een Bounty. Daar mochten zelf we uit kiezen met een 
dag boekje van Satijn hof zelf. 

Deze tekst is geschreven door Indy en Zoë van groep 8.

Ook dit jaar liepen flink wat kinderen van Pendula mee met
de Kènderstoet. 
Dinsdag 28 februari vertrok rond half 1 een vrolijk versierd wagenpark van de 
Kindercampus naar de oranje-groen gekleurde binnenstad. Met het thema goed 
ingezipt is half geschoore wisten de kinderen van Pendula zich wel raad: samen 
met medewerkers van BSO en school zijn door en voor iedereen knalblauwe 
wagentjes geknutseld. Zo reden er taxi’s, een brandweerwagen, een Lasseratie 
en Faab en ook een vrolijke kraanwagen mee. Ook dit jaar begon en sloot de 
Pendula opstoet weer met twee bolderwagens; kinderen die uitgezipt waren, 
konden hier lekker in zitten.

Vanaf het Willemsplein liep d’n Opstoet via de Heuvelstraat en het Piusplein 
door naar de Heuvel. Daar eenmaal aangekomen, hoorden we in de stromende 
regen dat we ook dit jaar weer bij de top 3 hoorden van de mooist versierde 
Knotsgrote Troepen. Met een dik verdiende derde plaats en een flinke verzame-
ling druipnatte auto’s eindigde Carnaval voor de meeste kinderen hier.

Bedankt alle kinderen, papa’s, mama’s en medewerkers van Pendula voor het 
meedoen aan deze gezellige activiteit!

Dit jaar bestaat Kindercampus Pendula vijf jaar. Dat moet 
natuurlijk gevierd worden!
We gaan dit doen met alle kinderen, ouders en medewerkers van onze 
Kindercampus. Het wordt dus een feest voor iedereen, van jong tot oud! Op 
woensdag 24 mei 2017 wordt het feest uitgebreid gevierd. Om deze dag, met 
als thema ‘FEEST’, tot een spectaculair succes te maken, zijn alle ouders van de 
kinderen van de Kindercampus benaderd om hun talenten in te zetten. 

Denk hierbij aan het aanbieden van workshops zoals het lekker gaan koken 
met ouders, samen sportief bezig zijn en gezellig liedjes zingen achter de 
piano.

Het eerste lustrum is feestelijk gestart met het uitdelen van cadeautjes tij-
dens de dag van de medewerker. Ook wordt dit jaar nog een tafeltennistafel 
geplaatst ter gelegenheid van deze gebeurtenis. Ten slotte wordt het met de 
activiteit voor en door ouders en kinderen een feestelijk jaar.
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‘Jij lijkt op Robbie Williams. Daar moet je iets mee doen’. “Dit 
werd mij vaak gezegd, ik dacht, waarom niet?”.
De succesvolle carrière van Tilburger Henri Toonders begon meer dan 15 jaar 
geleden. Het eerste optreden als imitator van de Britse zanger was bij een 
hockeyfeest. “Het dak ging eraf. Dit is de kip met de gouden eieren, dacht ik.”

‘Life is what happens to you, 
while you’re busy making other plans’

Fotografie: Ans BeerensTekst: Katrien van Burken

Henri vertelt aan Wijkkrant Koningshaven over zijn ups en 
downs van de afgelopen jaren.
Hij is, voordat hij doorbreekt als ‘Just like Robbie Williams’, al een tijdje bezig 
als zanger. Maar ook stond hij voor de klas als leraar Duits, was hij fysiothera-
peut, model en zelfs eenmalig acteur in Goede Tijden Slechte Tijden. Nu valt 
hij in als leraar Wiskunde. Daarnaast is hij op dit moment bezig met het afron-
den van een opleiding tot uitvaartbegeleider. Hoe is het zo gelopen? 
Dat vraag ik Henri. 

Let me entertain you
Henri Toonders is filosofisch van aard. Het was helemaal niet zijn plan om 
beroepsmatig mensen na te doen, het is op zijn pad gekomen en het heeft hem 
bepaald geen windeieren gelegd. “Optreden als Robbie Williams is een groot 
feest, het is allemaal show. Zijn maniertjes, het bespelen van het publiek, de 
tattoos, de grappen en het ‘los gaan’, het is allemaal spel. En het publiek speelt 
het spel graag mee. Compleet met gillende vrouwen, handtekeningen uitdelen, 
selfies maken enzovoort. Iedereen wil een glimp opvangen van ‘Robbie’ en ik 
vermaak het publiek”. 

Altijd in beweging
Het beleven van succes is wel veranderd in de afgelopen paar jaar. “In de 
hoogtijdagen had ik een auto met chauffeur. Later reed ik in mijn eentje het 
land door, navigatie aan en ‘hup’ van optreden naar optreden. Mijn ding doen 
en weer weg. Soms wist ik niet eens meer waar ik die avond was geweest en 
draaide ik op de automatische piloot. Dat kon weleens eenzaam zijn. Ik had 
naast deze optredens niets omhanden. Nu heb ik een gezin om bij thuis te 
komen, dat is fijn. En ik kan de ster spelen en in het weekend gewoon ‘ano-
niem’ boodschappen doen bij de Jumbo, haha.”

De plannen van Henri zijn volop in beweging. Hij lanceert een soort 2.0-versie 
van Robbie Williams en heeft zich exclusief bij een boekingsbureau aangeslo-
ten. Henri noemt het ‘een muzikale reis door de tijd’. “Je kunt me boeken als 
Elvis, Heino, Dr. Disco en Robbie Williams. Dan boek je meerdere artiesten voor 
een avond”. Henri is ook bezig om ‘als zichzelf’ op te gaan treden. 

Dit heeft hij al wel eerder gedaan maar hij wil nu uitbreiden en de liedjes 
zingen die hij zelf echt leuk vindt. “Het nadeel van mijn bekendheid als 
imitator is dat ik natuurlijk steeds ‘een ander’ moet zijn. Ik wil nu meer van 
mezelf laten zien en horen”. 

Quote
Het leven is wat je overkomt terwijl je andere plannen maakt. 
De titel van dit stuk. Deze quote van John Lennon is de lijfspreuk van Henri 
Toonders. Het imiteren is hem overkomen, hij beleeft er nog steeds veel 
plezier aan, maar Henri gaat verder. Binnenkort is hij klaar met de opleiding tot 
uitvaartbegeleider. Een groot verschil qua werk met de showbusiness. En toch 
zie ik tijdens ons gesprek dat ook deze ‘rol’ Henri zal passen als een jas. Hij is 
rustig, bedachtzaam, heeft gevoel voor sfeer en een hele hoop mensenkennis. 
Dus over een tijdje begeleidt hij door de week uitvaarten op een, zoals hij zelf 
zegt, vooruitstrevende manier en in het weekend gaat nog steeds het dak eraf.

De Bouwplaats in de Galjoenstraat is sinds 2014 de plek waar 
creatieve ondernemers zich gevestigd hebben. 
Je kunt er gerust eens binnenlopen als je nieuwsgierig bent naar wat er zich 
daar achter die deuren afspeelt. Nu kan het nog, want in september, is de 
planning, moeten de ondernemers naar een andere plek, omdat er een andere 
bestemming is gevonden voor de Janusloodsen. Rik van Stegeren (32) werkt al 
vanaf het eerste uur in De Bouwplaats.

Met hout werken
In 2009 studeerde Rik af als beeldend kunstenaar aan de academie St. Joost 
te Breda. “Ja, dan ben je beeldend kunstenaar. Ik dacht: wat ga ik nu doen 
voor de kost?” Zoals het een goed kunstenaar betaamt, heeft Rik een paar jaar 
‘rondgezworven’. Op zoek naar wat hij wilde. “Het enige dat ik wist, was dat ik 
met hout wilde werken.” Rik belandde in Portugal waar hij hielp vakantiehuisjes 
te bouwen. Na een tussenstop in Berlijn kwam hij uiteindelijk terecht in Tilburg 
waar hij in de kelder van zijn appartement in de Medeklinkert voor zichzelf 
begon. “Ja, opdrachten van familie, vrienden. Zo begin je. Drie jaar geleden 
stond ik met mijn spullen op de FeelGood Market hier in de Bouwplaats. En  
toen heb ik hier deze ruimte gehuurd.”

Jugendstil
Rik maakt gebruiksvoorwerpen. Tafels, stoelen, verrijdbare keukens voor 
barbecues. De klant vraagt, Rik ontwerpt en produceert. Maar Rik heeft zeker 
geen productiebedrijf. Hij is en blijft vooral kunstenaar. Een stoel is niet zomaar 
een stoel, Rik wil er net iets extra’s aan toevoegen. “De vormen en tekeningen 
die het hout van nature heeft meegekregen, zijn mijn inspiratiebron.” En dat 
zie je duidelijk terug in zijn werk. ”Mijn werk bevindt zich tussen het grens-
gebied van design en kunst. Ik hou heel erg van de stijl van Jugendstil. Ik wil 
eigenlijk de Jugendstil opnieuw uitvinden.” Ook is Rik ‘in te huren’ voor grotere 
projecten. Zo heeft hij complete kinderkamers ontworpen en gemaakt en is hij 
nu bezig een ruimte te maken die overdag als kantoor dient en ’s avonds als 
yogaruimte (“Denk aan bureaus die je ’s avonds omhoog takelt’’).

Kinderfeestjes
Echt verlegen om werk zit Rik niet. Hij kan er van leven. Maar nu komt de ware 
kunstenaar naar boven. “Ik wil geen productie maken. Ik wil mooie spullen 
afleveren. Gebruiksvoorwerpen die net iets meer zijn dan een gebruiksvoor-
werp. Ik wil terug naar de kunst.” En daarom is Rik aan het Fontys begonnen 
aan de opleiding tot docent CKV. “Ik geef workshops aan kinderen. Samen 
hutten bouwen. Je kunt me inhuren voor kinderfeestjes. Dan kom ik met een 
aanhanger met hout en ga ik met kinderen hutten bouwen. Geweldig vind ik 
dat. Kinderen leren wat je met hout kunt doen. En zo kwam ik erachter dat ik 
het leuk vind om kennis over te dragen. Vandaar de studie. En als ik straks les 
kan gaan geven en daarmee een basisinkomen verdien, kan ik me de rest van 
de tijd bezig houden met dingen maken die ik zelf wil maken en die met kunst 
te maken hebben.”

Geïnteresseerd in Riks werk? 
Loop dan eens binnen in de Bouwplaats of kijk op www.rikvanstegeren.nl

Rik van Stegeren

Henri Toonders

Binnenkijken bij de Bouwplaats
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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

Hoevenseweg 2  Tilburg              www.villapastorie.nl 

bijzonder overnachten lekker eten klein vergaderen laten verrassen

Trix van Leeuwe
Footmore Podotherapeuten
Kruisvaardersstraat 32E
010 2183001

Ton de Kort
Flenter Fysiotherapie
Kruisvaardersstraat 32B
013 5366289

De fysiotherapeut vertelt...
Heup- en liesklachten Heup- en liesklachten
De podotherapeut vertelt...

De heup is het gewricht dat 
het bovenbeen verbindt met 
het bekken. De heup bestaat 
uit een heupkom, onderdeel 
van het bekken en een heupkop, 
onderdeel van het bovenbeen. 

Heupklachten kunnen op 
alle leeftijden voorkomen. 
Bij kinderen zijn deze vaak 
aangeboren of verworven:
• Heupdysplasie: aangeboren 

afwijking waarbij de heupkom niet 
volledig is gegroeid waardoor de 
heupkop niet goed in de kom past. 

• Ziekte van Perthes: het ontstaan 
hiervan is nog niet bekend, maar 
hierbij sterft de heupkop af (waar-
schijnlijk ten gevolge van vermin-
derde of geen doorbloeding) waar-
door deze vervormt en niet meer in 

Heup- en liesklachten bena-
dert de therapeut vaak vanuit 
de leeftijd. Maar ook vanuit de 
vraag: lokaal of een onderdeel 
van een groter verhaal.
Vaak is het: hoe jonger, hoe eenduidi-
ger de klacht. Bij baby’s en kinderen 
moet je bv vaak denken aan een heup-
gewricht dat niet goed is aangelegd, 
terwijl je bij de oudere mens vaak aan 
complexere zaken denkt, zoals slijtage 
in de heup door overgewicht of gebrek 
aan beweging. 

Goed onderzoek
Hoe je het ook wendt of keert, 
heup- en liesklachten moet je serieus 

de kom past. 
• Afglijden van de heupkop ter hoogte van de groeischijf.

Op latere leeftijd zijn de klachten meestal verworven met als 
meest voorkomende oorzaken:
• Slijtage
• Beenlengteverschil
• Fractuur/breken van heup als gevolg van een val of osteoporose
• Standsafwijkingen in rug, bekken en/of voeten
• Reuma 
• Luxatie/uit de kom schieten als gevolg van verkeerde beweging of val 

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

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

benaderen. Een goed onderzoek, 
mogelijk ondersteund door 
beeldtechniek (scan of röntgenfoto), 
is op zijn plaats. Pas daarna kan een 
goede therapie volgen. Bij kinderen 
vaak door een kinderfysiotherapeut 
en bij de jonge volwassene en de 
volwassen oudere door een algemeen fysiotherapeut. 

Oefenen
Bij de oudere mens is deelname aan een oefengroep een must. 
Gezamenlijk oefenen is gezond en ook leuk.

Voor ondersteunende informatie: benader uw fysiotherapeut.



De naam Koningshoeven refereert aan het grootgrondbezit van 
koning Willem II die een eigen ‘paleis’ had in Tilburg, maar 
evenzo over ontginningshoeven en een schaapskooi beschikte. 
Een bijzonder gebouwtje, dat zichtbaar is vanaf de straatkant, 
is het tuinhuis waar de koning graag verbleef.

Tiendaagse Veldtocht
De vraag waarom Willem II naar Tilburg kwam wordt regelmatig gesteld, in 
verband met het aanstaande bezoek van koning Willem-Alexander. Kroonprins 
Willem was een deskundig legeraanvoerder. Toen er in 1830 onrusten waren bij 
de Poppelse grens, werd de jonge Willem door zijn vader naar het zuiden van 
het land gestuurd. Tijdens de Tiendaagse Veldtocht in 1831 beschikte Tilburg 
nog niet over een kazerne. De soldatenkampen waren gelegerd bij Gilze en 
Rijen en de hoofdwacht was gevestigd in de pastorie op de Tilburgse Heuvel. 

Koningshoeven en een ‘pleziertuin’,
het erfgoed van Willem II Tekst: Petra Robben

(Stadsmuseum Tilburg)

Paleis
Bij gebrek aan een eigen onderkomen, 
verbleef de kroonprins in eerste instan-
tie regelmatig bij de textielondernemers 
Thomas van Dooren en Petrus Bogaers, 
bezitters van fraaie en kostbare wonin-
gen in de Steenstraat (de huidige 
Heuvelstraat).  In 1835 kocht Willem 
zelf twee naast elkaar gelegen woningen 
en een voormalige lakenververij van J.M. 
Frankenhoff aan de Nieuwendijk 
(nu het Willemsplein). Na enkele jaren 
wilde hij dit ‘paleis’ vervangen door een neogotisch gebouw, waarmee hij 
aanving in 1847. Toen het paleis werd opgeleverd in 1849, kon de koning er 
niet meer wonen. Slechts een week voor de oplevering van het paleis was de 
koning overleden.

Tuinhuis en ‘pleziertuin’
In het gebied dat we nu kennen als de Koningshoeven wandelde Willem II 
regelmatig met zijn dochter en zijn honden op de Oude Hondsrug, langs het 
riviertje De Reusel en op landgoed Durendaal. ‘Hier adem ik vrij en voel mij 
gelukkig’, zo sprak de koning de legendarische woorden omdat hij zich goed 
voelde bij de Brabantse gemoedelijkheid. Hij kocht ook bestaande hoeven met 
bouw- en weiland voor het kweken van producten voor eigen onderhoud en 
de veestapel. Vernoemd naar echtgenote Anna Paulowna was de bouw van 
de Annahoeve. Het was de eerste in een reeks van zogenoemde ontginnings-
hoeven met de Willemshoeve en de Sophiahoeve, en in Berkel-Enschot en 
Hilvarenbeek respectievelijk de Hendrikhoeve en de Alexanderhoeve. 
Er volgden nog meer aankopen met de Nieuwe Hoeve, de Schouwse Hoeve, 
het Hooghuis, het Barrièrehuis en in de Koningshoeven een perceel met daarop 
een tuinhuis en een ‘pleziertuin’. 

Het tuinhuis Foto: Jan Stads

Schaapskooi
De levering van wol voor militaire 
stoffen was tot aan 1830 een goede 
bron van inkomsten geweest voor 
de Tilburgse wolfabrikanten. Door de 
afscheiding van België mochten wol-
len manufacturen alleen nog maar in 
eigen land worden ingekocht. Omdat 
de Tilburgse fabrikanten voorna-
melijk grove wol produceerden, 
betrokken zij de grondstoffen voor 

Foto: Regionaal archief Tilburg

fijnere wol uit Duitsland en Spanje. De ondernemende kroonprins Willem zag 
hierin kansen en gaf de lokale wolproductie een impuls door de  bouw van een 
schaapskooi met Spaanse en Silesische rammen en ooien. Hij bleek een suc-
cesvol textielondernemer: de naam van de prins van Oranje kwam regelmatig 
voor als leverancier van wol.
Een paleis, succesvolle ontginningshoeven en een tuinhuis: het erfgoed van 
kroonprins en koning Willem II herinnert ons nog aan zijn verblijf in Tilburg. 

Zodra we binnen zijn bij Jacqueline en haar gezin wordt de kooi 
van Wally op de grond gezet. Het deurtje gaat open en Wally 
mag lekker door de kamer rennen. Daar maakt hij dan ook met-
een gebruik van: bank-tafel-bank-vensterbank-bijzettafel-keu-
ken en weer terug in zo’n 20 seconden. Nieuwsgierig naar Wally 
geworden? Lees dan maar lekker verder!
Jacqueline van Gijzen en haar gezin zijn de eigenaren van Wally; een Hudson 
eekhoorn. Het eerste wat ik me afvroeg toen ik hoorde over Wally is ‘Hoe kom 
je erbij om een eekhoorn als huisdier te nemen?’. ‘Het is inderdaad geen alle-
daags huisdier, maar dat was ook de bedoeling’ vertelt Jacqueline. ‘We hebben 
twee dwergpapegaaien gehad en we hadden de kooi daar nog van staan. Na 
een zoektocht op het internet kwamen we ineens op het idee van een eek-
hoorn. We zijn eerst goed gaan informeren. Wat heeft een eekhoorn nodig? 
Wat eten ze? Kun je ze binnenhouden? En, heel belangrijk, welke soort eek-
hoorn mag je in Nederland als huisdier houden? Zo kwamen we terecht bij de 
Hudson eekhoorn’.

Dè doetíe aanders (hazel)nôôt! Tekst: Carla Segers
Fotografie: Luc Houet

Wally de Hudson Eekhoorn

Ook in huis een wintervoorraad
Wally is bij Jacqueline in huis gekomen toen hij acht weken oud was. Hij is 
nu bijna een jaar en het hele gezin geniet van hem. Een Hudson eekhoorn is 
overigens geen huisdier om vast te houden of te knuffelen. Het is een huisdier 
om naar te kijken. ‘We laten hem een paar keer per dag los in de kamer zodat 
hij lekker rond kan rennen’ vertelt Jacqueline. ‘De honden gaan dan de tuin in 

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.

en de kinderen weten dat ze rustig 
moeten blijven als Wally langs rent’. 
Wally is dol op fruit zoals banaan, 
appel en kiwi. ‘Uiteraard krijgt hij 
nootjes: hazelnoten, beukennoten 
of kastanjes die we zelf in het bos 
rapen. Als Wally nootjes heeft 
gekregen vinden we die overigens 
overal terug. Hij verstopt ze bij-
voorbeeld tussen de kussens in de 
bank om zo een wintervoorraad op 
te bouwen, zoals het een echte 
eekhoorn betaamt’. 
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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



Elk jaar presenteren de leerlingen van de Nieuwste School hun 
culturele prestaties in CultuurTeelt. Ook dit jaar stonden zij in 
013 en waren er vele optredens met muziek, Fashion film, dans 
en theater; de wijkkrant was erbij. 
De avond was spetterend, veelzijdig en wat een verzameling aan ongelofelijk 
veel talent en enthousiasme. Zo was er magie, een messenwerper, dans en 
vette films. De presentatoren, Bram, Arwen, Krije en Emmie, tevens leerlingen 
van de Nieuwste School, zorgden op ludieke wijze voor soepele overgangen in 
de acts en het thema Amerika werd als een rode draad verweven in de hele 
avond. Zeer professioneel. 

Voor en door leerlingen
CultuurTeelt, een avond georganiseerd en gemaakt door en met leerlingen, is 
echt een aanrader om een keer te bezoeken. Er zal geen moment van verveling 
zijn! Het was verrassend hoe divers en uniek er geassocieerd was op het thema 
Amerika. Zo verblufte Anne Marie het publiek met een jurk van plastic. Niet 
een simpele hedendaagse jurk, maar een jurk waarvan het patroon dateert van 
rondom de Amerikaanse revolutie. 

Lisa maakte een adelaar van plastic afval. De zeearend is het symbool van 
Amerika en staat voor macht, vrijheid en schoonheid. Macht voor een van de 
grootste landen, vrijheid omdat iedereen er gelijk is en schoonheid voor de 
prachtige gebieden die dit land te bieden heeft. 

Ieder kind heeft talent
Het wordt je als bezoeker van deze avond snel duidelijk dat de Nieuwste School 
niet alleen op cognitief gebied het beste uit de leerlingen wil halen, maar leer-
lingen ook een podium biedt om te spetteren en mogelijke potentie en talenten 
te etaleren! 

Dit podium wordt ook achter de schermen gecreëerd, want om alles vlekkeloos 
en vlotjes te laten verlopen is er nog een hele crew aan leerlingen backstage 
actief! Het licht, geluid en camerawerk, alles is in handen van de leerlingen. 

Omdatjedocentband
Na het bezoek aan de kunstwerken op de expositie en de optredens was het 
tijdens het juryberaad de beurt aan de docenten. Zij zorgden met hun band 
‘De omdatjedocentband’ voor een mooie afronding van de avond. Alhoewel, 
er waren nog prijzen weg te geven. De Publieksprijs CultuurTeelt ging dit jaar 
naar de Bobsi Brothers. 

Sponsors gezocht voor uitdaging in Oostenrijk
De Tilburgse Chantal van Dijk traint voor een enorme uitdaging. Op donderdag 
22 juni neemt zij deel aan de Handbikebattle in Oostenrijk en beklimt zij samen 
met een team van Libra Revalidatie de Kaunertal Gletsjer in Tirol. Een tocht van 
20 kilometer, met een hoogteverschil van bijna 1000 meter en stijgingspercen-
tages tot 15 procent. De Handbikebattle wordt dit jaar voor de vijfde keer geor-
ganiseerd. Er doen deelnemers van 12 revalidatiecentra vanuit heel Nederland 
aan mee. In totaal mogen er 100 handbikers meedoen. 

Trainingen
Chantal komt uit in het team Libra Bikers, dat is samengesteld uit 6 (ex)reva-
lidanten van het RCL uit Tilburg en het Blixembosch in Eindhoven. Wekelijks 
wordt er gezamenlijk getraind onder begeleiding van professionals vanuit Libra 
Revalidatie. Daarnaast wordt er thuis getraind op een Tacxtrainer en natuurlijk 
maakt Chantal ook buiten veel trainingstochten in de omgeving van Tilburg.  
Iedere deelnemer krijgt een trainingsschema dat is afgestemd op zijn of haar 
lichamelijke handicap.

Grenzen verleggen
Chantal heeft zuurstofgebrek gehad tijdens haar geboorte en is hierdoor 
spastisch in haar benen en armen en rolstoelgebonden. “Ik heb nooit kunnen 
fietsen totdat ik de handbike ontdekte. Door deelname aan de Handbikebattle 
wil ik mijn grenzen verleggen en mezelf bewijzen dat ik met mijn handicap toch 
een topprestatie kan leveren. Ondanks de problemen die ik heb met de aanstu-
ring van mijn spieren, ga ik toch die berg op mijn eigen armkracht bedwingen! 
Ook wil ik meer mensen met een beperking aan het sporten krijgen.”

Sponsors gezocht
De voorbereiding op en de organisatie van de Handbikebattle kost veel geld en 
kan niet gerealiseerd worden zonder sponsors.  Er is geld nodig voor sportkeu-
ringen, onderzoek naar de verbetering van de revalidatietechnieken, aanschaf 

Applaus
Na het in ontvangst nemen van de prijzen en applaus voor iedereen was daar 
de afterparty met DJ Castro in de foyer.

Het beloofde een lange avond te worden.

Buurtbewoonster neemt deel aan 
Handbikebattle

van trainingsmaterialen en het onderhoud en vervoer van de handbikes naar 
Oostenrijk. Ook gaat er een team van deskundige begeleiders mee naar 
Oostenrijk. De handbikers betalen hun deelname zelf, maar ze moeten ieder 
€1500,- aan sponsorgeld inzamelen.

Wil je Chantal en haar team sponsoren?
Ga dan naar de website: 
www.whydonate.nl en zoek daar op Handbikebattle 2017 Chantal. 

Meer info
Ga naar www.handbikebattle.nl of kijk op www.libranet.nl  
U kunt de Tilburgse en haar team ook volgen op Facebook via Libra Bikers.

Chantal van Dijk Foto: Christine Holdert

Cultuurteelt 2017 in 013

Fotografie: Inpetto Fotografisch uit Moergestel 

Tekst: Elles de Boer
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Wisselende exposities

Zaterdag 8 juli: Midzomerfeest

Info & contact

12 mei: informatiebijeenkomst 
Gezondheidscentrum Koningshaven

Vrijdag 12 mei zijn er tussen 10.00 en 11.30 uur meerdere 
disciplines van het gezondheidscentrum aanwezig om u iets te 
vertellen over hun diensten:
• Flenter Fysiotherapie
• Footmore Podotherapeuten
• IMW (Instituut voor Maatschappelijk Werk)
• De Wever (zorgorganisatie)

U bent van harte welkom om deze ochtend te komen luisteren naar wat deze 
organisaties voor de senioren in de wijk kunnen betekenen.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door Seniorennetwerk Koningshaven.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Koffie en thee met wat lekkers erbij 
worden aangeboden door het seniorennetwerk.

Interesse? 
Meldt u zich dan uiterlijk 4 mei aan bij receptie@koningshaven.eu of bel naar 
013-5425729.

Op 8 juli van 20.00 tot 23.30 uur houdt Wijkraad Konings-
haven in samenwerking met Wijkcentrum Koningshaven weer 
een spetterend zomeravondfeest.
Wij zorgen voor een gezellige sfeer, de muziek en een lekker hapje.
Kom je ook, dan kun je je inschrijven bij de balie van het Wijkcentrum.
Bij inschrijving betaal je €2,50 per persoon. Op 8 juli ontvang je daarvoor (als 
inwoner van Koningshaven) 3 consumptiemunten per ingeschreven persoon 
voor terug.

• Wijkcentrum Koningshaven tel. 013-542 57 29
• Algemene website: www.koningshaven.eu 
• Website Wijkcentrum: wijkcentrum.koningshaven.eu 
• Reserveren van ruimtes: reserveren@koningshaven.eu
• Vragen of informatie voor beheer: beheer@koningshaven.eu
• Vragen of informatie voor de receptie: receptie@koningshaven.eu 
• Info over de trouwlocatie: trouwlocatie.koningshaven.eu 
• Alles over de wijkraad: wijkraad.koningshaven.eu  
• E-mail Wijkraad: secretaris@koningshaven.eu
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Elke editie van de wijkkrant schuif ik ergens aan in het 
Wijkcentrum. Dit keer vroeg ik aan Cees van Berkel of ik mee 
mocht doen met de hersenkrakers. 
Ik had allerlei voorstellingen bij deze middag. Wat zou dat zijn? Hersenkraken?
Bij binnenkomst in het Wijkcentrum werd ik naar het huiskamercafé gestuurd 
en daar zaten zo’n acht mensen in alle rust spelletjes te spelen. Aan een tafel 
werd Rummikub gespeeld. Aan de andere tafel, waar ik aanschoof deden ze 
een kaartspelletje.

Ik mocht meedoen met het spel Skip-bo. Dit is een kaartspel waarbij je moet 
proberen je kaarten kwijt te raken. Daar gelden allemaal regels voor. 
Iedereen mag om de beurt uitleggen en je moet goed opletten dat je ze in 
juiste volgorde weglegt. Daar zit ’m de winst in volgens mij. Ik zat met 
Jaqcueline, Ria en Cees aan tafel en ik hoorde mijn hersenen kraken. 
Niet alleen omdat dit spel nieuw voor mij was. En ook niet omdat ik zo goed 
moest opletten. Maar ook vanwege de opvallende stilte. Het is al een tijdje 
geleden dat ik samen met mensen zo lang ‘prettig’ stil ben geweest. We waren 
allemaal geconcentreerd op de kaarten. 

Hersenkrakers in Koningshaven
Tekst: Janske Verhulst Fotografie: Freddie de Roeck

Maar er werd natuurlijk ook regelmatig gekletst, want deze middag is vooral 
voor de gezelligheid. ‘Je bent er toch even uit en je leert vanzelf wat mensen 
kennen,’ vertelde Jacqueline. Toen kwam Leon binnen. Hij was iets later van-
wege een onderzoekje waar iedereen met belangstelling naar informeerde. 

Meedoen?
Cees van Berkel is al in 2000 begon-
nen met een soort van spelletjesmid-
dag. Aanvankelijk zaten ze in Hoog-
venne. Vervolgens hebben ze bij de 
Spil spelletjes gedaan en uiteindelijk 
zijn ze bij Koningshaven beland. Ze 
spelen nu al een tijdje met dezelfde 
mensen. Er is een kast met verschil-
lende spelletjes maar de laatste tijd 
spelen ze telkens Skip-bo en Rum-
mikub. “ Iedereen voelt zich daar 
prettig bij. Dus waarom zou je dan 
iets anders doen?”, aldus Cees. Kun-
nen er nog meer mensen meedoen, 
vraag ik aan Cees. “Ja natuurlijk, 
dan schuiven we er gewoon een 
nieuwe tafel bij.”

Hersenkraken is dus 

gezellig spelletjes doen 

op woensdagmiddag van 

twee tot vier. 
Wil je meedoen, neem 

dan contact op met het 

wijkcentrum.

Om de twee maanden organiseert Wijkcentrum Koningshaven 
een nieuwe expositie. 
Deze tentoonstellingen zijn vrij te bezoeken in de ontmoetingsruimte van 
het Wijkcentrum aan de Kruisvaardersstraat 32c. Tot en met augustus 2017 
worden de exposities ingevuld door verschillende groepen, die actief zijn in het 
Wijkcentrum op het gebied van tekenen, schilderen en handwerken. 
Vanaf september 2017 is er ruimte voor exposities van buurtbewoners of 
mensen die een connectie hebben met ons Wijkcentrum. 
Voor meer informatie kun je bellen met: 013-5425729.
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Ontwikkelingen in het Wijkcentrum
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Vanaf woensdag 

3 mei kan iedereen de 

Kwiekroute lopen. 

De start is voor het 

Wijkcentrum Konings-

haven en dan richting 

Ringbaan Zuid. 

Let op de stoeptegels!

De tijd staat niet stil, ook niet in Wijkcentrum Koningshaven. 
Ook voor de komende tijd zijn er weer veel leuke activiteiten 
gepland. Denk daarbij onder andere aan een midzomerfeest en 
mosselavond in het najaar.
Ook bestuurlijk staat er het een en ander op het spel. Er wordt momenteel 
onderzocht of we het beheer van het wijkcentrum moeten omzetten naar een 
bestuurlijke vorm van een coöperatieve vereniging. Om dit voor te bereiden en 
vorm te gaan geven is er een algemeen bestuur gevormd dat het beleid van 
het wijkcentrum gaat bepalen.

Online
Van alle ontwikkelingen en activiteiten kun je voortdurend informatie vinden op 
de website. Alles wat verder met Koningshaven te maken heeft, zoals 
wijkkrant, wijkraad en wijkcentrum kun je voortaan vinden op 
www.koningshaven.eu. 

Alle activiteiten zijn ook met regelmaat terug te vinden op de facebookpagina 
van het wijkcentrum. (Facebook com/wijkcentrum koningshaven)

Plannen of ideeën?
Heb je trouwplannen of iets dergelijks, wil je eens zelf een activiteit 
organiseren voor de wijk? Neem dan gerust contact met het Wijkcentrum op.  

Verrijk je Wijk
Heb je eens een aanvraag voor Verrijk Je Wijk, stuur die dan per e-mail naar 
onze secretaris. (secretaris@koningshaven.eu)
Je vragen of opmerkingen over de wijkraad gaan naar hetzelfde adres.

Zoals je hebt gelezen, hebben we geprobeerd het zo gemakkelijk mogelijk te 
maken om Koningshaven te bereiken. Heb je daar vragen of opmerkingen over, 
of denk je dat het nog beter kan? Laat het horen!

Ons Wijkcentrum zoekt nog 
vrijwillige beheerders die het 
leuk vinden om een handje 
mee te komen helpen.

Hoofdtaken

Gastvrije vrijwilligers gezocht

Sportdag in Koningshaven en 
opening Kwiekpad

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 interesses, talenten en agenda zijn het uitgangspunt.

Informatie
Heb jij interesse of wil je graag meer informatie? 
Spreek gerust een van onze beheerders aan, of maak een afspraak met onze 
centrumcoördinator: Martin Schaap.

Kruisvaardersstraat 32C - Telefoon: 013 542 57 29  

Tekst: Janske Verhulst
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“De wereld van de 
fysiotherapie is veranderd”
Ik vroeg Ton de Kort waarom hij 
hier eigenlijk aan meedoet. Het 
levert hem financieel toch niks op? 
Voor Ton de Kort is het eenvoudig. 
“De wereld van de fysiotherapie is 
veranderd. In plaats van massages 
krijgen de mensen oefeningen mee. 
Die omslag moeten de meesten 
alleen nog maken. In plaats van een 
pilletje tegen hoge bloeddruk zouden 
mensen meer moeten bewegen. 

Van oudsher denken de mensen als 
ze het aan hun hart hebben dat ze 
het rustig aan moeten doen. Maar 
dat is verleden tijd. Meer bewegen 
en gezond eten. Dat is de enige 
oplossing. Dit inzicht in een gezon-
dere levenshouding probeer ik ook in 
de wijk door te geven. ”

Op woensdag 3 mei wordt er op en rond Wijkcentrum 
Koningshaven een sportdag georganiseerd. Iedereen in de wijk 
mag hier aan meedoen. Er worden allerlei sporten aangeboden 
voor jong en oud. Van dammen tot voetbal. 
Bij mooi weer zal de groenstrook aan de Ringbaan Zuid gebruikt worden. 
Op deze dag is ook de officiële opening van het zogenaamde Kwiekpad.
Ik spreek hierover met Ton de Kort, fysiotherapeut bij Flenter. Hij is initiatiefne-
mer voor dit pad en de gemeente deed de financiering. De KWIEK beweegroute 
is een heel slim aangelegde route van zo’n 800 meter waarbij gebruikt wordt 
gemaakt van de al bestaande stoepjes, bankjes en paaltjes op de weg. 
Om de dertig meter ligt er een tegel met opdracht op de grond. 
Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn: strek je been. 
 
Het idee
De route is zo aangelegd dat je niet hoeft over te steken. Op 3 mei, als het pad 
voor de eerste keer in gebruik wordt genomen, krijgen de deelnemers ook een 
kaart mee waarop ze hun prestaties kunnen bijhouden. Ik vroeg Ton de Kort 
hoe hij eigenlijk op dit idee was gekomen. ‘Nou, eigenlijk was het een mede-
werkster van me die met het idee kwam. In Eindhoven is ook zo’n pad. 
Zonder al te hoge kosten en zonder al te veel inspanningen is er een mogelijk-
heid om de buurt aan te zetten tot meer beweging.” 
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TANDPROTHETISCHE 
PRAKTIJK BAAK
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Voor:
• Nieuwe gebitsprotheses (eventueel op implantaten)
• Reparaties en andere prothetische voorzieningen

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

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

Problemen met uw kunstgebit of toe 
aan een nieuwe?

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

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

Jules Baak 
Gediplomeerd en ISO 9001 gecertifi ceerd tandprotheticus

Zelfverzekerder met scootmobiel op pad
Zoals elk jaar organiseert het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties ook 
dit voorjaar een scootmobielcursus Deze is op donderdag 18 mei van 9.30 tot 
15.30 uur. Ditmaal vindt het plaats in sociëteit Rolita in Tilburg-Zuid.

Op 10 juni 1917 startte Willem Heerkens op 17-jarige leeftijd 
een heren- en dameskapsalon aan de St. Josephstraat 40. 
Nu 100 jaar later bestaat de kapsalon nog steeds en wordt 
gerund door zijn kleindochter Mariëlle van de Wouw-Heerkens.
In het kort de familiehistorie: Willem startte in 1917 een heren- en dames-
kapsalon in een van de oudste panden van de St. Josephstraat. Voorheen was 
dit een café-grutterswaren-barbier en de St. Josephstraat heette toen nog de 
Hogendries. In die tijd werden dames en heren nog afzonderlijk van elkaar 
geknipt en was de kapsalon in twee ruimtes verdeeld. Willem en zijn vrouw 
Maria Donders kregen vijf kinderen en vier van hen zijn in de zaak van Wil-
lem gaan werken. Hun tweede zoon Carolus werd leraar. Kinderen Jan en Thea 
namen het damesgedeelte voor hun rekening. Sjef knipte en schoor de heren. 
Huub en zijn vader knipten zowel dames als heren in die tijd. 

Scootmobielcursus – donderdag 18 mei

Theorie en praktijk
De cursus bestaat uit een theorieles 
en een praktijkgedeelte. Tijdens de 
theorieles krijgen de deelnemers uit-
leg over de specifieke verkeersregels 
voor gebruikers van de scootmobiel. 
Door deskundige medewerkers van 
Medipoint  wordt de techniek van 
het hulpmiddel belicht en krijgen de 
deelnemers advies over de juiste 
zithouding. Het praktijkgedeelte bestaat uit een behendigheidsparcours en een 
rit door Tilburg-Zuid. Deelnemers leren zodoende onder ervaren begeleiding 
veilig deel te nemen aan het verkeer. Geoefend wordt met verkeersdrukte, het 
nemen van kruisingen, het op- en afrijden van trottoirs, en het omgaan met 
obstakels op de weg. Ook het op tijd kunnen stoppen is een belangrijk onder-
deel. 

Zelfvertrouwen
Door de cursus gaan scootmobielgebruikers met meer zelfvertrouwen op pad! 
Of zoals een cursiste verwoordde: “Eerst durfde ik niet goed, maar door deze 
dag ga ik nu zeker meer op pad met de scootmobiel”. 

• De cursuslocatie is: Sociëteit Rolita, Matterhornstraat 1 in Tilburg 
• De eigen bijdrage van de deelnemer bedraagt €5,-

Deze cursus wordt geïnitieerd en ondersteund door de gemeente Tilburg die op 
haar beurt weer aanhaakt bij de provinciale campagne  “Nul verkeersdoden in 
Brabant”.

Opgeven voor de cursus kan via (013) 468 61 65. 

100-jarig bestaan Heerkens Coiffure
Tekst: Carla Segers Fotografie: Hans van Dongen

Toen Thea trouwde, stopte ze met werken en daarop is Jan in de Poststraat 
een eigen salon begonnen. In 1961 opende Huub zijn eigen dameskapsalon op 
nummer 50 in de St. Josephstraat. Daarop besloot vader Willem dat hij samen 
met zijn zoon Sjef alleen nog de heren zou knippen op nummer 40. In 1980 
is Mariëlle als 16-jarige bij haar vader Huub in dienst gegaan. In 1990 kreeg 
zij de mogelijkheid om het pand aan de St. Josephstraat 40 over te nemen. 
In 1991 is ze daar zelfstandig verdergegaan met haar heren- en damessalon. 
Mariëlle en Huub hebben altijd samen in de kapsalon gewerkt. 

Een echte kappersfamilie
Mariëlle vertelt honderduit over de rijke historie van haar familie terwijl ze 
ondertussen lekker doorknipt en -verft. Als ze vertelt over de tijd waarin alle 
heren nog een laatje hadden in de kapsalon met daarin hun eigen scheerspul-
len, besef ik dat het wel heel bijzonder is wat er in die 100 jaar gebeurd is. Ik 
krijg een foto te zien uit de jaren ‘40 waarop een dame permanent krijgt terwijl 
ze met een gigantische hoeveelheid rollers vastzit aan stroomdraden. En de 
prachtige foto uit de jaren ’50 die in de kapsalon hangt waarop Huub aan het 
werk is. Zoveel namen van kappende familie komen voorbij. ‘Op een gegeven 
moment zaten er 27 familieleden in het kappersvak’ vertelt Mariëlle. 

Nooit iets anders gewild
Als ik Mariëlle hoor praten, kan ik het antwoord op de volgende vraag eigenlijk 
zelf al bedenken: Altijd al kapster willen worden? ‘Jazeker, van kleins af aan al! 
Ik en mijn twee zussen Claudette en Saskia moesten helpen in de kapsalon; 
vegen en wikkels maken. Ik was de enige die dat geweldig vond. Als kleine 
meid heb ik geleerd hoe je haarstukken maakt en dit ben ik tot vorig jaar blij-
ven doen. Ik geniet echt van mijn werk. Ik zou ook niet minder willen werken, 
daar word ik niet gelukkiger van. Net als ons pap, hij heeft 65 jaar in de salon 
gewerkt. Toen hij stopte zei hij dat hij graag nog tien jaar was doorgegaan’.

Een door en door gemoedelijke Tilburgse zaak
Huub Heerkens heeft gelukkig heel veel dingen bewaard. Zo vond Mariëlle het 
receptieboekje van het 40-jarig jubileum van de zaak. Daarin is een krantenar-
tikel geplakt van het Nieuwsblad van het Zuiden uit 1957. De tekst tovert een 
glimlach op mijn gezicht: ‘De kapperszaak van Heerkens mag men als een van 
die door en door gemoedelijke Tilburgse zaken beschouwen’. Dat was in 1957 
al en daar is niets in veranderd. Mariëlle, heel hartelijk gefeliciteerd met het 
100-jarig jubileum van Heerkens Coiffure. Ik wens je nog veel gelukkige jaren 
in je zaak toe.

22e jaargang nummer 2 apr 2017



Op dinsdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur kun je bij 
Het Koffiehuukske bij La Poubelle aansluiten bij Suzanne van 
Vugt (32) of Sandra van Herpt (54) van Het Kiemuur. 
De dames zitten daar aan de lange oranje tafel. Iedereen is welkom om aan 
te schuiven. Rond 10.30 uur gaan zij naar een eigen ruimte voor gesprekken, 
thema’s, activiteiten, kopje koffie. Hier zitten zij met de bezoekers in een 
veilige en vertrouwde omgeving 

Voor wie?
Het Kiemuur is de ontmoetingsplek voor iedereen die behoefte heeft aan een 
luisterend oor, hulp, advies of een praatje. Je bent er van harte welkom voor 
ondersteuning bij zaken als sociale contacten, wonen, daginvulling, werk of 
psychische gezondheid, zo lezen we in de folder. “Maar ook gewoon voor een 
praatje, hoor”, benadrukt Sandra. “Je hoeft niet per se een vraag of een pro-
bleem te hebben. We willen er zijn voor iedereen, laagdrempelig. En dat werkt 
ook, mensen komen gewoon bij ons aan tafel zitten als ze bijvoorbeeld even 
zijn wezen winkelen hier.”

Ervaringsdeskundigen
Sandra en Suzanne zijn ervaringsdeskundigen. Dat betekent dat ze zelf het een 
en ander hebben meegemaakt. Ze zijn daar heel open over. Zo vertelt Sandra 
over de depressieve periodes uit haar leven. Ze is verschillende keren opgeno-
men geweest. “Het gaat nu heel goed met me. Ik ben blij met de kracht die ik 
in mezelf gevonden heb om door te gaan. En daarom heb ik cursussen gevolgd 
om ervaringsdeskundig medewerker te worden. Ik wil graag anderen helpen, 
ook als vrijwilligster.” Suzanne heeft een pestverleden. “Ik weet hoe het voelt 
als je steeds kleiner en onzekerder gemaakt wordt door je omgeving. Maar ik 
weet ook hoe je eruit kunt komen, hoe je weer van jezelf kunt leren houden. 
Voor mensen die bij ons komen, is de herkenning fijn. Dat ze niet per se tegen-
over iemand zitten die ervoor gestudeerd heeft om met ze te praten, maar dat 
ze met iemand praten die zelf van alles heeft meegemaakt.”

Doodeng
Toch blijft het moeilijk voor mensen om zomaar ergens binnen te stappen, 

om te zeggen: ‘Hier ben ik, ik heb behoefte aan een praatje.’ Suzanne erkent 
en herkent dat: “Sommige mensen vinden dat doodeng en dat begrijpen wij 
heel goed. We gaan ook wel eens naar mensen thuis voor een eerste kennis-
making. Soms halen we mensen ook op. En hier is ook vaak de mogelijkheid 
om even apart met iemand te gaan zitten. Doen we ook als we merken dat 
mensen even 1 op 1 willen praten.”

Memory
Sandra vertelt over het memoryspel dat ze gemaakt heeft. “Mensen vinden het 
vaak moeilijk om uit zichzelf iets te vertellen. Als je dan zo’n spel speelt en je 
begint zelf iets te vertellen over je herinnering bij een symbool op een kaartje, 
dan gaan anderen dat ook doen. Zo krijg je heel intense gesprekken.”

Meer info
Kijk voor meer informatie en een overzicht van alle bijeenkomsten op de 
locaties in de stad op www.kiemuur.nl. Je kunt ook bellen naar 0615904492.

Suzanne en Sandra van Het Kiemuur

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.

21 augustus t/m 25 augustus 2017

Inschrijven voor een week vol 
plezier?

E-Mail: kvwkoningshaven@gmail.com

Mobile: 06 - 25 00 97 75 

Koningsha    en 
KVW

www.kvwkoningshaven.nl

Algemene inschrijfdagen:

Woensdag 10/17/24 mei van 16:00 t/m 21:00
Vrijdag        12/19/26 mei van 13:00 t/m 16:00

Buurthuis Koningshaven
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Koffie en een luisterend oor 
bij La Poubelle Tekst: José de Jonge

Fotografie: Toon van Kaam



Piushaven Viert Oranje

www.piushaven.nl / www.facebook.com/piushaven

Haal snel een ontbijtvoucher -á € 6 p.p.- 
bij een van de diverse horeca gelegen-
heden in de Piushaven.

Beleef 

samen met je 

familie, vrienden, 

kennissen of 

buren dit Oranje 

ontbijt!

 
10.00u - 11.00u Piushaven Ontbijt Oranje 
                         Ontbijt samen met ruim 700 wijkbewoners aan de kade

13.00u - 17.00u Piushaven Klinkt Oranje
                        Beleef diverse muzikale optredens, kunst, en 
 kinderactiviteiten op en rond het water

18.00u - 22.00u Piushaven Swingt Oranje
                          Dans met DJ Dennis, jong en oud aan de kade

LEVEND PODIUM VAN TILBURG


