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De mensen achter de Wijkkrant
Tekst: Carla Segers Fotografie: Luc Houet
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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 
26 oktober. De deadline voor kopij en advertenties is op 3 oktober.

Koningshaven

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

Facebook: www.facebook.com/Wijkkrantkoningshaven

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

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

Wie zijn de drijvende, 
fotograferende en 
schrijvende krachten 
achter deze wijkkrant? 
Hoog tijd om eens nader 
kennis te maken. 
Op verzoek van Janske 
ploffen we dit keer 
gezellig neer bij Ans 
op de bank.
Het is wel even wennen; 
normaal doe ik deze inter-
views met Ans aan mijn 
zijde. Zij is mijn sidekick en vraagt onze collega’s net zo hard als ik de 
oren van het lijf. Nu is Ans het lijdend voorwerp en heb ik Luc als 
fotograaf bij me. Een goede tweede sidekick 
(hij is wel een mindere ouwehoer dan Ans…). 

Ge fluit as unne vent!
Ans is getrouwd met Dyon, heeft twee kinderen en is 58 jaar jong. Zo’n 
vier jaar geleden attendeerde een onderbuurvrouw haar op een oproep 
voor fotografen in deze wijkkrant en vanaf dat moment hebben wij er 
een fanatieke fotograaf bij gekregen. Ans gaat graag mee met de tekst-
schrijver naar een interview. ‘Ik vind het leuk om naar creatieve mensen 
te gaan voor de wijkkrant. Je weet wel; mensen die een bepaald beroep 
hebben, daar niet gelukkig meer in zijn, hun hart volgen en dan gaan 
doen wat ze graag willen.’ Haar eerste grote liefde was de saxofoon. 
‘Ik begon met pianospelen maar liep altijd te fluiten in huis, over straat 
en door het schoolgebouw. Op een gegeven moment zei iemand zelfs 
tegen me: “Ge fluit as unne vent!”. Uiteindelijk ben ik saxofoon gaan 
spelen en heb ik jaren met veel plezier opgetreden met The Power Swing 
Big Band.’ 

Hard werken voor het mooiste resultaat
Ondertussen ontwikkelde zich een tweede hobby: fotografie. Wat trekt 
je zo aan in fotograferen Ans? ‘Ik vond het altijd al leuk en zo’n vijf jaar 
geleden ben ik begonnen met het volgen van cursussen. Ik wilde er ook 
echt iets mee gaan doen. Fotografie leert je creatief kijken en denken.’ 
Ans plaatst regelmatig foto’s op Facebook. Dat zijn stillevens, vergezich-
ten, natuur, personen maar ook foto’s van een detail van een object.

Daarom wil ik graag weten wat haar favoriete onderwerpen zijn om te 
fotograferen. ‘Ik heb een heel brede interesse en focus me niet op één 
ding. Ik vind het een uitdaging om een bruiloft, modeshow of begrafe-
nisceremonie vast te leggen. Straatfotografie is dan weer niet mijn ding 
maar over het algemeen is het maar net wat er op mijn pad komt. 
Wat ik bijvoorbeeld heerlijk vind is een stilleven fotograferen. 
Daar ben ik dan net zo lang mee bezig tot ik het mooiste resultaat heb. 
Dat is dan ook een leerproces; net zo lang uitvogelen tot het lukt. 
Daar kan ik echt van genieten en dat vind ik vaak de mooiste foto’s, 
daar heb ik hard voor gewerkt.’

Genieten van de herfst 
Genieten doet Ans ook van de natuur. Haar favoriete seizoen is de herfst 
vanwege de kleuren en de temperatuur. ‘Als je dan door de natuur loopt 
hoor je de herfst aankomen. Er daalt een soort rust neer over de natuur. 
Dat heb ik ook bij de lente, dan ontwaakt alles weer.’ Die rust is een 
mooie tegenpool voor het werk dat Ans doet. Naast haar hobby’s maakt 
Ans ook nog tijd vrij om als onderwijsassistent te werken in groep 3 t/m 
8 op basisschool Panta Rhei. ‘Toen ik vier jaar was wilde ik al kleuterjuf 
worden en uiteindelijk heb ik 38 jaar voor een eigen groep gestaan. 

Het mooiste huis uit de wijk
Onze collega Janske heeft een vraag voor Ans: ‘Een fotograaf heeft over-
al oog voor. Wat vind jij het mooiste huis uit de wijk?’ Ans denkt even na 
en zegt dan: ‘Het pand op de hoek van de St. Josephstraat waar vroeger 
het Casino heeft gezeten vind ik prachtig en ook het pand van de oude 
Smederij in de St. Josephstraat is erg mooi. Het allermooiste huis in de 
wijk vind ik dan toch dat huisje met de wit met blauwe kozijnen op de 
hoek van het Merodeplein. Dat was vroeger een winkel. De mensen die 
daar nu wonen zitten daar zo lekker in de kijker in de oude etalage.’ 

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 Niels. Hij bezoekt regelmatig festivals, 
welk festival staat nog op je verlanglijstje?’ 



Om van Breda naar Eindhoven te reizen hoefde je tot de jaren 
‘70 van de vorige eeuw helemaal niet in de file te staan op de 
A58. Niet alleen omdat het fenomeen file nog niet bestond, 
maar ook omdat de A58 niet bestond. 
Via de Bredaseweg, Baroniebaan en Ringbaan Zuid passeerde je Tilburg om via 
de Meierijbaan je weg richting Eindhoven te vervolgen. Jazeker, de Meierijbaan. 
De autoweg door de Meierij, het meest bourgondische stukje Brabant, naar 
Eindhoven. De vangrails bovenop het viaduct over het kanaal herinneren nog 
aan de oorspronkelijke bestemming van het stuk asfalt.

Na dolle dinsdag (5 september 1944) bliezen de terugtrekkende Duitse troepen 
het viaduct op. Het resultaat kun je zien op de foto uit het Regionaal Archief. 
Dat vertraagde natuurlijk de achtervolgers van overzee.

Van toen tot nu Tekst en fotografie: Luc Houet

Het viaduct werd hersteld en men kon er weer met de auto overheen. Daarmee 
werd Tilburg weer toegankelijk voor bezoekers uit het oosten. Dat bleef zo tot 
de jaren ‘70. Toen werd de aanleg van de A58 afgerond en was er geen nut 
meer voor de Meierijbaan en haar viaduct. Ruim 20 jaar heeft het stuk asfalt er 
relatief ongebruikt bij gelegen. In die periode werd er gespeeld door kinderen 
uit de buurt. Je kon er lekker racen met brommers, motors en auto’s. Je kon er 
ongestraft fikkie stoken en willekeurige voorwerpen van het viaduct in het water 
gooien.

In 1994 opent het fietspad dat toegang geeft tot het prachtige gebied Moeren-
burg en doorloopt tot in Moergestel. Vanuit waar je de bourgondische Meierij 
kunt verkennen. In 2014 is het viaduct verfraaid met perken, waardoor het lijkt 
alsof het groene Moerenburg op weg is de stad in te trekken via de oude ooste-
lijke toegangsweg van Tilburg. Gelukkig herstelde men de brug toen de Duitsers 
vertrokken waren.

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 



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 

Joep Laurs al 40 jaar vrijwilliger

Jubileumeditie 60+ beurs Tilburg

Kinderen in actie tegen armoede

Joep Laurs (68) is al 40 jaar vrijwilliger voor ContourdeTwern. 
Ter gelegenheid van dit respectabele jubileum kreeg hij een 
receptie aangeboden en blikt hij samen met ons terug op een 
periode van variërende werkzaamheden en veel gezelligheid. 

Terug naar het begin
“Het vrijwilligerswerk begon voor mij bij wijkcentrum Waaikaant, waar 
besprekingen plaatsvonden over de wijk waar wij in 1976 een cascowoning 
kochten. De meetings gingen over zaken zoals de integratie van de Veestraat-
jeugd en veiligheid van schooljeugd. Tot mijn 53e werkte ik daarnaast in de 
tandtechniek. Helaas kwam ik toen in de AOW terecht en moest ik samen 
met mijn vrouw op zoek naar een geschikte dagbesteding.” 

Een feestelijk tintje voor de 60+ beurs Tilburg! Op 7 oktober 
tussen 10.00 en 16.00 uur vindt de 60+ beurs namelijk voor de 
vijftiende keer plaats bij de Euroscoop in Tilburg. 

Ruim 4.000 bezoekers uit Tilburg en omgeving komen er samen om zich te 
laten informeren bij de verschillende stands, maar zeker ook om te genieten 
van de muzikale omlijsting en een hapje en drankje. Dit jaar kunt u na afloop 
van de beurs voor maar 5 euro naar de film. Het dagje uit wordt hiermee 
helemaal compleet!

Diversiteit
De 60+ beurs is al jaren een begrip in Tilburg en omliggende plaatsen. 
Deze gratis beurs is aantrekkelijk voor zowel bezoekers als standhouders. 
De bezoekers zijn niet bang om een product ‘aangesmeerd’ te krijgen, 
omdat de standhouders integer en oprecht zijn. Zorginstanties, aanbieders van 
reizen, sieraden, horecastands; het aanbod is groot en divers met zo’n 
90 standplaatsen.

Meld aan als standhouder
Bedrijven die de beurs nog interessanter kunnen maken met een aantrekkelijk 
product of dienst, zijn van harte welkom. Meer informatie en inschrijven kan 
via 60plusbeurstilburg.nl.

De kracht van vrijwilligers
Vrijwilligers en enkele medewerkers van ContourdeTwern zijn de drijvende 
krachten achter de beurs. Samen hebben ze een groot netwerk en krijgen ze 
keer op keer een prachtige beurs georganiseerd. Noteer 7 oktober alvast in uw 
agenda, een mooi evenement om naar uit te kijken!

De KinderAdviesRaad Tilburg, 
kortweg KART, bestaat uit 
tieners (van 11 tot 15 jaar) 
die zich inzetten voor Tilburgse 
kinderen in armoede. 
Ze doen dit door bij de gemeente en 
bedrijven aandacht te vragen voor dit 
onderwerp, maar vooral door leuke 
en ludieke acties te bedenken en uit 
te voeren! 

Koersballen
Die zoektocht resulteerde er in 2001 in dat Joep begon met koersbal, een 
activiteit die destijds werd geleid door Ans en Jack Vergangelt en tegenwoordig 
plaatsvindt in wijkcentrum Koningshaven. “Voor degenen die niet weten wat 
dat is: koersbal is een balspel, enigszins vergelijkbaar met jeu de boules. Na 
enige tijd heb ik de leiding overgenomen, tot op de dag van vandaag. De fijne 
sfeer bij het koersballen geeft me de meeste voldoening. Ook de vrijwilligers 
van Koningshaven, zoals Ellen, Maarten en de dames aan de balie maken het 
gezellig. Ik heb inmiddels ook een jeu de boules-groep gestart op maandag-
middag, deze wordt geleid door mijn vrouw.” 

Brommer
Helaas is tijdens een pot koersbal ooit zijn brommer gestolen, op een afge-
sloten terrein van De Spil. “Dat ik toen geen geld kreeg voor een buskaartje 
naar huis vond ik jammer. Maar dat ik zelf moest opdraaien voor de vergoeding 
van mijn brommer heeft me echt een tijd dwars gezeten. Ik vind het dan ook 
goed dat er een VAG komt, een VrijwilligersAdviesGroep, aan wie je vragen en 
opmerkingen kwijt kunt. “

Voldoening
Het incident neemt niet weg dat Joep met veel plezier bij ContourdeTwern 
werkt. “De receptie die voor mij georganiseerd is vond ik ook erg gezellig. 
Een speciaal dankwoord gaat daarvoor uit naar Kitty, die het voortouw heeft 
genomen in de organisatie ervan. Ik kreeg ook nog een Kruikenzeiker en een 
VVV-bon mee naar huis. Het mooiste aan het werk is voor mij het activeren 
van ouderen; om ze iets anders te bieden dan achter de geraniums zitten. Daar 
doe ik het voor.”

Wees welkom!
Tegen zijn wijkgenoten zegt Joep: “Op donderdagmiddag is het standaard 
koersballen in wijkcentrum Koningshaven, op maandagmiddag zijn we nu ook 
gestart met jeu de boules. Beide vanaf 13.00 uur. Als je interesse hebt, ben je 
van harte welkom om een keer langs te komen!”

Is jouw kind onderzoekend ingesteld? 
En vindt hij of zij het leuk om actie te voeren? Kijk dan samen eens op www.
kinderadviesraadtilburg.nl en geef jouw zoon of dochter op. De KART komt één 
keer per maand op woensdagavond bij elkaar in wijkcentrum Koningshaven. 
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Het was rustig op straat tijdens deze donderdagavond
wandeling. We dachten dat we met lege handen zouden 
thuiskomen. Maar gelukkig. Wie staat daar zomaar op straat?

Het is Marjolein Kempen uit de Vazalstraat! En ja. Ze wil ook op de foto. 
Met haar dwarsfluit en nieuwe cd van haar muziekgroep Flor de Amor. 
In een uitverkochte Paradox was laatst de cd-presentatie.
Ja, daar mag je best trots op zijn Marjolein!

Al die vlaggen en rugzakken die aan de huizen bungelen maken ons nieuws-
gierig. Wie hoort er nu eigenlijk bij die vlag van het Cobbenhagenlyceum? 
Dit is Casper uit de Valkenierstraat. Met zijn 16 jaar heeft hij het eind examen 
MAVO afgerond. En nu door naar de Rooi Pannen. Maar eerst even geld 
verdienen bij de Beekse Bergen. Goed gedaan Casper!

In de Mechtildisstraat staat een man zijn eigen auto te fotograferen. 
Maar het is dan ook een bijzondere auto. Patrick heeft deze landrover zelf 
omgetoverd tot een camper. En nu lekker met z’n tweetjes op reis.

Jos de Beer

Nòr den Hôogendries gebròcht.
Et oerlandschap rondom Tilburg 
bestond öt vernatte haaj meej hèrs èn 
geens en vènneke. Gebroek òf kwèbbe 
vernoemde ze dè toendertèèd.

Op en laandkaort van Diederik Zijnen 
öt 1760 ziede int sèntrum den hèrd-
gang Hôogendries. Wèstelek hiervan 
den Heuvel; ostelek Moerenburg; 
zuijelek Stèùvezaand èn noordelek 
Lôoven. Ge koster nie al te veul meej, 
meej dieje grond. Den Hôogendries 
waar verèèremoejd laand. Allêeneg te 
gebrèùke as schaopewaaj.

Èn dan midden in de zistiende euw, in 1542, kwaam de Gèlderse leegeròn-
voerder Maarten van Ròssum op bezuuk. Van Ròssum waar en gewèlddaodeg 
fieguur die de gewònte ha omder steeveg onder te bosse. Et waar zèèn taok 
omt Braabantse plattelaand in te pikke. Meej et verdrag van Vènloo kwaamer 
en ènd òn de Gèlderse besèèpeling èn dòchten de meense dèssie vant gedoe 
afwaare.

Was dè mar waor. Vlak daorop begos de taagetegjaorege ològ (1568-1648) 
èn hadde ze dezelfde perbleeme mar dan meej de Spanjoole. In augustus 
1568 komt de Spònse Hèrtòg van Alva nòr Neederlaand èn hij begient 
tèènemekaar meej en schrikbewind van jewèlste. Meej tèrreur zôogezeej. 
De dichtenbaaj geleege steejen Breedao, den Bosch èn Aantwèrpe wiere dur 
de Spanjoole verooverd. Den Hôogendries ha hierdur nògal wè laast van al die 
durtrèkkende troepe. Et waar zôo èèreg dèsse òn de Osterwèeksebaon 
(naaw St.Josephstraat) en begròfplòts hèbben òngeleej. In 1648 kwaamter 
en ènd òn de taagetegjaorege ològ èn wieret wè rusteger. 

Illustratie: Toon van Gisbergen

De slachtòffers van Van Ròssum èn die van Alva wiere toendertèèd òn den 
Osterwèèksebaon begraove, in ongeweeje grond. Et duurde tòt 1873 vurdè 
de begròfplòts òffiesieêel geoopend wier meej geweeje grond. Mar et stukske 
ongeweeje grond blêef bestaon vur et begraove van zèlfmoordenaors, aan-
dersgelêûvegen èn, gelêûf et òf nie, vur ongedopte (dôodgeboore) kènder. 
Teegesworreg ist niemir as zôodanig hèrkènbaor. Öt dieje tèèd stamt et 
gezègde:”Meej et waogetje van Dielemans nòr den ‘Hôogendries’ gebròcht”. 
Èn dan mar hoope dègge int geweeje putje terèècht kwaam.

Òn wè naaw de Sint Joozefstraot hiet ligt nèffen de begròfplòts en boeregedoe.

Al vanaaf den baaw in 1856 int bezit van de femielie Van Roestel. Den aawe 
stee wòrt dur hullie Den Hôogen Dries genoemd. Aachter de stee ligt en èèrf 
dè tòt aon de Pieter Pauwstraot durlopt. In teegestèlling tòt de grond van de 
begròfplòts hèbbe ze hier wèl goeje grond. Dè komt dur den baaw van de Heu-
velse Kèrk in 1872. Die moes hogger koome te ligge as den Heuvel zèlf. Dus 
et gèèle klapzaand van den Hôogendries verhèùsde nòr den Heuvel èn daor 
kwaam goeje zwarte grond vur trug.

Hadde ze vruuger in dees gebuurt veul laast van Gèlderse leegerònvoerders èn 
Spònse sòldaote, de femielie Van Roestel ha veul laast vant stadsbestuur. Want 
die won den aawe stee et liefst himmòl platplêûren èn dan et hêele geneuk 
volplêûre meej nuuwbaaw. Mar dè hèbbe ze tot naaw toe nie vur mekaore 
gekreege.

Dèrrom ligt den aawe stee vendaog den dag geduureg proomienènt te pronke 
as ene èchte poortbewaoker. Tis te hoope dè dè nòg jaore zal vortduure want 
et zo tòch kaajmaf zèèn dè zon juwêeltje zo motte wèèke vur nuuwbaaw.

Van de straat geplukt Tekst: Janske Verhulst
Fotografie: Ans Beerens
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 Gewoon goed

AaBe-straat 27
5021 AV Tilburg | 013 - 5801227

www.leenbakker.nl

Leen Bakker 
AaBe Fabriek Tilburg

Winnen?
Stuur uiterlijk eind augustus 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

2

6

3

7

4

Wat is de naam van deze 
hiphop crew?
  -> Eerste letter

Wat is zijn echte naam?

  -> Eerste letter

Welke school doet mee aan
project CMK-T?
  -> Vijfde letter

Wat is de achternaam van 
Dian en Arian?  
  -> Tweede letter

Wat is de voornaam van deze
chocolatier?
  -> Derde letter

Hoe heet deze fotografe
van de Wijkkrant?
  -> Laatste letter

Wat is de naam van het bedrijf?
  
  -> Laatste letter
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Maandag:
Di t/m Do:
Vrijdag:

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

Zaterdag:
Zondag:

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

Piushaven 22 www.burgemeesterjansen.nl

7

Winnaar vorige prijspuzzel

Meer informatie vind je op:

www.huisdierenvoedselbank.nl

Telefoon:

 06 829 552 17

Donaties

NL55INGB0007159182

Annie van Diessen is de gelukkige winnaar van de cadeaubon van Doncurado. Gefeliciteerd!

Dian en Arian Verhoeks wonen in Jeruzalem en zijn de drijvende 
krachten achter Huisdierenvoedselbank ‘De blije pootjes’. 
Al ruim twee jaar heeft het echtpaar een volle weektaak aan 
het vrijwilligerswerk dat ze doen. Maar ze doen niets liever. 

Hond wegdoen
Arian kwam op het idee van een dierenvoedselbank toen bij het honden uitla-
ten een man vertelde dat hij zijn hond moest wegdoen omdat hij zijn voer niet 
meer kon betalen. Arian ging met dit schrijnende verhaal naar tuincentra en 
dierenwinkels en kreeg veel voer mee. Voer dat tegen de datum aanzat of er 
net overheen was. Prima voer nog. Dian: “Het is toch verschrikkelijk als je je 
huisdier moet wegdoen omdat je zijn voer niet kunt betalen? Huisdieren zijn 
zo belangrijk voor mensen. Ze geven liefde, halen je uit een sociaal isolement. 
Voor veel mensen is het hun kind. Hun liefste bezit.”

Eigen huis als opslag en uitgiftepunt
Omdat Arian en Dian ervaringsdeskundigen zijn wat betreft bijstand en voed-
selbank én ontzettende dierenliefhebbers, was een en een twee. Een dieren-
voedselbank moest er komen. Het stel ging op zoek naar voer bij fabrikanten 
en detailhandel. En ze kregen veel. Alles werd thuis opgeslagen, waar mensen 
het voer kwamen halen.  In Jeruzalem. Niet bepaald een villa. “Het hele huis 
stond vol met zakken voer, we konden amper nog binnen”, vertelt Arian. En dus 
gingen ze op zoek naar aparte huisvesting.  

Huisdierenvoedselbank 
‘De Blije Pootjes’ Foto: Jan Nieuwstad

Tekst: José de Jonge

Busje
Dat kwam er. Arian: “Erik van Aarle van Caravan Camper Service Tilburg 
regelde voor ons ruimte bij zijn verhuurder in zijn pand in de Kapitein 
Hatterasstraat”. In december 2015 werd ‘De Blije Pootjes’ een stichting met 
een subsidie van de gemeente. Daar waren Arian en Dian blij mee, nu konden 
ze een busje aanschaffen waarmee ze Brabant door konden om voer op te 
halen. “Want ons eigen autootje zakte door z’n vering van al die zware zakken”, 
zegt Arian.  

Uitgebreide klantenkring
Voer voor 255 klanten die iedere donderdag tussen 13.00 uur en 15.00 uur 
terecht kunnen bij het uitgiftepunt. Het gaat niet alleen om honden- en katten-
voer. Ook konijnen, hamsters, cavia’s en vogels behoren tot de klantenkring. 
En de ruimte in de Kapitein Hatterasstraat staat niet alleen vol met voer en 
strooisel, maar ook zijn er volop accessoires aanwezig zoals manden, kooien, 
vlooienspul, riemen en speeltjes. 

Gescreend
Nee, je kunt niet zomaar aankloppen bij de dierenvoedselbank. 
Dian: “Alle (nieuwe) klanten moeten hun voedselbankpasje laten zien of aan 
kunnen tonen dat ze onder bewind staan. Mensen met een uitkering moe-
ten hun bankafschriften meenemen. Mensen die moeten rondkomen van een 
bedrag tot 55 euro per week kunnen bij ons terecht voor voer. En ja, er zijn 
grenzen aan de hoeveelheid voer die we verstrekken. Het is natuurlijk niet de 
bedoeling dat je twee grote honden erbij neemt als je klant bij ons bent.”

Sponsors
Arian en Dian hebben een overvolle 
weektaak aan de dierenvoedselbank. 
En ook in de weekenden zijn ze vaak 
op stap om sponsors te zoeken en 
hun naamsbekendheid te vergroten. 
“We gaan naar evenementen waar 
we dan met een kraam staan en 
flyers uitdelen. Netwerken moeten 
we, want sponsors heb je nodig. We 
krijgen wel subsidie van de gemeen-
te, maar daar redden we het niet 
mee. Elke euro is meegenomen. Ook 
particulieren kunnen ons sponsoren. 
Met voer of spullen van een dier dat 
is overleden. Of met een bijdrage. 
Heel graag! Je maakt er 255 mensen 
en nog veel meer dieren blij mee!”
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Ken je Sjakie nog?
Sjakie vond een chocoladereep met een gouden wikkel. Dit gaf hem toegang 
tot een magische wereld; Willy Wonka’s chocoladefabriek. Willy Wonka nam 
hem mee op avontuur door een fantasiewereld zoals alleen Roald Dahl kan 
beschrijven.

In Tilburg is ook een magische plek waar chocolade in de lucht hangt; de zaak 
van de familie Geers in het Falcon-pand aan de Piushaven.
Ik sprak met Hein Geers, topchocolatier. 

Familie
De familie Geers is al sinds 1937 in Tilburg een bekende als het gaat om 
chocolade. De zaak heeft altijd een exclusief karakter gehad. Hein: “De locatie 
‘Piushaven’ bevalt goed, de winkel is drukker geworden. Onze trouwe klanten 
zijn ‘meeverhuisd’ maar we trekken nu meer voorbijgangers en toeristen aan.”
In de winkel kun je lekkers van alle generaties aantreffen. Hein toont mij een 
handgeschreven receptenboek, met daarin de recepten van zijn grootvader en 
vader. Tot op de dag van vandaag wordt dit boek gebruikt. “Sommige maat-
eenheden gebruiken we nu niet meer, zoals een lood. Wat was een lood ook al 
weer?” Op dat moment komt toevallig vader Geers binnen. Hij weet meteen te 
vertellen dat een lood tien gram is. Zowel vader als moeder springen nog 
weleens in als het druk is, of bij bijzondere gelegenheden. 
Het blijft een familiebedrijf.

Liefde voor Chocolade bij Huize Geers Foto: Luc HouetTekst: Katrien van Burken

Het hoofd van de koning
Ter gelegenheid van het bezoek van onze koning aan Tilburg hebben vader en 
zoon Geers een koningshoofd van chocolade gemaakt. Ze zijn in de aanloop 
naar Koningsdag gefilmd door omroep Max. 
Op het moment dat vader en zoon het hoofd van de ene naar de andere tafel 
verplaatsten, viel het op de grond. Dit is onder andere te zien geweest bij
De Wereld Draait Door. Een legendarisch tv-moment! Er zijn gelukkig meer 
‘hoofden’ gemaakt. Eentje wordt binnenkort geveild voor een goed doel.

Ambacht
Hein is een echte chocolatier; “Ik maak alles zelf, van boon tot reep. Ik reis 
de wereld over op zoek naar de beste cacaobonen. Ik probeer steeds nieuwe 
smaakcombinaties uit. Vooraf bedenk ik wat een bonbon moet doen met 
iemand. Daarna probeer ik dit te vangen in smaak. Laatst at ik een pannen-
koek met appel, dit deed me denken aan vroeger. Ik vertaalde dit gevoel in een 
bonbon. Onze bestseller is trouwens de Schrobbelèrbonbon, mensen komen 
van heinde en verre om deze te proeven en ik ben er nog steeds trots op.”

Waar andere patissiers of chocolatiers gebruik maken van standaardtechnieken 
en ingrediënten, verzint Hein met zijn team steeds iets nieuws. Hij laat mij een 
soort laboratorium zien, waar hij ‘tovert’ met smaken en experimenteert. 
Huize Geers heeft ook stagiaires maar die moeten wel laten zien dat ze passie 
hebben voor het vak waar ze voor leren. Dan heb je aan Hein Geers een goeie. 
Hij vindt het geweldig om zijn feeling voor het vak door te geven aan anderen.

Gianduja
Hein eet nog steeds chocolade. Dat was een vraag die ik zeker wilde stellen. 
Ik vroeg me af of hij het nooit beu zou zijn. “Natuurlijk eet ik niet elke dag 
chocolade maar ik moet wel blijven controleren of het lekker genoeg is”.
Hein werkt graag met niet-alledaagse ingrediënten en dat zie je ook terug als 
je voor de toonbank staat. De bonbons hebben niet alleen aparte namen maar 
bevatten ook smaken waar ik nooit eerder van gehoord heb. Zegt ‘gianduja’ of 
‘pandan-yuzu’ jou iets? 
Het smaakt in ieder geval lekker!

Een fabriek zoals die van Willy Wonka wil Hein niet runnen. Hij droomt van 
iets anders. Ooit, over een tijdje en dan nog later, zie je hem misschien lopen 
in Zuid-Amerika. Dan heeft hij een eigen cacaoplantage. “Dit zal ik op eigen 
kracht moeten doen, maar of ik links- of rechtsom ga, het moet te doen zijn. 
Ooit.”

Meer info: www.huizegeers.nl

Misschien dat het je al is opgevallen, maar we hebben sinds 
kort een galerie aan de Piushaven. Het zit net om het hoekje in 
de Barkstraat en heet ’T schilderij, met de grote T van Tilburg. 
Daar moeten we even een kijkje gaan nemen.
In de galerie hebben Carla Wijdemans-Donselaar en Riny Vroon hun 
schilderijen tentoongesteld. Dit is ook de plek waar je ze aan het werk 
kunt zien.
Riny en Carla hebben elkaar tijdens een workshop ontmoet. Ze hebben daarna 
samen allerlei exposities gehad in o.a. De steenfabriek, Mercure, de Postelse 
Hoeve. Daaruit bestond het idee om een vaste expositieruimte te huren waar 
ze tegelijk hun atelier konden hebben.

Abstract
Riny is al in 1989 begonnen met tekenles bij pater Harry van Vught in Goirle en 
meeverhuisd toen Harry bij St. Joseph zijn intrek nam. Riny schildert 
voornamelijk abstract en dan kun je nog wel vissen en bloemen tegenkomen.
Carla heeft zich het schilderen zelf aangeleerd. Om toch aan haar techniek 
te werken ging ze naar de workshop. Ook het werk van Carla is voornamelijk 
abstract. Ze schildert zowel met olieverf als met acryl . 

Iedereen is van harte welkom om eens een kijkje te nemen in hun atelier. 
De schilderijen zijn te koop en ze maken ook werk in opdracht.

Galerie ‘T schilderij Foto: Toon van KaamTekst: Janske Verhulst

Hein Geers
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Waan je in Italiaanse sferen!
Vrolijk de kids op met een ijsje en 

geniet zelf van een lekkere koffie met 
huisgemaakt Italiaans gebak, een 
Italiaans biertje of een prosecco. 

Neem hier heerlijk de tijd 
voor op ons zonnige terras. 

Trek? Dat is geen probleem! 
Vanaf 08.00 is Porto geopend. 

Je kunt terecht voor een heerlijk 
Italiaans ontbijt of verschillende

focaccia’s, panini’s en andere 
wisselende lunchgerechten.  

Geen zon? 
Ook geen probleem bij Porto! 

Kom lekker opwarmen bij ons binnen. 
Met in de winter een huisgemaakte soep, 
onze wisselende ‘koffie van de maand’ of 
vers gebakken wafels met warme kersen.

Porto betekent haven 
in het Italiaans. 

Bij ons ben je op vakantie 
in je eigen woonplaats! 

De ideale plek om van
het zonnetje te genieten!

Havendijk 65 
013-8893335
www.portokoffieenijs.com

11 vragen aan... Ronald van Cleef ( jiāyóu): Go go Wijkkrant, Go!

Wie ben je en wat doe je?
Ik ben Ronald van Cleef, 41 jaar jong en sinds 2001 zelfstandig in de bouw.
Met mijn timmerbedrijf doe ik zowel werkzaamheden particulier als grote 
projecten voor grote bedrijven. Daarnaast ben ik ook erg actief in vrijwilligers-
werk; ik zit in de bouwploeg en bestuur van de carnavalsvereniging 
“De Bombezjoerders”; bij voetbalclub RKSV Were Di ben ik op een aantal 
gebieden actief met als laatste bijvoeging de ‘bouwcommissie’ omdat we met 
zoveel mogelijk ondernemers en leden de club een fris uiterlijk willen geven. 

Verliefd, verloofd of getrouwd?
Ik ben sinds 2010 getrouwd met mijn vrouw Angela waar ik al 25 jaar samen 
mee ben en mijn rots in de branding is.
We hebben 2 prachtige kinderen, zoon Reno (14) en dochter Sjors (9).
Een gezin waar ik heel trots en blij mee ben.

Wat is je favoriete boek? 
Ik ben niet echt een lezer, vooral omdat ik daar weinig tijd voor heb, 
maar als ik een boek moet kiezen dan lees ik het vaakst FaceBook ook al 
is dat niet echt een boek?

Wat is je favoriete muziek?
Mijn muziek interesse is heel divers, al hoor ik als ik aan het werk ben het liefst
Nederlandstalige muziek. Vooral omdat je merkt dat velen dit mee kunnen 
zingen, waardoor het gezelliger is op het werk.
Maar ook golden oldies hoor ik graag...als het maar gezellig is.

Waar mag je mij ’s nachts voor wakker maken? 
Je mag mij wakker maken als er calamiteiten zijn natuurlijk, maar het liefst 
slaap ik ‘s nachts omdat ik toch al slaapuren te kort kom door alle drukte en 
bezigheden in mijn dagelijks leven.

Wat vind je de mooiste plek in de omgeving? 
De mooiste plek in de omgeving vind ik de Moerenburg met de mooie natuur 
in combinatie met de voetbalclub die daar mooi in past. 
Ook ben ik erg enthousiast over de omgeving van de Piushaven die momenteel 
steeds mooier wordt.

Wie zou je weleens willen ontmoeten en waarom?
Ik heb niet een bepaald idool die ik perse zou willen ontmoeten, naar mijn 
mening is iedereen bijzonder op zijn/haar eigen manier.

Wat zou je veranderen als jij burgemeester van Tilburg zou zijn?  
Tja..zouden wel een aantal zaken zijn wellicht... Als ik er dan 1 moet noemen: 
Ik vind het beleid rondom de amateursport erg bedenkelijk. 
Ook de gezonde clubs die hun voortzetting op een gezonde en verantwoorde 
manier willen en kunnen voortzetten, worden hierdoor belemmerd. 
Niet het belang van de gemeente, maar het belang van de sportende jeugd 
zou voorop moeten staan.

Waaraan zou jij je laatste tientje uitgeven?
Aan mijn kinderen natuurlijk!

Wil je verder nog iets kwijt?
Leuk, dit soort interviews! Zo leer je mooi wat mensen in de wijk kennen.

Aan wie zullen we deze vragen de volgende keer stellen? 
Wellicht kun je deze vragen stellen aan onze buurvrouw Bianca. 
Ze woont nog niet zo lang in deze buurt, is altijd bezig, ondernemend en 
bovendien een fanatiek Willem II supporter.

Kom jij ons aanmoedigen? 
Op tien september staat de Piushaven in het teken van het Drakenboot festival. 
Een aantal afgevaardigden van de Wijkkrant doet mee en gaat uiteraard voor 
de overwinning! 

Dat gaat natuurlijk het best als jullie 
je steun betuigen aan ons topteam. 
Schreeuw ons naar de overwinning!
Laat zien dat je voor Wijkkrant 
Koningshaven bent, met span doeken, 
vette t-shirts of andere creatieve 
uitspattingen en wellicht zien we je 
terug in de volgende editie van de 
krant op de foto gezet door een van 
onze topfotografen.

Snelheid, spektakel, spanning, gezelligheid en doorzettingsvermogen. 
Daarmee kopt de website van het Drakenbootfestival. Vriendschap op de kade 
maar eenmaal in de boot zijn de teams elkaars grootste vijanden. 
Wijkkrant Koningshaven gaat de strijd aan met onder andere 
HeAVENS Kitchen. The game is on! 

9

Foto: Hans van DongenTekst: Katrien van Burken
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De meiden van hiphop crew Raw Rebelz hebben keihard 
gewerkt de afgelopen jaren en niet zonder resultaat. Afgelopen 
21 mei zijn ze in Duitsland onder leiding van Saraya Poetiray 
Europees kampioen streetdance onder 16 jaar geworden. 
Zes van de twaalf meiden wonen in onze wijk maar ik wil ze 
allemaal spreken; Tilburg mag trots zijn op deze dames!
Raw Rebelz is een hiphop crew van twaalf meiden tussen de 12 en 16 jaar 
oud. Ze zijn zo’n vier jaar geleden gestart en trainen twee keer per week bij 
The Urban Influenz Dancestudio. Ik ontmoet de meiden en hun trainer Saraya 
op een bloedhete woensdagmiddag in de dansstudio. Het enthousiasme spat 
er meteen vanaf en de sfeer zit erin. Als ik vraag waarom ze juist voor deze 
dansstudio hebben gekozen kijken ze elkaar lachend aan; ‘Het is hier gewoon 
hartstikke gezellig!’ Dat is duidelijk dames! 

Outfits en moves
Ik ben niet zo thuis in de wereld van de hiphop en streetdance. Saraya ver-
telt me dat het verschil tussen beide niet zo groot is. ‘Hiphop en streetdance 
komen beide van de straat zoals de naam al zegt. Er zijn verschillende stij-
len binnen hiphop en wij dansen onder andere Afro house en Waacking.’ Wie 
verzint alle moves? Op dat moment wijzen alle vingers richting Saraya. ‘Zij 
doet de choreografie en bedenkt de muziek erbij.’ Saraya lacht; ‘Dat klopt. Ik 
ben zelf op mijn twaalfde begonnen met dansen en vond dat zo leuk dat ik op 
mijn zestiende les ben gaan geven. Nu ben ik eigenaar van The Urban Influenz 
Dancestudio.’ En jullie outfits? Zitten er moeders nachtenlang te zwoegen op 
de mooiste kleding? ‘Dat viel dit jaar mee, maar vorig jaar hebben ze die wel 
gemaakt. We hebben twee outfits; een wedstrijdtenue en een set met de naam 
van de dansstudio erop’ vertelt Evy. 

Hard werken en veel plezier
Om zich te kwalificeren voor het EK heeft Raw Rebelz aan een flink aantal wed-
strijden meegedaan gedurende het seizoen. ‘Een optreden tijdens een wed-
strijd duurt ongeveer tweeëneenhalve minuut, maar we zijn dan wel minstens 
een halve dag aanwezig’ vertelt Sheiren. ‘We zijn er dan niet alleen voor het 
optreden met Raw Rebelz. Sheiren en Fatou dansen daarnaast als duo, net als 
Boike en ik’ legt Sophie uit. Vier meiden treden solo op; Laetitia, Fatou, Sheiren 
en Sophie. ‘Komen jullie vaak dezelfde crews tegen tijdens wedstrijden? ‘Ja dat 
wel, maar het is ook leuk om naar elkaars optredens te kijken.’ Geen jaloezie? 
Er wordt hard gelachen ‘Nu we Europees kampioen zijn misschien wel!’

Raw Rebelz verovert Europa Foto: Hans van Dongen
Tekst: Carla Segers

Sophie - Boike - Cameron - Luna - Kailyn - Fatou - Jessy - Evy - Laetitia - Lieve

Kailyn - Jessy - Evy - Luna - Boike - Cameron - Cheayenne (achteraan midden) - 
Sophie - Fatou - Laetitia - Sheiren - Lieve

Huilen, lachen en gillen
Over het EK wil ik nog wel wat horen want hoe ging dat? Hadden jullie het 
verwacht? Op die vraag roepen ze in koor: ‘Nee!! Het was zo gaaf! We moesten 
huilen, lachen, een paar van ons vielen op de grond en we hadden geen stem 
meer van het gillen. Het was echt zo vet!’ Niet alleen Raw Rebelz is tijdens 
het EK in de prijzen gevallen: Fatou en Sheiren hebben als duo het EK gewon-
nen en Sheiren heeft als soliste de tweede plaats behaald in de finale. Wat een 
prestaties! 

Hoe gaaf is het dat onze fotograaf Hans en ik uitgenodigd worden voor de 
afsluiting van het seizoen? Op zondag 2 juli hebben wij genoten van alle crews 
van The Urban Influence. Met als hoogtepunt het optreden van Raw Rebelz. 
Wat een energie spat er van deze groep af zeg! De chemie tussen de dames is 
bijna te voelen; ze hebben plezier en zijn compleet op elkaar ingespeeld. Dit 
zijn duidelijk winnaressen. Nogmaals gefeliciteerd meiden, op naar jullie vol-
gende doel: het WK streetdance in Glasgow. 
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Hij staat er pas sinds een paar maanden, maar is nu al niet 
meer weg te denken: de ijskraam van Vittorio Desikan bij de 
draaibrug in de Piushaven. Vittorio en ijskraam, dat klinkt 
vertrouwd, Italiaans. Maar Vittorio is niet zijn echte naam, 
en het ijs niet Italiaans. 

“Mijn naam is een verbastering van Vittorio De Sica, een Italiaanse regisseur”, 
aldus Vittorio. Eigenlijk heet hij Jamschied, naar een vermaarde Perzische 
koning. De naam Perzië verwijst naar glorieuze tijden, maar sinds een kleine 
eeuw kennen wij dit land als Iran. Het land dat Vittorio 26 jaar geleden is ont-
vlucht, omdat hij kritiek had op het regime van ayatollah Khomeini. Om minder 
zichtbaar te zijn voor de geheime dienst nam hij deze nieuwe naam aan.

Verbeelding
“Perzië spreekt meer tot de verbeelding dan Iran,” licht Vittorio verder toe 
vanuit het open leercentrum bij ROC Tilburg. Hij begon daar als vrijwilliger, 
inmiddels werkt hij er vast als beheerder en instructeur. Hij is dan ook in alles 
een docent, een verteller. Kalm, geduldig en geïnteresseerd. Zijn glimlach en 
vriendelijke oogopslag verdwijnen alleen als hij het over Iran heeft. 
“Perzië moet voor mij altijd levend blijven. Maar sinds de Iraanse revolutie in 
1978 is mijn land gegijzeld door mensen die mijn land helemaal niet mogen 
vertegenwoordigen! De naam Iran wordt gekoppeld aan atoomprogramma’s, 
aan terroristen in Libanon en Syrië. Daarom heb ik bewust gekozen om de 
naam Perzië te gebruiken voor mijn lekkernijen.”

Niet toevallig 
Afstand neemt Vittorio dus van zijn streng religieuze vaderland, maar verder 
probeert hij vooral bruggen te slaan. De plek bij de draaibrug is daarom ook 
niet toevallig. “Dit is natuurlijk een prachtige plek, waar de draaibrug beide 
oevers verbindt. Water brengt mensen bij elkaar. De meeste beschavingen zijn 
dan ook ontstaan aan de oever van een rivier.”

Inmiddels heeft hij met zijn ijskar zijn eigen kleine imperium opgebouwd in 
onze wijk. Hij staat er in de weekenden, soms ’s avonds door de week, 
uiteraard bij goed weer. 

Perzisch ijs bij de brug van verbroedering
Foto: Freddie de RoeckTekst: Erik Bienefelt

Glunderend: “Als ik zie wat er zo snel teweeg is gebracht. 
Twee mensen in de wijk hebben hun garage beschikbaar gesteld. 
Gewoon gratis. En ik krijg hartstikke veel hulp. De een helpt met de afwas, 
de ander brengt koffie. Ook een toonbeeld van beschaving.”

Mystieke smaak
En dan het ijs van Vittorio… De basis is weliswaar “gewoon” roomijs, maar 
het zijn ingrediënten als rozenwater, gember en saffraan die de haast mys-
tieke smaak bepalen. De term ‘peperduur’ valt in het niet bij de prijs van die 
andere specerij: saffraan. Dit is een bloem waar alleen de vier meeldraden 
van gebruikt worden. “Voor één gram droge saffraan zijn 150 bloemen nodig.  
Daarmee kan ik maar zo’n veertig liter ijs  maken. En de saffraan uit Iran, die 
is nog altijd het beste. En duurste.” 

Voor het geld doet hij dit dan ook niet. Vittorio wil mensen bij elkaar brengen. 
Daarom liggen in een kring rondom zijn ijskar Perzische tapijtjes. Zijn eigen 
Persian Garden, midden in onze wijk. Waar Vittorio geniet van de gesprekken, 
en de mensen van zijn ijs…
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Kruisvaardersstraat 32b
Tel: 013 - 5 366 289 
www.flenterfysiotherapie.nl  
kruisvaardersstraat@flenter.nl
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Sportbegeleiding

Sportspreekuur

Oedeemtherapie

Beweegprogramma’s

Massage

Medical taping
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Fysiotherapie bij etalage benen
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Fysiotherapie bij long klachten
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Sportspreekuur

OedeemtherapieOedeemtherapie

Beweegprogramma’sBeweegprogramma’sBeweegprogramma’s
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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
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

Tip of melding over uw buurt of straat? 

Download de gratis BuitenBeter-app via 

www.buitenbeter.nl

Noodopvang Jozefzorg gaat sluiten
Beste bewoners,
 
Nu de noodopvang Jozefzorg gaat sluiten, komt er een einde aan een 
bewogen periode. Een periode waarin we als stad hebben laten zien dat 
vluchtelingen hier een veilige plek vinden.

We weten dat u niet allemaal blij was met de komst van deze voorziening 
in de wijk. Maar uiteindelijk heeft u deze opgave samen met alle wijk-
bewoners goed opgepakt. Ik ben oprecht blij dat we veel vluchtelingen 
een veilige plek hebben kunnen bieden, zonder dat er noemenswaardige 
incidenten hebben plaatsgevonden. 

Ik ben vooral trots op uw betrokkenheid bij het bieden van die plek in de 
Tilburgse samenleving. En op de vele activiteiten van buurtbewoners om 
deze nieuwe Tilburgers een warm welkom te heten. U heeft laten zien dat Tilburg een sociale stad is. 
Daar wil ik u voor bedanken. 
 
De bewoners van Jozefzorg met een verblijfstatus vestigen zich nu in diverse wijken in Tilburg. Het is nu 
aan ons als stad om deze nieuwe Tilburgers verder wegwijs te maken in onze samenleving. Ik heb er alle 
vertrouwen in dat ons dat gaat lukken.
 
Burgemeester Noordanus 

Aanpassing 
parkeerregeling
Woon je in een gebied met betaald parkeren? En heb je 
een eengezinswoning met een parkeerplaats op eigen 
terrein? De gemeente heeft de regels voor het krijgen 
van een parkeervergunning aangepast. 

De gemeente wil de parkeerregulering voor iedereen 
gemakkelijker maken. Tot nu toe was er een aparte regel 
voor bewoners die een eigen garage of oprit hebben. Als 
zij een parkeervergunning aanvroegen, werd dat gezien 
als een aanvraag voor een tweede auto. Daardoor kostte 
de vergunning 16 euro per maand. Deze regel wordt voor 
alle gebieden behalve de binnenstad veranderd. Vanaf 
1 oktober 2017 kost de eerste vergunning ook voor deze 
bewoners 5 euro per maand. 

Er wordt in de zomer veel gerecreëerd aan de oevers van 
de Piushaven. Dat is mooi om te zien, want dat was altijd de 
bedoeling bij de ontwikkeling van de haven. Langs de haven 
staan al best veel afvalbakken. De gemeente merkt dat die op 
drukke (zon)dagen soms helemaal vol zitten met restanten van 
maaltijden, zoals pizzadozen en flessen. Om te voorkomen dat 
straks de hele waterkant volstaat met afvalbakken willen we 
iedereen die aan de haven gaat picknicken vragen om een tasje 
mee te nemen en de restanten thuis in de afvalbak te gooien. 
Dat bespaart de gemeente ook veel geld voor het plaatsen en 
leegmaken van afvalbakken. Bedankt voor uw medewerking. 
Samen houden we de Piushaven netjes en prettig!

Picknick aan de Piushaven? 
Neem een afvalzak mee!

Eendjes voeren?
Liever niet

Er wonen veel watervogels in de Piushaven. Eenden, zwanen, 
meerkoetjes, futen en nog meer. Sommige mensen geven 
deze vogels graag brood. Het verzoek van de gemeente is: 
doe het niet! 

Waarom niet?
1. Het is ongezond voor de vogels. Ze zijn gemaakt 
 om gras en waterplanten te eten. 
2. Het is slecht voor de kwaliteit van het water.
3. Het brood en ander voer trekt ratten en ander 
 ongedierte aan.

Tips tegen stank en maden 
in de afvalcontainer 
Het wordt weer warmer. Dit betekent meer kans op een stinkende container 
en vervolgens een container met vliegen en maden. Met behulp van deze tips 
kunt u stank en maden voorkomen én bestrijden! 

HOE BLIJFT MIJN CONTAINER SCHOON EN FRIS?
Begin met het op de juiste manier sorteren van afval. 
Dit voorkomt stank en uiteindelijk ook maden. Dus:

• Ggroente-, Fruit-, Tuinafval en etensresten alleen in de GFT-container. Daarnaast het GFT
 gedeelte in een warme periode eventueel voorzien van een biologisch afbreekbare 
 containerzak. Deze zijn in diverse winkels te koop. 
• Papier en Plastic- en Metalen verpakkingen en Drankenkartons (PMD) goed sorteren en 
 vleesbakjes even omspoelen voordat ze in de PMD container gaan.
• Glas (met deksel!) kan naar de containers die in de hele gemeente verspreid staan, zie de 
 glascontainerkaart op www.tilburg.nl/afval. 

En verder helpt het: 
• De container droog te houden door onderin een stukje krant of stro te leggen. Dit neemt vocht 
 op en voorkomt het aankoeken van afvalresten. 
• De container ook regelmatig schoon te maken met heet water en groene zeep of een scheutje 
 azijn.
• De container zoveel mogelijk in de schaduw te zetten met de deksel op een kiertje. Als de 
 container warm wordt gaat het stinken en broeden en daar zijn vliegen en maden dol op!

HOE VOORKOM IK MADEN IN MIJN GFT CONTAINER?
Maden zijn larven van vliegen of muggen. Ze komen uit eitjes die gelegd zijn 
op voedselresten of mest. Eén vlieg of mug legt een paar honderd eitjes, die 
in warm en zonnig weer al na 8 uur kunnen uitkomen.

• Verpak etensresten in een biologische afbreekbaar zakje (GFT zakje), dan is het minder 
 interessant voor vliegen om eitjes te leggen. Er zijn gratis GFT-zakjes te krijgen bij de stads-
 winkels, de milieustraten en de KGA-wagen. Knoop deze zakjes goed dicht.
• Geen GFT zakje bij de hand? Verpak etensresten dan in een enkele krant of keukenpapier.
• Vliegen houden ook niet van sterke of frisse geuren. Dus zorg voor een lekker luchtje in container 
 door middel van een luchtverfrisser, toiletblokje, Provençaalse kruiden. Een oude panty met 
 mottenballen kan ook helpen.  
• Probeer voedselverspilling tegen te gaan door slim inkopen te doen. Teveel niet houdbare   
 spullen belanden uiteindelijk in de container. Dus misschien minder aanbiedingen kopen?

HELP! TOCH MADEN IN MIJN CONTAINER... 
Leg Hedera (klimopsoort) in de bak. Dit is giftig voor maden. Een takje in de container doodt 
de aanwezige maden. Strooi regelmatig een handje (strooi)zout of kalk in de container om de 
maden uit te drogen. Of spuit de container in met azijn. 

Meer informatie over afval 
www.tilburg.nl/afval en de Afvalwijzer app. 



 

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

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

Daar komt de zomer
Ervaar het vakantiegevoel aan het water in de Piushaven!

Zomer: dat is zon, water, strand, terras, bootjes, zwoele avonden, buiten zijn en relaxen. Als 
het weer mee zit vind je al deze ingrediënten voor een sfeervolle zomerse cocktail in onze 
eigen Piushaven! Ook dit seizoen barst het weer van de culturele, sportieve, sfeervolle en 
bijzondere activiteiten. 

Gastvrij Piushaven op het water
De ondernemers in de Piushaven werken graag 
samen om gasten op de kade én op het water 
een bijzonder vakantiegevoel te geven. 

Lekker maritiem dineren, Pinxtos Y Vinos aan 
boord, een ontbijt-, pizza-, natuurgids of wandel-
vaartocht? Het hele seizoen zijn er weer fluister-
bootjes, kano’s en kayaks te huur. Voor grotere 
groepen is het mogelijk om op een platte schuit 
met schipper een tochtje te maken. Kijk voor alle 
vaararrangementen op www.tilburgtewater.nl  

Piushaven Lazy Lounge tijdens de kermis
De Piushaven wordt tijdens de kermis een lazy lounge plek om te chillen en vanaf 
kleine strandjes te genieten van een cocktail, kinderactiviteiten, beachvolley, ijs of 
poffertjes. 

Van 22 t/m 30 juli markeren twee verlichte kermispoorten het Piushaven Lazy 
Lounge terrein. Er worden aan de haven 2 kleine zandstrandjes gerealiseerd: op de 
kade tegenover nieuwbouwplan Stadskade en op de weg voor De Visserij. Het  parkje 
tussen Bij Vermeer en Porto transformeert in een gezellig kinderplein. De weg 
 tussen Burgemeester Jansen en Den Ophef is auto luw tijdens de weekenden en op 
de woensdag gedurende de kermis.

De kermis sluit op zondag 30 juli af met een grote optocht vanaf de Heuvel naar de 
Piushaven. 
Daar wordt de kermis weer met een theatraal ritueel beëindigd door het te water 
laten van een kermissymbool en een groots vuurwerk. 

Piushaven Drakenboot Festival
Zondag 10 september; doe mee met je buurt-, 
vrienden, sport- of familie team!
De drakenbootraces worden gehouden met bo-
ten van 9 of 17 personen. Teams bestaan uit 8 of 
16 peddelaars en 1 drummer die het ritme van 
de slagen aangeeft. Bedrijven kunnen  meedoen 
met de grote boten, de kleine boten zijn speciaal 
gereserveerd voor vriendengroepen, verenigin-
gen en sportclubs. 

Om deel te kunnen nemen moeten alle teamleden minimaal 18 jaar oud zijn. Is jouw 
team klaar voor de start? Schrijf je team dan nu in om mee te doen aan de races 
tijdens het Piushaven  Drakenboot Festival 2017 via  http://www.piushavendraken-
bootfestival.nl/meedoen

 Judith van Loon, Programmacoördinator Piushaven Levend Podium

Wonen in de 
Piushaven
Wonen in de Piushaven
Piushaven verbindt het cen-
trum van Tilburg met het 
buitengebied Moerenburg. 
In deze gebiedsontwikkeling 
worden circa 1500 nieuwe 
woningen gebouwd, ver-
deeld over verschillende 
bouwprojecten. 

Aan de Waterkant
In het gebied wordt een 
gevarieerd aanbod aan wo-
ningen en appartementen 
gerealiseerd. Het ontwerp 
voor de toren fase D is in 
volle gang. De bouw van 
de woningen voor blok E is 
gestart en voor de blokken F, 
G en H worden de komende 
maanden de plannen verder 
uitgewerkt. 

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

Ontwikkelaar: Triborgh Ge-
biedsontwikkeling.

Twentestraat
Tiwos werkt nu aan de ont-
wikkeling van een bouwblok 
op de kruising Veluwestraat/
Twentestraat.
De herinrichting van de Ca-
spar Hobenstraat is gestart 
en wordt voor de zomerva-
kantie afgerond.
De inrichting van de open-
bare ruimte Twentestraat 
is gerealiseerd tot bouw-
blok C in combinatie met 
Pius havenpark Zuidoever 
 (gedeelte tussen Havendijk-
zuid vanaf Betuwestraat 
tot aan Meijerijbaan). In 
verschillende fases zal de 
aannemer tot oktober bezig 
zijn. In het najaar wordt 
beplanting aangebracht. 
Incidenteel zijn wilgen met 
watermerkziekte gesnoeid.

Stadskade 
De bouw van het plan 
Stadskade is opgestart. De 
oplevering wordt verwacht 
in de zomer van 2018. De 
appartementen worden eind 
2018 opgeleverd. 

Meer informatie: www.
nieuwbouw-stadskade.nl 

Ontwikkelaar: BPD Ontwik-
keling.

Herinrichting Schoe-
nerstraat en Galjoenstraat 
en “voormalige Lipslocatie”
De Schoenerstraat en de 
Galjoenstraat worden in 2e 
kwartaal 2018 heringericht. 
Tot er bouwplannen zijn, 
is de voormalige “Lipsloca-
tie” tijdelijk ingericht voor 
“stadslandbouw”. Er is een 
stadsmoestuin, bijentuin, en 
een kleine weide.

De Koopvaardij
Op de kop van de haven, op 
de plek van het voormalige 
pand van de Harense Smid 
en de vier eerste woon-
huizen aan de Koopvaar-
dijstraat, verrijst vanaf 2018 
een appartementencomplex 
dat de Piushaven en het 
stadshart gaat verbinden. 
Acht appartementen wor-
den verhuurd in de sociale 
sector, in de top komt een 
penthouse.

Meer informatie: 
www.de-koopvaardij.nl 

Ontwikkelaar: Wilborts & 
Looijkens

Lourdesplein
Alle woningen en apparte-
menten zijn gebouwd en in 
gebruik genomen. De aanleg 
van de openbare ruimte tus-
sen de Appartementen en 
de IJzergieterij vindt plaats 
na de afronding van de 
bouwactiviteiten. 
Het havenpark Zuidoever 
tussen Hoevenseweg-
Ringbaan Oost wordt in het 
najaar van 2017 aangelegd.

AaBe Fabriek
De nieuwbouw 2e fase 
van gebouwen langs de 
Wethouder van Ierlant-
straat is gereed. Inhuizing 
van winkels volgt snel. De 
parkeerplaatsen langs de 
Wethouder van Ierland-
straat worden opnieuw 
ingericht. Naar  verwachting 
zal alles van AaBe inclu-
sief de  parkeerplaatsen in 
september 2017 gereed 
zijn. De AaBe Fabriek is 
genomineerd voor de NRW 
jaarprijs. Een prestigieuze 
prijs voor de beste vastgoed-
ontwikkeling van Nederland. 
30 september is een grootse 
opening.

Meer informatie:  
www.aabefabriek.nl.

Ontwikkelaar: Rialto Vast-
goedontwikkeling

Havenpark Zuidoever
Het definitief ontwerp is 
vastgesteld. De uitvoering is 
in fases tot 2018. Het plan 
“Vendelierskade” is in uit-
voering, is in volle gang en 
duurt tot september 2017. 
Aansluitend wordt de be-
planting in november 2017 
aangebracht. 

Horeca paviljoen De Mid-
denpier
De bouw van het restaurant
aan de Middenpier zijn is 
 gestart en zal in de zomer 
van 2017 worden opge-
leverd en in september 
 worden geopend. 



Pendula door naar tv-uitzending van 
Lang Leve de Muziek Show!

Pendula doet sinds een aantal jaar mee aan het project 
CMKT ofwel Cultuur Met Kwaliteit in Tilburg. Kinderen van 
4 tot 13 jaar oud en hun leerkrachten krijgen ieder jaar 
meerdere keren (gast)lessen aangeboden op gebied van de 
disciplines (jeugd)literatuur of muziek. 
Daarnaast gaat Pendula vanaf komend jaar deelnemen aan het project Meer 
muziek in de klas. Onlangs hebben kinderen uit de bovenbouw samen met een 
aantal ouders en hun leerkrachten meegedaan aan de BZT-show met hun liedje 
‘hou jij van muziek’. Deze keer is het de beurt aan groep 5 met het liedje ‘BFF’. 

Op vrijdag 16 juni hebben leerlingen uit groep 5 zich om 7:00 uur verzameld 
op de Kindercampus. Ze gingen in alle vroegte op weg naar Dordrecht voor 
de auditie van de Lang-Leve-De-Muziekshow. De kinderen hadden hun ‘eigen 
coupé’. In de trein werd al lekker warm gezongen en de conducteur vond het 
zo leuk dat hij het liedje graag wilde horen.

In Dordrecht hebben ze voor een jury een geweldig optreden verzorgd. Jurylid 
Tania Kross was zelfs ontroerd en in tranen. Na vier optredens werd er gewis-
seld en mocht er in de zaal naar de overige optredens gekeken worden. Daarna 
weer terug naar Tilburg waar heel veel ouders (en oma’s) ons verwelkomden.

De auditie was een succes want de kinderen van groep 5 zullen in oktober in 
de tv-uitzending te zien zijn. Daar zullen ze de muzikale strijd aangaan met 2 
andere scholen uit Noord-Brabant. Komen ze daar als winnaar uit de bus dan is 
een optreden voor koningin Maxima in Ahoy de hoofdprijs! 

Wat voor kinderfeestje gaan we nu weer organiseren? 
Welk thema, hoeveel kinderen, wat is origineel, hoe moet ik dit 
doen en vooral wanneer ga ik het allemaal regelen? 
Misschien is het organiseren van een kinderfeestje uw grootste nachtmerrie, 
maar gelukkig hebben we dan “Van Kaat”. Oprichtster Jessica Lauret heeft 
sinds een jaar haar werk gemaakt van het organiseren van feestjes.
Jessica startte haar carrière als meester in de rechten. Een fijne baan, maar 
waar ze nog het meeste van genoot was het moment dat ze weer een kinder-
feestje voor één van haar kinderen kon organiseren. Hier kreeg ze energie van. 
Ook de kinderen waren blij en de ouders van de uitgenodigde kinderen rea-
geerden enthousiast op haar organisatietalent. Al vaker kreeg ze de vraag van 
vriendinnen of van ouders op het schoolplein om een feestje voor hun kind te 
organiseren. 

En zo ontstond “Van Kaat”
Haar vader noemde haar altijd Kaat, vandaar de naam. Bij Van Kaat kun je 
terecht voor draaiboeken en feestpakketten. Het zijn complete pakketten waar-
mee je jouw feestje thuis kunt vieren. De thema’s zijn divers, van een cup-
cakefeest tot een professorfeest tot een Japansfeest. Je kunt ook kiezen voor 
alleen een draaiboek. Zo kun je ook direct aan de slag en hoef je alleen maar 
het draaiboek te volgen. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf een thema in te 
brengen. En ook al zijn de thuisfeestjes bedoeld voor kinderen van 5 tot en met 
12 jaar, voor ons, de fotograaf en ondergetekende was het al een feestje om de 
inhoud van zo’n feestpakket te mogen aanschouwen. Zo is er bij het populaire 
professor-thema een doos vol met proefjes en kom je er ook nog echt uit te 
zien als professor. Aan alles wordt gedacht. Je kunt er zelfs teksten vinden om 
het feestje aan elkaar te praten. Hoe fijn is dat!

Van Jurist naar Feestspecialist!
Foto: Jan NieuwstadTekst: Elles de Boer

Proefkonijnen
Van Kaat is inmiddels een goed lopende onderneming. Van Kaat krijgt al meer 
bekendheid door vooral leuke feestjes te organiseren. Mond tot mond reclame 
doet wonderen. Afgelopen december heeft Van Kaat ook het Sinterklaasspel op 
de markt gebracht. Dit deed het erg goed. Ondertussen is Jessica ook blogger 
geworden, onder andere voor Citymom.nl, maar ook op haar eigen website kun 
je blogs van Jessica terug vinden. Uiteraard gaan de blogs over alles wat met 
kinderen te maken heeft.  Wanneer de kinderen naar school zijn werkt Jessica. 
Eigenlijk is het een klein familiebedrijf geworden. Haar man verzorgt onder 
andere de website, en de kinderen Julie en Evie zijn graag proefkonijn voor 
nieuw bedachte feestjes.

Van je werk een feestje maken, wie wil dat niet?
Voor meer informatie en een bezoek aan de website: www.vankaat.nl
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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 

Nederzetting

Beewee Nederkoorn

Nederkoorn een foto die Luc Houët maakte.

‘Ik nam deze foto “Aan de Waterkant” ‘s ochtends vroeg’, schreef fotograaf 
Luc Houët in het mailtje dat de onderstaande foto als bijlage had. ‘Op het 
bouwterrein staat een container’, ging hij verder, ‘die duidelijk in gebruik is. 
Misschien door kinderen uit de buurt, maar er kan ook best iemand wonen die 
wacht tot zijn woning klaar is aan de waterkant. Het geheel doet me ook den-
ken aan Expeditie Robinson. Mijn interesse was in elk geval getriggerd toen ik 
dit tafereel zag.’

Een intrigerend plaatje is het zeker. De container is inderdaad duidelijk in 
gebruik. Maar door wie? Door kinderen? Dat denk ik niet. Daarvoor zijn er te 
veel dingen te zien die de hand van een volwassene verraden. Het schilderij in 
wording op de zelfgeknutselde schildersezel, de neiging tot afbakening van een 
territoriumpje, de over de bouwhekken gespannen lakens die een behoefte aan 
privacy doen vermoeden – kinderen zouden dat niet zo snel doen, lijkt me.

Ik krijg eerder het idee dat we hier kijken naar een nederzetting van een volwas-
sen vrije geest, van iemand met artistieke aspiraties, die hergebruik hoog in het 
vaandel heeft staan. Iemand die in een stapel afgedankte pallets een eettafel 
ziet, waarop een losgewaaide reclame-banner van het nieuwbouwproject ‘Aan de 
Waterkant’ nog prima als tafelkleed te gebruiken is. En ach, dat je je benen niet 
onder die tafel kwijt kunt? Een kniesoor die erop let.

Stel dat het waar is dat we op de foto het werk van een vrije geest zien, dan nog 
blijven er een heleboel vragen onbeantwoord. Hoe ziet de container er van bin-
nen uit, bijvoorbeeld? Is daar een gezellige, comfortabele slaapkamer ingericht, 
of staat het er helemaal vol met nog meer spulletjes die prima hergebruikt kun-
nen worden? Zouden de bij elkaar verzamelde spullen rond de container allemaal 
op het bouwterrein gevonden zijn? Zou de vrije geest voor al die spullen al een 
nieuwe bestemming hebben bedacht? Waartoe hebben de rollen rood weefsel 
gediend die voor het linkerlaken op het steekkarretje gebundeld liggen? Is de 
emmer rechts – ooit zat er frituurolie in – misschien op het moment in gebruik 
als toilet? Dat soort hele praktisch huishoudelijke vragen borrelen bij me op als 
ik naar de foto kijk.

Maar ook komen er fundamentele vragen omhoog. Hoe is de nederzetting ooit 
ontstaan, bijvoorbeeld. Ligt er misschien een politiek motief aan ten grondslag – 
is het een aanklacht tegen tegen de ongebreidelde kolonisatiedrang van de kapi-
talistische projectontwikkelaars die Nieuw-Jeruzalem in rap tempo volplempen 
met nieuwbouw? Laten we hopen van niet. Want een nederzetting op de wes-
telijke oever van het Wilhelminakanaal in Nieuw-Jeruzalem? Dat klinkt griezelig 
bekend. Dat klinkt als het begin van een langdurig, vrijwel onoplosbaar conflict.
Nee, het is vast veel onschuldiger. De vrije geest heeft de container op een dag 
leeg en afgedankt aangetroffen op het bouwterrein en meteen gezien: 
‘Dit is geen roestige container, ben je gek! Hier staat mijn vakantiehuisje aan de 
waterkant!’

shop-in-shop

HEIKESTRAAT 64  

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

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

KIM BOSMANS - VAN DER AA
TRAVEL COUNSELLOR

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



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.

22e jaargang nummer 3 juli 2017 17

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...
Voetklachten of standsafwijkingen bij kinderen

De podotherapeut vertelt...
Kindervoeten in ontwikkeling
Bij de geboorte van je kind zijn niet 
alle botstructuren in de voet volledig 
ont wikkeld, maar bestaan nog voor een 
groot deel uit kraakbeen. Daarom zijn 
babyvoetjes ook zo zacht en buigzaam. 
De voetjes hebben vaak een platte 
vorm. Dat komt doordat er onder de 
hele voet nog een dik vetkussen zit. 
Dat vetkussen verdwijnt in de loop van 
de eerste levensjaren en pas dan wordt 
langzaam de voetboog zichtbaar.

Als ze ongeveer twee tot drie jaar 
oud zijn, hebben peuters nog steeds 
platvoetjes maar verandert de stand 
van het been naar een X-stand. 
Rond diezelfde tijd verdwijnt ook het 
zogenaamde “babyvet”. De benen 
blijven een paar jaar in die X-stand 
staan. Pas tussen het vijfde en het 

Een kindervoet is voor de 
fysiotherapeut een voet die 
nog niet volgroeid is. 
Dus een voet tot de leeftijd van circa 
15 tot 18 jaar. Bij voetklachten bij de 
leeftijd tussen de 1 (de leeftijd dat 
een kind gaat lopen) en de 15/18 jaar 
wordt eerst gekeken of er een vormaf-
wijking van de voet aanwezig is. 
Is er die dan wordt verwezen naar de 
orthopeed en of podotherapeut. 

Ook als er naast de voet ook stands-
veranderingen zitten in rug, heup 
en knieën wordt eerst de orthopeed 
geraadpleegd.

zevende levensjaar, als de botten in de voet voldoende zijn uitgehard, komen 
de voeten en de benen in een goede, rechte positie.

Wat doet de podotherapeut?
In een aantal gevallen doe je er goed aan om naar de podotherapeut te gaan.
Bijvoorbeeld als je kind:
• regelmatig struikelt of valt over zijn eigen voetjes
• klaagt over vermoeidheid en/of niet lang kan lopen
• niet graag loopt
• pijnklachten heeft met lopen en/of sporten
• pijnklachten heeft aan enkels, knieën, benen of heupen
• ook na het zevende levensjaar nog platvoeten of X-benen heeft
• last heeft van over elkaar heen groeiende tenen

Alleen indien het kind veel valt of klaagt over pijn in de voeten of benen is 
er reden tot een onderzoek. Aangeboren afwijkingen kunnen, indien tijdig 
herkend, door behandeling geheel of gedeeltelijk herstellen. Een verkeerde 
voetstand kan ontstaan als gevolg van standsafwijkingen van de knieën en/of 
heupen. Bij het uitgebreide voetonderzoek zullen ook de knie- en heupstand 
worden bekeken. Hoewel veel voetproblemen ontstaan door blessures, 
vergroeiingen, ziekte of aangeboren afwijkingen, zal slecht schoeisel de dan 
al aanwezige factoren verergeren.

Is er geen vormafwijking in de voet 
dan wordt gekeken of mogelijk 
een te grote beweeglijkheid is van 
de voet of een mate van te weinig 
kracht van de voetspieren. 

Aan die twee oorzaken kan namelijk 
de fysiotherapeut veel doen. De kindervoet is zeer goed te trainen en vaak vin-
den de kinderen de trainingsvormen heel leuk en uitdagend om te doen. Denk 
bv aan jongleren met de voeten, schilderen of schrijven met de voeten en een 
spel als Twister. Verder zijn kinderspelletjes van vroeger zoals hinkelen, touw-
tjespringen en voetje-van-de-grond uit te bouwen tot leuke therapievormen.  



Week tegen de Voedselverspilling
Van 4 tot en met 9 september besteden Resto-013, Bureau Ver(?)antwoord en 
de Facebookgroep Tilburgs Kliekjes Doorgeefluik extra aandacht aan voedsel-
verspilling. In deze week worden alle Resto-013 maaltijden volledig bereid met 
ingrediënten die anders weggegooid zouden worden

Op Tweede Paasdag word ik samen met onze fotograaf Ans 
uitgenodigd om in Eethuis Twintig een optreden bij te wonen 
van zangeres Niene de Koster. Uiteraard gaan wij een kijkje 
nemen en we worden verrast door de prachtige stem van 
Niene onder begeleiding van pianist Vincent Wijnheijmer.
Een paar weken na het optreden ga ik langs bij Niene thuis. Ze is 19 jaar, 
woont in de Hertogstraat en volgt de studie Horecaondernemer/-manager 
aan de Rooi Pannen. Uiteraard wil ik graag weten hoe haar zangcarrière is 
begonnen? ‘Toen we klein waren zong mijn moeder altijd voor mijn broer en 
mij en ik denk dat het daarmee is begonnen. Ik loop thuis altijd te zingen. 
Mijn moeder vindt dat ik een mooie stem heb en zij heeft me op een gegeven 
moment aangemeld voor een aantal musicals. Ik ben op auditie gegaan voor 
onder andere The Sound of Music, Joseph, Ciske de Rat en een aantal Efteling 
musicals. Voor de film Spijt! zijn we ook op pad geweest. Helaas werd ik het 
elke keer net niet. Op zulke momenten twijfelde ik weleens aan mezelf en dan 
was mijn moeder degene die zei ‘Ik ga toch niet naar al die audities met jou als 
je niet kunt zingen? Je doet het hartstikke goed, blijf volhouden!’.

The Voice Kids
Niene heeft lang in een koor gezongen; Souvenir des Montagnards. Daar en 
tijdens haar zanglessen heeft ze de technische kant van zingen geleerd. Op 
haar dertiende heeft ze zich de eerste keer ingeschreven voor The Voice Kids. 
Niene vertelt: ‘Ik was toen zo overdonderd door het hele gebeuren dat ik niet 
verder dan de groepsaudities ben gekomen. Het jaar erop heb ik me weer 
ingeschreven. Dit keer wist ik wat me te wachten stond en heb ik me helemaal 
gegeven. Met resultaat; ik mocht naar de blind auditions! Jammer genoeg 
kreeg ik de stoelen niet om’.

Niene de Koster; een prachtige stem
Tekst: Carla Segers Fotografie: Ans Beerens

Voor meer informatie en 

reservering te zijner tijd: 

www.resto-013.nl, 

www.bureauverantwoord.nl. 

en de facebookpagina 

van Tilburgs kliekjes 

doorgeefluik.

Gezellig eten bij Resto-013

Extase, 013 en de Nieuwe Koninklijke Harmonie
Na het avontuur bij The Voice Kids besluit Niene om via het Factorium op zoek 
te gaan naar een band waarmee ze kan optreden en dat lukt. ‘Het Factorium 
brengt zangers en muzikanten bij elkaar die qua stijl goed bij elkaar passen. 
Zo is onze band ‘Lost in Town’ ontstaan. Hiermee hebben we vaak opgetreden, 
bijvoorbeeld op De Lind in Oisterwijk, Extase in Tilburg en zelfs in 013!’. Ik wil 
uiteraard graag weten welk optreden haar het meest is bijgebleven? ‘In 013 
was echt top, maar de allermooiste ervaring was het optreden bij ‘t Plein in 
Udenhout. Samen met de Nieuwe Koninklijke Harmonie hebben we Skyfall van 
Adèle gedaan. Sinds afgelopen september treden we niet meer op met Lost in 
Town. We zijn allemaal ergens anders gaan studeren en wonen, dat is nu even 
niet te regelen. Dat is wel erg jammer.’

Lief en puur met een rauw randje

Als je Niene zelf wilt horen 

zingen moet je even geduld 

hebben. Ze gaat een half jaar 

stagelopen op Curaçao en is 

vanaf maart 2018 te boeken 

voor (trouw)feesten, rouw-

ceremonies en huiskamer-

concerten. Je kunt haar mailen 

op nienedek@hotmail.com. 

Welke soort muziek hebben jullie 
met de band gespeeld? ‘Dat was zo 
gevarieerd, we speelden bijvoorbeeld 
Adèle, The Muse en Anouk. Eigenlijk 
van alles. Het liefst zong ik Turning 
tables van Adèle en Nobody’s wife 
van Anouk. Daar kregen we de zaal 
altijd helemaal in mee.’ Als Niene 
vertelt over haar optredens zie ik 
dat ze straalt. Haar grote passie is 
zingen en dat merk je aan alles. 
Niene heeft een heel eigen geluid; 
lief en puur met een rauw randje. 
Het luistert heerlijk! Ik hoop dan ook 
van harte dat ze na haar opleiding 
aan de Rooi Pannen wordt 
aangenomen bij de Rock Academie.

Niene de Koster
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van de Braak & Maas
fysiotherapie

Specialismen:
Fysiotherapie Manuele therapie

Dry needling Etalagebenen

Geriatrie fysiotherapie 

Medical taping COPD

Taping tegen hooikoorts Revalidatie na operatie of beroerte

Prinsenhoeven 36

Gratis parkeren voor de deur

Geen verwijzing van huisarts nodig

Contracten met alle 
verzekeringsmaatschappijen

Valt onder de aanvullende verzekering
Aangesloten bij Claudicationet 
en Parkinsonnet

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

Organisatoren
Resto-013 is een organisatie 
die mensen op 4 verschillende 
locaties in Tilburg, 6 dagen per 
week een versbereide, gezonde 
driegangenmaaltijd aanbiedt 
voor een prijs die voor iedereen 
betaalbaar is. 

Een en ander is geïnitieerd door 
de landelijke organisatie van 
Resto VanHarte.

Eerlijk en duurzaam
Bureau Ver(?)Antwoord is een 
organisatie die gericht is op 
eerlijke handel en duurzamer 
voedsel. 

Doorgeefluik
Facebookgroep* Tilburgs kliekjes 
doorgeefluik is een 
Facebookgroep die opgericht is 
om verspilling van voedsel in 
Tilburg te voorkomen.

* Op pagina 21 van deze Wijkkrant vind je meer 
informatie over deze Facebookgroep.
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Kunstmarkt Koningshaven

Een bijzonder kapelletje

Rommelmarkt in het wijkcentrum

In de middagen van het weekend van 30 september en 
1 oktober kun je in het wijkcentrum Koningshaven een 
boeiende kunstmarkt bezoeken. 
Wellicht heb je nog nooit eerder een markt met kunstenaars en hun werk 
bezocht. Dan is dit jouw kans om eens op een gemakkelijk toegankelijke 
manier kennis te maken met de makers en hun diverse kunstuitingen. 
Mocht je wel liefhebber zijn dan is dit een kans om mogelijk nieuwe 
ontdekkingen te doen.

Diverse beeldende kunstenaars, professioneel en semiprofessioneel, actief in 
diverse richtingen, willen jou in dat weekend daarom graag ontmoeten. 
Noteer alvast in je agenda dat je van harte welkom bent op Wijkcentrum 
Koningshaven, Kruisvaardersstraat 32c, in het weekend van 30 sept / 1 okt.
Uiteraard is de toegang gratis.

Een bijzonder kapelletje speciaal voor een bijzonder beeld 
van Onze Lieve Vrouw van Fatima.
In dit kapelletje staat een beeld van Maria van Fatima. Fatima is een plaats in 
Portugal waar in 1917 Maria is verschenen aan drie herderskinderen. Precies 
een eeuw later, op 31 mei om 15.00 uur, is het kapelletje ingezegend in de tuin 
van Wijkcentrum Koningshaven aan de Kruisvaardersstraat.

De naam van de wijk
Dit Mariabeeld is gemaakt door de in Tilburg geboren kunstenaar Lucas van 
Hoek en is een zogenaamde “staakmadonna”. Dit betekent dat het lijf van 
Maria bestaat uit een houten staketsel waarover de jurk en de mantel zijn 
gedrapeerd. Het is speciaal gemaakt voor de in 1948 ingezegende Fatimakerk, 
die aan de Fatimastraat stond. In 1990 is de kerk gesloopt.
De wijk Fatima herinnert hier nog aan.

Mariabeelden in katholieke kerken hebben een grote emotionele waarde. 
Bij deze beelden werden kerkelijke huwelijken onder bescherming van Maria 
gesteld. Hetzelfde gebeurde met baby’s na hun doop. Nadat de Fatimakerk 
aan de eredienst was onttrokken, stond het Mariabeeld geruime tijd in de kapel 
van St. Jozefzorg.

Na het succes van de eerste editie vindt zondag 15 oktober van 10.00 tot 
16.00 uur wederom een rommelmarkt plaats in wijkcentrum Koningshaven. 
Een kraam reserveren kan vanaf september. Neem voor meer informatie 
contact op met het wijkcentrum.

Wijkcentrum Koningshaven
Toen ook deze een andere 
bestemming kreeg zorgden Annie 
van Heerebeek-Bressers en Leon de 
Roy dat er voor het Mariabeeld een 
speciaal kapelletje werd gebouwd in 
de tuin van het wijkcentrum. Dankzij 
dit initiatief is het Mariabeeld van 
Fatima voor de wijk behouden. Dat 
dit is gelukt is zeer bijzonder.

De initiatiefnemers hopen dat het 
beeld van Maria van Fatima nog vele 
jaren ongeschonden mag bijdragen 
aan vrede en voorspoed in onze wijk.
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Zoals bij elke editie van de wijkkrant doe ik een keertje mee 
aan een activiteit die in wijkcentrum Koningshaven gaande 
is. Op woensdagochtend wil ik even binnenwandelen bij het 
modeltekenen maar de receptioniste houdt me nog net op tijd 
tegen. Toch liever even in de pauze een afspraak maken. 
Het gaat hier om naaktmodellen. 
Met potlood en papier sta ik om 9.15 uur paraat om het menselijk naakt vast 
te leggen. Ik vrees  voor het moment dat ik mijn creaties moet laten zien 
(aangezien ik niet echt een tekentalent ben). Maar daar heb ik een inschat-
tingsfout gemaakt. Deze groep bestaat uit een achttal tekenliefhebbers. Er is 
geen leraar. Niemand geeft of krijgt aanwijzingen. Er worden geen tekeningen 
beoordeeld of vergeleken.

Het (naakt)model neemt een positie in en vervolgens gaan de tekenaars aan de 
slag. De wekker is gezet. Ze krijgen 10 minuten. Na deze tien minuten neemt 
het model een andere positie in en weer krijgt iedereen tien minuten. Dat doen 
ze zo drie keer en vervolgens twee keer een kwartier. Wanneer het model van 
pose wisselt veranderen de tekenaars soms ook van plaats. Ze overdenken 
hun compositie. Het is doodstil. Opperste concentratie. De een tekent op groot 
papier met houtskool. Een ander weer met inkt. Een vrouw tekent in een boek 
met een pen wat toch een potlood is. 

Modeltekenen Tekst: Janske Verhulst
Fotografie: Freddie de Roeck

Wat zie ik nu echt?
Tijdens de pauze heb ik tijd om wat met de tekenaars te kletsen. Ik wijs hen op 
de grote verschillen in hun tekeningen. “Ja, je kunt de tekeningen meteen bij 
iemand plaatsen. Iedereen heeft zo z’n eigen benadering” zegt Frank. 
Frank tekent op grote gele vellen met conté (houtskool) en heeft de kunst-
academie gedaan.  Angela is docent op een paramedische hogeschool en heeft 
derhalve veel verstand van het menselijk lichaam: “maar wat je weet is weer 
niet wat je ziet”. En zo lijkt dit tekenen een studie voor de tekenaars. Kijken, 
kijken en nog eens kijken. Frank: “Om dat wat je weet uit te schakelen vraagt 
de uiterste concentratie”. Iedereen heeft zijn eigen manier om dat vast te 
leggen. Henk, voorheen een schoolmeester,  tekent met Oost-Indische inkt en 
begint altijd met het hoofd. Angela begint (“eigenlijk niet zoals het hoort” zegt 
ze) weer met datgene wat het dichtste bij is. “En het tekenen kun je ook zien 
als een proces,“ zegt Manuela, die momenteel een studie doet op de kunst-
academie in Arendonk, “waarbij je niet bang hoeft te zijn om soms helemaal 
opnieuw te beginnen”. 

Het model neemt zonder overleg telkens een nieuwe positie in.  
Wordt dit vooraf bepaald? “Nee,” zegt Frank: ”de modellen kiezen die zelf. 
Pas als ze te symmetrisch poseren grijpen we even in. Maar bij model Josh is 
daar geen sprake van”. Het model Josh doet dit werk al sinds 1995. Bij deze 
groep is hij nu voor de derde en de laatste keer. Het is wel bijzonder als je op 
zoveel verschillende manieren wordt vastgelegd. Hij komt zichzelf nog wel eens 
tegen in een woonkamer boven de bank. “Dat is het leuke ervan. Ondanks dat 
je anoniem bent, ben je toch bekend.”

Normaal zijn ze met achten. Vandaag met z’n vieren. In deze club heeft 
iedereen een taak. De een zorgt voor de modellen, de ander zet de 
spullen klaar. Een tekenaar doet de financiën.  Dan is er weer iemand die 
voor de ruimte zorgt etc.  Het modeltekenen is in principe voor iedereen 
toegankelijk. Echter, acht tekenaars vinden zij de limiet. 
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Gezocht: wijkreporters!
Koningshaven TV is op zoek naar wijkreporters (m/v) uit alle 
leeftijdscategorieën van jong tot heel erg oud! 
Wijkreporters zijn buurtbewoners die in het bezit 
zijn van een smartphone met videocamera en het 
leuk vinden om korte filmpjes (60 sec) te maken 
van gebeurtenissen in de wijk. Zij zijn van nature 
positief ingesteld en filmen op eigen initiatief bij 
buurtactiviteiten/gebeurtenissen waar zij zelf 
bij aanwezig zijn. Soms ontvang je tips om een 
bepaalde gebeurtenis te bezoeken. Wijkreporters 
worden niet met wekelijkse vergaderingen belast. 
Zij zijn de ogen van de wijk en maken filmpjes 
die ze delen met de redactie.

Vind jij het leuk om af en toe een filmpje te maken maar heb je 
hulp nodig om het te verzenden/bewerken/uploaden? 
Stuur dan een mail naar willemvandevoort@contourdetwern.nl of 
bel wijkcentrum Koningshaven via 013-5425729.

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. 

14% van al het eten dat wordt gekocht, wordt weggegooid. 
Eten dat nog goed is, maar gewoon over is omdat er te veel 
gekookt of gekocht is. Dat kan anders, vindt Nicole Bax. 
Ruim 2800 leden heeft de facebookpagina ‘Tilburgs Kliekjes Doorgeefluik’ nu. 
Nicole Bax, wonende in de Mechtildisstraat, is zelf actief lid van het eerste uur. 
“Sigrid was de groep begonnen in 2014. Ik vond het een mooi initiatief en 
plaatste zelf vaak eten op de site. En na een tijdje ben ik Sigrid gaan helpen 
als medebeheerder van de site. Sinds kort is zij ermee gestopt en doe ik het 
samen met Daphne.” 

Want weggooien is sunt!

Eten over
Hoe het werkt. Nicole: “Het is heel 
simpel. Je hebt eten over, maakt 
er een foto van en zet die op de 
site. Je zet er wat extra informatie 
bij, bijvoorbeeld of het gekruid is 
of halal. En in welke omgeving je 
woont. Iedereen die het wil hebben, 
kan reageren. Via een privébericht 
spreek je dan verder samen af.”

Voedselverspilling
De site is niet speciaal opgezet voor 
mensen met een kleine beurs. Het 
doel is om voedselverspilling tegen 
te gaan. “We vragen niet naar je 
inkomen als je lid wilt worden. 
Iedereen kan lid worden. En de weg-
gever bepaalt naar wie het toe gaat”, 
vertelt Nicole.

Regels
Op de Facebookpagina van het Tilburgs Kliekjes Doorgeefluik staat: 
‘Blijf gul, respectvol en lief voor elkaar zoals we het hier gewend zijn. 
Verkopen en ruilen is in deze groep niet toegestaan. Gratis moet het zijn, 
dat is absoluut een voorwaarde.’  
Hoe dat in de gaten gehouden wordt? Nicole (lachend): “Ja, door ons dus. 
De meldingen op onze telefoons gaan de hele dag door.” 

Ingrijpen
Af en toe moeten ze wel eens ingrijpen. Mensen krijgen dan een waarschuwing. 
Bijvoorbeeld als ze gezegd hebben iets op te halen en dan niet komen opdagen. 
Als dat vaker gebeurt, worden ze geblokkeerd. Nicole: “We willen het wel leuk 
en gezellig houden.“

Sociaal gebeuren
En gezellig is het. Nicole vertelt dat er echte vriendschappen tussen mensen 
ontstaan. Dan komt iemand iets ophalen en wordt hij of zij binnengevraagd voor 
een bakkie. Of iemand post dat ze pannenkoeken gaat bakken en vraagt: ‘Wie 
komt er eten?’ En met kerst gingen mensen elkaar spontaan uitnodigen voor een 
maaltijd. Nicole: “Dat vind ik nog het mooiste van de groep, dat het een sociaal 
gebeuren is. Mensen die al jaren een paar deuren bij elkaar vandaan wonen, 
komen ineens bij elkaar over de vloer.” 

Maar dat hoeft dus niet. Er zijn ook genoeg mensen die de haler niet binnenla-
ten. Die geeft dan aan de deur het meegebrachte bakje af, de deur gaat dicht en 
weer open met het gevulde bakje.

Vieze asbak
Er worden ook geintjes gemaakt in de groep. “Wij doen daar zelf ook aan mee, 
hoor”, vertelt Nicole. “Dan post iemand een foto van een pan met eten en staat 
er een asbak achter met peuken erin. Beetje ranzig natuurlijk. Dan reageren wij 
met: ‘Interesse in de asbak.’ Zo weet de weggever ook meteen dat het niet echt 
hygiënisch is, zo’n asbak op het aanrecht.”

Kletskes
Af en toe worden ze gesponsord. Een bedrijf dat kerstpakketten over heeft. Of 
de visboer die te veel heeft ingekocht en van zijn waar af wil. 

Vanwege het grote succes zijn de dames een half jaar geleden het 
Tilburgs Kletskes Doorgeefluik begonnen. Kletske staat voor restje 
(voornamelijk drogisterij- en schoonmaakartikelen). Ook die groep heeft al weer 
over de 300 leden.

Beide pagina’s, het Tilburgs Kliekjes Doorgeefluik en het Tilburgs Kletskes 
Doorgeefluik, zijn te vinden op Facebook. 
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Deze vrolijke vriend is op 16 januari 2017 geboren aan 
het Stuivesantplein.
In onze vorige editie stond een oproep: Het geboortebord van Sam was 
meegenomen uit hun voortuin. De ooievaar is gemaakt door de vader van Sam 
en heeft voor het hele gezin veel waarde. Wat een blije verrassing toen bleek 
dat door die oproep de ooievaar weer terug bij Sam en zijn familie is gekomen!

Door dit verhaal ben ik nieuwsgierig geworden naar de baby die bij het bord 
hoort en neem ik contact op met papa Michel en mama Ilse. ‘Sam is echt een 
cadeautje’ vertelt Ilse. ‘We hebben al twee dochters, Vera van zeven en Emma 
van vier, en vinden het zo leuk dat we er nu een jongen bij hebben. Sam is 
een echte doener, lekker druk met zijn armen en benen. Hij vindt zijn zussen 
geweldig en zij hem.’ Vera en Emma hebben de zwangerschap bewust mee-
beleefd omdat ze al wat ouder zijn. Ze zijn heel enthousiast over Sam. ‘Soms 
ietsje te enthousiast’ lacht Ilse. 

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

Sam slaapt het liefst op zijn buik 
en gaat dan zijn hele bed door. Hij 
speelt graag op een kleed met zijn 
konijn en sleutelbos, luistert naar 
verhalen en liedjes, is het liefst bij 
de meiden in de buurt en begint al 
flink te brabbelen. ‘We zijn nu aan 
het oefenen met hapjes. Fruit vindt 
hij lekker maar voor wortel haalt hij 
zijn neus nog op, maar dat komt wel 
als hij wat ouder is.’

En de ooievaar? Die is veilig opge-
borgen en wacht tot Michel en Ilse 
opa en oma mogen worden. ‘Het 
bord is wel wat beschadigd terug-
gekomen maar we zijn erg blij dat hij 
terug is.’

Foto: Jan Nieuwstad
Tekst: José de Jonge

Nicole Bax
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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

1 september a.s. sluiten de deuren van het asielzoekerscentrum 
Jozefzorg in de Kruisvaardersstraat.
Om daar bij stil te staan, was er vrijdag 30 juni een afscheidsfeestje voor de 
huidige bewoners, omwonenden, vrijwilligers en personeel.
Robert Ploeg, communicatiemedewerker bij het COA, legt me uit dat het COA 
bij elke sluiting van een asielzoekerscentrum (azc) zo’n feestje organiseert, 
omdat we niet moeten onderschatten wat het vertrek betekent, voor de buurt, 
voor de middenstand, voor de vrijwilligers, voor de bewoners. 
Uiteindelijk heeft het hier maar 1,5 jaar geduurd, maar sommige locaties zijn 
wel 20 jaar in gebruik. Als een azc dan sluit, vertrekt er voor sommige 
vrijwilligers een deel van hun leven.

Taalonderwijs
Dit proef ik ook in het enthousiasme waarmee vrijwilliger Ton van Diessen mij 
vertelt over de vorderingen van Homa met haar Nederlands. Ton meldde zich 
1,5 jaar geleden bij de noodopvang aan de Cobbenhagenlaan. Als gepensio-
neerde leraar wilde hij graag helpen bij het taalonderwijs. De afgelopen periode 
hielp hij Homa haar Nederlands verder te verbeteren. Hij steekt zijn trots niet 
onder stoelen of banken. Mooi om te zien. Homa zelf is nog niet tevreden over 
haar Nederlands. Ze wil vooral beter leren schrijven. Waarom? Om haar verhaal 
met de wereld te delen. Als ik haar daar naar wil vragen, worden we onderbro-
ken door locatiemanager Harald die het officiële gedeelte aankondigt. 

Journalistieke strip
Op het podium volgt een interview met Julius Calis en Youssef*. Julius wilde 
1,5 jaar geleden de nieuwe bewoners van Tilburg voorstellen en kwam in 
contact met Youssef. Youssef wilde zich graag voorstellen aan het nieuwe land 
waar hij terecht was gekomen. Samen besloten ze zijn verhaal te vertellen in 
wat Julius een journalistieke strip noemt.  Deze strip is ook de basis van de 
reizende expositie die vandaag op dit feestje wordt tentoongesteld. Het is een 
indrukwekkend verhaal.** De papieren versie vindt gretig aftrek bij de bezoe-
kers. Youssef vertelt dat het nu goed met hem gaat, hij heeft nu een eigen 
woning, maar mist de gezelligheid van Jozefzorg soms wel.

Na het interview spreekt Harald zijn dank uit aan een indrukwekkend rijtje 
organisaties en vrijwilligers dat bij azc Jozefzorg betrokken is geweest. Dat is 
inderdaad wel een feestje waard.

Trots op Tilburg
Daarna is het woord aan onze burgemeester. Hij neemt ons mee terug in de 
tijd. Hij herinnert zich de roerige discussie rondom de opvang zo’n 1,5 jaar 
geleden. Het was ook veel gevraagd van de buurt, zegt burgemeester Noor-
danus, maar wel voor een goede zaak: het helpen van mensen in nood. Hij is 
trots op Tilburg en haar bewoners, die hun ruime hart hebben getoond. Maar 
het is niet af met de sluiting van Jozefzorg, zo zegt hij. We staan met zijn allen 
voor de uitdaging onze nieuwe stadsgenoten te blijven betrekken bij onze 
maatschappij.

En dan is het officiële gedeelte voorbij en begint de goed verzorgde barbecue. 
Ook de frietjes van de frietkraam vinden gretig aftrek. Inmiddels ben ik Homa 
helaas uit het oog verloren. Ik had nog graag haar verhaal gehoord. Ik hoop 
dat het haar lukt haar verhaal op een dag op papier te zetten. 

Naar school
En er zijn nog zoveel verhalen te vertellen. Basisschoollerares Pleun kan daar 
over mee praten. Zij is één van de leerkrachten op de basisschool voor kinde-
ren uit het azc. Alle kinderen kennen haar. En zij kent alle kinderen. Gelukkig 
voor haar kan ze mee naar de azc-school in Oisterwijk. 

“Het is allemaal niet zo 
spannend als het lijkt” Beeldmateriaal:

COA

Gastschrijfster:
Christel Weber

Want niet iedereen heeft inmiddels een plek gevonden. “Mama” bijvoorbeeld. 
Hier bevallen van haar jongste kind, een schattig peutertje met donkere ogen 
en dito krullen. Ziek geworden van het zeewater dat ze binnen heeft gekregen 
bij de boottocht. Maar nog altijd in afwachting van een antwoord van het IND, 
omdat ze niet uit Syrië komt, maar uit Irak. En dus verhuist ze in september 
met haar gezin niet naar een eigen woning, maar naar het azc in Oisterwijk. 
Tenzij er eerder antwoord komt van het IND. Ik hoop het! 

Toch bijzonder, zo’n afscheidsfeestje dat geen afscheid is. 

Onderweg naar huis ben ik net als burgemeester Noordanus trots op mijn stad. 
Want hoewel Robert Ploeg gelijk heeft als hij zegt dat de komst van zo’n azc 
vaak niet zo spannend is als het lijkt, moet je het toch maar doen. En Tilburg 
deed het.

*Youssef is niet zijn echte naam
** zie http://julescalis.nl/gevlucht-refugee
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Duidelijk is het wel. Van welke richting je de stad ook binnen 
komt, de open deur: “Tilburg, je bent er”, lacht je van het 
‘welkom’–bordje tegemoet. De T van Tilburg in het wit, 
vetgedrukt, in een rood vierkant.
Pure luiheid, of gebrek aan inspiratie? De verantwoordelijke citymarketeer 
zal achter een praktisch leeg beeldscherm gezeten hebben. “Tilburg”, stond er 
bovenin. De deadline naderde, de cursor knipperde vol verwachting achter de 
naam van onze stad. Wachtend achter de zeven letters die nu op het scherm 
stonden.  

Maar er kwam niet meer. Het werd zelfs nog minder, nadat de backspace 
de i, l, b, u, r en g had weggegumd. 
T.
Daar moet Tilburg het mee doen.

Na bijna vijf jaar aan de elementen te hebben bloot gestaan 
krijgt de ark in de Piushaven een opknapbeurt. 
Eigenaar Rob Ammersdorffer besluit niet langer een huurder te zoeken die het 
unieke object een nieuw leven wil geven. Hij neemt zelf het initiatief en gaat 
een mooi plan proberen te verwezenlijken.

De ark van Pius

De T is op zich een krachtige letter. 
Het lijkt iemand uit te beelden die 
aan een kruis is genageld, na eerder 
te zijn onthoofd. Beetje akelig beeld, 
maar gelukkig worden de voltooid 
deelwoorden ‘genageld’ en ‘onthoofd’ 
vervoegd met een ‘D’, in plaats van 
een ‘T’.

Over taalkunde gesproken: één van 
de twee theorieën is dat de T van 
Tilburg verwijst naar de Tilia, latijn 
voor Lindeboom. 
U weet wel; de boom die tot 1994 op de Heuvel stond, en daarna met stam + 
t is gekapt. Beetje brutaal om dan twintig jaar na dato te gaan dwepen met 
uitgerekend díe letter T? 

Maar ja: citymarketing. Die T komen we steeds vaker in het Tilburgse tegen. 
Geen ontkomen aan. Vlaggenmasten bij het station; de T wappert er fier op het 
doek. Het Tilburgse Stadmagazine, natuurlijk: dat heet ‘de T’. Een cultureel 
festival? We noemen het TilT (dubbel T), sportcentrum T-kwadraat (vul zelf 
maar in), en dan nog een greep uit een aantal typische Tilburgse alliteraties; 
Tilburg Talent Square, Tilburg Ten Miles, Tilburg Trappers…

‘t Hek lijkt van de dam,  de T in je Tilburgse sTroT geduwd. 
Zo stonden er in maart een aantal enorme T’s op de Heuvel, gebouwd van 
bamboe en doek, verwijzend naar de sfeergebieden die onze stad rijk is. In één 
van die sfeergebieden ging ik een kledingwinkel binnen. Tilburg textielstad, je 
weet zelf! 
Ik wilde een rui en een shirt. Even later kom ik buiten met een Trui, …en een 
T-shirt.
Tjongejonge, hoe kom je erop?  
Ik begin een beetje te verlangen naar T-deletie. T-deletie is een term waarbij in 
dialecten de letter T juist wordt weggelaten. U ken da wel, of nie?
Neem een stad die al die krampachtige citymarketing niet nodig heeft. 
Utrecht bijvoorbeeld. Of beter gezegd: “Utreg”, als we die rasechte Utrechtse 
comédienne Ineke Schouten mogen geloven. 

Enige jaren geleden stond er een mooi, kritisch artikel over de Tilburgse city-
marketing in de Univers, de onafhankelijke nieuwswebsite van Tilburg Univer-
sity. 

Weet u nog hoe die universiteit vroeger heette? Die laatste, derde letter achter 
de K. van Katholieke en de U. van Universiteit? Uitgerekend één letter was 
taboe:

…de T, van Tilburg.

Tekst en fotografie: Luc Houet

Exclusief of niet
Het plan is om van de ark opnieuw een eyecatcher te maken met de naam 
‘Boot 13’. Bij Boot 13 kun je rond koffietijd terecht voor bijzondere koffie. 
Je kunt vervolgens blijven zitten voor 
een lunch met verse producten. In 
de avond serveren ze bij Boot 13 
borden eten die er exclusief uitzien.
En als je dat op hebt, mag je nog 
wat uitbuiken onder het genot van 
een borrel. Dit alles gebeurt in een 
relaxte omgeving met loungebanken 
en lage stoelen óf op het nieuwe 
drijvende terras aan de zuidzijde van 
de ark natuurlijk. 

En nu komt het mooiste van alles: 
de enthousiaste eigenaar van Boot 
13 gaat voor dit alles normale prijzen 
vragen. Wat kunnen we ons nog 
meer wensen?

Sceptisch of niet
Wanneer ik bovenstaande teruglees 
bemerk ik een sceptische ondertoon 
bij mezelf. Dat klopt ook wel eigen-
lijk. In situaties als deze ben ik van 
het soort: eerst zien, dan geloven.

Opgetogen
Maar het gevoel dat overheerst, na 
mijn bezoek aan de informatieavond 
bij Boot 13 in wording, is opgetogen-
heid. Ik ben blij dat er weer leven 
op de spookboot komt. Weer een 
nieuwe weerspiegeling in de haven. 

Het lijkt me gezellig dat terras op 
het water. Ik wens daarom Rob 
Ammersdorffer veel succes met 
alles wat hij van plan is met de ark. 

Maak er wat moois van!
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Tilburg begint met een T, 
en dat zullen we weten ook. Tekst: Erik Bienefelt
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