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Fotografie
Janske Verhulst

Wie zijn de drijvende,
fotograferende en
schrijvende krachten
achter deze wijkkrant?
Onze fotograaf Ans lijkt
het een goed idee om
te horen wat Niels te
vertellen heeft.
Deze wijkkrant kwam
zo’n vijf jaar geleden op
Niels zijn pad. Met zijn
achtergrond als grafisch
vormgever pakte dit voor
de krant goed uit; Niels
leeft zich elk kwartaal uit
en geeft de krant een fris
uiterlijk.

Luc Houet

Toon van Kaam

Vormgeving - eindredactie

Fotografie: Ans Beerens

José de Jonge

Berucht aan het werk
Niels woont al 12 jaar in de wijk samen met Fleur en zijn twee schatten
van kinderen Dara en Hugo. Vroeger wilde hij al ondernemer worden en
zo geschiedde. Met zijn studies in de logistiek, marketing en grafische
vormgeving heeft hij twee bedrijven opgezet.
Zijn bedrijf Berucht Project verzorgt de complete inrichting en stoffering
van interieurprojecten. Denk aan bijvoorbeeld de inrichting van een
complex voor buitenlandse studenten.
Als grafisch vormgever heeft hij Berucht Ontwerp opgezet.
Je vindt zijn werk onder andere bij Heaven’s kitchen en Villa Pastorie.
Lowlands met de camper
In de vorige wijkkrant heb ik onze fotograaf Ans Beerens geïnterviewd.
Zij heeft een vraag aan Niels: ‘Welk festival staat nog op je lijstje om te
bezoeken?’. ‘Daar hoef ik niet lang over na te denken’ zegt Niels.
‘Down The Rabbit Hole en Lowlands met mijn eigen camper’.
Voor mij klinkt dit als haalbaar, het zijn Nederlandse festivals.

Coördinatie - eindredactie

Tekst

Tekst

Freddie de Roeck

Fotografie

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

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

De volgende krant
De volgende Wijkkrant Koningshaven verschijnt in het weekend van
26 januari 2018. De deadline voor kopij en advertenties is op 2 januari.

Contact - website
Op onze website wijkkrant.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

Waarom staan deze zo hoog op je verlanglijst? ‘Op Down The Rabbit Hole
ben ik nog niet eerder geweest, die lijkt me gewoon erg leuk om eens
mee te maken. Lowlands heb ik al vaker bezocht en heb ik echt leuke
herinneringen aan’.
Vertel! ‘Toen Fleur 36 weken zwanger was van Dara werd ze opgenomen
in het ziekenhuis. Maar ja, ik wilde graag naar Lowlands. Fleur werd
ontslagen en ik vertrok. Met de telefoonnummers van alle taxicentrales
in de buurt en genoeg cash op zak sjeesde ik naar Biddinghuizen. Net op
tijd om het optreden van The National mee te maken.
Dara is dat weekend braaf blijven zitten en is een paar dagen erna
geboren. Ik zou echt graag nog een keer gaan. Alleen gaat het slapen in
een tentje me niet meer zo goed af. Daarom de wens om met mijn eigen
camper te gaan. Nu alleen die camper nog….’
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 Hans.
Ik weet dat hij graag concerten bezoekt en daar ook fotografeert.
Hij heeft ooit foto’s van Mick Jagger gemaakt. Ik ben benieuwd welke
artiesten op zijn verlanglijst staan om te fotograferen.’

U heeft besloten om op
vakantie te gaan en deze
moet perfect zijn...
U bent het internet aan het doorspitten, maar
u komt er niet uit! Geen zorgen! Vertel mij uw
wensen en ik verzorg uw reis van begin tot eind.
Ik ben uw persoonlijke reisadviseur.

Kim Bosmans - van der aa
traVel coUnsellor
Van de Coulsterstraat 47
5021 BK Tilburg
t 06 4933 6151
e kim.bosmans@travelcounsellors.nl
W travelcounsellors.nl/kim.bosmans
kvk 64223396
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Tekst en fotografie: Luc Houet

Op de foto’s zie je het eind van de (Korte) Heuvel. Honderd jaar
geleden stond daar een herberg met de naam Belle Vue, wat
‘mooi uitzicht’ betekent. Logisch om te denken dat die naam
sloeg op het uitzicht dat je vanuit het café op de Heuvel had.
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Van de straat geplukt
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Tekst: Janske Verhulst
Fotografie: Ans Beerens

De eerste zaterdag van september en het is schitterend weer.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de dame achter de toog zorgde voor het belle
vue van haar klanten. De herberg stond op de punt waar de St. Josephstraat
(voorheen Oisterwijksebaan) en de Tivolistraat (daarvoor Bosscheweg) bij
elkaar kwamen op de Heuvel. De spitse punt die door die straten ontstond,
deed denken aan een pijl. Café Belle Vue stond ook wel bekend onder de
naam: De Pijl. Sterker nog, de herberg heeft die naam ook gedragen voordat
het Belle Vue werd.

Wanneer Ans en ik met onze wandeling willen beginnen, zien we al meteen
een koppeltje romantisch op een bankje aan de haven zitten. Het zijn Tugce
en Ersin. Maar het is geen stelletje hoor! Ze zijn goede vrienden. Ersin en
Tugce zijn allebei studenten. Ze wonen niet in deze wijk maar gaan vaak
naar dit plekje. Ze vinden het hier zo vredig!

Foto: Regionaal archief Tilburg
Inmiddels is een appartementencomplex verrezen op de punt van de pijl.
Ik kan me voorstellen dat je vanuit je appartement daar een prachtig zicht op
de Heuvel hebt. Ik weet wel zeker dat dat niet de enige reden is om het
complex de naam ‘Belle Vue’ te geven.

Als we van de Catamaranstraat richting Kotterstraat lopen (hoe heet dat
straatje eigenlijk?), komen we twee vrolijke meiden tegen. Het zijn Sofie en
Rosa. Ze komen net van de markt en van de PortAgora. “En, hebben jullie
nog iets gekocht?” Dat hadden ze wel. Bij PortA gora tweedehands kleding en
op de markt wierook en van die gele en groene anijsbrokken (hoe heten die
nou toch eigenlijk?).

van de Braak & Maas
fysiotherapie
Specialismen:
Fysiotherapie

Manuele therapie

Dry needling

Etalagebenen

Taping tegen hooikoorts

Geen verwijzing van huisarts nodig
Valt onder de aanvullende verzekering
013 5420685

Medical taping

COPD

Revalidatie na operatie of beroerte

Gratis parkeren voor de deur

Prinsenhoeven 36

Geriatrie fysiotherapie

Contracten met alle
verzekeringsmaatschappijen
Aangesloten bij Claudicationet
en Parkinsonnet

info@vdbraakenmaas.nl

www.vdbraakenmaas.nl

Dit zijn Loe en Daniël. “Hoe gaat de verkoop?”. “Best wel goed hoor”
zegt Loe. “Maar de opbrengst is niet voor onszelf,” fluistert Daniël
geheimzinnig… “Wij geven alles aan de Panta Rhei voor Matapalga.”
Nou dat is super van jullie! Dan koop ik meteen een boek. Succes!
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Week van de Opvoeding
In de Week van de Opvoeding
(2 tot en met 8 oktober)
organiseerden GGD Hart voor
Brabant en ons Kindereiland
een leuke activiteit in
Jeruzalem.

Renovatie buurthuis Jeruzalem
De plannen voor een vernieuwd buurthuis Jeruzalem zijn bijna
definitief. Op korte termijn zetten we onze handtekeningen
onder de afspraken die we met de gemeente hebben gemaakt.
Sociaal werker Jacoline Pijl: “Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over de nieuwe
inrichting van het gebouw. Maar ook over de wensen waarmee rekening moet
worden gehouden bij het vernieuwen. Dit proces vraagt veel overleg en voor
sommige mensen lijkt dit onnodig veel gepraat. Maar met een zorgvuldige voorbereiding en goede afspraken verloopt de verbouwing ook stukken soepeler.”

Binnen het thema ‘Buiten de lijntjes’ was er een lunch voor kinderen
en ouders, gaf de GGD voorlichting
en maakten de kinderen gezonde
traktaties. Ook deden ze aan ‘action
painting’ en speelden ze bij het
Kindereiland. We kijken terug op een
geslaagde middag met enthousiaste
deelnemers!

Keuken
In het buurthuis komt ook weer een keuken, zodat er allerlei gezellige én
lekkere activiteiten kunnen worden georganiseerd. Jacoline: “Bij kinder
activiteiten kan straks echt worden gekookt en het biedt ook mogelijkheden om
een wijkrestaurant op te starten. Enkele wijkbewoners hebben al aangegeven
het leuk te vinden om dat te organiseren en we zijn ook al in gesprek met
Resto-013. Zij zorgen al in verschillende wijkcentra voor lekkere en betaalbare
maaltijden en kunnen de vrijwilligers ondersteunen bij de organisatie.”

Inrichting
Nu de plattegrond en het programma van eisen zo goed als definitief zijn,
wordt er ook nagedacht over het interieur. Moet het een soort huiskamer van
de buurt worden? Of toch meer de uitstraling van een oude bruine kroeg
krijgen? Tijdens de buurtavond op 13 oktober liet de werkgroep Buurthuis
alvast enkele sfeerbeelden zien.

De Parel: buurthuis tijdens de verbouwing

Ga jij aan de slag in een wijkcentrum?

Door de verbouwing gaat buurthuis Jeruzalem zo’n half jaar dicht.
In die periode worden activiteiten op een andere plek ondergebracht.
Jacoline: “Sommige grote activiteiten gaan naar wijkcentrum Koningshaven,
maar in Jeruzalem kunnen we gelukkig ook gebruikmaken van De Parel.
In overleg met de huidige gebruikers zorgen we ervoor dat er een ontmoetingsplek blijft in de buurt, maar dan net even anders. In De Parel staan bewoners
aan het roer, wij ondersteunen alleen waar nodig. Het is een vorm van beheer
die we ook in het vernieuwde Jeruzalem willen realiseren.”

Voor de wijkcentra Jeruzalem en Koningshaven zoeken we
vrijwilligers voor het beheer.

Wil je meer weten over de verbouwing van jouw buurthuis of
misschien wel een handje helpen?

Spreekt jou dit aan?

Neem dan contact op met Jacoline via jacolinepijl@contourdetwern.nl
of 06 129 36 859.

Mantelzorg doe je samen!
10 november is de landelijke Dag van de Mantelzorg.
In het hele land worden activiteiten georganiseerd om mantelzorgers in het
zonnetje te zetten. In de gemeente Tilburg doen we dat zelfs van 6 tot en met
12 november. Een hele Week van de Mantelzorg dus!
Je bent mantelzorger als je langdurig zorgt voor bijvoorbeeld een familielid,
een vriend of de buurman. Zo’n drie miljoen Nederlanders zorgen vanuit een
sociale relatie voor een ander. Voor deze mensen is dit vaak vanzelfsprekend
maar eigenlijk is het heel speciaal.
De Week van de Mantelzorg is meer dan activiteiten alleen. We laten mensen
zien wat het betekent om mantelzorger te zijn. En hoe je mantelzorgers kunt
ondersteunen zodat zij er niet alleen voor staan. Niet voor niets is ‘Mantelzorg
doe je samen!’ het landelijke thema dit jaar.
Op www.contourdetwern.nl/mantelzorg vind je alle informatie over de
mantelzorgondersteuning van ContourdeTwern.
Je treft daar ook de activiteiten die in Koningshaven en omgeving worden
georganiseerd tijdens de Week van de Mantelzorg.
Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met mantelzorgconsulent
Willeke Sloot via willekesloot@contourdetwern.nl en06 34 62 30 64.

Als vrijwillige beheerder maak je deel uit van een enthousiast team en zorg je
dat de dagelijkse gang van zaken in het wijkcentrum op rolletjes loopt.
Je staat er midden in de samenleving, leert nieuwe mensen kennen en doet
veel ervaring op. De mogelijkheden om aan de slag te gaan zijn divers:
van een paar uur per week tot vaste avonden of juist als oproepkracht.
We gaan daarbij uit van jouw mogelijkheden en wensen.

Heb jij gastvrijheid hoog in het vaandel, vind je het leuk om achter de bar te
staan, onze klanten (telefonisch) te woord te staan of zorg je dat de zalen
tiptop in orde zijn? Neem dan contact op met centrumcoördinator Martin
Schaap via martinschaap@contourdetwern.nl of 013 542 57 29.

Gezondheidscentrum Piushaven
Sociaal werkers van ContourdeTwern
houden spreekuur in het Gezondheidscentrum Piushaven op dinsdag en
donderdag van 9.00 tot 10.30 uur.
U kunt tijdens deze spreekuren altijd
vrijblijvend binnenlopen voor informatie en advies, bijvoorbeeld over zorg,
welzijn en ontspanning (voor ouderen),
mantelzorgondersteuning en hulp bij
problemen in het dagelijks leven.

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

Prinsenhoeven 24, 5017 GC Tilburg
GHCpiushaven@contourdetwern.nl
013 549 86 46 (AdviesPunt)
www.contourdetwern.nl
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Tekst: José de Jonge
Fotografie: Hans van Dongen

Voor deze rubriek gingen we dit keer op bezoek bij een grijze
roodstaart papegaai. Sakir (vernoemd naar een Turkse komiek)
is de naam en hij/zij woont al 11 jaar bij Marian de Cock en
haar gezin aan het Anton van Rijenplein.
Hij/zij?
Marian: “Ja, het is heel moeilijk te zien bij een papegaai of het een mannetje of
een vrouwtje is. En omdat Sakir nooit bij de dierenarts komt, weten we het nog
steeds niet. We hebben hem al vanaf dat hij een paar weken was. Layla heeft
hem via Marktplaats gevonden. Maar we zeggen altijd ‘hij’ en ik spreek hem
aan met ‘jongen’. Ik klets ook de hele dag tegen hem.”
Sakir woont in een druk, gezellig gezin dat bestaat uit Marian, haar dochter
Leyla, schoonzoon Mustafa en hun 3 meiden Esenay van 7, Ilayda van 6 en
Miray van 3 jaar.

Duivenpoep
Marian is van huis uit vogels gewend, dus de keuze voor een papegaai was
niet zo vreemd. Haar vader hield duiven en vinken. Hij was een echte vogelliefhebber. Marian: “Mijn vader ligt begraven op de begraafplaats aan de Sint
Josephstraat en wat wonderlijk is, er ligt altijd duivenpoep op zijn graf.”
Maar Sakir dus. De hele tijd dat we er zijn, houdt hij ons in de gaten.
“Hij weet dat we over hem praten, he jongen?” zegt Marian en ze geeft hem
een rode peper. Schijnt goed voor hem te zijn. Hij peuzelt hem met plezier op.
Een rode peper!

Moslim
Ja, hij kent de kinderen bij naam. Als ze ’s morgens de trap af komen, hoort
hij aan het loopje wie wie is. “Esenay, Esenay!” roept hij dan. En hij bidt in het
Turks, vertelt Marian. “Ja, dat heeft Mustafa hem geleerd.” Een moslimpapegaai
dus. “Wij zijn een moslimgezin, dus Sakir eet net als wij geen varkensvlees.
Maar af en toe een lamsbotje vindt hij heerlijk.”
Verder is Sakir gek op frietjes. En op
muziek. Marian: “Als ik de radio aanzet, gaat ie schudden op de muziek
en meeschreeuwen. We laten ook
altijd muziek aan als we weggaan.”
Sakir komt nooit uit zijn kooi. Hij kan
hem zelf openmaken. Soms doet hij
dat, dan springt hij even op de tafel,
maar verder gaat hij niet. En al snel
gaat hij uit zichzelf weer terug in
zijn kooi. Als het lekker weer is, zet
Marian hem met kooi en al buiten.
Hij is dol op zonnen. En als hij eenden hoort, gaat hij hard meekwaken.
Papegaaien eten vooral zaden, noten
en fruit. Zo ook Sakir. Hij is nu 11
jaar, nog een kind eigenlijk, want
papagaaien kunnen net zou oud
worden als mensen. In de tijd dat we
er zaten, heeft hij niet gepraat, ons
alleen maar in de gaten gehouden.
“Als jullie straks weg zijn, begint hij
weer”, zegt Marian.

in de
Jouw huisdier
rant?
volgende wijkk
s een
Stuur dan een
berichtje naar
wijkkrant@
.eu
koningshaven

Tel: 013 762 06 20
www.kinderstadtilburg.nl/pantarhei
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Wat is de voornaam van de
nieuwe havenmanager?
		
-> Eerste letter
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Wat is de voornaam van de
‘kattenwandelaar?
		
-> Tweede letter

Wat is de voornaam van deze
wijkbewoner?
		
-> Eerste letter
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6
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Hoe heet deze baby?
		
		
-> Eerste letter
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Winnen?
Stuur uiterlijk eind november je
antwoord (samen met je naam,
adres en tel.nr) naar wijkkrant@
koningshaven.eu en maak kans
op een waardebon van Doncurado ter waarde van €20,-

Wat is de achternaam van
Beewee?
		
-> Tweede letter

Hoe heet deze papegaai
		
		
-> Laatste letter

Wat is de achternaam van de
spreker bij het Wijkcafé?
		
-> Laatste letter

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

Vertrouwd

Leen Bakker

AaBe Fabriek Tilburg

Gewoon goed

Verrassend anders

AaBe-straat 27
5021 AV Tilburg | 013 - 5801227

www.leenbakker.nl

Advies op maat

ÓÓK Leen Bakker

Service
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De visboer van Fatima

7
Tekst & fotografie
Anne-Marie van der Gouw

Elke vrijdagmiddag zetten Herman (53) en Thanja (52) Rijsdijk
hun viskar op de hoek Fatima-/Kruisvaardersstraat.
In de periode van acht jaar dat ze hier wekelijks staan, hebben ze vast een
goed beeld gekregen van de wijk. De hoogste tijd om een praatje te maken
met de visboer en zijn vrouw.

Hot en not

Grietje Smit is de gelukkige winnaar van de cadeaubon van Doncurado. Gefeliciteerd!

Herman zit ruim 33 jaar in de vis, en kan dus vast vertellen of klanten nu
andere bestellingen doen dan vroeger. “Jazeker,” zegt Herman, “kibbeling is
helemaal hot, maar ook roerbakschotels, gamba’s en salades worden tegenwoordig veel verkocht. Hollandse Nieuwe is uit. Ik vrees dat de verkoop ervan
elk jaar verder terugloopt.”

Gevaarlijk kruispunt

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

Fotografie: Hans van Dongen

De wijk is de laatste jaren flink onder handen genomen. Straten werden vernieuwd, winkelcentrum AaBe kwam erbij, er kwamen asielzoekers in Jozefzorg.
“De wijk ziet er beter uit, maar dit kruispunt is er niet veiliger op geworden. De
bijna-ongelukken zijn niet te tellen,” aldus Herman.

Sinds 15 juni 2017 is onze wijk weer een gezellige meid rijker.
Pleun is het eerste kindje van Laura en Pepijn en zij zijn er
dolblij mee.
‘Ze is zo gezellig’ vertelt moeder Laura. ‘Pleun huilt bijna nooit, behalve als ze
moe is of honger heeft. Dan weet ze overigens meteen goed aan te geven wat
ze wil, er zit genoeg pit in! Verder is ze een tevreden meisje. Ze eet goed en
groeit als kool.’ Heeft ze speelgoed waar ze blij van wordt? ‘Wat ze leuk vindt
zijn de handpoppen die we voor haar hebben. Daar gaat ze tegen brabbelen en
voert er al hele gesprekken mee. Het is een echte kletskous, dat is al duidelijk’
lacht Laura.

Klandizie
Ik vraag of het AZC voor extra klandizie zorgde.
Herman antwoordt ontkennend. “Nee, de mensen daar spraken geen Nederlands en herkenden ons eten blijkbaar niet.” Thanja: “Wel kwam er eens een
moeder met kind. Ze had €1,60 bij zich en wilde iets voor de kleine kopen.
Ze kon hiervoor wat gebakken mosselen of kibbeling krijgen.
Het jongetje koos de mosselen, maar toen hij er een in zijn mond stopte,
moest hij bijna kokhalzen. Ik vond het zo zielig, dat ik er achteraan ben gegaan
en ze alsnog kibbeling heb gegeven.”
Laura en Pepijn zijn net terug van hun vakantie naar Frankrijk. ‘Pleun heeft
haar eerste grote autorit er al op zitten en gelukkig ging alles goed. Op vakantie legden we haar in het campingbedje en dan lag ze nieuwsgierig naar alles
om zich heen te kijken’. Pleun slaapt overal maar als ze wakker is dan wil ze er
ook bij horen en niks missen. Laura vertelt: ‘We hebben op vakantie gemerkt
dat ze rustig wordt van de bladeren aan de bomen. Daar ligt ze heel geboeid
naar te kijken. Net als naar de
vlammen van de kachel in het huisje
op vakantie. Dan zat ze in haar
jouw
Vind jij het leuk om
wipstoeltje helemaal te genieten.’
lieve
kleine mannetje of
Zo te horen is Pleun nu al een echte
tonen?
meisje aan de wijk te
levensgenieter: ‘In bad gaan vindt
ze ook al zo heerlijk Daar kan ze bij
e naar
wijze van spreken uren in zitten.
Stuur dan een mailtj
en.eu.
Ze kan al in het grote bad met een
ijkkrant@koningshav
w
t
zitje.’ vertelt Laura. ‘Ze is nergens
en wij wellicht contac
m
ne
an
D
bang voor dus ik denk dat ik binnenmet je op.
kort met haar ga babyzwemmen!’

fysiotherapie
bekkenfysiotherapie
oedeemtherapie
dry needling
Barkstraat 29

013 - 536 49 44

www.fysiotilburg.nl

Het is een komen en gaan van tevreden klanten. Lekkerbekjes, kant-en-klaarmaaltijden en garnalen gaan als warme broodjes over de toonbank.
“De schotels die we verkopen zijn allemaal huisgemaakt,” zegt Thanja.
“We vinden het leuk steeds nieuwe gerechten te bedenken en mensen te
adviseren over de bereiding van vis.”

Twee ons kibbeling en twee haringen
“Hebben jullie een bijzondere klant?” wil ik weten. “Hadden.” zegt Thanja.
“Er kwam hier van begin af aan een oudere man, Dré heette hij, en die haalde
trouw elke week twee ons kibbeling en twee haringen. Uiteindelijk ging hij
dementeren en kwam hij te wonen in woonzorgcentrum Satijnhof. Onder
begeleiding kwam hij daarna toch wekelijks zijn vaste bestelling ophalen. Als
hij wegliep van de instelling, belden ze ons om te vragen of hij al wél geweest
was om zijn vis te halen. Waarschijnlijk is hij inmiddels overleden, want ineens
zagen we hem niet meer.”

De toekomst van de viskar
Tot slot wil ik weten hoe lang de Rijsdijks nog met hun viskar op pad
denken te gaan. “We gaan uit van
10 tot 15 jaar, zowel hier als op onze
andere standplaatsen. Zo vind je ons
eten
dinsdagmiddag op de hoek OerleOok een visje
an
sestraat/Gerard Mercatorstraat.”
de wijk? Dat k
Ik verorber nog gauw een maatjesharing voordat deze niet meer
verkrijgbaar zijn, zet de visboer en
zijn vrouw op de foto, en bedank hen
voor het leuke gesprekje.

in
n 14:15 tot
elke vrijdag va
viskar
18:00 uur bij de
van Rijsdijk.
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De 1e vrouwelijke havenmanager van
Nederland: een primeur voor Tilburg
Tekst: Katrien van Burken

Fotografie: Hans van Dongen

Havenmanager. Dat word je niet zomaar. Daar zijn ‘skills’ voor
nodig. Niet alleen moet je zeebenen hebben en weten wat een
paalsteek is, je moet ook je hart hebben verpand aan het water,
contacten kunnen leggen en het overzicht kunnen bewaren.
En vooral: visie hebben en een verbinding kunnen leggen tussen
ondernemers, gemeente, bewoners, passanten en havenmeesters.
Volgens Michel Deneef, voorzitter van Stichting Havenmeester Piushaven,
heeft Saskia Janssen alles in zich om zich in twee jaar onmisbaar te maken
als havenmanager van de Tilburgse Piushaven. Twee jaar. Dat is de tijdsduur
van de try-out. De gemeente heeft de burgers uitgedaagd om met een plan
te komen het Piushavengebied vanuit één centraal punt te besturen. Stichting
Havenmeester Piushaven werd opgericht en ging op zoek naar een manager.

Havenmanager Saskia Janssen

Thuishaven
Kapitein van het schip werd dus Saskia Janssen. Een stadskind maar opgegroeid op en om het water. Haar familie is dol op zeilen en had hun boot vroeger ’s winters in de Zwaaikom van ‘meneer Kies’ liggen (voor insiders). Saskia
was al eerder havenmeester in Heusden maar is nu wel erg gelukkig dat ze
‘voor het echie’ in Tilburg mag managen. Saskia: “Ik vind het geweldig om dit
in eigen stad te mogen doen. Als ik over het viaduct rijd word ik al blij en wil
ik het liefst altijd stoppen en stilstaan om te kijken. Onze haven geeft me een
gevoel van thuiskomen.”

Welkom
De taken van Saskia zijn omvangrijk. Michel legt uit: “Er was behoefte aan één
aanspreekpunt, ook fysiek. Iemand naar wie je toe kan gaan. Saskia werkt
vanuit het Gemeentelijk Informatiecentrum aan de Piushaven. Ze is de oren en
ogen van de wijk. Ze beheert niet alleen het water op nautisch vlak maar doet
ook veel aan promotie. Het plan is om de passantenhaven professioneler en
gestructureerd te maken, een visitekaartje moet het worden. Toeristen moeten
zich meer welkom gaan voelen en het leuk vinden om wat langer te blijven. Er
wordt bijvoorbeeld ook gewerkt aan een goodiebag voor de passanten. Dit is
aantrekkelijk voor de ondernemers aan en rond de haven, het werft klanten en
zorgt voor meer bekendheid”.






Buitenmens
Saskia is dus de duizendpoot van de haven maar zit niet te regeren vanuit een
ivoren toren. Ze houdt ervan om onder de mensen te zijn en steekt ook de
handen uit de mouwen.
“Toen er in september van dit jaar mogelijk botulisme werd vastgesteld heb
ik eigenhandig een paar dode dieren geruimd, geen probleem. Het is lekker
werken in de buitenlucht. Tevens werd er samen en in goed overleg met de
gemeente snel geschakeld zodat we snel het probleem konden aanpakken.”
Michel is in zijn nopjes met Saskia. “Ze ziet dingen, ze pakt het aan. Saskia
komt in actie.”
Voor wie denkt dat onze havenmanager in de winter lekker onder een dekentje bij de open haard zit te relaxen, die heeft het mis. In de winter worden de
meeste plannen gesmeed en uitgewerkt.
Nieuwsgierig geworden of een brandende vraag?
Een plan of een mooi idee? Zoek Saskia eens op!

TANDPROTHETISCHE
PRAKTIJK BAAK
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.

Jules Baak

Gediplomeerd en ISO 9001 gecertiﬁceerd tandprotheticus

Broekhovenseweg 33
5021 LA Tilburg






 

Baak tandprotheticus

013 - 582 16 00
www.tppbaak.nl

Bel voor een GRATIS adviesgesprek

Voor:
• Nieuwe gebitsprotheses (eventueel op implantaten)
• Reparaties en andere prothetische voorzieningen
Advies hierover? Maak nu een gratis adviesgesprek bij onze praktijk.
Vergoeding via ziektekostenverzekering mogelijk.
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Tilburg, sirkesstad
Tilburg wòrt ooveral in de
wèèreld òngezien as en èchte
kèrmesstad. Mar vruuger waar
in Tilburg et sirkes temeenste
nèt zôo in trèk as de kèrmes.
Op et Stèùvezaandplèèn èn op Den
Bèsterd kwaam en paor keer per jaor
en sirkes te staon.
Èn dè nie allêeneg: Tilburg ha
jaorelang zenèègste sirkesse.
Jan Pigmans begos in 1857 meej et
Jos de Beer
drèsseere van en gèèt. Dè wier al
snèl ötgebraajd meet et drèsseere
van pèèrde, wè teliste ötkwaam tòt de oprichting van, ongelooge waor, en ècht
sirkes. In dieje tèèd waar et Fraans en bietje veul en sjiek-de-friemel- taol.
Dèrrom noemde Jan zenèège vortaon Jean Leonardus èn zen sirkes
‘Cirque du Brabant’. Jean Léonardus overleed in 1925 èn meej hum ok et
Cirque du Brabant.
Veule jaore laoter, in 1984, wier en nuuw Tilburgs sirkes opgericht: Sirkes Mullens.De famielie Mullens zien Tilburg as hullie tèùsstad, waormeej Tilburg wir
en èège sirkes ha.
Sirkes Mullens genoot vural bekèndhèd dur et reegele van kèrstsirkessen in
hêel Neederland. Dèrrom maag Tilburg ok bèst wèl en sirkesstad genoemd
wòrre. Want nòst et bezitte van en èège sirkes kwaame in Tilburg ok reegelmaoteg wèèreldberoemde sirkese op bezuuk. En paor van die beroemde sirkese: Sirkes Barnum èn Baily, Sirkes Rènz, Sirkes Toonie Bòltienie.
Zoas hierboove al gezeej begòs Jan Pigge meej et drèsseere van en gèèt. Dè
drèsseere waar niks aanders asset ònleere van kunststukskes die die gèèt
moes ötvoere op en grôote ronde schaol. Dè ha Jan ammòl afgekeeke van
sirkes Barnum èn Baily toen die wirris en kirke Tilburg òndeej. Toen Jan dòcht
dè zen gèèt klaor waar vur en optreeje begossie gewoon in Tilburg. Et gieng
ammòl verrèkkes goed èn Jan braajde zen optreejes öt nòr Beek.

Op ene kaojen dag besloot et gètje daor in Beek om af te zien van iedere
vörrem van meejwèèrking. Ze blêef dôodgemoedereerd op vier pôote staon
gòllieje. Et lêek wèl ofdèsse op vaastgespèèkerde gummiehakke stond. Jan
perbeerde zo goed as moogelek is öt deeze peniebele staot te koome èn zeej:
“Dè hèk nòg nôot meejgemòkt. In Tilburg doesset aaltij”. Waorop de hêele zaol
in de stèùp laag.
En verballemond optreeje òf iets dèrgeleks roept in Tilburg nòg steeds et
òndènken op aon ‘De gèèt van Jan Pigge’. Aachteraaf gezien waar de staokingsaksie van de gèèt van Jan Pigge et irste prootèst teege sirkesoptreejes meej
lèèvende biste. Teegesworreg isser grôote weerstand teege die optreejes.
Èn dan vural optreejes meej wilde biste.
Et verbieje van die optreejes staoter òn te koome. Daormeej zulle de sirkessen
et moeilek gòn krèège èn meschient wèl gòn verdwèène. Èn Tilburg zal zene
naom as ‘sirkesstad’ gòn verlieze.
Daor komt nòg bè dè et Stèùvezaandplèèn omgebouwd is tot en park.
Ok daor is gin plòts mir vur et sirkes.

Illustratie: Toon van Gisbergen

Maandag:
Di t/m Do:
Vrijdag:

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

Piushaven 22

Zaterdag:
Zondag:

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

www.burgemeesterjansen.nl
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Sportschool
Wijkkrant Koningshaven heeft de
beschikking over een groot aantal fotografen. Stuk voor stuk mensen met een
bijzonder talent voor beeld. Meestal
vraagt de redactie ze om ‘plaatjes te
schieten’ voor bij de artikelen in de
krant. Foto’s in opdracht. Maar al die
fotografen maken in het Koningshavengebied ook vaak foto’s die niet direct
over iets actueels gaan – mooie stillevens, vertederende plaatjes, stijlvolle
prenten die uitblinken door hun fraaie
Beewee Nederkoorn
compositie en kleuren. Foto’s met een
verhaal. Deze keer bekijkt brugwachter
Beewee Nederkoorn een foto die Hans van Dongen maakte.
Voor veel watertoeristen die dit jaar met hun bootje in de Piushaven zijn
geweest zal de foto hieronder een feest der herkenning zijn.
De brug Prinsenhoeven wordt in principe alleen op de hele uren bediend,
dus wie bijvoorbeeld om half drie komt aanvaren zal moeten wachten tot de
brug om drie uur weer gedraaid wordt. Er is voor de bootjes een speciale
wachtsteiger gemaakt, en precies vanaf die steiger is deze foto gemaakt.
De meeste watertoeristen leggen hun bootje aan de steiger en wachten
geduldig op de eerstvolgende brugbediening: “We hebben geen haast, we zijn
op vakantie!”. Maar een enkeling begint te morren: “Moeten we echt nog een
half uur wachten?! Nou, da’s ook niet echt gastvrij, hè?” Totdat ze zien dat de
brug handmatig voor ze opengedraaid wordt. Dan roepen ze je toe terwijl ze
de brug passeren: “Nou snap ik waarom je maar eens per uur draait!
Dát is zwaar werk! Jij hoeft niet meer naar de sportschool!” Meestal antwoord
ik dan ook met een grapje: “Nee, dat klopt! Ik ben vanmorgen al geweest!”
Maar dat is dan gelogen. Een sportschool, da’s niks voor mij.

Het leukste aan de foto hieronder vind ik dat je niet ziet dat er twee mannen
druk bezig zijn met onderhoud aan de brug, terwijl dat toch zo is. Als je goed
kijkt, zie je – bijna precies in het midden van de foto – de voorkant van een roeibootje onder de brug uitsteken. Met dat bootje zijn de onderhoudsmannen tot
onder de brug geroeid en nu zitten ze in de brug onder het wegdek, tussen de
vette assen, lagers en tandwielen.
Dat weet ik overigens alleen maar omdat ik de brugwachter van dienst was
toen die mannen aan het werk waren. Ze hebben die dag drie lagers vervangen
die een heel eind versleten waren, waardoor de brug Prinsenhoeven nu weer
prinsheerlijk soepel draait.
Vorig jaar, zeker tegen het einde van het passantenseizoen, was dat wel anders.
Het ronddraaien van de slinger kostte ongewoon veel kracht en ging gepaard
met angstaanjagend gepiep en geknars. Ik herinner me een voetganger die me
na een draai vroeg of de brug niet beter elektrisch gemaakt kon worden. Nog
nahijgend antwoordde ik dat ik dat jammer zou vinden, omdat ik zeker weet
dat de watertoeristen zich allemaal hun bezoek aan Tilburg zullen herinneren
vanwege die bijzondere, handbediende draaibrug. Maar tegelijkertijd riepen m’n
spieren, pezen en longen in koor dat ze een geëlektrificeerde brug he-le-maal
niet erg zouden vinden.
Er gaan geruchten dat men aan het onderzoeken is of de brug Prinsenhoeven
inderdaad zodanig kan worden aangepast dat ‘ie elektrisch bediend kan worden.
Of dat waar is, weet ik niet – het zijn geruchten. Maar wat mij betreft hoeven
ze de draaibrug niet te elektrificeren, zeker niet nu de nieuwe lagers erin zitten.
Want ik denk echt dat Tilburg zich met een handbediende brug onderscheidt van
andere steden, in ieder geval bij toeristen die de stad met een boot bezoeken.
En misschien nog wel belangrijker: ik zie het helemaal niet zitten om toch naar
de sportschool te moeten.

ADVERTEREN IN DE WIJKKRANT?
stuur een e-mail naar niels@koningshaven.eu

22e jaargang

Konings-, Broek- en Eindhaven

nummer 4

okt 2017

11

Tekst: Erik Bienefelt

Koningshaven. Dat is de sjieke naam voor dit zuidoostelijke deel
van Tilburg. Weinig mensen weten echter van de roemruchte
voorgeschiedenis van deze naam.
Koningshaven is vernoemd naar de haven, maar voorál naar de koning die
hem liet graven. Wélke koning is altijd onbekend gebleven, omdat deze niet
zo ijdel bleek om er zijn eigen naam aan te geven. Mogelijk omdat het geen
echte koning was. Eerder een omhooggevallen hertog of leenheer of ander
adellijk figuur naar wie later een straat in de huidige wijk Fatima zou worden
vernoemd.
Foto: Hans van Dongen

Seniele halfbroer
Het bestaansrecht van de Koningshaven werd echter betwijfeld.
De vers gegraven haven was namelijk niet meer dan een slotgracht rondom het
– inmiddels verzonken - kasteel van de koning. Anders dan zijn verre achterachter etc.-kleinzoon, was de betreffende koning duidelijk gezakt voor de
cursus watermanagement. De haven sloot immers nergens aan op het bestaande waterwegennetwerk!

grotere geheel Tilburg, maakte het sentiment er niet minder om.
Eind 18e eeuw werd besloten om de zieltogende Koningshaven aan te sluiten
aan een kanaal. Dit zou de Koningshaven niet alleen met de Maas, maar ook
met de industriestad ‘Eindhaven’ ten zuidoosten van de stad verbinden. Dit dan
weer tot ergernis van Broekhaven. Zij waren niet aangesloten op het kanaal,
en raakte geïsoleerd.

Dat bleek wel toen een seniele halfbroer van Christoffel Columbus met zijn
schip een kortere doorgang zocht via de Ringbaan-West naar de RingbaanOost. Daarbij werden weliswaar Amerika, Australië en Ameland herontdekt,
maar aanleggen in de onbereikbare Koningshaven was er niet bij. De plek waar
hij uiteindelijk schipbreuk leed, heet thans Columbusplein, een kanonskogelworp verwijderd van de huidige Broekhovenseweg.

Piashaven

Broekhaven
De Koningshaven en omgeving raakten van de regen in de drup, in de droogte,
en uiteindelijk in onbruik. De bevolking groeide echter gestaag door. Buurtschappen als Broekhoven, Hasselt en Goirke groeiden sneller dan het ingeslapen Koningshaven. Zeker toen er in Broekhoven een marketeer avant-la-lettre
op het idee kwam om één letter van het buurtschap te veranderen; in Broekhaven.
Broekhaven lag ten zuidoosten van Koningshaven, en sloot óók niet aan op het
bestaande waterwegennetwerk. Toch maakte Broekhaven vlug naam en faam
met zijn handel in exotische tabakswaren, tot ergernis van de Koningshavenbewoners. Dat Konings- en Broekhaven inmiddels deel uitmaakten van het

Om verdere kinnesinne tussen Broek- en Koningshaven te voorkomen, werd
het kanaal niet zoals de haven naar de koning, maar naar koningin Wilhelmina
vernoemd. Een oude slotgracht van het verzonken kasteel werd opnieuw uitgegraven, om dienst te doen als havenarm van het kanaal. Deze zijtak van het
Wilhelminakanaal kwam in het hart te liggen van Koningshaven.
Om de bewoners van Broekhaven te pesten, werd geopperd deze havenarm
naar een pias te vernoemen: de zogenaamde ‘Piashaven’, naar de seniele halfbroer van Columbus uit Broekhaven.
Beledigde Broekhavenaars stelden een andere naam voor: ‘Pishaven’.
Gelukkig kwamen de Broek- en Koningshavenaars tot een neutraal compromis:
Piushaven.
Slechts weinig mensen weten hiervan.
Waarschijnlijk omdat al het bovenstaande is gelogen alsof het gedrukt staat.
Maar dat dan wél allemaal in uw favoriete wijkkrant: ‘Koningshaven’!
(naschrift: Uit onderzoek is gebleken dat de naam Koningshaven hooguit zo’n
tien, vijftien jaar oud is, en verzonnen door iemand van de gemeente Tilburg)

Burendag Hoogvensestraat

Ans Beerens

Burendag ‘De Admiraal’

Burendag Hoogvensestraat
Hans van Dongen

Burendag Leenherenstraat

Ans Beerens

Ans Beerens

Ans Beerens

Hans van Dongen

Hans van Dongen

Hans van Dongen

Team Wijkkrant in actie

Freddie de Roeck

Team Wijkkrant

Ans Beerens

Freddie de Roeck

Freddie de Roeck
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Nieuws van Panta Rhei

Onder andere Sjors, Cato, Mirthe, Isis, Teuntje, Lennon en Luuk
zitten samen in de KART namens Pendula.
De KART? Ja, de KART! Dit staat voor Kinder Advies Raad Tilburg.
Deze leerlingen uit groep 7 en 8 denken samen mee na over verschillende
maatschappelijke thema’s. Denk hierbij aan het organiseren van een
Sinterklaasviering voor kinderen die de Voedselbank bezoeken, het ontwikkelen
van een geldspel voor leeftijdsgenootjes, het voorbereiden van nieuwe acties
etc. Dit wordt een aantal keer per jaar samen met medewerker Willem van de
Voort van Contour de Twern georganiseerd.

Hier lees je weer eens een berichtje van Kindercampus Panta
Rhei! Je weet wel, een deel van ons huist in dat mooie gekleurde gebouw aan de Piushaven! Onze kindercampus bestaat verder uit een basisschool en een buitenschoolse opvang.
Sinds dit schooljaar hebben wij op de basisschool van de campus, een nieuwe
directeur: Justin Vliegenthart. We zijn heel blij met hem, want hij heeft veel zin
én energie om de kindercampus verder mee te ontwikkelen.

Binnen de campus zijn we heel actief!
•
•
•
•
•
•
•
•

We werken aan een leuk nieuw groen schoolplein!
Er wordt voorgelezen door basisschoolkinderen aan peuters.
Peuters gaan regelmatig kijken bij de kleuters van de school.
Kleuters gaan af en toe weer eens lekker gaan spelen bij het KDV.
Rondleidingen worden gegeven voor kinderen van de basisschool in het
kinderdagverblijf.
Er vinden gezamenlijke team overleggen plaats.
Er wordt overdracht gedaan wanneer de peuters naar groep 1 gaan
En we maken gebruik van elkaars ruimten om de kinderen extra diversiteit
en ruimte te kunnen bieden.

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

Gymlessen

Tekst: Nova en Evi van Panta Rhei

Als we naar de gym gaan mogen we zelf weten met wie we lopen.
Vaak doen we een eindspel en een beginspel.
We doen soms ringen zwaaien en trampolinespringen en touw klimmen.
Soms mogen kinderen zelf les geven zoals Merel op de foto doet.
Bij het eindspel als je bijvoorbeeld wort getikt dan ben je af.
En we gymmen 1 uur lang.

Thema kinderboekenweek op Panta Rhei

Een gruwelijk enge weeksluiting

Tekst: Sjors en Mats van Panta Rhei

Wij hebben onze eerste weeksluiting gedaan
We hadden lietjes, de eerste heete 6 heksen
We hadden nog een lietje die helowyn heete
Toen kwam er een griezel verhaal van Willem en dat was eng
Daarnaar kwam er het nieuwe lietje van kinderen voor kinderen: gruulek eng

Knallend

Tekst: Groep 5a van Rachelle - Panta Rhei

In onze klas zijn we het nieuwe schooljaar ‘knallend’ gestart.
Iedere schooldag mochten we een ballon laten knallen.
In de ballon zat dan altijd een leuk spel of een energizer waarbij we ook
soms moesten samenwerken.
In de laatste ballon zat een grote verrassing:
we gingen met onze klas naar het Stuivesantplein.Dit was echt super leuk!

Panta Rhei
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11 vragen aan... Leon de Roij
Wie ben je en wat doe je?

Ik ben Leon de Roij geboren te Tilburg
in 1946 en bijna 71 jaar jong. Geleerd
voor timmerman op de LTS, daarna ben
ik gaan werken bij aannemersbedrijf
H Simons aan de Broekhovenseweg
en heb me door avondstudie verder
bekwaamd in het timmervak. Na vijftien jaar is de overstap gemaakt naar
de toenmalige Woningbouw Vereniging S.V.W. en ben hier na 32 jaar als
Gebouwen- en Voorraadbeheerder
de vut ingegaan. Als gepensioneerde
heb ik mij op diverse fronten ingezet
met vele andere personen om de wijk
Fatima op de kaart te krijgen. Het
prachtige Wijk- en Gezondheidscentrum
Koningshaven aan de Kruisvaardersstraat is hier een mooi voorbeeld van.
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Oproep aan wijkbewoners!
Wie heeft er oude foto’s en/of ansichtkaarten van de wijk
Koningshaven en wil die uitlenen aan de wijkkrant? Een korte
toelichting daarbij is zeker welkom, maar niet verplicht.
Hiermee willen we nog meer van de geschiedenis van Koningshaven proberen
boven water te krijgen. Ook gebruiken we deze afbeeldingen mogelijk in ons
vaste item ‘Van toen tot nu’ (pagina 3 van deze krant)
De foto’s en/of ansichtkaarten kun je sturen of in de bus doen bij
Redactie Wijkkrant Koningshaven, p/a Cenakel 36, 5022 KL Tilburg.
Een hoge resolutie scan van de foto kan gemaild worden naar
wijkkrant@koningshaven.eu
Vergeet niet je naam en adres te vermelden.
De foto’s en/of ansichtkaarten krijg je altijd van ons terug.

Redactie Wijkkrant Koningshaven

Verliefd, verloofd of getrouwd?

Hier kan ik heel kort over zijn, Getrouwd met Idie en nog steeds verliefd op
haar, samen twee kinderen op de wereld gezet, die op hun beurt ons vier
prachtige kleinkinderen geschonken hebben.

Wat is je favoriete boek?

Koopavond en Repair Café

Als je wat ouder word denk je wel eens terug aan het verleden en dan kom ik
uit bij de jeugdboekenreeks ‘Jan zonder vrees’, een stoere kerel uit het Antwerpse maar een aanrader voor nu is toch wel ‘Wie heeft ons in godsnaam
geleerd dat regen slecht weer is’ van Jan Jaap van Hoeckel.

Wat is je favoriete muziek?

Kringloopwinkel Hoevenseweg 3

De hedendaagse muziek van diverse deejays mag van mij gestolen worden,
veel geweld voor weinig geld zeg ik dan, maar verder ligt het bij mij vrij breed,
van het levens lied via Jaap Dekkers, bougie wougie tot aan James Last en
zelfs klassiek hoor ik graag op zijn tijd.

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

Waar mag je mij ’s nachts voor wakker maken?

Inname goederen

Juist als ik die mooie droom heb van een aantal bloedmooie dames om me
heen die mij verwennen, alstublieft laat mij verder dromen (niet dus).

Wat vind je de mooiste plek in de omgeving?

Ik houd nogal van de natuur en een van die plekken waar wij dan graag gaan
wandelen is landgoed ‘De Utrecht’. De rust die je daar vindt, heerlijk.
Ze hebben er zelfs achter boerderij ‘De Kieviet’ een bankje geplaatst met mijn
spreuk (Waar mens en natuur zich verenigt, is het altijd vredig) en mijn naam
er in gegraveerd.

Wie zou je weleens willen ontmoeten en waarom?

Ik zou het voor nu niet zo gauw weten, maar voor een paar jaar terug Nelson
Mandela, hoe heeft hij zijn verstand en gevoelsleven synchroon gekregen, een
man met een groot hart voor de mensheid.

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

Als ik als burgemeester iets zou veranderen zou ik een dictator zijn.
Ik zou mij ontzettend inzetten om de democratie te handhaven en zowaar te
bevorderen.

Waaraan zou jij je laatste tientje uitgeven?

Als misdienaar heb ik van Meneer Pastoor geleerd dat Franse cognac een
Goddelijke drank is en alleen door de Geestelijken gedronken mocht worden
dat staat ook op de fles aangegeven zij hij, ”V.S.O.P. Voor Savonds Opde
Pastorie”. Nu er steeds minder Geestelijken zijn, kan men de Franse wijnboeren
toch niet laten zitten met al die cognac, dus help ik hun een klein beetje om
van de cognac af te komen.

Wil je verder nog iets kwijt?

Ik weet niet waar ik deze spreuk vandaan heb en ben geen wereldverbeteraar,
maar vind het wel een goede;
“Het ware te wensen, dat alle mensen, hun eigen geweten, eens beter
bekeken, dan zouden ze het laten om over anderen te praten.”

Aan wie zullen we deze vragen de volgende keer stellen?

Op het moment dat deze krant naar de drukker ging, dacht Leon nog druk
na over de volgende kandidaat. Wie het is, blijft dus een verrassing tot het
verschijnen van de volgende Wijkkrant.

Havendijk 20

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

Het Repair Café bij La Poubelle
biedt je eens per maand de
gelegenheid om gezamelijk
sleutelend de wegwerpmaatschappij te lijf te gaan...
De winkel is dan open tot 21.00
uur zodat je ook gewoon gezellig
(duurzaam) kunt komen shoppen.
Actuele informatie over al onze
activiteiten en evenementen
vind je op onze website en
Facebook. Volg ons en je hoeft
niets meer te missen, zoals bijvoorbeeld onze grote zomermarkt
in juli met het thema:
‘Tilburg aan zee’...

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

www.lapoubelle.nl

pasfoto
tilburg.nl
shop-in-shop
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Hypermobiliteit/instabiliteit
Alle gewrichten in ons lichaam worden verbonden door
ligamenten of gewrichtsbanden. De meest bekende zijn wel
de enkel- of kniebanden. Bij hypermobiliteit zijn deze
gewrichtsbanden in het hele lichaam te slap of te lang.
Meestal is hypermobiliteit aangeboren, maar ook door een verandering van de
hormoonspiegel kunnen de ligamenten veranderen van spanning. Tijdens de
zwangerschap is dit bijvoorbeeld nodig om te kunnen baren. Echter zal deze
verweking van het bindweefsel/ligamenten niet alleen plaats vinden in het
bekken maar in het hele lichaam. Vaak hebben vrouwen daarom na een zwangerschap grotere voeten, knieklachten en last van bekkeninstabiliteit. Bij het
ouder worden veranderd ook de spanning op de ligamenten. Het lichaam wordt
vaak korter (ook a.g.v. osteoporose) en de voeten worden langer.
Bij kinderen in de groei, groeien ook de spieren en de ligamenten in de lengte.
Doordat de verschillende structuren niet altijd in het zelfde tempo groeien
ontstaat er soms een dysbalans. Het kind is dan niet sterk genoeg om de voet
netjes neutraal onder het onderbeen te houden en zakt dan teveel naar binnen.
Hierdoor kunnen klachten van diverse aard ontstaan. In de puberteit worden
kinderen van zelf sterker en komt het lichaam meer in balans. Vaak is dat het
moment dat ze sterk genoeg zijn om hun voet en been in de juiste stand te
houden en ontstaan er daardoor ook geen klachten meer.

Te slappe banden kunnen in het hele lichaam voorkomen.
Dit kan verschillende klachten met zich meebrengen
•

•
•
•
•
•

Vermoeidheid in de voeten/ benen/ rug. Meestal compenseert u de slappe
banden met het aanspannen van de spieren. Dit kan vermoeidheid in de
voeten en benen geven. Niet iedereen weet van zichzelf of hij of zij snel
vermoeid is, omdat uw deze vermoeidheid ervaart bij uw lichaam en uw
levensstijl.
Onstabiel/instabiel lopen.
Snel omzwikken van de enkels.
Pijnklachten in voeten, benen of heupen.
Naar binnen staan van de voeten.
Snel slijten van de schoenen.
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Het geluk loopt op vier pootjes
Tekst: José de Jonge

Fotografie: Luc Houet

Op stap met ‘kattenwandelaar’ Rob
“Kijk, daar is ie weer. Die gast staat elke avond in mijn voortuin te loeren.
Creepy!’’ zei een vriendin van me toen ze net aan het Koggeplein woonde.
Maar een paar dagen later wist ze hoe het zat. Mensen die in Hoogvenne
wonen – en dan vooral in het blok Koggeplein, Kotterstraat, Hoogvensestraat,
Klipperplein – kennen hem wel… de man die iedere ochtend en avond wandelt
met zijn katten.
Als we op de afgesproken tijd aankomen op het Koggeplein, waar Rob woont,
zitten hij en zijn katten ons buiten al op te wachten. We gaan wandelen. Als ik
vertel over die vriendin en haar voortuin, lacht Rob: “Ja, dat begrijp ik. Ik ben
inmiddels al zeven keer door agenten aangesproken. ‘Wat doet u hier?’ Ja, ik
loop langzaam en vaak op en neer, met een mok thee in mijn handen. Soms ga
ik in het gras of op een bankje zitten. Tja, hoe ziet dat eruit?”

Ritueel
Rob Vossen is computerprogrammeur aan de universiteit en woont al twintig
jaar aan het Koggeplein. Het wandelen met zijn katten ontstond spontaan.
Zeven jaar geleden kwam poes Robin bij Rob wonen. Ze was toen anderhalf
jaar. ”De eerste vier weken heb ik haar binnengehouden om te wennen, maar
een keer in de week ging ik met haar naar buiten en bleef ik bij haar om te
zorgen dat ze niet wegliep. Dat ging goed, ze liep een stukje door de poort en
kwam toen weer terug naar mij en liet me haar oppakken. Dit heb ik drie keer
zo gedaan. Iedere dag gingen we een stukje verder. Toen ik vond ik dat ze haar
territorium goed kende, mocht ze alleen gaan. Maar ze ging niet. Ze bleef op
mij wachten. Dus liep ik met haar mee. Zo is het ritueel dus ontstaan.”

Podotherapeut
Een podotherapeut kan de voetstand
en het looppatroon verbeteren. Hierdoor worden de beenspieren op de
juiste manier belast, waardoor men
minder (snel) vermoeid zal raken.
Tevens oefent u door gebruik van de
zolen de spieren op de juiste manier,
waardoor de belastbaarheid ook
groter zal worden. Er wordt een
stabieler looppatroon gecreëerd.
Door het verbeteren van de voetstand en het looppatroon, staat het
onderbeen beter op de enkel, wat de
kans op omzwikken kleiner maakt.
Ook stevig schoeisel is van belang bij
klachten van deze aard. Daarnaast
kunt u de spieren zelf versterken,
door bijvoorbeeld regelmatig te sporten of dagelijks spierversterkende
oefeningen te doen.

Trix van Leeuwe
Footmore Podotherapeuten
Kruisvaardersstraat 32E
010 2183001
www.footmore.nl
Inspectierondje
En Proet, de kater? “Die woonde in de Catamaranstraat en besloot op een dag
met ons mee te lopen en bij ons te komen wonen.” Huh? “Katten bepalen zelf
waar ze willen wonen”, vertelt Rob. “Je hoort ook vaak dat katten na een paar
jaar weglopen. Dan gaan ze gewoon op zoek naar een ander huis.” Uiteraard
waren de vorige eigenaren van Proet het eens met ‘verhuizing’.
Soms lopen ze hun inspectierondje, zoals Rob het noemt, in twintig minuten,
soms doen ze er een uur over. “Ik wandel niet met de katten, ze wandelen met
mij.” Rob kent zijn katten door en door en weet ook precies wat ze doen en
waarom. Ze verspreiden een geurspoor waarmee ze hun territorium afbakenen. Nee, ze doen hun behoefte niet in tuinen. Dat heeft Rob ze afgeleerd. Er
wordt voornamelijk gesnuffeld. En ze zijn nieuwsgierig. Bij het ‘muizenveldje’
(zo noemt Rob de struiken bij de Kotterstraat) snuffelen ze lang. Proet loopt
meestal voorop, dan volgt Rob en dan Robin. Soms heeft er eentje geen zin of
houdt het na een half rondje voor gezien en snijdt dan een stuk af.

Fysiotherapeut
Een fysiotherapeut kijkt (als nodig in
samenspraak met de podotherapeut)
wat er mogelijk is ter versterking
aan de voet- en onderbeenspieren.
Daarnaast wordt gekeken wat er aan
balans- en evenwichtstraining mogelijk is en aan loopscholing. Uiteraard
is er een wezenlijk verschil tussen
hypermobiliteit en instabiliteit.
Hypermobiliteit alleen hoeft geen
echte klachten op te leveren, maar
instabiliteit is per definitie hypermobiliteit waar de persoon geen controle over heeft. Dan zal een podotherapeut en/of fysiotherapeut moeten
ingrijpen om erger te voorkomen.

Ton de Kort
Flenter Fysiotherapie
Kruisvaardersstraat 32B
013 5366289
www.flenterfysiotherapie.nl

Vakantie
Ook in het weekend wandelen ze. Katten zijn gewoontedieren en Rob is dat zelf
ook. Wat als hij op vakantie gaat? “Ik ga nooit op vakantie, ik geef daar niks
om. Waarom ver reizen om dolfijnen te spotten of de ‘Big five’ te zien?
Er is hier genoeg te zien en te beleven. Het geluk loopt op vier pootjes, hoor!”
lacht hij. Nadat onze fotograaf Luc eindelijk het perfecte plaatje heeft kunnen
schieten (de benen van Rob en een meewandelende Proet) nemen we afscheid
van Rob en Proet. Robin is al een tijdje afgehaakt.
Als ik terug naar huis loop, zie ik haar zitten in het steegje bij hun huis.
Ze wacht op de baas. “Hij komt er zo aan, hoor!” roep ik naar haar. Ze kijkt me
hooghartig aan. Alsof zij dat niet weet.

WIJKNIEUWS

Berichten van de gemeente

Moerenburg/Koningshoeven

Ontwikkelingen rondom de
Piushaven
Twentestraat
Bouw van project Aan de Waterkant; het ontwerp voor de toren
fase D is in volle gang. De bouw van de woningen voor blok E is
in volle gang. Er worden voorbereidingen getroffen voor blokken
F, G en H. Tiwos werkt nu aan de ontwikkeling van een bouwblok
op de kruising Veluwestraat/Twentestraat.

De gemeente werkt aan een aantal projecten om
het buitengebied aantrekkelijker te maken. De
ecologie en biodiversiteit worden versterkt en er
komt een uitkijktoren. Ook aan de toegankelijkheid
wordt gewerkt; onder andere door het aanleggen
van een fietspad langs de Eindhovenseweg (de weg

naar het Trappistenklooster). Verder komen er
zogenoemde sportlanes door Moerenburg/
Koningshoeven. Sportlanes zijn routes voor sporters zoals hardlopers, skaters en fietsers. Meer
informatie vindt u op: www.tilburg.nl/moerenburg

Zwemmen in de Piushaven
We hebben een heerlijke
zomer achter de rug, waarin
volop is gerecreëerd in en rond
de Piushaven.
De gemeente krijgt regelmatig
de vraag of mensen mogen
zwemmen in de haven. Het
antwoord is ingewikkeld. Het
is niet verboden om er te
zwemmen, maar het water is
geen officieel zwemwater. Dat
betekent dat de waterkwaliteit
in de haven niet actief wordt
gecontroleerd. Er zijn ook geen

controles op glas en andere
objecten onder water. Dat is
meteen de reden waarom de
gemeente geen voorzieningen
aanbrengt voor zwemmers.
Zwemmen mag dus, maar is
helemaal op eigen risico.
Gaat u zwemmen in de haven:
pas altijd op en blijf uit de
buurt van schepen. Kijk of geen
dode dieren in het water liggen
en kijk-voordat u in het water
springt- of er geen obstakels op
de bodem liggen.

Goedkopere vergunning eigen parkeerplaats

Bladkorven

De herinrichting van de Caspar Hobenstraat is gereed. Inrichting
openbare ruimte Twentestraat is gerealiseerd tot bouwblok C
in combinatie met Piushavenpark Zuidoever (gedeelte tussen
Havendijk-zuid vanaf Betuwestraat tot aan Meijerijbaan). In het
najaar wordt beplanting aangebracht.
Lourdesplein
Alle woningen en appartementen zijn gebouwd en in gebruik
genomen. De aanleg van de openbare ruimte tussen de Appartementen en de IJzergieterij vindt plaats na afronding van
bouwactiviteiten. Het havenpark Zuidoever tussen Hoevenseweg-Betuwestraat wordt in het voorjaar van 2018 aangelegd.
Aabe-complex
Het Aabe-complex is op 30 september feestelijk geopend.

Havenpark zuidoever
Het definitief ontwerp is vastgesteld. De uitvoering is in fases tot
2018. De beplanting wordt in november 2017 aangebracht. Het
pontje is in productie. Voorbereiding voor aanlanding worden
getroffen.

De gemeente wil de parkeerregulering
eenvoudiger maken. Daarom is een
verandering doorgevoerd die belangrijk is
voor mensen die een garage of parkeerplaats op eigen terrein hebben.

Piushaven
De bouw van het plan Stadskade is opgestart. De start van
bouwactiviteiten was in juni 2017. De appartementen worden
eind 2018 opgeleverd. De Schoenerstraat en de Galjoenstraat
worden in het tweede kwartaal van 2018 heringericht.

In het verleden werd een aanvraag voor
een parkeervergunning bij deze mensen
beoordeeld als tweede vergunning. De
kosten waren daardoor hoog: 16 euro per
maand. Dit is nu veranderd. Als u een parkeerplek op eigen terrein hebt en daarnaast een straatvergunning aanvraagt,
geldt daarvoor hetzelfde tarief als voor de
eerste vergunning: 5 euro per maand.

Tot er bouwplannen zijn, is de voormalige Lipslocatie tijdelijk
ingericht voor ‘stadslandbouw’. Er is een stadsmoestuin, een
bijentuin en een kleine weide.
Koopvaardijstraat
Het eerste bouwproject de Koopvaardij is in procedure en zal
waarschijnlijk in 2018 worden gebouwd.
Meer informatie
Er is informatie over de Piushaven te vinden op de website
www.piushaven.nl. Actuele informatie over wegwerkzaamheden kunt u ook vinden via www.tilburg.nl/wegwerkzaamheden

Het college was van plan om geen bladkorven meer te
plaatsen en het bladruimen in de stad op een andere
manier aan te pakken. Naar aanleiding van signalen van
bewoners die de bladkorven toch graag willen behouden, heeft de gemeenteraad besloten om de bladkorven
toch op dezelfde plekken als afgelopen jaar te plaatsen.
De bladkorven zijn alleen bedoeld voor bladeren, niet
voor takken en snoeiafval. Snoeiafval en Groente-, Fruiten Tuinafval (GFT) moeten in de daarvoor bestemde
container. Voor meldingen over bladruimen kunt u
gebruik maken van de BuitenBeter app. Deze is gratis te
downloaden via de Appstore en de Play Store.

Contact
•
•
•
•

Tip of melding over uw buurt of straat? Download
de gratis BuitenBeter-app via www.buitenbeter.nl

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

Dit is de laatste Piushaven InZicht pagina in deze wijkkrant.
Kijk voor het laatste nieuws over de Piushaven op
www.piushaven.nl.

LEVEND PODIUM VAN TILBURG

Winter in de Piushaven
Kom tijdens de koude winterdagen warm thuis in de Piushaven!
De verenigde horeca werkt samen met Piushaven Levend Podium en de on
dernemersvereniging aan een warm winterprogramma. Zodat er ook tijdens
de koude dagen elk weekend wat te beleven is in de haven.
Vanaf november brengt VOF Aan de Kade maandelijks een flyer uit met alle
Piushaven activiteiten.

Piushaven Wintergloed

Een cultureel havenfestival vol licht, ontmoetingen, muziek, optredens en warme
lekkernijen
Zaterdag 9 december van 19.00 tot 23.00 uur
Lampionnenoptocht start om 18.00 uur
Piushaven Wintergloed is het vervolg op het oude bekende Lichtjesfeest. Een evene
ment met een warme en intieme sfeer waarin ontmoeting, verbinding en inspiratie
centraal staan. Amateurkunstenaars werken samen met professionele kunstenaars,
nieuwe Nederlanders werken samen met geboren Tilburgers, ondernemers werken
samen met buurtbewoners.

InZicht
Wonen in de
Piushaven
Wonen in de Piushaven
Piushaven verbindt het centrum van Tilburg met het
buitengebied Moerenburg.
In deze gebiedsontwikkeling
worden circa 1500 nieuwe
woningen gebouwd, verdeeld over verschillende
bouwprojecten.
Aan de Waterkant
In het gebied wordt een
gevarieerd aanbod aan woningen en appartementen
gerealiseerd. De verkoop
van blokken D en F zijn
volle gang en eind juni is
gestart met de bouw van
blok E. Voor de blokken G
en H worden de komende
maanden de plannen verder
uitgewerkt.
Meer informatie:
www.aandewaterkant.nl
Ontwikkelaar: Triborgh
Gebiedsontwikkeling.

Kilometer culturele voorstelling

Op 9 december is de haven een sfeervol verlicht decor voor een bijna kilometer
lange, doorlopende culturele voorstelling in een winterse sfeer. Er zijn podia op het
water, aan de kade, op enkele schepen van de Tilburgse museumhaven, op terras
sen, de Love Boat en bij ondernemers buiten en binnen. De programmering is in
handen van Boy Jonkergouw van Goed is Goed Producties. Er wordt samen gewerkt
met Stichting Thuishaven Tilburg, Piushaven Levend Podium, Horeca Piushaven en
diverse Tilburgse culturele disciplines.
Op diverse locaties kunnen de bezoekers zich warmen aan vuurtjes in olievaten, een
winters hapje en drankje en vooral… aan het samenzijn met buurt en stadsgenoten
en optredens die je raken. Variërend van akoestische muziek tot koren, Folk, dans en
theatervertellingen.

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

en de vier eerste woonhuizen aan de Koopvaardijstraat, komt vanaf 2018
een appartementencomplex
dat de Piushaven en het
stadshart gaat verbinden.
Acht appartementen worden verhuurd in de sociale
sector, in de top komt een
penthouse.
Meer informatie:
www.de-koopvaardij.nl
Ontwikkelaar:
Wilborts & Looijkens
AaBe Fabriek
De voormalige Wollenstoffenfabriek AaBe is herontwikkeld tot een uniek winkelcentrum. De historische
en monumentale kwaliteit
is behouden en hersteld. De
AaBe Fabriek is eind september officieel geopend door
voormalig burgemeester
Noordanus.
Meer informatie:
www.aabefabriek.nl
Ontwikkelaar:
Rialto Vastgoedontwikkeling
Galjoenstraat Noord
In dit deelgebied zijn twee
naast elkaar gelegen plannen in ontwikkeling. Van der
Weegen gaat hier 53 woningen realiseren.

Meer informatie: www.
nieuwbouw-stadskade.nl

Informatie over het tweede
plan volgt binnenkort.

De Koopvaardij
Op de kop van de haven, op
de plek van het voormalige
pand van de Harense Smid

Ark
In de ark (voormalige kappersboot) wordt het nieuwe
restaurant Boot 13 gereali-

seerd. Inmiddels is gestart
met de eerste werkzaamheden. Naar verwachting
zal het restaurant eind 2017
haar deuren openen.
Van Havenpark naar Landschapspark Moerenburg
De oevers van het water zijn
ingericht om prettig te wandelen langs het water. Langs
deze groene wandelpaden
van het Havenpark loopt
u zo de stad uit en Landschapspark Moerenburg
in. U kunt daar wandelen,
paardrijden etc.
Meer informatie:
www.moerenburg.info
Het havenpark Piushaven
wordt gefaseerd aangelegd.
De werkzaamheden aan de
zuidoever aan de havenkom
en de zuidoever bij Nieuw
Jeruzalem zijn begin 2017
gestart. Bij de aanleg van
het havenpark zal de verbinding tussen Jeruzalem en de
Werf worden gerealiseerd
d.m.v. van een handbediend
pontje.
De aanleg van de flexibele
steigers in de havenkom
heeft vanwege leverancier
problemen vertraging opgelopen. Naar verwachting
zal de aanleg van de steigers
in het najaar van 2017 gerealiseerd zijn.
Horeca paviljoen De
Middenpier
Restaurant RAK aan de is
opgeleverd. Het restaurant
heeft een openbaar dakterras.

Lampionnenoptocht

Voor kinderen van 4 tot 12 jaar start Piushaven Wintergloed om 18.00 uur met een
lampionnenoptocht o.l.v. Contour DeTwern. Meer informatie staat vanaf november
op piushaven.nl.

Piushaven gloeit

De haven transformeert vanaf 9 december naar een warm winters decor met grote
kerstwensbomen en bijzondere versieringen. Tot stand gekomen door samenwerk
ing tussen bewoners en ondernemers o.l.v. culturele organisatie Bouwjaar ’84.

Geniet samen van het warme winter gevoel in de Piushaven!
Judith van Loon
Programmacoördinator Piushaven Levend Podium

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

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

info@piushaven.nl
Twitter: twitter.com/piushavenpodium
Facebook: facebook.com/piushaven
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Hobbyclub KBO

Tekst: Janske Verhulst
Fotografie: Freddie de Roeck

Elke woensdagochtend is er onder de begeleiding van Nel
hobbyclub in het wijkcentrum. Ik heb gevraagd of ik eens
mocht aanschuiven.

Place to bieb
Wist je dat …………………
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er in het wijkcentrum Koningshaven een bibliotheek gevestigd is
Dit een filiaal is van de Bibliotheek Midden Brabant
Je gratis lid kunt worden als bewoner van Koningshaven
Je je daarvoor kunt melden bij de receptie van het wijkcentrum
Deze bieb zeer ruime openingstijden heeft
Deze Place to Bieb voor iedereen wat te bieden heeft
Het assortiment boeken onlangs is aangepast
Veel boeken in vreemde talen er uitgehaald zijn
Er makkelijk leesbare romannetjes voor zijn teruggekomen
Er ook kinderboeken te leen zijn
Het uitlenen een “doe het zelf” activiteit is
Terwijl je een boek zoekt ook kunt genieten van een kopje koffie
Ook andere drankjes mogelijk zijn

Meestal zijn er zo’n zeven dames aan het knutselen. Ze hebben in het verleden kerststukjes gemaakt en sjaaltjes gebreid maar op het moment maken ze
voornamelijk kaarten. Dat neemt niet zo heel veel plaats in beslag en je kunt
er eigenlijk alle kanten mee uit. Zo maken ze trouwkaarten, kerstkaarten,
geboortekaarten, jubileumkaarten. En ze zijn in 3D, uitklapbaar, geborduurd,
of met minuscule plakkertjes (Dot en do) bewerkt.

“Die is voor de kwaaie buurvrouw”
Het kaarten maken vraagt wel wat geduld en je moet het natuurlijk ook heel
precies doen. Vaak wordt er gewerkt met zogenaamde ‘mallen’ en kaarten die
in een bepaalde volgorde uitgeknipt moeten worden. Dan moet het wel passen.
Gelukkig hebben ze altijd nog Loes. Zij is expert op het gebied van kaarten
maken. Loes heeft altijd wel een oplossing. “Maar” zegt Mieke lachend: “Als
het nou echt helemaal niks is geworden dan zeggen we altijd: Die is voor de
kwaaie buurvrouw.”
Maar ook voor deze hobbyclub geldt natuurlijk: het is voor de gezelligheid.
Als je erbij wilt hoef je nog niet heel goed te zijn. Je leert het vanzelf.
En voor de dames is het heel prettig om lekker bezig te zijn. Soms in stilte en
soms met een beetje kletsen. Voor Mieke is de hobbyclub niet alleen een leuke
bezigheid. “Het is ook fijn om elkaar zo een beetje te leren kennen en in
moeilijke tijden vind je er steun aan.”
Ook geïnteresseerd? De hobbyclub is van 9.45 uur tot 11.45 uur. Je hoeft geen
lid te zijn van de KBO. Neem dan contact op met Nel: 0135364880

Luisteren in je leunstoel

Cadeautjes verzamelen
Sinterklaas is bijna jarig en ook de kerstman maakt zijn
arrenslee weer winterklaar voor zijn lange reis naar Tilburg.
Alles wordt klaargemaakt om alle kinderen weer van cadeaus
te voorzien!
Helaas zijn decembercadeaus niet in alle gezinnen vanzelfsprekend. Niet alle
kinderen kunnen op 6 december hun nieuwste aanwinst in de klas showen.

Verhalen brengen vaak een hele wereld tot leven. Veel ouderen
vinden het leuk hun verhaal te vertellen en boeiend om te luisteren naar de verhalen van anderen. Zo ontdek je wat je deelt,
waarin je van elkaar verschilt en hoe ieder het in het leven
gered heeft.
Door verhalen uit te wisselen ontstaat een gesprek.
Ben je 60 jaar of ouder, vind je het leuk naar verhalen te luisteren, haal je
graag herinneringen op en vind je het gezellig dit samen met anderen te doen?
Ga dan eens kijken bij een groep bij jou in de buurt.
In elk stadsdeel van Tilburg kunnen 60-plussers hieraan meedoen. Speciaal
opgeleide vrijwilligers lezen korte verhalen of gedichten voor en brengen een
gesprek daarover op gang. Daarbij is er ook ruimte voor eigen verhalen.

Data in Wijkcentrum Koningshaven
Afgelopen jaar heeft de Quiet 500 het initiatief genomen om juist voor deze
kinderen cadeaus in te zamelen.
In Wijkcentrum Koningshaven dragen wij graag ons steentje bij.
Daarom helpen wij dit jaar met het inzamelen van cadeaus!

• 10 oktober
• 24 oktober
• 7 november • 21 november
Telkens van 13.30 tot 15.00 uur.

Contactgegevens
Heb je thuis geschikt speelgoed staan (ook voor oudere kinderen)
waarmee je graag een ander kind blij maakt?
Dan kun je terecht bij Wijk- & Gezondheidscentrum Koningshaven aan de
Kruisvaardersstraat 32c.

Annie van Heerebeek 013-5433047
Ans van Riel 013-5357684
Balie van het wijkcentrum
Tanja Raams 013-5436664/06-83169017
e-mail tanjaraams@contourdetwern.nl

22e jaargang

Info-bijeenkomst ziekte van Parkinson
Op vrijdag 10 november vindt in wijkcentrum Koningshaven
van 10.15 tot 12.00 uur een informatiebijeenkomst plaats over
de ziekte van Parkinson.
Iemand met de ziekte van Parkinson krijgt stoornissen in het bewegen.
Bevende handen zijn een bekend verschijnsel.
Maar wist u dat
• bij Parkinson ook symptomen van dementie kunnen ontstaan?
• mensen vaker de draad kwijtraken in een verhaal?
• er slikproblemen kunnen ontstaan?
• Parkinson ook bij jonge mensen voorkomt?
• er een Parkinson vereniging bestaat waar men terecht kan voor 		
lotgenotencontact, informatievoorziening en belangenbehartiging?
• er in Loon op Zand een inloopcafé is voor patiënten en mantelzorgers?
Op vrijdag 10 november organiseert het seniorennetwerk Koningshaven een
informatiebijeenkomst over dit onderwerp. Iedereen is welkom. Of je nou als
vrijwilliger of professional met Parkinson te maken hebt, mantelzorger of
patiënt bent, of wellicht uit persoonlijke interesse eens wilt komen luisteren.
Mevrouw Anita Mathijssen, zelf Parkinson patiënt en dus ervaringsdeskundige,
zal op deze ochtend informatie geven omtrent dit onderwerp. Op vrij jonge
leeftijd werden bij haar al symptomen van Parkinson ontdekt. Ook vanuit die
ervaring kan zij ons vertellen over wat Parkinson voor patiënten en hun omgeving kan betekenen. Daarnaast kan zij ons praktische tips geven over wat te
doen als wij in contact komen met Parkinsonpatiënten.

Welkom!
Deze ochtend is gratis en er wordt ook koffie of thee met iets lekkers gratis
aangeboden van het seniorennetwerk Koningshaven. Wij verzoeken iedereen
wel om even aan te melden, zodat wij weten hoeveel gebak we in huis
moeten halen. Aanmelden kan rechtstreeks bij de receptie van het wijkcentrum
Koningshaven, Kruisvaardersstraat 32C, per mail receptie@koningshaven.eu of
telefoon 013-5425729.

Week van de mantelzorg
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Uitnodiging: Wijkcafé
De blaadjes vallen van de bomen. Herfst!
Daarom nodigt Wijkraad Koningshaven iedereen weer graag uit
voor een WijkCafé op dinsdag 7 november in ons wijkcentrum.
Paul Spapens praat je ditmaal bij
over zijn plan om een boek uit te
geven over de wijk Fatima in het
verleden en heden. Om dit te kunnen
verwezenlijken heeft hij ook jouw
hulp nodig. Hij zal je deze avond ook
alles vertellen over de werkgroep
die bezig is de nodige informatie te
verzamelen. Ben je geïnteresseerd in
je wijk dan kun je niet wegblijven.
Ook zullen de nieuwe wijkagenten
aanwezig zijn zodat je kennis met
hen kunt maken.
Natuurlijk ontvangen we je weer
met een kopje koffie of thee,
vergezeld door een worstenbroodje.
Na afloop van de presentatie bieden
we je graag enkele consumpties aan.
Onder het genot van een drankje
kun je dan gezellig met buurtgenoten bijkletsen en ideeën uitwisselen.

Paul Spapens

Datum
Dinsdag 7 november 2017

Programma
Inloop:				19.00 uur
Spreker Paul Spapens:		
19.30 – 20.15 uur
Napraten en borrelen 		
20.30 – 22.30 uur

Van 6 t/m 11 november is het de week van de mantelzorg.

Locatie

Tijdens deze week bieden we in Wijkcentrum Koningshaven alle mantelzorgers een gratis kopje koffie of thee met wat lekkers aan. Je kunt dan ook met
iemand in gesprek over uw mantelzorgsituatie, maar dit hoeft natuurlijk niet.

Wijkcentrum Koningshaven
Kruisvaardersstraat 32
Kijk ook eens op www.koningshaven.eu

Mantelzorger ben je als je voor een langere periode zorg biedt aan een naaste.
Ben je mantelzorger? Je bent van harte welkom! Kom je met iemand samen
dan bieden wij jullie graag beiden een gratis kopje koffie of thee aan.

Wijkcentrum Koningshaven aan de Kruisvaardersstraat

Illustratie: Toon van Gisbergen
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Manueel therapie
Kinderfysiotherapie
Oefentherapie
Rugklachten
Rug scholing
Dry needling
Sportmassage
Sportblessures
Sportbegeleiding
Sportspreekuur
Oedeemtherapie
Beweegprogramma’s
Massage
Medical taping
Medische fitness
Fysiotherapie bij etalage benen
Psychosomatische fysiotherapie

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

Fysiotherapie bij long klachten
Oefentherapie bij Parkinson

Schubert in huiskamerachtige sfeer
Na een geslaagde reeks cultuurzondagmiddagen afgelopen
seizoen werkt Falcon komende winter weer samen met een
aantal Tilburgse podia aan een serie bijzondere cultuur
zondagen in de Piushaven.
Elke vierde zondag van de maand, gedurende najaar en winter, presenteert een
andere muzikale discipline zich in het fraai gerenoveerde en sfeervol ingerichte
Falcon pand aan de Piushaven. Steeds i.s.m. culturele partners uit de stad.
Martin Huijbregts van Falcon en Fiori: “Als initiator en eigenaar willen we de
kwaliteit en diversiteit die de ondernemingen binnen Falcon uitstralen ook uitdragen in niet-commerciële culturele activiteiten. En een bijdrage leveren aan
het Piushaven-programma in de winter zodat een breed publiek op een toegankelijke manier kan genieten van Cultuur met een Hoofdletter in een intieme
huiskamerachtige setting”.

(gezellige) tekstschrijver gezocht!
Lijkt het je leuk om mee te werken aan de wijkkrant?
Mensen uit de wijk te interviewen, verslag te doen van evenementen, zelf
op zoek te gaan naar verhalen uit de buurt, eens in de drie maanden met de
redactie (tekstschrijvers en fotografen) te vergaderen bij Burgemeester Jansen
(met bier, wijn en bitterballen).
Stuur dan een mailtje naar: wijkkrant@koningshaven.eu

bijzonder overnachten

lekker eten

klein vergaderen

laten verrassen

26 november 2017
Stichting Muziek Evenementen
Tilburg presenteert Schubert in
huiskamerachtige sfeer

Het Koningsberger Trio
Maarten Koningsbergen (Bariton),
Olga Fransen en Esther Steenbergen
(gitaar)

Kaartverkoop
Kaarten kunt u reserveren bij
EethuisTwintig in het Falcon pand aan de Piushaven.

Kosten
€10,00 incl. koffie of thee met bonbon.
E-mail: info@eethuistwintig.nl o.v.v. Falcon Cultuurzondagmiddag.

Hoevenseweg 2 Tilburg

www.villapastorie.nl
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Lever je ingekleurde kleurplaat uiterlijk eind november in bij Porto en maak kans op 10 bolletjes ijs!
Naam:

Leeftijd:

Telefoonnummer:
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(Korte) Heuvel 2
www.missbien.nl

