
23e jaargang nummer 1 feb 2018 oplage 6500

In deze editie:

 2 Van de redactie...

 3 Nieuwe bewoners

 4 ContourdeTwern pagina

 5 Van toen tot nu

 6 Prijspuzzel

 7 11 vragen aan

  8 Dè doetíe aanders nôôt!

 8 De ‘Led van Murphy’

 10 Nog lang niet uitgeblazen

 11 Van de straat geplukt

 14 Nieuws van het Wijkcentrum

16 Tilburgse taol

 16 Een kijkje in het album van....
 
17 Joke van de Jumbo

18 ‘Oma Wieske’

19 Column Beewee

20 Scholenpagina

18 Kinderpagina: BSO Panta Rhei

22 Bondscoach in de wijk

20 Wijknieuws gemeente

24  Koningshaven in beeld



Agnes Cools
Coördinatie & eindredactie

Fred Verhagen
Tekst

Toon van Gisbergen
Illustraties

Carla Segers
Tekst

Freddie de Roeck
Fotografie

José de Jonge
Tekst

Toon van Kaam
Fotografie

Beewee
Column

Ans Beerens
Fotografie

Janske Verhulst
Tekst

Luc Houet
Fotografie

Anne-Marie van der Gouw
Tekst

Jos de Beer
Column: Tilburgse Taol

Niels van der Burgt
Vormgeving & eindredactie

Erik Bienefelt
Tekst

Hans van Dongen
Fotografie

Maartje Appels
Tekst

Katrien van Burken
Tekst

23e jaargang nummer 1 feb 20182

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

De volgende Wijkkrant Koningshaven verschijnt in het 
weekend van 20 april. 

De deadline voor kopij en advertenties is op 27 maart.

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

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

Wijkkrant Koningshaven



De mensen achter de WijkkrantNieuwe bewoners in Koningshaven
Tekst: Carla SegersTekst: Janske Verhulst Fotografie: Ans BeerensFotografie: Jan Nieuwstad

Tijdens het hardlopen liep Suzanne langs de Werf en toen 
dacht ze : “Wauw, dit is wel erg mooi geworden hier!”. 
Vanaf dat moment zijn ze de nieuwbouw aan het water in 
de gaten gaan houden. 
Bij de verkoop van blok A grepen ze net mis. Maar in blok B hadden ze beet. 
Een huis aan het Wilhelminakanaal. “Het is hier zo mooi. De volgende rij huizen 
staat weer dichter bij het water.  Maar juist hier is het kanaal nog breed waar-
door je verder over het water kijkt”

Suzanne en Winus woonden een jaar geleden nog in de Lindestraat met hun 
kinderen Merijn en Susie. Dat was ook een fijn huis in een leuke buurt. Ze zijn 
dan ook echt vertrokken vanwege het wonen aan het water. Susie zit nog een 
jaartje op de Elzen. Ze vindt het heel fijn in haar nieuwe huis met haar nieuwe 
kamer. Ze moet nu iets verder naar school fietsen. Daarentegen is haar hoc-
keyclub Were-di wel weer dichterbij. Voor Merijn is het nog een beetje wennen. 
Hij woont nu wat verder van zijn vrienden uit de buurt. En hij is ook nog eens 
op het Willem2 College begonnen.

Als ik vraag aan Winus en Suzanne of zij kunnen aanwijzen waar ze in hun 
nieuwe leefomgeving het meeste van genieten dan zeggen zij gelijkgestemd : 
“zonder twijfel het uitzicht over het water”. Suzanne: “Zo heerlijk om de zon te 
zien opkomen en de boten voorbij te zien varen“.“Alle seizoenen zijn prachtig” 
Zegt Winus. “Het mooiste is in de zomer. Dan ga ik na mijn werk met een kopje 
koffie voor het huis zitten. En dan is het gewoon vakantie. Maar dan elke dag. 
Snap je?”.

www.despijzenier.nl

23e jaargang nummer 1 feb 2018 3

Wie zijn de drijvende, fotograferende en schrijvende krachten 
achter deze wijkkrant? Op verzoek van Niels duiken we dit keer 
met onze fotograaf Hans de kroeg in.
Op zaterdag de 13e heeft hij zijn Jacqueline leren kennen, op de 13e 
kregen ze de sleutel van hun huis en dit jaar op 13 augustus zijn ze 25 
jaar getrouwd en twee kinderen verder. Onze fotograaf Hans van Dongen 
is veel te nuchter voor bijgeloof maar heeft in ieder geval een gave: hij 
ziet dingen en maakt daar prachtige foto’s van. Tijd om eens te ontdek-
ken waar die passie voor fotografie vandaan komt.

Alles moet kloppen
‘Ik ben begonnen met fotograferen toen de kinderen jong waren. 
Mijn eerste digitale camera was een Sony. Van de kinderen kon ik 
genoeg foto’s maken totdat ze op een leeftijd kwamen dat ze dat niet 
meer leuk vonden’. De foto’s die Hans maakt hebben een bepaalde sfeer, 
ze hebben zijn handtekening. Hoe is dat ontstaan? ‘Ik heb nooit een 
cursus gevolgd, ik heb een abonnement op een fotoblad genomen en 
het mezelf geleerd. Het liefst fotografeer ik mensen puur zoals ze zijn, 
niet geposeerd. Straatfotografie. Zwart-wit. Dat vind ik interessant. 
Een trouwreportage is voor mij te statisch. Ik vind het wel leuk om als 
tweede fotograaf op een trouwdag foto’s te maken’. 

Hoe ga je te werk als je een foto maakt? ‘Ik ga niet op pad met als doel 
om een bepaalde foto te maken. Een goede foto is voor mij een foto die 
klopt. Alles moet bij elkaar komen in dat ene beeld en daar maak ik een 
foto van. Ik denk in foto’s. Als ik ergens ben en ik zie een mooi plaatje 
dan maak ik daar in mijn hoofd een foto van’. Een voorbeeld van zo’n 
kloppend plaatje is de foto die Hans heeft ingestuurd voor de fotowed-
strijd ‘Brabant in beeld’. Hij stuurde een prachtig zwart-wit portret in van 
een deelnemer aan Roze maandag en won daarmee de derde plaats.
 
Alleen op pad in een grauwe stad
Waar maken we jou blij mee op het gebied van fotografie? ‘Zet mij maar 
in mijn eentje met mijn camera neer in een grauwe industriële stad als 
Charleroi, Brussel of de Joodse wijk in Antwerpen. Die plaatsen hebben 
karakter. Ook in Engeland voel ik me thuis; Glasgow, Liverpool en het 
liefst een paar keer per jaar naar Londen’. Zijn er fotografen aan wie jij 
een voorbeeld neemt? ‘Martin Parr is een straatfotograaf waar ik van 
houd. Wat hij doet is wel kantje boord: Hij duwt zijn camera echt in het 
gezicht van mensen maar maakt wel mooie foto’s. Ook de portretten van 
Stefan Vanfleteren vind ik erg mooi’. 

Dan de laatste vraag: Wie van onze collega’s wil je de volgende keer in 
deze rubriek zien en welke vraag ga je stellen? ‘Ik ben wel benieuwd hoe 
het met de (schrijvers)carrière van Katrien gaat’.

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



Vrijwilligerswerk (of stage)?
Ben je op zoek naar zinvolle vrijetijdsbesteding? 
Wil je iets voor anderen betekenen? Wellicht ben je op zoek 
naar een springplank voor een betaalde baan?

Vind je het leuk om met mensen te werken? Beschik je over inlevingsver-
mogen, geduld, flexibiliteit? Heb jij een sterk verantwoordelijkheidsgevoel?
Dan is vrijwilligerswerk bij wijkcentrum Koningshaven iets voor jou!

Heb jij interesse? Kom dan eens bij ons langs! Zo krijg je een beter beeld 
van je toekomstige collega’s en wij kunnen je laten zien wat het werk precies 
inhoudt. Bellen kan natuurlijk ook: 013-5425729.

Vacatures:
• Gastheer
• Receptiewerkzaamheden
• Administratieve werkzaamheden

Je draagt bij tot het instant houden 
van je eigen wijkcentrum.

En… het is nog leuk en gezellig ook!

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 

Omdat elkaar helpen vanzelfsprekend is

Menss helpt je vooruit! 

De Vriendschapsbank verjongt 

Wist je dat steeds meer wijkgenoten www.wehelpen.nl/tilburg 
weten te vinden? Sinds kort hebben al meer dan 1.000 
mede-Tilburgers er een account! Om hulp te vragen of juist 
aan te bieden.
De website biedt uitkomst als je een lift naar het ziekenhuis zoekt bijvoorbeeld. 
En wanneer je ermee geholpen bent als iemand wat boodschappen voor je 
meeneemt, omdat je zelf tijdelijk slecht ter been bent. Maar ook als je iemand 
anders een handje wilt helpen. Bijvoorbeeld als je jouw groene vingers wilt 
gebruiken om iemands heg te snoeien. Of omdat het een kleine moeite is om 
ook de hond van de buurvrouw een keer uit te laten. Want iemand helpen die 
dat nodig heeft, dat doe je graag. 

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

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

Verschillende organisaties werken samen in het programma 
Meedoen en Sociale Stijging, kortweg Menss.
Menss is er voor volwassen Tilburgers die een nieuwe start willen maken en 
kansen willen pakken. Bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk of het 
volgen van een leerzame training of cursus.

Herken jij je hierin? 
Wil jij graag met een individuele begeleider aan de slag? 
Kijk dan eens op www.mensstilburg.nl en neem contact op met de 
organisatie die bij jou past. ContourdeTwern, Feniks, De Krachtcentrale013, 
MST, ROC Tilburg, de Bibliotheek Midden-Brabant en Bureau voor Beeldvorming 
werken samen in Menss. 

De Vriendschapsbank brengt Tilburgers van 50 jaar en ouder 
met dezelfde interesses bij elkaar. Velen vonden elkaar al bij 
leuke activiteiten: de Vriendschapsbank heeft inmiddels liefst 
400 leden. 
Ook mensen onder de 50 hebben behoefte aan vriendschap en nieuwe sociale 
contacten. Bijvoorbeeld omdat een partner wegvalt of omdat iemand verhuist. 
Daarom starten we nu met twee activiteiten, speciaal voor deze doelgroep: 
samen wandelen en naar de bioscoop. Maar dit sluit andere activiteiten niet uit: 
het hangt af van wat de deelnemers zelf willen doen en organiseren. 

Ben jij tussen de 35 en 49 jaar en zie je een nieuw 
vriendengroepje wel zitten?
Neem dan gerust vrijblijvend contact op met coördinator Annemarie Vermeulen 
via 06 451 33 696 of kijk eens op de website: 
www.contourdetwern.nl/vriendschapsbank
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Op de illustratie van Toon zie je hoe de hoek van de Ringbaan 
Zuid met de Broekhovenseweg er omstreeks 1900 uit gezien 
moet hebben. Destijds stond daar een molen met bijbehorende 
hoeve, of hof. Toen ter sprake kwam de molen als monument 
aan te merken is besloten het geheel te slopen.

Weet jij al wat je gaat stemmen bij de komende gemeente-
raadsverkiezingen op 21 maart? Wijkcentrum Koningshaven 
helpt je graag bij het maken van je keuze. Je bent uitgenodigd 
voor de debatten die er speciaal voor georganiseerd zijn.
Op 2 donderdagen zullen 12 partijen van Tilburg zich aan je presenteren. 
 
Op donderdag 8 februari 2018 zijn uitgenodigd: 
D66, CDA, VVD, Groen Links, TPV en lokaal Tilburg.  
 
Op donderdag 15 februari verwachten we:  
SP, LST, PVDA, Voor Tilburg, OPA en VSP.
 
De plannen voor onze wijk
Iedere partij krijgt 10 minuten spreektijd. In deze tijd zullen ze u kunnen ver-
tellen wat hun plannen met Tilburg zijn en met onze wijk Koningshaven in het 
bijzonder. Hierna krijgt u natuurlijk uitgebreid de tijd vragen te stellen aan de 
zich presenterende partijen.

Na afloop is er natuurlijk nog ruimschoots de gelegenheid na te praten in onze 
gezellige ontmoetingsruimte, de Kajuit. Je kunt daar dan ook de nog aanwezige 
(aspirant-) gemeenteraadsleden persoonlijk aanspreken.
 
Tot donderdag op 8 en/of 15 februari vanaf 19.30 uur! 
 
Wijkcentrum Koningshaven
Kruisvaardersstraat 32 

Van toen tot nu

Verkiezingsdebat in onze wijk

Illustratie: Toon van Gisbergen
Tekst en fotografie: Luc Houet

Omstreeks 1986 is de molen verdwenen van de hoek waar hij ruim 120 jaar 
stond op dat moment. Het enige dat nu nog herinnert aan de oude bouw is 
de naam op de gevel van het appartementencomplex dat haar plaats heeft 
ingenomen.
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Illustratie: Toon van Gisbergen

23e jaargang nummer 1 feb 2018

Tel: 013 762 06 20
www.kinderstadtilburg.nl/pantarhei   

Hoevenseweg 2  Tilburg              www.villapastorie.nl 

bijzonder overnachten lekker eten klein vergaderen laten verrassen
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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 februari je 
antwoord (samen met je naam, 
adres en tel.nr) naar wijkkrant@
koningshaven.eu en maak kans 
op een waardebon van Doncu-
rado 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
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Bij welke organisatie werkt Max
als docent?
  -> Eerste letter

Wat is de voornaam van deze
muzikant?
  -> Eerste letter

Wat is de echte voornaam van
‘oma Wieske?
  -> Eerste letter

Hoe heet deze hond?
  
  -> Eerste letter

Wat is de voornaam van deze 
fotograaf?    
  -> Tweede letter

Wat is de voornaam van deze 
goedgemutste kassière?
  -> Vierde letter

Wat is de voornaam van deze
wijkbewoonster?  
  -> Eerste 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

11 vragen aan... Leon Gerrits
Wie ben je en wat doe je?
Mijn naam is Leon Gerrits, 48 jaar, trot-
se vader van 2 kids en wonend aan het 
Stuivesantplein. Ik knutsel graag in en 
rondom ons van het bouwval geredde 
huisje waar we met veel plezier wonen.
Sinds de opening werk ik bij Hornbach 
Tilburg waar ik profi-adviseur ben en 
alle belangen behartig van bedrijven die 
bij ons inkopen. 

Verliefd, verloofd of getrouwd?
Ik woon al 23 jaar gelukkig samen met 
Ursula Paradé en in 2019 hebben we 
ons 25-jarig jubileum, wat we natuurlijk 
gaan vieren.

Wat is je favoriete boek? 
Het is al een hele tijd geleden dat ik 
zelf een boek heb gelezen, maar ik lees de kids graag voor. Voor mijzelf blijven 
boeken als Beekman en Beekman, De schippers van de kameleon en De mees-
ter van de zwarte molen geweldige jeugdboeken.

Wat is je favoriete muziek?
Mijn muzieksmaak is erg breed maar als je praat over mijn helden, dan zijn 
dit zonder enige twijfel Elvis Presley en René Froger. Twee totaal verschillende 
artiesten maar zo veel betekend en bereikt in hun carrière. Op mijn wensenlijst 
staat dan ook nog steeds een bezoek aan Graceland, het landgoed van Elvis 
Presley, dat met veel passie en liefde wordt beheerd door de familie Presley en 
waar jaarlijks de Elvis-week wordt georganiseerd rond zijn sterfdag.
We hebben ook al heel wat mooie concerten van René Froger mogen mee-
maken maar de allermooiste blijft voor mij toch zijn allereerste Ahoy concert.

Waar mag je mij ’s nachts voor wakker maken? 
Ze mogen mij ‘s nachts voor veel dingen wakker maken, maar ik ga toch voor 
een overheerlijk broodje shoarma van mijn favoriete shoarmatent Kibboet. 
Daar kwam ik vroeger al toen ze nog in de Tuinstraat zaten om na het stappen 
even te ontbijten.

Wat vind je de mooiste plek in de omgeving? 
Ik vind het Piushaven-gebied een grote aanwinst voor onze stad, met al die 
horecagelegenheden is het een bruisend stukje Tilburg aan het water.
Je kunt hier ook heerlijk wandelen en even genieten van een drankje of ijsje.

Wie zou je weleens willen ontmoeten en waarom?
Ik zou onze nieuwe burgemeester wel eens willen ontmoeten en hem vragen 
naar zijn visie op Tilburg. Wat gaat hij als echte Tilburger betekenen voor onze 
stad?

Wat zou je veranderen als jij burgemeester van Tilburg zou zijn?  
Ik zou beginnen met het gratis parkeren in parkeergarages om zo de parkeer-
druk in de wijken te verminderen en meer mensen naar het in ontwikkeling 
zijnde centrum te lokken. Verder zou ik de armoede willen bestrijden want het 
is te gek voor woorden dat er in dit land mensen onder het minimum moeten 
leven, terwijl Den haag alles weggeeft!

Waaraan zou jij je laatste tientje uitgeven?
Aan mijn kinderen.

Wil je verder nog iets kwijt?
Nee.

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.
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Winnaar vorige prijspuzzel

John van Huijgevoort is de gelukkige winnaar van de cadeaubon van Doncurado. Gefeliciteerd!

Je woont er. Je ziet het bordje aan het begin van je straat niet 
eens meer. Het is zo’n vanzelfsprekend deel van je leven 
geworden, dat je je soms niet eens afvraagt wat je straatnaam 
nou eigenlijk betekent. Veel straatnamen hebben een 
historische betekenis, en sommigen helemaal niet. 
Graag schijn ik elke nieuwe editie licht op de achtergrond bij 
een straatnaam in je buurt.

Leenheren
Deze keer is dat een groepje straten met namen die bij elkaar horen en 
allemaal verwijzen naar het feodalisme. Ten zuiden van de Piushaven liggen 
een aantal gezellige straten met namen uit geschiedenisboekjes van de middel-
bare school. In de tijd na de val van het Romeinse rijk kon een koning in Parijs 
vanaf zijn troon niet in de gaten houden wat er een paar honderd kilometer van 
zijn veilige paleis gebeurde. Om te zorgen dat zijn regels en wetten, lees 
belastingen, werden nageleefd in zijn hele rijk stelde hij leenheren aan. 

Waar komt die straatnaam vandaan?
Illustratie: Toon van GisbergenTekst: Luc Houet

Een leenheer, bijvoorbeeld een hertog, kreeg een fors gebied toegewezen dat 
hij moest besturen vanuit zijn burcht. Dat gebied was zo groot dat hij op zijn 
beurt weer vazallen in dienst nam. Een vazal was vaak een ridder. Die ridder 
moest zorgen dat de leenheer en de koning genoeg goud en goederen kregen 
van hun onderdanen. Een page hielp hem door zijn paard te verzorgen en het 
blazoen (wapen van het huis) op zijn schild smetvrij te poetsen. Was die knul 
sterk genoeg geworden dan werd hij op zijn 15e verjaardag gepromoveerd tot 
schildknaap en mocht hij meevechten in veldslagen. Hiermee heb ik je 
ten minste 6 straatnamen toegelicht. In die buurt zijn nog meer straten met 
namen die verwijzen naar het feodalisme, zo heet het piramidesysteem dat 
ik hierboven beschrijf. Ga eens op zoek en laat je verrassen.
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De afspraak met Hans wordt, heel toepasselijk, gemaakt bij 
Burgemeester Jansen. En wel tijdens, of eigenlijk na – want 
aan de wijn en de hapjes in het café - onze driemaandelijkse 
wijkkrantvergadering. En dat we Hans en Juupke hier, in ons 
vergadercafé, treffen is niet zo heel toevallig. 
Maar daarover later meer. 

Kookstudio Bollore
We hebben met Hans en Juupke afgesproken op Hans zijn werk. 
Bij Kookstudio Bollore in de oude regenjassenfabriek Falcon. Hans is aan het 
koken als we binnenkomen. Lamscurry, het ruikt heerlijk. “Drie dagen in de 
week, op maandag, dinsdag en woensdag maak ik een maaltijd voor zes euro. 
Mensen kunnen die hier komen afhalen.” Oh! Dat klinkt goed. En wie doen dat 
dan zoal? Veel mensen uit de buurt, vertelt Hans. Goh, ik wist dat niet. 
“Heb je je eigen krantje toch nooit goed gelezen”’, grapt Hans. “We adverteren 
er regelmatig in.” Die zit! Hans vertelt nog meer, enthousiast als hij is. 
Over de kookworkshops die hij verzorgt. Dat ze sinds kort samenwerken met 
de Stadstuinderij waar mensen die bij hem komen koken eerst zelf hun groen-
ten plukken. Mooi verhaal. Maar we komen voor Juupke. En nee, het zes jaar 
oude boomertje van Hans dankt zijn naam niet aan het biermerk. 
“Hij heette al zo toen hij bij mij kwam.“ 

Dè doetíe aanders nôôt! Fotografie: Hans van Dongen
Tekst: José de Jonge

Rondje Piushaven
Vier jaar geleden ging Hans op zoek naar een hondje. “Een kleintje, ja. Bij 

ons thuis vroeger hadden we altijd grote honden. Deense doggen. Heb ik een 

beetje een trauma aan overgehouden. In ieder geval wilde ik geen grote hond 

meer. Maar ik wandel graag, maar om nou in mijn eentje iedere dag een rondje 

Piushaven te gaan lopen. Beetje triest, toch?” Dus vandaar. 

Juupke woonde bij een stel dat ging scheiden. En hij moest weg. “Ik ging 

ernaartoe om te kijken of ie iets voor mij was. En ik dacht: als ie gaat blaffen 

als ik aanbel, ben ik weg. Maar dat deed ie niet. Het was liefde op het eerste 

gezicht hoor, tussen Juup en mij. Ik heb ‘m meteen meegenomen.”

Burgemeester Jansen
En sindsdien loopt Hans iedere dag een rondje Piushaven met Juupke. Min-

stens. Iedereen kent hem als ‘de man met het hondje’. En ja, ook van Bur-

gemeester Jansen. “Als ik ’s avonds een kookworkshop heb gegeven en alles 

is opgeruimd, dan ga ik naar huis om Juupke op te halen (Hans woont op het 

Koggeplein, red.) en dan doen we een rondje. En we eindigen altijd bij Burge-

meester Jansen. ‘Ha, Juupke’, gaat het dan als we binnenkomen. En dan zeg ik 

altijd: ‘Ja Juupke wilde per se naar binnen. Dus ik moest weer mee.’ Haha.” Ja, 

we hebben met Hans te doen. Hans: “En het is de schuld van Erwin, de kaste-

lein. Want vanaf de eerste keer dat ik hier kwam met Juup kreeg hij een botje 

van Erwin. Dus Juup kan Burgemeester Jansen niet voorbij lopen zonder naar 

binnen te willen. Heel vervelend voor mij.” 

Als we naar buiten gaan om een foto te maken, worden Hans en Juupke 

begroet door een stel dat langsloopt: “Ha, daar is de man met het hondje!”

De ‘Led van Murphy’ is wellicht een slechte woordspeling, 
maar dat is toevoeging aan het Piushaven-kunstproject 
de Love Boat ook: ‘Led it Be’.
‘Led it Be’, omdat de ontwerpers van de boot, bekleed met duizenden 
led-lampjes, graag verwijzen naar oude popliedjes. In dit geval het 
Beatles-liedje dat bijna een halve eeuw geleden werd geschreven door Paul 
McCartney, en opent met:

When I find myself in times of trouble
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be

Die ‘Times of troubles’ heeft de Love Boat wel gekend, sinds deze in maart 
2016 met veel bombarie te water werd gelaten. Zo werd er geopperd om op de 
Love Boat je huwelijksnacht door te brengen. Mocht die tegenvallen, dan zou 
het bijna twee ton kostende huwelijksbootje nog wel een prachtige lichtshow 
kunnen verzorgen. Van het Noorderlicht bijvoorbeeld. Maar in plaats daarvan 
de wet van Murphy. De boot raakte defect door aanvaringen en vorst. 
De led-strips zonken tot onder de waterlijn, en terwijl iets verderop in het 
havenwater af en toe een vredig luchtbelletje tot aan het wateroppervlak 
omhoog borrelde, gingen de lampjes van de boot langzaamaan uit. 
En zo is de eerste zin van Let it Be’s tweede couplet nóg meer van toepassing: 

And in my hour of darkness
She is standing right in front of me
Speaking words of wisdom, let it be

Vloek
Berusting lijkt het stilzwijgende thema van deze evergreen te zijn, berusting 
met het lot. Maar die ‘She’ en ‘Mother Mary’ waar McCartney het over heeft, is 
in geen velden of wegen te bekennen. In ieder geval niet in de velden of wegen 
nabij de Piushaven, qua naamgeving toch zeer Maria-vriendelijk en veelal 
puttend uit het katholieke erfgoed. Dus waarom zouden Tilburgers berusten in 
een kunstwerk waar een vloek op rust?
Mother Mary wist zelf ook wel beter. Haar zegen ging uit naar een ander 
kunstwerk in de haven.

Kapitein Ed
Vlakbij de Love Boat, enige meters verderop onder de waterlijn, ligt namelijk 
dat andere kunstwerk, daar waar af en toe een luchtbelletje tot aan het water-
oppervlak omhoog borrelt. Een kunstwerk dat ons niks heeft gekost, niks gaat 
kosten, maar vooral ook niet pretendeert een kunstwerk te zijn. Het is ook een 
soort van boot, geen Love Boat, eerder een modern monster van Loch Ness.
Het ligt al jaren, onzichtbaar voor ons, op de bodem van de Piushaven. Het is 
een onderzeeër om precies te zijn. Een gele. “Verzin daar maar eens een liedje 
over”, aldus Ed; de kapitein van deze kruikeduiker.

Een heel slechte woordspeling
Ed, die heeft niks met kunst, niks met ‘Let it Be’ en ook niks McCartney. 
“McCartney, die vaart nie!”, en als Ed het Noorderlicht wil zien, dan vaart ie met 
z’n Kruikeduiker wel naar de Ringbaan-Noord. 

Ed leeft al jaren op de bodem van de Piushaven, onzichtbaar. Geen lichtshows, 
geen geldverslindende poeha. Ed is er, maar eigenlijk ook weer niet. Hij maakt 
daar verder geen woorden aan vuil. Ed heeft ook troebele tijden meegemaakt, 
maar hij praat er niet over. Ed ís namelijk de berusting zelve. Zijn boot heeft 
geen naam. En áls die al een naam zou hebben, dan wordt het: Kruikeduiker. 
Met als toevoeging: ‘Ed it Be’.

Een heel slechte woordspeling.

De ‘Led van Murphy’ & Kruikeduiker Ed
Tekst: Erik Bienefelt
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Het buurtpreventieteam

“Iedereen zou moeten ervaren hoe het is om samen blaas-
muziek te maken.” Pieter de Kok (60 jaar) vertelt graag over 
zijn passie voor het koperblazen. “Als je samen blaast, zweef je 
bijna door het geluid dat je produceert. Heerlijk!”
In de wereld van fanfare, harmonie, big bands en carnavalsverenigingen in 

Tilburg en omgeving is buurtgenoot Pieter meer dan bekend als uitvoerend 

koperblazer, componist, arrangeur en docent.

Van vader op zoon
Pieter groeide op in een eenvoudig gezin met zeven kinderen. Er werd thuis 

veel gezongen, maar instrumenten werden er niet bespeeld. Althans… 

Pieter: “Ik was 11 jaar en Harmonie Vogelenzang kwam door onze straat. Ik 

was meteen dol op de trompetten en wilde ook bij de harmonie. Bij de leer-

lingenopleiding daar kreeg ik een oude cornet (een kleine trompet) mee naar 

huis. Mijn vader opende de koffer en tot mijn grote verbazing zei hij: “Hier heb 

ik 25 jaar geleden nog op gespeeld.”” Pieter vertelt hoe zijn vader de cornet 

aan zijn mond zette en meteen de sterren van de hemel blies. “Ik was stom-

verbaasd. Het schijnt dat hij ooit boos bij Harmonie V.K.C. was weggelopen en 

uit frustratie nooit meer een trompet had aangeraakt.”

Lang hebben vader en zoon hun passie voor de trompet niet mogen delen: 

“Een halfjaar later stierf vader plotseling. Hij was pas 50 jaar.”

In Tilburg zijn in diverse wijken buurtpreventieteams actief. Zo’n team werkt 

samen met de politie en de gemeente aan een veilige en prettige buurt. Door-

dat de vrijwilligers zichtbaar op straat aanwezig zijn en extra oren en ogen 

vormen voor de politie en gemeente, kunnen inbrekers en vandalen minder 

makkelijk hun slag slaan. Ook in onze wijk lopen buurtvrijwilligers rond van het 

buurtpreventieteam Piushaven. Dit team omvat namelijk de wijken Armhoefse 

Akkers en Hoogvenne. 

Nog lang niet uitgeblazen Buurtpreventie, iets voor jou?!Tekst: Anne-Marie van der Gouw
Fotografie: Jan Nieuwstad

Van trompet naar trombone
Inmiddels had Pieter van een zus bladmuziek leren lezen “als een krant”. Wat 

later werd hij trompettist bij Harmonieorkest Tilburg, totdat hij een blessure 

kreeg aan zijn kaak, zo erg dat hij geen trompet meer kon spelen. De trombo-

ne bleek een goed alternatief. “Een groter mondstuk, zoals van een trombone, 

euphonium (bariton) of bastuba past beter bij mijn gebit.”

Ik vraag of een trombone eenvoudiger is dan een trompet, omdat er geen 

ventielen op zitten. Pieter lacht: “Nee, de schuif is geen gokstok!” Hij geeft een 

demonstratie en ik leer over natuurtonen en hoe je die door de schuif (in feite 

de vervanger van de ventielen) kunt verhogen of verlagen.

3x Raoje met Carnaval
In 2014 is Pieter onderscheiden met de Bronzen Kruik voor o.a. zijn enthousi-

aste ondersteuning en motivatie van elke (carnavals)muzikant in Kruikenstad. 

Dit jaar viert hij weer carnaval met zijn blaasorkest 3x Raoje: 17 muzikale 

vrienden, gespecialiseerd in feestsfeerverhogende muziek.

Pieter verzucht: “Carnavalsverenigingen vinden het leuk als we komen spelen, 

maar zomaar ergens binnen vallen om gezelligheid te brengen, is er vaak niet 

meer bij. Heb je twee nummerkes gespeeld, gaat die disco weer aan.”

Van feestmuziek tot klassiek
Sinds september is Pieter coach van en trombonist in de Mid West Band, 

de bigband van de politie. Met orkest Bargoen maakt hij Klezmermuziek, 

hij werkt samen met l’Aventure Musicale en natuurlijk is er ook nog zijn vaste 

koperkwartet Brasso Classico. 

Tot slot de vraag of Pieter idolen heeft. “Jazeker, Bart van Lier en Urbie Green. 

Geweldige trombonisten waar ik nog veel van kan leren.”

Meer info: www.dekokmuziek.nl

Samenwerking
Zo’n 5 dagen per week lopen of fiet-

sen de vrijwilligers om beurten een 

uur tot anderhalf uur in tweetallen 

door de wijk om alert te zijn op bij-

zonderheden. Ze maken geregeld een 

praatje met buurtbewoners en weten 

wat er leeft in de buurt. Ook maken ze 

bewoners attent op onveilige situaties. 

Het team hoort en ziet wat verbeterd 

moet worden en geven dat door aan de 

gemeente of politie. Dat kan gaan over 

bijvoorbeeld kapotte straatverlichting 

of losse tegels, maar ook als ze iets merken van verdachte zaken of gevaarlijke 

situaties. Via de wijkagent krijgen zij uitleg en instructies en soms vraagt de 

politie hen om bepaalde situaties in de gaten te houden. Als de situatie daarom 

vraagt, dan krijgen de vrijwilligers direct 

ondersteuning van de politie.

Vrijblijvend meelopen
Momenteel bestaat het buurtpreventieteam Piushaven uit 11 mensen, zowel 

mannen als vrouwen, variërend in leeftijd van dertigers tot zeventigplussers. 

Iedereen wordt gemiddeld 1x in de week ingepland, maar iets meer of min-

der kan ook altijd. Dit wordt onderling afgesproken. Het team wil heel graag 

versterkt worden door enkele mensen die willen meewerken om een veilige 

omgeving te creëren in onze woonwijk.  Heb je zin om eens mee te lopen en 

daarna te kijken of dit iets voor je is, stuur dan een app naar de coördinator 

(06-25471154), of mail naar bptpiushaven@gmail.com.
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Wanneer Ans en ik de auto parkeren in de Sint Josephstraat, 
is het een drukte van jewelste. De Nieuwste School is uit. Dus 
de jeugd fietst gauw naar huis of…

Op de foto  van links naar rechts: Caro, Daniek, Evie en Sanne. 
Ze wonen niet allemaal in de buurt. Zo komt Evie van de Reeshof en Sanne 
moet helemaal terug naar Oisterwijk.  “Hoe vinden jullie het op de Nieuwste 
School?” Eensgezind zeggen ze dat ze het hartstikke leuk vinden op school. 
“En waar zijn jullie zware tassen?” Die hebben ze niet. 
Ze hebben namelijk geen schoolboeken.

Als we bij de volgende etalage binnenkijken zien we dat er hard wordt 
gewerkt. Marie heeft hier haar atelier. Ik vraag haar of ze ook workshops 
geeft. “Nee hoor. Ik heb jarenlang lesgegeven en een winkeltje gehad. Hier 
iets verderop. Dit is gewoon voor mezelf.”

Waarschijnlijk hebben jullie het ook al gezien. De etalage met de poppen-
kasten tegenover de Boerhaavestraat. Daar halen we even iemand bij. 
Jelle woont hier en: nee de poppenkasten zijn niet te koop. 
“Het is zo leuk dat al die mensen hier uitgebreid komen kijken. 
Ik verander ook telkens iets. Kijk, nu heb ik m’n schoentje gezet.”

Als we iets verder lopen komen we Jacques tegen. Hij woont tegenwoordig 
op Koningshoeven maar hier in de Sint Josephstraat staat zijn ouderlijk huis. 
“Nou Jacques, ga dan maar even voor je oude huis staan. Dan maken we een 
mooi plaatje.” Nu moet hij gauw verder want er moet nog geklotterd worden. 

Oh, daar zien we een wijkbewoner uit de Pasteurstraat. Het is Piet. 
“Wij zijn van de wijkkrant Piet. Mogen we jou op de foto zetten? 
En wie is die leuke hond?“ Piet vertelt dat dat Roos is en hij heeft haast. 
“Waar ga je heen dan?” Hij gaat Roos wegbrengen.

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

shop-in-shop

HEIKESTRAAT 64  

 pasfoto
tilburg.nl
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Afrikaanse dans

Bijeenkomst Parkinson

Uitnodiging WijkCafé 

Vrijwilligerswerk (of stage)?
Dansmiddag voor senioren

Voor iedere wijkkrant ga ik een keertje kijken bij een activiteit 
in het wijkcentrum. Deze keer heb ik afgesproken met Cynthia 
Gabla. Zij geeft elke donderdagavond Afrikaanse dans.
Ik wilde me al in een hoekje installeren met pen en notitieblok om de 
dansers gade te slaan. Maar Cynthia stond erop dat ik mee zou dansen om de 
echte ervaring te kunnen verslaan. Samen met de andere dames, Sandra (55), 
Jolijn (20) en Marian (53), gingen we in positie staan. 
Freddie (onze fotograaf) heeft zich niet tot het dansen laten verleiden.

In vereenvoudigde vorm, vanwege mijn aanwezigheid, kan ik al wel vertellen 
dat de Afrikaanse dans een behoorlijk intensieve is. We schudden met onze 
billen en borsten, we zwaaiden en cirkelden met onze heupen en armen. Alle-
maal ondersteund door opzwepende Afrikaanse klanken. We kregen een aantal 
basismoves te leren. En deze had ik vrij snel onder de knie omdat ze natuurlijk 
aanvoelden. De Afrikaanse dans is heel divers. Allerlei stammen en landen uit 
Afrika hebben hun eigen specialiteit. Cynthia kan hier vrij uit kiezen.

Ze hebben al wel meegedaan aan verschillende demonstraties. 
Zo deden ze mee aan de open dag van de Spijkerbeemden en aan de T-Parade. 
Maar het dansen is puur voor het plezier. 
Enerzijds is het goed voor de conditie en als vorm van lichaamsbeweging. 
Anderzijds ben je gewoon lekker met elkaar aan het dansen.

Interesse gewekt? 
Er is nog wel plaats voor een paar deelnemers.  
Mannen en vrouwen zijn welkom. De kosten zijn 15 euro per maand. 
Elke donderdag van 19.00 uur tot 20.30 uur.

Vrijdag 2 maart 10.00 – 12.00 uur
Inloop vanaf 9.45 uur
Het seniorennetwerk Koningshaven organiseert op vrijdag 2 maart opnieuw een 
bijeenkomst over Parkinson. Dit keer wordt er vooral ruimte gegeven aan eigen 
ervaringen van mensen die met Parkinson te maken hebben. 
De bijeenkomst is zowel bedoeld voor mensen die Parkinson hebben als voor 
de (directe) naasten. 

We gaan in groepsverband met elkaar in gesprek, onder leiding van deskundige 
gespreksleiders. Het delen van ervaringen en de herkenning bij elkaar kan zeer 
steunend zijn.

De volgende gespreksthema’s zullen aan bod komen:
• Gesprek met een ervaringsdeskundige – o.l.v. Anita Mathijssen
• Ik ben er voor u, een (pastoraal) gesprek – o.l.v. Theodoor van den Boom, 

pastor parochie de Goede Herder
• Mantelzorg – o.l.v. Willeke Sloot, mantelzorgconsulent ContourdeTwern
• Fysiotherapie bij Parkinson – o.l.v. Ton de Kort, fysiotherapie Flenter

Deze ochtend is gratis en u krijgt ook koffie of thee met iets lekkers gratis 
aangeboden van het seniorennetwerk Koningshaven.
Wij verzoeken u wel om even aan te melden bij de receptie van het 
Wijkcentrum. Dit kan ter plekke of per mail of telefoon: tel: 013-5425729. 

Graag nodigen we je, namens wijkraad en wijkcentrum 
Koningshaven, uit voor het eerste WijkCafé van 2018. 
Ditmaal organiseren we het samen met de bibliotheek Tilburg 
omdat het WijkCafé dit keer midden in de Boekenweek valt.

Ben je op zoek naar zinvolle vrijetijdsbesteding? 
Wil je iets voor anderen betekenen? Wellicht ben je op zoek 
naar een springplank voor een betaalde baan?

Vind je het leuk om met mensen te werken? Beschik je over inlevingsver-
mogen, geduld, flexibiliteit? Heb jij een sterk verantwoordelijkheidsgevoel?
Dan is vrijwilligerswerk bij wijkcentrum Koningshaven iets voor jou!

Heb jij interesse? Kom dan eens bij ons langs! Zo krijg je een beter beeld 
van je toekomstige collega’s en wij kunnen je laten zien wat het werk precies 
inhoudt. Bellen kan natuurlijk ook: 013-5425729.

Vacatures:
• Gastheer
• Receptiewerkzaamheden
• Administratieve werkzaamheden

Je draagt bij tot het instant houden van je eigen wijkcentrum Koningshaven. 
En… het is nog leuk en gezellig ook!

Maandelijks organiseren we in wijkcentrum Koningshaven een 
dansmiddag speciaal voor senioren.
Kom op onderstaande dagen eens gezellig 
bij ons dansen en borrelen!
• Donderdag 22 februari
• Donderdag 29 maart 
• Donderdag 26 april
 
Telkens van 14.00 tot 17.00 uur
Entree € 2,- p.p. (incl. hapje)

Fotografie: Freddie de Roeck
Tekst: Janske Verhulst

Het eerste onderwerp is de natuur 
om ons heen. Een boeiende lezing 
waarin bioloog Gert Brunink je als 
het ware mee naar buiten neemt. Hij 
verklapt je de geheimen van moeder 
natuur in onze omgeving.

Daarna is er in het Atrium, een 
boekproeverij. Je kunt daar kennis-
maken met de vernieuwde opzet van 
de bibliotheek in ons wijkcentrum. 
Ook zal Leonoor, van de bieb, je 
alles vertellen en laten zien wat de 
bibliotheek allemaal te bieden heeft, 
en echt: dat is meer dan een boek 
uitlenen alleen!

Natuurlijk ontvangen we iedereen weer met koffie/thee en wat lekkers. 
Tijdens de boekproeverij kun je ook nog genieten van enkele gratis drankjes en 
bijbehorend hapje. 

Het WijkCafé vindt plaats in ons Wijkcentrum Koningshaven op dinsdag 13 
maart aanvang 19.30 uur. De zaal is open om 19.00 uur.

Natuurlijk is ook dit WijkCafé weer gratis toegankelijk voor iedereen.

Gert Brunink
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Met naald en draad

De Begonia’s

Computerhulp nodig? 
(Laptop, tablet, telefoon)

Handwerk- & hobbyclub in 
Wijkcentrum Koningshaven!

Bij ‘Met naald en draad’ werken 
vrouwen samen die u kunnen helpen 
met het repareren van (uw) kleding.
 
De dames doen dit om van elkaar te 
leren, onderling sociale contacten te 
onderhouden, andere wijkbewoners 
te ontmoeten én buurtbewoners met 
een krappe beurs te ondersteunen.

Wilt u meer weten over de 
groep Naald en draad?
Neem dan contact op met wijkcen-
trum Koningshaven.

Op zondagmiddag 8 april 2018 zal het koor De Begonia’s een gezellige middag 
verzorgen met een spetterend optreden in wijkcentrum Koningshaven. Graag 
nodigen we u daarvoor uit. 

Heeft u in de decembermaand een nieuwe tablet gekregen en 
zit u met gebruikersvragen? Heeft u wellicht alledaagse proble-
men met uw computer of telefoon?

Denk daarbij aan:
• Surfen op internet,
• Het openen/verzenden van uw e-mail, 
• Schrijven van teksten, 
• Inloggen bij internet bankieren, 
• Werken met Windows,
• Correct opstarten en afsluiten,
• Uitschakelen/inschakelen van wifi,
• Of raakt u al uw steeds bestanden kwijt?

Let op: Geen reparatie of specialistische programmavragen.
Bij wijkcentrum Koningshaven bekijken wij graag (gratis) samen uw probleem.

U kunt met uw vraag bij ons langskomen op: 
Dinsdagavond 30 januari van 19.30 tot 20.30 uur.

Uiteraard hebben wij zelf een laptop staan, maar wij kunnen uw vragen het 
beste beantwoorden in uw eigen ‘werkomgeving’. 
Neem daarom uw eigen laptop, telefoon of tablet mee. 
Heeft u bijvoorbeeld een vraag over internetbankieren? 
Neem dan ook uw bankbenodigdheden mee. 

Vooraf bellen is niet noodzakelijk maar wordt wel gewaardeerd 
(tel.nr.: 013-5425729). Dit helpt ons om u beter te kunnen helpen.

Elke vrijdagmiddag van 
12.30 tot 15.30 uur.
Kom gauw kennismaken. 
Deelname is gratis.

Neem voor meer informatie contact 
op met wijkcentrum Koningshaven.

Illustratie: Toon van GisbergenWijkcentrum Koningshaven aan de Kruisvaardersstraat

Het koor de Begonia’s brengt ook 
nog een gastkoor mee waarvan 
we de naam nu nog niet vertellen. 
Samen verzorgen deze koren voor 
het nodige vermaak. U zult zich 
zeker niet vervelen. Natuurlijk krijgt 
u ook van tijd tot tijd de gelegenheid 
mee te zingen. 

Drankjes en zo zijn tegen de 
gebruikelijke zeer redelijke prijzen 
de hele middag verkrijgbaar.
De toegang is uiteraard gratis. 

De koren zouden het fijn vinden ook u te ontmoeten op:
Zondag 8 april van 14.00 tot 17.00 uur

Meer informatie over de Begonia’s vind u op www.de-begonias.nl

De Begonia’s
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Een kijkje in het album van….
Wil van Gestel Tekst: Maartje Appels

fysiotherapie

bekkenfysiotherapie

oedeemtherapie

dry needling

013 - 536 49 44 www.fysiotilburg.nlBarkstraat 29 

Meej de stôomtrèm nòr de teejtèùn

Vruuger waar Tilburg en kattelieke stad meej enen dörpsen 
aord. Vurnaome fabriekaanten èn irwaarde gisteleke haddenet 
vur et zègge oover de gewoone wèèrkmeense. 
In zen hôogtijdaoge ha Tilburg firteg tèkstielfebrieke. 
Vèèf daorvan stonden in De Kôoningshoeven.
De Kôoningshoeven ist gebied dè òn den êene kaant tussen de 
Meierijbaon èn de Rèèkswèg A58 leej èn òn den aandere kaant 
tussen de Kèmpenbaon ènt Wilhelminaknaol. 

Tis en gebied meej en verleeje. Die geschiejenis is naaw verweeve meej 
naome van bekènde Tilburgse tèkstielfemielies èn meej Kôoning Willem II.
Hij baawde hier en jaachthèùs meej en verblèèfsrömte èn en pèèrdestal.
De Kôoningshoeven is ôok êen van de aawste industriegebieje van Tilburg. 
In verbaand meej de preezansie van schôon èn hèlder waoter verrèèsdener 
langs de waoterlôope De Aawe èn De Nuuwe Laaj vèèf tèkstielfebrieke. Dè sor-
temènt waoter was hôog nôodeg vur de wolwaaserijjen èn de vèèrverijje van 
die febrieke. Et leeverde veul mooswaoter op èn de beroemde Tilburgse blauw-
slôote meej alderhaande derbijbeheurende geuren èn rèègenboogkleure.

In 1882 wierder vanaaf Den Heuvel een stôomtrèmlèntje òngeleej die dwars 
dur Den Kôoningshoeven liep meej de prononsie om ònslèùting te maoke 
meej Gèèsel. Allêen, dè trèmlèntje kwaam nie waajer ast boerekroegske dè 
toenderteed òn de wèg Kôoningshoeven laag. Zôo ongeveer waor naaw
“Ut Rooie Bietje” zit wier de liste Tilburgse trèmhoowplòts nirgekwakt. 
Èn der wier daor spissieaol vur et Tilburgs vurnaom enen èchte teejtèùn 
òngeleej. Zôo konde vural de Tilburgse paoskiepe meej de stôomtrèm meej nòr 
de teejtèùn èn wir trug. Want vèrder as de teejtèùn kwaame ze nie. Tisser nôot 
van gekoome om meej de trèm in Gèèsel te geraoke. Èn dè komter vurlôopeg 
ok nie van want de rilze zèn plèète.

De eeliete vermòkte zenèège in de teejtèùn aon de Kôoningshoeven. De jonges 
vant jongesinternaat Èègen Hòrst, ietjes waajerop, deeje dè op hun èègeste 
voetbalvèldje ènt wèèrkvòlk gonk op rak op den èèsbaon van de Tilbursche 
Èèsklup òn den Èèsklupwèg. Swènters liet de èèsklup daor en waaj meej 
waoter van de Nuuwe Laaj onderlôope. Op die oovergestrôomde waaj wiere 
schòtswèdstrijje gereeje. Meschien waar diejen èèsbaon wèl den ònzèt vant 
suuksès van de Tilburg Trappers die op den dag van vendaog op et punt staon 
om kampioen in Dötslaand te wòrre.

Ònt ènd van de 19e euw kwaam et voetballe in trèk. In 1896 wier FC Tilbur-
gia opgericht. In 1898 veraanderde dieje naom in Tilburgsche FC Willem II. 
Ondanks al dè gedoe ist hullie nôot gelukt om et jaachthèùs van Kôoning 
Willem II as ötspanning  te kôope. Noad gieng voetballe op en waajke òn de 
wèg Kôoningshoeven. Tirresworreg zèn de jonges èn de mèdjes van Were-Di 
ònt hòkkieje, tènnese èn zjeu-de-boelen òn de Èèsklubwèg.

Ge zutter mar woone: In en wèèk meej êen dôodlôopend stròtje èn êen 
durlôopende straot. Èn dè ammòl zonder vurzieninge meej ötzondering van en 
buslèntje meej bushoowplòts nòr Gèèsel.
Mar die durlôopende straot is kazjewêel wèl de schonste straot van de schonste 
stad vant laand. Èn de vadders dieder woone zèn ammòl fabriekaant.

Illustratie: Toon van GisbergenTekst: Jòs de Bèèr

De volgende Wijkkrant Koningshaven verschijnt in het weekend van 20 april. 
De deadline voor advertenties is op 27 maart.

Stuur voor informatie en tarieven een e-mail naar niels@koningshaven.eu

Adverteren in Wijkkrant Koningshaven?
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We willen mooie verhalen met jullie delen, verhalen van de 
mensen uit de wijk. In iedere krant kun je lezen hoe we een 
kijkje nemen in het album van een van onze buurtbewoners. 

Foto’s zijn schaars
Op de foto zien we Wil van Gestel, links, naast Ad de Beer, de melkboer, rechts. 
Geboren aan de Voetbalweg, later de Fatimastraat, woont Wim al zijn hele 
leven in onze wijk. Zijn wijk. Er woonden veel arbeiders met grote gezinnen 
van wel 9 of zelfs 15 kinderen. Het leven was daardoor zwaar en bij de 
rondgang op zoek naar oude foto’s werd me dat ook snel duidelijk. 
Er was gewoonweg geen geld voor foto’s! 

Een keer per jaar naar de stad
Het leven speelde zich voornamelijk af in de wijk waar volop winkels waren, 
de chocoladebollen van Van Gils die zo groot waren dat er maar twee op een 
tandemasser pasten.., sigaretten van koster Tooten, en bakker Vogels waar de 
pastoor nog wel eens dronken de binnendoorweg zocht en veel slagerijen. 
Pas op latere leeftijd kwam je buiten de wijk, tot die tijd soms maar een keer 
per jaar, met de kermis!

Op pad
Het leven was niet eenvoudig, waar de vaders van menig gezin hun heil 
zochten in een borreltje ging Wil van Gestel als 10-jarig mannetje op zaterdag 
met de melkboer mee. De wijk liep van de Sevenhoekstraat tot aan de Jan 
Aartestraat. Hier werd door Wil geen geld mee verdiend, nee, het was slechts 
een leuk tijdverdrijf om op de kar rond de wijk mee te mogen rijden en wat te 
helpen, en het harde leven thuis even te ontvluchten. 
 
Geld verdienen deden de jongens met het lied ‘Koosje Koosje’, waar ze als de 
‘Onnozele Kinderen’ eens 30 guldens mee ophaalden! Al dan niet verkleed in 
vodden gingen ze de deuren langs om te zingen in de “betere buurt” zoals het 
Arendplein, helemaal aan de overkant van de Ringbaan. 



Wie op maandag of donderdag de dagelijkse boodschappen 
doet bij Jumbo Aabe heeft haar zeker al eens gezien én 
gehoord: Joke Willems, 62 jaar, de altijd goedgemutste 
kassière/allround medewerkster. 
Ik loop met haar naar het kantoortje van de bedrijfsleider. “Soms lach ik wel 
eens te hard, zodat ze me aan de andere kant van de winkel kunnen horen. 
Dan zeggen mijn collega’s: “Joke, volume minder,”” schatert ze. 

Joke van de Jumbo
De lach van de Aabe-Fabriek

Tekst: Anne-Marie van der Gouw
Fotografie: Freddie de Roeck

Van Lekker en Laag naar Jumbo
Ze haalt koffie voor ons beiden, gaat tegenover me zitten en steekt van wal 
over hoe ze al 16 jaar werkt bij Jumbo, voorheen Lekker en Laag. “Ik begon 
op de Broekhovenseweg. Drie jaar geleden werd dit filiaal op het Aabe-terrein 
geopend en ben ik hier komen werken. Anderhalf jaar later kwam ook mijn 
gezellige collega José hier. Superleuk,” zegt Joke. Joke geniet zichtbaar van 
haar werk. “Het is altijd heel erg gezellig. Ik hou van het omgaan met klanten 
en af en toe een geintje maken. De meeste klanten vinden dat leuk,” 
vertelt Joke, “maar natuurlijk zijn er ook mensen die geen tijd hebben voor een 
grapje. We zijn niet allemaal hetzelfde, anders zou iedereen de hele dag lachen 
net zoals ik.” proest ze.

COPD
Joke moet even bijkomen van het lachen. Ze is kortademig. “Ik heb COPD,” 
vertelt ze, “en heb het heel snel benauwd.” Ze is de laatste tijd veel ziek thuis 
en collega’s en klanten geven aan haar dan te missen. “Ik mis mijn werk dan. 
En helaas kan ik door ademnood ook niet meer spelen op mijn trombone.” 

Eten met de baas
Toen Joke 12,5 jaar in dienst was, kreeg ze een diner aangeboden. “Ik zat 
tegenover iemand van het hoofdkantoor en had een leuk gesprek met hem. 
Blijkbaar vond hij het zo gezellig dat hij me heeft opgegeven voor “Eten met 
de baas” van het tv-programma Man bijt hond.” Joke lacht als ze zich herinnert 
hoe de cameraploeg bij haar thuis was toen ze daadwerkelijk had gekookt voor 
“grote baas” Frits van Eerd. “In de buurt dachten ze: die heeft een prijs gewon-
nen!” Weer die schaterlach. “Bijna alle klanten hadden me gezien.”

Het hoofd erbij
Tot slot de vraag aan Joke waar een goede kassière aan moet voldoen. Ze 
denkt even na en zegt dan resoluut: “Geld kunnen terugtellen. Rekenen is iets 
wat de jeugd bijna niet meer kan.” Ik knik instemmend wanneer Joke klaagt 
over de euromunten van 20 en 50 cent die zoveel op elkaar lijken. “Je moet er 
dus altijd goed je hoofd bijhouden.” 

Een lach tot slot
Ik sluit het gesprek af met de mededeling dat ik de fotograaf zal verzoeken een 
foto in te sturen van een Joke die lacht. Ze giert het uit: “Ja, want dat ben ik!” 

Wil je de aflevering van Man bijt hond (terug)zien, ga dan naar de volgende 
URL. Na zes minuten zie je hoe Joke kookt voor en eet met haar baas. 
https://tinyurl.com/yda96sdo
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Trix van Leeuwe
Footmore Podotherapeuten
Kruisvaardersstraat 32E
010 2183001
www.footmore.nl

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

Hielspoor
De term hielspoor wordt vaak ‘misbruikt’ om verschillende 
klachten aan of rond het hielbeen te beschrijven. 
Een écht hielspoor is een botuitsteeksel aan de onderkant van 
het hielbeen, dat zich gevormd heeft door kalkafzetting waar 
de peesplaat of spier (medisch: aponeurosis plantaris of fascia 
plantaris) aan vast zit.
Veel pijnklachten in, aan en rond de hiel worden in de volksmond een hielspoor 
genoemd. Een hielspoor is echter maar op 1 manier te bewijzen en dat is door 
het maken van een röntgenfoto. Zonder röntgenfoto zou men dus eigenlijk over 
het vermoeden van een hielspoor moeten spreken. Meestal gaat het ook om 
een ontsteking van de peesplaat of spier, die vast zit aan het hielbeen. 
Deze ontsteking zorgt ook voor de pijnklachten bij een hielspoor. 
Het hielspoor zelf geeft meestal geen klachten.

Oorzaak
De peesplaat of spier wordt continue gebruikt (lopen, staan, sporten, fietsen, 
autorijden,..) en zorgt, in combinatie met het doorzakken van de voeten, voor 
teveel spanning bij de aanhechting aan het hielbeen. Door deze overbelasting 
ontstaan scheurtjes in de peesplaat of spier, waardoor het botvlies gaat 
ontsteken. Het lichaam gaat deze ontsteking zelf proberen te herstellen. 
Als dit herstelproces te lang duurt, ontstaat er vaak een verkalking of 
botuitsteeksel, het ‘echte’ hielspoor!

Klachten
Bij een hielspoor heeft men vaak 
felle, stekende pijnklachten op 1 
duidelijk aanwijsbaar plek bij de hiel. 
Typisch is dat de pijn toeneemt als 
men gewicht zet op de voet en dat 
de pijn het ergst is in het begin van 
de belasting, bijvoorbeeld ‘s morgens 
na het uit bed komen of indien men 
begint te lopen na een tijdje geze-
ten te hebben. Als men even rond-
wandelt wordt de pijn vaak minder. 
De klacht kan zeer hardnekkig zijn, 
mede omdat deze peesplaat of spier 
continue gebruikt wordt.

De podotherapeut 
Omdat de klacht veroorzaakt wordt 
door teveel spanning op de peesplaat 
of spier, ten gevolge van het door-
zakken van de voeten, zal de podo-
therapeut meestal met corrigerende 
podotherapeutische zolen werken. 
Een combinatie-therapie met rust, 
ontstekingsremmende medicijnen, 
ontlastende tape, rekoefeningen, 
beweeg- en schoenadvies (even-
tueel aangevuld met shockwave- en 
fysiotherapie) zorgt voor de snelste 
en beste resultaten.

De fysiotherapeut
Bij een hielspoor bestaat de 
behandeling, na een onderzoek van 
de voet en beoordeling van het 
looppatroon, globaal uit drie 
componenten:
• Het mobiliseren van de  

voetwortelbeentjes zodat er 
meer beweeglijkheid in de  
voet ontstaat.

• Het masseren van de peesplaat 
(niet de pijnlijke plaats), zodat 
deze wat meer ontspant.

• Het aanreiken van zowel oefe-
ningen om de voet soepeler te 
maken, als oefeningen om het 
looppatroon te optimaliseren.
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9 december 2017 is Louisa 99 jaar geworden. Grote kans dat ze 
de oudste wijkbewoner is. Reden genoeg voor een gesprekje.
’Toen ik trouwde, dat was eind 1941, toen kwam ik hier wonen”, antwoordt 

Louisa, beter bekend als oma Wieske, op mijn vraag hoe lang ze al in de 

Blazoenstraat woont. Ik begin te rekenen, maar ze is me voor: “76 jaar in dit 

huis. Ik betaalde toen vijf gulden negentig huur in de week.”

Haar kleindochter Lisette is bij het gesprek en helpt oma bij het vertellen van 

haar verhaal. Maar ze weet nog heel veel en verbetert Lisette af en toe zelfs. 

Folders in de fietstassen
Natuurlijk kent iedereen in de straat haar. En verder ook. Als ik vertel in welke 

wijken de wijkkrant wordt bezorgd, begint ze te lachen: “Daar ken ik ieder 

huis, heb ik jarenlang samen met mijn dochter folders rondgebracht.” Lisette 

vult aan: “Tot d’r 82e!” Nee geen gesealde folders, zoals nu. Alles moest 

ingevouwen worden. “Dat deed ik ’s nachts, dan sloop ik naar beneden om 

m’n dochter niet wakker te maken en ging ik invouwen.”

Veel aanloop
Ja, de dochter van Louisa, de moeder van Lisette dus, heeft altijd bij moeder 

gewoond. In 2016 is ze op 71-jarige leeftijd overleden. Drie jaar daarvoor was 

zoon Jo al overleden. En sinds die tijd is Louisa dus alleen met haar hondje, 

voor het eerst van haar leven. En dat is wennen, nog steeds. Gelukkig heeft 

ze veel aanloop. Lisette zorgt voor oma als ze naar de dokter of het zieken-

huis moet, doet boodschappen, regelt de administratie en loopt iedere dag wel 

even binnen. Wieske heeft huishoudelijke hulp, maar doet liefst alles zelf. Ook 

loopt ze nog regelmatig met haar rollator naar de Jumbo in de Groenstraat. En 

verder zijn er de kleinkinderen, en de achter- en achterachterkleinkinderen en 

buren en kennissen die aan komen lopen. En de kinderen uit de buurt niet te 

vergeten. Joske bijvoorbeeld, woont in de straat, zwaait voor het raam of komt 

even hoi zeggen. “Oma Wieske, als jij 100 wordt kom ik op het feest. Ik heb al 

een pak klaar hangen.” 

Eind 2018 groot feest,
dan wordt ‘oma Wieske’ 100!

Fotografie: Toon van Kaam
Tekst: José de Jonge

Oorlog
Ze is geboren in de Clercxstraat. Ze dacht op nummer 32. Na de lagere school 

ging Wieske werken. Eerst bij een kapsalon. En later als dienstmeisje in de 

Heuvelstraat. “Daar hadden ze van die dure Perzische tapijten. En toen ik op 

een dag de vloer in de boenwas aan het zetten was, schopte ik dat blik om. 

Over zo’n tapijt. Toen kon ik ophoepelen”, vertelt ze lachend. Daarna bij de 

Volt. Toen ze 22 was trouwde ze en moest ze stoppen met werken. Drie kinde-

ren kreeg ze, in nog geen drie jaar tijd. Piet, Jo en Mieke. Het was oorlog. Er 

was weinig te eten. “Die NSB’er, die Gerritsen, die stond hier voor de deur met 

nog twee kerels, geweren in de aanslag. Ze hadden gehoord dat ik shag en 

leer boven had en dat kwamen ze zoeken. Ik had helemaal niks. Dus zij naar 

boven, de vloer openbreken. Niks gevonden natuurlijk. Kwamen ze naar bene-

den, een van die kerels die kende ik. Die had nog achter me aangelopen toen ik 

15 was. “O, ben jij het?” zei die. “Ja, ik ben het. Denk je nou echt dat ik spullen 

boven heb liggen? Man, dan had ik toch wel geld gehad om brood te kopen?” 

Hij bond in. “Ik kom je morgen een brood brengen”, zei hij. Maar dat hoefde 

Wieske niet, hoe hongerig ze ook was. “Ik hoef geen brood van een NSB’er!”

Werken heeft ze altijd gedaan. Wassen voor mensen. Ja, alles met de hand. 

Toen d’r dochter zeventien was en zwanger thuiskwam, zei d’r man: “Zij eruit 

of ik.’’ “Ga maar”, zei Wieske. “Voor eruit of achterom.” Lisette werd geboren en 

groeide op bij moeder en oma. Nee, ze is nooit meer getrouwd. Ze regelde het 

zelf wel. Gekke dingen gedaan. Auto gereden zonder rijbewijs. Ze moet er nog 

om lachen. 

Schutting verven
En nu? Gek op de vogeltjes in d’r tuin. Als er boodschappen gehaald moe-

ten worden, is het: “Neem maar noten en zaden voor de vogels mee.”  Dat is 

belangrijker dan haar eigen eten. “Soms gaat ze wel wat te ver,” vertelt Lisette. 

“Stond afgelopen zomer nog de schutting te verven! En ze heeft ook een kast 

tegen zich aan gekregen omdat ze op de trap stond om erachter te poetsen. 

Ik vond het al zo raar dat ze in de zomer een coltrui droeg. Maar dat deed ze 

omdat ze blauw was van die val, dat mocht ik niet zien. De buurvrouw vertelde 

het. We hebben nu afgesproken dat ze dat in ieder geval niet meer doet.”

Wieske knikt braaf. Maar iedere dag stoffen en de keukenvloer dweilen, dat 

doet ze toch nog wel. 

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.



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

Manueel therapie

Kinderfysiotherapie

Oefentherapie

Rugklachten

Rug scholing

Dry needling

Sportmassage

Sportblessures

Sportbegeleiding

Sportspreekuur

Oedeemtherapie

Beweegprogramma’s

Massage

Medical taping

Medische fitness

Fysiotherapie bij etalage benen

Psychosomatische fysiotherapie

Fysiotherapie bij long klachten

Oefentherapie bij Parkinson

Kinderfysiotherapie

Oefentherapie

Sportmassage

Sportblessures

SportbegeleidingSportbegeleiding

Sportspreekuur

OedeemtherapieOedeemtherapie

Beweegprogramma’sBeweegprogramma’sBeweegprogramma’s

Medical tapingMedical tapingMedical taping

Medische fitness

Fysiotherapie bij etalage benenFysiotherapie bij etalage benen

Psychosomatische fysiotherapiePsychosomatische fysiotherapiePsychosomatische fysiotherapie
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Beewee: Spookschip
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 compositie en kleuren. 
Foto’s met een verhaal. Deze keer bekijkt brugwachter Beewee Nederkoorn een 
foto die Ans Beerens maakte.

Corné Snels verhuisde z’n kapperszaak vrijwel op de kop af zes jaar geleden 
van de markante ark in de Piushaven naar het minstens zo markante, snoep-
kleurige pand aan de zuidelijke Havendijk, waar tot kort daarvoor Dijkman 
Elektro had gezeten. Hoewel kapper Snels de ark verkocht, bleef het ding toch 
in de jaren erna de kappersboot heten, omdat een nieuwe bestemming almaar 
op zich liet wachten. Maar in de berichten over het drijvende bedrijfspand dook 
het afgelopen jaar steeds vaker een nieuwe benaming op. Zo werd de ark in 
het Brabants Dagblad een paar keer omschreven als ‘een spookschip dat al 
jaren op dezelfde plek dobbert’. 

Een spookschip... Tja. Journalisten hebben wel vaker de neiging om dingen 
een beetje te dramatiseren, laten we het daar maar op houden. Want zeg nou 
zelf, bij een spookschip denk je toch aan een Pirates of the Carribean-achtige 
halfvergane driemaster met aan flarden gescheurde zeilen die zomaar ineens 
opduikt uit een dichte zeemist? Dan denk je toch niet aan een bevogelpoepte 
ark die er met een likje verf en een plankje hout hier en daar weer als nieuw 
uitziet? En ja, de boot stond weliswaar leeg, maar hij werd wel degelijk af en 
toe gebruikt – voornamelijk als pop-up etalage. Ik heb er in ieder geval wel 
eens foto’s van een vakfotograaf achter de ramen zien hangen en als ik me 
goed herinner stond er in december 2016 zelfs een heel kerstbomenbos binnen. 
Dus een spookschip, nee.

De bovenstaande foto heeft me evenwel aan het twijfelen gebracht. Fotograaf 
Ans Beerens kon me er niet veel meer over vertellen dan dat ze ‘m gemaakt 
had tijdens het culturele havenfestival Wintergloed op negen december jongst-
leden, aan het eind van de avond. 

Fotografie: Ans Beerens
Tekst: Beewee

Wie daar naast die tros ballonnen met een koptelefoon op zit te drummen – 
Ans wist het niet. Via de website van de Piushaven probeerde ik erachter te 
komen. Maar over de kappersboot tijdens Wintergloed las ik alleen dat ‘ie in 
de weken voor het festival was gebruikt als open atelier waar men versiering 
voor de haven had gemaakt. De ark was in het evenementenprogramma niet 
opgenomen als optreedlocatie. Merkwaardig... 

Het bleef dus een raadsel wie die drummer was. Ik bekeek de foto nog eens 
goed en schrok behoorlijk toen ik opeens links van het midden achter het glas 
een vrouwengestalte ontwaarde waar je dwars doorheen lijkt te kijken. 
Helemaal eng werd het toen mijn blik verder naar links gleed. Daar was nog 
een tweede vrouwengestalte te zien! Eerst zag ik haar benen, toen haar 
achterwerk, toen haar rug... maar waar was haar hoofd?! Met een gil sprong ik 
op uit mijn bureaustoel. Pas na een paar minuten durfde ik weer naar de foto 
op m’n beeldscherm te kijken. 

Er zal vast een heel rationele, wetenschappelijke verklaring zijn waarom er 
niets terug te vinden is over een optreden tijdens Wintergloed op een niet-
geprogrammeerde locatie, waaraan een vrouw met een doorzichtig lichaam 
en een vrouw zonder hoofd meededen, en waarbij twee griezelige stapeltjes 
damesschoenen tegen de raamkozijnen opgetast stonden. 
Desondanks vind ik de benaming spookschip voor de kappersboot opeens 
een heel stuk toepasselijker geworden.



Lezen, lezen en nog eens lezen… Juf Ank neemt afscheid van BS Fatima

Lampionnen van Panta Rhei

Sinds een aantal jaar doet Pendula mee aan de pilot Cultuur 
Met Kwaliteit, kortweg CMK. 
Dit betekent dat er flink wat extra aandacht besteed wordt aan (jeugd)litera-
tuur binnen het onderwijs. Denk hierbij aan begeleiding van het team van Pen-
dula door een Leesconsulent via de Bibliotheek, het organi seren van Plusactivi-
teiten i.h.k.v. lezen en deze keer deelname aan de Nationale Voorleeswedstrijd.

Na een loopbaan van 30 jaar op Basisschool Fatima, waarvan 15 
jaar als directeur van onze school, is ‘onze’ juf Ank sinds
1 januari 2018 met pensioen!

Op 21 december liepen veel kinderen van Panta Rhei in een 
mooie tocht met lampionnen door de wijk. 
Hieronder zie je een aantal van onze ontwerpen.

Kinderen van groep 7 en 8 hebben 
twee weken geleden in de klas de 
voorrondes gehouden. Vijf kinderen uit 
groep 7 en vier kinderen uit groep 8 
hebben hieraan meegedaan. Vier leer-
lingen, Isis Kerremans, Thijs Jansen, 
Noëmi Bergman en Daantje Ketelaars, 
zijn uiteindelijk naar de finale  door-
gegaan. Wat hebben alle kinderen in 
zowel de voorronde als in de finale 
goed hun best gedaan! In de gezel-
lige keukenruimte van de BSO hebben 
kinderen van groep 4, 4/5 en 5 geluisterd naar deze finalisten. 
Juffrouw Agnes, TSO-coördinator en meneer Jan-Piet mochten jureren.

Daantje Ketelaars heeft uiteindelijk de wedstrijd gewonnen. 
Veel succes Daantje bij de volgende ronde in de bibliotheek!

Op 19 december hebben we voor 
haar een feestelijke, culturele dag 
georganiseerd. Ze werd ’s morgens 
opgehaald in stijl met een Oldtimer. 
Op school werd ze buiten opgewacht 
door haar leerlingen en Loutje, de 
gastvrouw voor deze dag.
Een speciaal voor haar gemaakt 
afscheidslied werd door alle leerlin-
gen gezongen. Op de speelplaats werd ze toegesproken door bestuurder Jaap 
van Loon en werd haar naambord onthuld: “Het Ank Bullensplein.”

Daarna gingen alle leerlingen samen 
met gastdocenten van Factorium 
Podiumkunsten een presentatie 
voorbereiden op het gebied van 
dans, drama, muziek en poëzie. Met 
medewerkers van de Kinderkunstklas 
werd een kleurrijk decor gemaakt. 
Na een heerlijke lunch die verzorgd 
werd door de ouderraad, traden alle 
groepen voor juffrouw Ank en haar 
familie op in de gymnastiekzaal.
Het werd een geweldige presentatie van muziek, dans, drama en poëzie.
Iedereen genoot zichtbaar van de inzet van alle leerlingen. 
Juffrouw Ank kan terugkijken op een geweldige afscheidsdag.

20 23e jaargang nummer 1 feb 2018

Panta Rhei



2123e jaargang nummer 1 feb 2018



Max Raeven (41) woont in de Catamaranstraat. 
Hij is getrouwd met Janneke en vader van drie kinderen. 
Voor zijn werk is Max continu met sport bezig. Hij is trainer van 
het eerste elftal van VV Rijen, als docent bij de KNVB geeft hij 
trainerscursussen en sinds april vorig jaar is hij bondscoach van 
het Nederlands CP-team. 

CP-voetbal
CP-voetbal? Max legt uit: CP-voetbal wordt gespeeld door voetballers die als 
gevolg van een hersenbeschadiging een motorisch probleem hebben. CP staat 
voor cerebrale parese. De beschadiging is vaak het gevolg van een geboorte-
trauma (bijv. een zuurstoftekort tijdens de geboorte). Maar ook voetballers met 
NAH, die een hersenbloeding, herseninfarct of hersentumor hebben gehad of 
die in coma hebben gelegen (en daar een licht motorisch probleem aan hebben 
overgehouden), komen in aanmerking voor CP-voetbal. 

Combinatie zorg en sport
Vanwaar de interesse voor deze specifieke doelgroep? Max: “Van huis uit ben 
ik docent lichamelijke opvoeding. Ik heb lange tijd les gegeven op een vmbo-
school waar gedrag een aandachtspunt was. Dat stukje begeleiding, op sociaal/
emotioneel gebied, dat trok en trekt me, naast het bewegen, enorm aan. Ik 
heb eigenlijk altijd affiniteit gehad met de combinatie zorg en sport. Daarom 
ben ik allerlei opleidingen gaan volgen, van zorgcoördinator tot sportpsycholo-
gie en heb trainersopleidingen gevolgd bij de KNVB tijdens mijn trainerschap bij 
Were Di. Toen ik in Rijen trainer werd van het eerste elftal heb ik de docenten-
opleiding bij de KNVB gedaan en daar is het CP-team op mijn pad gekomen.”

Bondscoach in de wijk Tekst: José de Jonge

Foto: Toon van Kaam

Foto: eigen archief Max Raeven

Wat is het verschil tussen CP-voetbal en het reguliere voetbal? Max: “Als 
eerste: de spelers van het Nederlands CP-voetbalteam spelen allemaal bij een 
reguliere club. Daarnaast trainen ze mee met het Oranjeteam. Bij CP-voetbal 
wordt op een kleiner veld gespeeld met kleinere doelen. Teams bestaan uit 
zeven spelers. Er wordt twee keer een half uur gespeeld en er zijn wat andere 
spelregels. Zo is er bijvoorbeeld geen buitenspel.

Bloedfanatiek
Maar ik wil wel duidelijk maken dat het hier om topsport gaat. 
De jongens moeten hier ontzettend veel voor over hebben. 
En dat hebben ze ook. Ze zijn allemaal bloedfanatiek.”

Een CP-team trainen is niet heel anders dan een regulier team, legt Max uit. 
Je moet wel meer visualiseren en individuele begeleiding, zowel op als buiten 
het veld, is belangrijk. Het is de kunst om uit te gaan van wat ze wel kunnen in 
plaats van wat hun beperkingen zijn. Er is ook veel aandacht voor het medische 
aspect, fysiotherapie bijvoorbeeld. Max: “En vergeet niet: die jongens moeten 
dus geregeld naar Zeist, waar we trainen. Een behoorlijke opgave. Maar ze zijn 
vooral trots dat ze in oranje spelen.” 

Op zoek naar spelers
Ondanks dat Max een goed team heeft, is hij altijd op zoek naar nieuwe spe-
lers. In juli 2018 is het EK in Zeist en in 2019 het WK. “We willen vlammen in 
juli en zijn op zoek naar talent. Ik moet veel pr doen, ambassadeurs zoeken. 
Zo heb ik nu contact met de Edwin van de Sar foundation. Ik ben ook veel aan 
het scouten.”  

Maar Max kan niet overal zijn. 
Dus: als je iemand kent die CP of NAH heeft en een goede pot kan voetballen, 
laat hem contact opnemen met Max via www.cpvoetbal.nl of via facebook. 
Of spreek hem aan: het is die man die vaak in een trainingspak loopt.

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
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WIJKNIEUWS    Berichten van de gemeente

INFO Meer informatie over de Piushaven staat op de website www.piushaven.nl. Actuele informatie over 
wegwerkzaamheden kunt u ook vinden via www.tilburg.nl/wegwerkzaamheden Download de BuitenBeter 

app om meldingen door te geven.

Contact
Marc van Akkeren, omgevingsmanager Hoogvenne, Piushaven Noord
marc.van.akkeren@tilburg.nl · 013-5429077
Chris Liebregts, wijkregisseur Hoogvenne, Piushaven Noord
chris.liebregts @tilburg.nl · 013-5428864
Berry Simons, omgevingsmanager Fatima, Jeruzalem, Broekhoven, Piushaven Zuid
berry.simons@tilburg.nl ·013-5495437
Anthonie Quispel, wijkregisseur Fatima, Jeruzalem, Broekhoven, Piushaven Zuid
anthonie.quispel@tilburg.nl · 013-5429495

WONEN IN DE PIUSHAVEN
De Piushaven verbindt het centrum van 
 Tilburg met het buitengebied Moerenburg. 
In dit gebied worden ongeveer 1600 
nieuwe woningen gebouwd, verdeeld over 
verschillende bouwprojecten. Veel van de 
nieuwe huizen zijn al bewoond en onder-
tussen hebben ook verschillende onderne-
mers zich in het gebied gevestigd. 
De Piushaven bruist, en doet dat steeds 
meer. Voor informatie kijk op  
www.piushaven.nl.

Aan de Waterkant
Bij dit woningbouwplan zijn blok A, B en C inmiddels opgeleverd. De bouw van blok E is in volle gang. De blokken D 
(woontoren), F en G (beide woningen) zijn in verkoop. Het ontwerp voor woontoren H is opgestart. In het gebied 
komt een gevarieerd aanbod aan woningen en woningtypen zoals eengezinswoningen en appartementen met 
prachtig uitzicht.  
 
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven op de website www.aandewaterkant.nl of op de hoogte blijven van de 
laatste ontwikkelingen. Ontwikkelaar: Triborgh Gebiedsontwikkeling.

Stadskade (Cementbouw)

In het plan Stadskade, op het voormalige Cementbouwterrein, komen 49 woningen; zowel appartementen als 
grondgebonden gezinswoningen. Alle woningen zijn verkocht en de bouw is in volle gang. De woningen worden in 
de zomer van 2018 opgeleverd. De appartementen waarschijnlijk in oktober 2018.  
 
Geïnteresseerden kunnen op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op de website    
www.nieuwbouw-stadskade.nl. Ontwikkelaar: BPD Ontwikkeling.

 
De Koopvaardij
 
Op de kop van de haven verrijst vanaf begin 2018 een appartementencomplex dat de Piushaven en het stadshart 
gaat verbinden. Dit complex komt op de plek van het voormalige pand van de Harense Smid en de vier eerste 
woonhuizen aan de Koopvaardijstraat. Acht appartementen worden verhuurd in de sociale sector. Momenteel 
loopt de bestemmingsplanprocedure.
Geïnteresseerden kunnen op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op de website    
www.de-koopvaardij.nl. Ontwikkelaar: Wilborts & Looijkens

 
AaBe Fabriek

De voormalige Wollenstoffenfabriek AaBe is her-
ontwikkeld tot een uniek winkelcentrum. De his-
torische en monumentale kwaliteit is hierbij in ere 
hersteld. De AaBe Fabriek is op 30 september 2017 
officieel geopend door toenmalig burgemeester 
Noordanus. 
 
Meer informatie: www.aabefabriek.nl.  
 Ontwikkelaar: Rialto Vastgoedontwikkeling.

 
Galjoenstraat Noord

Hier zijn twee naast elkaar gelegen deelplannen in ontwikkeling. Het ene deelplan Muziekwonen is niet haalbaar 
gebleken maar Van der Weegen zal het plan wel gaan realiseren. De gemeente is zich nog aan het beraden over de 
herbestemming van de hal. Het andere naastgelegen deelplan is van ontwikkelaar De Bonth. Het planteam heeft 
voor beide deelplannen advies uitgebracht. Momenteel worden de contracten afgerond waarna de bestemmings-
planprocedure kan starten. 
 
Ontwikkelaars: Van der Weegen en De Bonth. 

STAND VAN ZAKEN
OPENBARE RUIMTE
Van Havenpark naar Landschapspark Moerenburg

De oevers van het water zijn ingericht om te wandelen en te 
 verblijven. Langs de groene wandelpaden van het Havenpark 
loopt u zo de stad uit naar Landschapspark Moerenburg. Een 
aantrekkelijk gebied met een belangrijke functie voor natuur 
en landschap. Kijk voor meer informatie op www.moerenburg.
info. 

Het havenpark Piushaven wordt in fasen gerealiseerd. In 2016 
is het laatste deel van de noordoever aangelegd. De werkzaam-
heden aan de zuidoever, aan de havenkom en bij Nieuw Jeruza-
lem zijn eind 2016 gestart. Deze worden gefaseerd uitgevoerd 
tot en met 2018. Het havenpark ter hoogte van de busremise 
wordt nog niet aangelegd. Dit in afwachting van de ontwikke-
lingen ‘Fabriekskwartier Noord’ van Triborgh. 

De Zuidelijke Havenkom, met de aanleg van het Vendelierspark 
inclusief zandspeelplaats en de (her)inrichting van de Haven-
kom, is op 19 december feestelijk geopend door wethouder 
Berend de Vries.  

Twentestraat

Tiwos werkt nu aan de ontwikkeling van een bouwblok op de 
kruising Veluwestraat/Twentestraat.

De herinrichting van de Caspar Houbenstraat is klaar. De in-
richting van de openbare ruimte Twentestraat is gerealiseerd 
tot bouwblok C in combinatie met Piushavenpark Zuidoever 
(gedeelte tussen Havendijk-zuid vanaf Betuwestraat tot aan 
Meijerijbaan). 

Lourdesplein

Alle woningen en appartementen zijn gebouwd en bewoond. 
De aanleg van de openbare ruimte tussen de appartementen 
en de IJzergieterij vindt plaats in het begin van 2018. Het ha-
venpark Zuidoever tussen Hoevenseweg-Betuwestraat wordt in 
het voorjaar van 2018 aangelegd.

Koopvaardijstraat

Het eerste bouwproject ‘de Koopvaardij’ is in procedure en zal 
waarschijnlijk in 2018 worden gebouwd.

De tijdelijke (her)inrichting van de openbare ruimte is voorlopig 
van de baan, in afwachting van verdere vastgoedontwikkelin-
gen in de Koopvaardijstraat.

Ondieptes en snoeien in en langs de haven

De ondieptes in de vaargeul zullen met de aanleg van het 
pontje worden aangepakt. Het snoeien tussen de draaibrug en 
het Wilhelminakanaal wordt in overleg met de Stichting Tilburg 
Te Water opgepakt.

Pontje

Bij de aanleg van het havenpark komt ook een verbinding tus-
sen Jeruzalem en de Werf in de vorm van een handbediend 
pontje. Na overleg met de buurt en uitwerking van de plannen 
zal het pontje in het verlengde van de Veluwestraat worden 
aangelegd. De aanleg van het pontje is gepland in het begin 
van 2018.

Parkeerregulering

Op dit moment wordt de parkeerregulering verder uitgewerkt 
in samenwerking met bewoners en betrokkenen uit de buurt. 
In 2018 zal het college een plan vaststellen.

Meer informatie
Er is informatie over de Piushaven te vinden op de website 
www.piushaven.nl. Actuele informatie over wegwerkzaamhe-
den kunt u ook vinden via www.tilburg.nl/wegwerkzaamheden.

BuitenBeter app
Als u een smartphone heeft kunt u snel en makkelijk een 
 melding maken met de BuitenBeter app. Download de gratis 
app op uw smartphone. Na eenmalige registratie komen uw 
meldingen rechtstreeks bij de gemeente binnen. Foto’s kunnen 
eenvoudig worden meegestuurd.

BUITEN BETER
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