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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 27 juli. 

De deadline voor kopij en advertenties is op 3 juli.

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 Wijkkrant
Tekst: Carla Segers Fotografie: Ans Beerens

Voor kinderen en volwassenen
Vergoed vanuit de basisverzekering
Contracten met alle zorgverzekeraars
Aangesloten bij ParkinsonNet

Wij behandelen:

Stemproblemen      
Spraakproblemen   
Afasie / Dysarthrie na beroerte of bij ziekte     

www.logopedie-irmasparidans.nl   -  info@logopedie-irmasparidans.nl

Afwijkend mondgedrag
Ziekte van Parkinson 

Taalontwikkelingsstoornissen 
Eet-, drink-slikproblemen
Adem / Hyperventilatie

Prinsenhoeven 26
5017  GC Tilburg
013 – 544 51 51

Stuivesantplein 2
5021 GW Tilburg
013 – 543 70 42

Don Sartostraat 4
5022 HA Tilburg
06 – 29 42 76 90
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Tel: 013 762 06 20
www.kinderstadtilburg.nl/pantarhei   

Wie zijn de drijvende, fotograferende en schrijvende krachten 
achter deze wijkkrant? Dit keer neem ik plaats in de gezellige 
woonkamer van Katrien. Voor een kopje thee, een fijn gesprek 
en veel afleiding door Wiekse de witte kat. 
Katrien woont met haar man Bram, hun kinderen Koen, Matthijs en 
Floortje en nieuwste gezinslid Wiekse in een van de oudste huizen in 
de Hoogvensestraat. Lang geleden wilde ze eigenlijk journalistiek gaan 
studeren en heeft dat niet gedaan. Het schrijven is echter altijd blijven 
kriebelen. Daarom is ze een paar jaar terug haar eigen tekstbureau 
begonnen. Ze schrijft graag blogs in opdracht en persoonlijke verha-
len waarin ze de passie van de ander kan verwoorden; ‘Het onderwerp 
maakt niet uit, ik vind het mooi als ik de onderste steen boven kan 
krijgen in een gesprek’. Waar zou je graag eens over schrijven? 
‘Een van mijn wensen is om als ghostwriter een biografie te schrijven’.

Boeken, boeken en nog meer boeken
Bij Bram en Katrien thuis kun je niet om de boekenkast heen. Persoonlijk 
vind ik zo’n gigantische wand met boeken heerlijk. Wat zijn je favorieten, 
Katrien? ‘Tonio van A.F.Th. van der Heijden, Ik haal je op, ik neem je 
mee van Ammaniti en Kom hier dat ik u kus van Griet Op de Beeck vind 
ik prachtige boeken. Overigens lees ik altijd echte boeken, niet vanaf 
een e-reader. Ik wil het boek vasthouden en kan echt balen als het uit is. 
Dan voel ik me boekloos’. 

Taal en teksten spelen een grote rol in het leven van Katrien. Ze houdt 
erg van spreuken en mooie zinnen die iets aan de verbeelding overlaten 
en stof tot nadenken geven. Een ervan is “Zo zonder iets te willen er te 
zijn”. ‘Deze tekst geeft mij rust en ruimte. Ik word er blij van’.

Dansen en kokkerellen 
Met al dat denk- en schrijfwerk moet af en toe de druk van de ketel. 
Katrien doet aan pilates en gaat graag hardlopen. 
‘Verder gaan Bram en ik graag naar een concert of een dancefeest, 
lekker met zijn tweeën genieten’. Welke talenten bezit Katrien nog meer? 
‘Ik kan goed koken en dat vind ik ook echt leuk om te doen. 

Leuke Wijkkrant zoekt
(gezellige) tekstschrijver!

Adverteren in de Wijkkrant?

Als er bijvoorbeeld bijna niets in huis is, vind ik het een uitdaging om 
toch iets lekkers op tafel te zetten. Ik kijk dan wat er is en verzin daar 
een gerecht mee’.

De laatste vraag: Wie van onze collega’s wil je de volgende keer in deze 
rubriek zien en welke vraag ga je stellen? ‘Ik geef de pen door aan José 
en wil van haar weten of ze wel eens erg geraakt is tijdens een interview 
en hoe ze daarmee om is gegaan?’.

Stuur dan een e-mail naar: niels@koningshaven.eu



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 

De Tilburgse Muziekmarathon 
komt er weer aan!

Gewoon lekker spelen met R-Play

Vorig jaar vond de eerste editie van de Tilburgse Muziek-
marathon plaats. In juni werd er drie weken lang dagelijks 
muziek gemaakt om de samenhang in onze gemeente te 
versterken. Onder meer in Jeruzalem (foto). 
Want dat Tilburg een stad is waar muziek in zit, weten we allemaal. 
En dat muziek verbindt, herken je vast ook wel. Iedereen heeft namelijk iets 
met muziek. Muziek is een taal die iedereen spreekt, die mensen iets doet en 
op de been brengt. Jong en oud, nieuwkomer en jarenlange inwoner, hiphopper 
en liefhebber van klassieke muziek. 

Ken jij R-Play al? Het is een mobiele speelplek waar kinderen 
veilig kunnen spelen. Spelen bij R-Play is ‘gewoon’ buitenspe-
len. Kinderen kunnen er (groot) speelgoed lenen dat ze thuis 
niet altijd hebben en met andere kinderen samen spelen. 
R-Play is er voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar, maar ook jongere kinderen 
zijn van harte welkom. Er moet dan wel een ouder of verzorger meekomen. 

De Tilburgse wijkcentra bruisen als nooit tevoren. 
Ook in Jeruzalem en Koningshaven is steeds meer te doen voor en door 
bewoners. Dat wordt gewaardeerd, want jullie geven Jeruzalem gemiddeld 
een 7,7 en Koningshaven zelfs een 8,6. Daar zijn we trots op! 

Samen
We blijven investeren in de gebouwen en de initiatieven die er plaatsvinden. 
Dat doen we natuurlijk niet alleen, maar samen met bewoners en talloze 
samenwerkingspartners. Een mooi voorbeeld is Jeruzalem, waar na de 
zomer grondig wordt verbouwd omdat bewoners, Tiwos, Gemeente Tilburg 
en ContourdeTwern daar samen werk van maakten.

Het wijkcentrum blijft de uitgelezen plek om anderen te ontmoeten en je 
talenten te ontwikkelen. Kom dus ook eens langs bij het wijkcentrum bij 
jou in de buurt!

Wijkcentrum Koningshaven Buurthuis Jeruzalem 
Kruisvaardersstraat 32c   Caspar Houbenstraat 109

Zet in je agenda: zaterdag 2 juni
De meer dan 60 Muziekmarathon-activiteiten van vorig jaar smaakten naar 
meer. Vanaf zaterdag 2 juni aanstaande zal de Muziekmarathon dan ook weer 
een maand lang klinken in de hele gemeente. Ben jij benieuwd van welke 
muzikale activiteiten jij in jouw buurt kunt genieten? 
Houd dan www.tilburgsemuziekmarathon.nl in de gaten.
Alle nieuwe activiteiten worden daarop in de agenda gepresenteerd. 
Je kunt de Muziekmarathon ook volgen via Facebook: 
www.facebook.com/tilburgsemuziekmarathon. 

Heb jij nog een leuk idee voor de Muziekmarathon en wil je ook graag bijdragen 
aan dit muzikale en verbindende spektakel? Vul dan het contactformulier op de 
website in of mail direct naar muziekmarathon@contourdetwern.nl.

R-Coins verdienen
R-Coins is het nepgeld waarmee kinderen speciaal speelgoed kunnen lenen. 
Voor ander speelgoed zijn geen R-Coins nodig. We hebben gave skelters, steps 
en driewielers maar ook ballen, diabolo’s en stelten.  
Kinderen kunnen R-Coins verdienen door:
• het speelterrein schoon te maken
• andere kinderen te helpen
• leuk samen te spelen
• het speelgoed netjes terug brengen

Waar en wanneer
R-Play is elke maandag van 15.00 tot 17.00 uur bij het speelveld op het 
Stuivesantplein en iedere woensdag van 14.00 tot 16.00 uur in speeltuin 
Beemsterstraat (bij slecht weer in buurthuis Jeruzalem). 

Kinderen die mee willen spelen, kunnen gewoon langskomen en gratis lid 
worden. Als het ingevulde inschrijfformulier met een pasfoto is ingeleverd, 
ligt het pasje de week erop klaar. 

Meer weten over R-Play? Of wil jij meehelpen om kinderen in de buurt een 
veilige speelplek te bieden? Bel of mail dan naar Amanda Freriks: 
013 542 47 98 of amandafreriks@contourdetwern.nl.  

De wijkcentra bruisen!
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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
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My name is Rand…Chris T Rand
Tekst: Erik Bienefelt Fotografie: Toon van Kaam

Zijn artiestennaam is Rand, Chris T. Rand. De singer-songwriter 
woont weliswaar aan de rand van Tilburg, Rand spreek je uit op 
zijn Engels; “Rénd”. En die middelste ‘T’ in zijn naam is ook niet 
van Tilburg. Van wat dan wel?
“Ik moest een naam hebben. Die T kan van Thelonious Monk zijn, maar ook 
van iets heel anders.” Chris heeft overigens een tattoo op zijn voet: een T. 
Officieel heet ik Chris van Binnendijk, maar dat klinkt niet zo… Bovendien heb 
ik heel mijn leven al binnen de dijken gewoond en altijd keurig binnen de 
lijntjes gekleurd. Nu maar wat meer naar dat randje toe…”

Duw
Naar dat randje werd hij vanzelf geduwd. “Een aantal jaren geleden waren 
we op een camping in Frankrijk. Conny, mijn vrouw, duwde me tijdens een 
feestavond het podium op. Na wat tegensputteren heb ik twee liedjes gespeeld 
en kreeg toen zulke fantastische reacties! Jarenlang had ik muziek van anderen 
gespeeld, omdat ik dacht dat mensen niet zaten te wachten op nieuwe dingen. 
Dat ze alleen willen wat ze kennen en bekend is. 
Na die avond  besloot ik te stoppen met mijn band en meer eigen werk te 
spelen. Een jaar later stond ik met mijn solo-show in het Waalwijkse theater. 
Die middag zijn er tranen gevloeid, bij mij, maar ook in de zaal. Overigens niet 
omdat het zo slecht was, maar omdat het persoonlijke liedjes waren.”

Eigen pad en hart
Maar toch, die artiestennaam. Ik vraag Chris of er verband is met de Russisch-
Amerikaanse schrijfster Ayn Rand. “Ik heb de boeken van Ayn Rand als tiener 
gelezen. Door haar boek ‘Fountainhead’ raakte ik geïnspireerd, omdat het over 
een kunstenaar gaat die tegen de stroom van alles in gaat. Je moet je eigen 
pad kiezen en je niet richten tot wat de massa wil. Je eigen hart volgen zodat 
je uiteindelijk, net als de hoofdpersoon in dat boek, alles overwint.”

Over de rand
Ik schrijf over wat ik meemaak en voel, en ook op verzoek voor anderen. 
Voor mij is muziek een emotionele uitlaatklep omdat ik er minder goed over 
kan praten. Dat kan politiek zijn, het milieu en natuurlijk de liefde, maar dan 
bij voorkeur eigenzinnig en met een “tong in de wang”. 

Van Chris T Rand zijn 

inmiddels 2 albums verschenen: het 

Nederlandstalige ‘Op de Rand’ en 

het Engelstalige ‘My name is Rand’. 

Op zijn website www.christrand.nl 

zijn verder meer dan 100 videoclips 

met eigen liedjes te vinden en daar 

komt er bijna wekelijks eentje bij.

Ik schrijf al zo’n veertig jaar lang, 
dus dat zijn toch een stuk of 1700 lied-
jes. Ik doe bijna alles zelf, het spelen, 
opnemen, produceren, maar ik draai 
ook de hoes in elkaar en zoek uit hoe 
ik het digitaal op het net krijg. Omdat 
ik mijn eigen manager ben, treed ik 
ook niet zo heel veel op. Zo’n tien keer 
per jaar, en dan vaak in De Boemel, die 
gelukkig midden in de Spoorzone blijft, 
in plaats dat het laagdrempelig muziek-
beleid naar de afgrond wordt geduwd, 
…of óver de rand.

En aparte azielzuukster
Hij is geboore in 1794 in Kèrkdriel èn geheemeld in 1877 in
Dèn Bosch.
In die 83 jaor heejtie zenèège ontwikkeld tòt de belangrèèkste gisseleke öt 
de Tilburgse histoorie. Hij begos zen gisseleke lôopbaon as kappelaon van de 
pròchie et Haajke. Twintig jaor laoter proomooveerdenie tòt pestoor van die 
pròchie. In 1842, vòlgde zen inwijing tòt biskòp, waorop in 1853 de ötnoeming 
tòt biskòp van Dèn Bosch èn de ötnoeming tòt aartsbiskòp van Uutrècht plòts-
vond. We hèbben et hier oover Mgr. Joannes Zwijsen.

Ondanks al dè gedoe zaag Zwijsen tòch nòg kaans om twee kongreegaasies 
te stichte. Dè zèn die van de “ Zusters van Liefde” èn die van de ”Fraaters van 
Tilburg”. De kongreegaasie “De Fraaters van Tilburg” heejtie in 1844 gesticht. 
De fraaters zèn wèèreldberoemd gewòrre dur hullieje rol int spissiaol onder-
wèès vural vur jonges öt de gewoone wèèrkmeenseklasse. Om al die fraaters 
gehèrbèrgd gekreege te krèège baawde ze in Tilburg vèèf klosters, waoronder 
et Fraaterhèùs Sèènt Denie in de Krèùsvaarderstraot. Et fraaterhèùs waar en 
onderdêel van een grôot gebaawekomplèks waortoe ok Sint Joozefzörg, schoo-
le, woonhèùze èn en kèrk beheurde. Die kèrk, Onze Lieve Vrouw van Faatiema, 
is in 1948 gebaawd, in 1980 gesloote èn in 1990 geslopt. Et Fraaterhèùs is in 
1954 vur et irst bewond dur de fraaters. In 2008 zèn de fraaters vertrokke. 

In januuwaarie 2015 is het gebaaw heroopend as Wèèksèntrum Kôoningshaove 
èn is daormeej et soosiejaole sèntrum vur Tilburg Zèùd-Ost gewòrre.
Agge daor binnewaandelt vènde en Gezondheidssèntrum meej verschaaje zör-
gònbiejers. Dan komde in en meej smaok òpgetèùgde hal meej en glaozen dak. 
In de kepèl kunde (oovernuut) traawe. In saomewèrking meej de Oopenbaare 
Biebliejooteek is en biebliejooteek nuuwe stèèl opgezèt: “De plees toe Bieb” 
hiet dè. Vèdder isser ene hille hôop rèttereerdeghèd zoas: Brunsje, bingoo, 
kaorte, spul int wèèkkaffee meej verschaaje teemas, èn spul int buurtkaffee. 
Kòrtom gao maris en kirke kèèke. Ge wit nie wègge ziet.

Agge daor ècht gaot staon  sjoere , dan moete goed öt oew dòppe blieke, want 
der hangt nèffe de vurstedeur toezjoer nòg en naomplòtje òn de muur waor 
opstao dègge bè et Fraaterhuis Sèènt Denie zèèt.
Op den dag van vendaog is de kaans dètter nòg ene fraater binnewaandelt 
nie zo grôot mir.  Mar de wèèkmeedewèèrkers kêeke tòch en bietje vrèmd op 
toender op zis januuwaari en miestieke, as en kôonegin verkleede, leedie bin-
nestiefelde. Iedereen docht dèsse in der intje driekôoninge zou gòn fietele, mar 
dè waar nie et geval. Ze waar op zuuk nòr en dak boove dere tèbbes. Ze zeej 
dèsse Madonna hiet èn dèsse in de Faatiemakèrk van pestoor v.d.Velden ha 
gewond. Ze waar dus al 28 jaor ont ronddoole geslaon èn ze wo naaw onder-
haand  wèl en kirke aziel aonvraoge. Èn dè kunde mar et biste bè de Fraaters 
van Tilburg doen dòcht ze. 
En aparte azielzuukster dus.
Madonna stao naaw te pronken in der èègeste onderkoome in de tèùn vant 
wèèksèntrum èn is daogeleks te bezuuke.

Illustratie: Toon van GisbergenTekst: Jòs de Bèèr
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Advies op maat

Vertrouwd
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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 mei 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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Wat is de achternaam van 
Antoon?
  -> Eerste letter

Wat is de voornaam van de 
nieuwe directeur van BS Fatima?
  -> Laatste letter

Wat is de naam van deze hond?

  ->Derde letter

Wat is de achternaam van deze
singer-wsongwriter?  
  -> Eerste letter

Wat is de voornaam van deze 
organisator van Swim for cancer? 
  -> Tweede letter

Wat is de voornaam van deze 
nieuwe wijkbewoner
  -> Tweede letter

Wat is de voornaam van deze
wijkbewoonster?  
  -> Eerste letter
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Winnaar vorige prijspuzzel

Ellie Struijcken-Elisen is de gelukkige winnaar van de cadeaubon van Doncurado. 
Gefeliciteerd!

Aan tafel bij: Krista en Peter Tekst: Fred Verhagen
Fotografie: Hans van Dongen

Bij deze nieuwe rubriek: Aan tafel bij…. bellen we aan rond 
etenstijd. We zijn benieuwd naar wat ze gaan eten en hoe het 
tafelgesprek verloopt bij deze veertigers in de Valkenierstraat. 
We bellen aan om 17.45 uur. Het vrolijke stel heeft al gegeten en zit voor lege 
borden. Op deze vrijdagnamiddag wordt op tijd gegeten aangezien Peter als 
zzp’er sterke trek heeft als hij thuiskomt. Krista werkt in het onderwijs en is 
hierop voorbereid, zij heeft de maaltijd een dag eerder al klaargemaakt.  

Wat staat er op tafel tijdens het diner?
Krista vertelt: “Omdat we vrijdag vaak moe thuis komen, maak ik een 
ovenschotel van het eten dat we eerder deze week over hielden, het is onze 
kliekjesdag”. Peter knikt dat het lekker was. 

Wat eten jullie graag? 
Peter buigt zich voorover en vertelt enthousiast: “Wij eten heel geva rieerd,  
pizza, Mexicaans of Chinees, van alles eigenlijk.” Krista vult aan dat ook aard-
appels, vlees en groente regelmatig op tafel staan. Dit geeft ook wel aan dat 
het stel houdt van variatie, ze reizen graag en hebben al verschillende plekken 
van de wereld gezien. “Het gaat niet alleen om de landen maar vooral om de 
nieuwe dingen die we er zien”. Peter vertelt dat hij graag geprikkeld wordt door 
nieuwe mensen, nieuwe ervaringen, nieuwe smaken. 

Voor welk gerecht kun je jullie ’s nachts wakker maken? 
“Eigenlijk nergens voor… maar als we echt iets moeten kiezen wat we heel bij-
zonder vinden is het traditioneel Indiaas eten, maar dat is helaas niet in de wijk 
te vinden.” zegt Peter. Het stel is wel enthousiast over de restaurants die in de 
directe omgeving van de Piushaven verrijzen. “We hebben alles geprobeerd en 
een aantal hebben we al vaker bezocht. De ambiance van de Piushaven vinden 
we heel fijn. We houden van nieuwe dingen uitproberen”.

Wat heb je echt moeten leren eten? 
Peter benoemt direct: “Kaas, ik heb dit pas op latere leeftijd leren eten. 
Maar nu lust ik eigenlijk alles”. Krista heeft een glutenallergie. “Hierdoor kan ik 
niet alles eten, bijvoorbeeld geen gebakjes. Bloedworst heb ik nooit leren eten, 
maar dan ook ECHT NIE.” 

Als je dit vergelijkt met de wijk, wat heb je hier moeten leren 
accepteren?
Krista antwoordt: “We wonen hier heerlijk, overal dichtbij, fijne mensen, 
gezelligheid, maar het parkeren is een crime, vooral als je ’s avonds laat thuis 
komt. Er is wel verloop in de straat. Stellen die aan kinderen beginnen, willen 
graag groter gaan wonen en vertrekken dan weer omdat de huizen over het 
algemeen een kleinere bovenverdieping hebben”. 

Als jullie de koks zijn voor een wijkmenu, hoe ziet dit eruit? 
Voorgerecht, een gevarieerde soep wat typerend is voor alle wijkbewoners. 
Het hoofdgerecht, zou een buffet moeten zijn waar alle smaken samen komen 
en het nagerecht is Irish coffee. Dit menu staat symbool 
voor diverse culturen in de wijk, die 
overigens prima samen gaan.  

Hebben jullie nog een lekker 
toetje als ‘uitsmijter’? 
Krista en Peter benoemen beiden 
de prettige sfeer in de wijk. Als je 
niet te groot hoeft te wonen en een 
beetje drukte acceptabel vindt dan 
is de Valkenierstraat een prima plek, 
dichtbij het park en het water, de 
Piushaven: waar van alles gebeurt. 
Daar is het fijn toeven. 

Fred is op zoek naar buurt-

bewoners, waar hij samen 

met Hans (fotograaf) 

omstreeks de maaltijd een 

keer mag aanschuiven.

Interesse?
Stuur dan een mailtje naar

wijkkrant@koningshaven.eu

Illustratie: Toon van Gisbergen

Op de illustratie van Toon zie je de toegangspoort tot het 
terrein van Gebroeders Van Raak. De broers hadden tot 
halverwege de jaren ‘70 een groot terrein aan de Piushaven. 
Op dat terrein verzamelden en sorteerden zij schroot. Het terrein lag aan de 
zuidelijke arm van de Piushaven, die later gedempt is. Handig, zo’n haven, 
want je kunt je schroot mooi per boot naar andere plekken in het land brengen 
om er geld aan te verdienen. Het terrein met schroot besloeg het hele blok 
tussen de Tamboerskade en de Vendeliersstraat. Het werd aan de oostzijde 
begrensd door wat nu het Vendelierspark is. Aan de westkant is de Kolveniers-
straat het eind van het terrein. Nu is de bestemming van dat blok veranderd in 
‘wonen’. Veel mensen hebben daar nu een mooi plekje bij de haven gevonden 
om te wonen.

Van toen tot nu Illustratie: Toon van Gisbergen
Tekst en fotografie: Luc Houet

Met de herinrichting van de zuidoever is ook het Vendelierspark aangepakt het 
afgelopen jaar. Het heeft een frisse make-over gekregen. Niets in dat parkje 
doet nog denken aan de industrie die hier 50 jaar geleden het beeld bepaalde.
 
Aan de overkant van de haven kun je wel nog gebouwen zien die ook te zien 
zijn op de tekening van de toegangspoort van de ijzerbroers. De grijze silo 
waar vast ooit graan in opgeslagen zat, staat er zelf niet meer. Op zijn plaats 
staat nu een appartementengebouw dat eruit ziet als de silo die er ooit stond. 
Als je goed kijkt, kun je ook de schoorsteen van de textielfabriek BeKa, in het 
Kazernehof nog zien staan. Die staat er al meer dan 100 jaar, dus niet gek dat 
het bouwwerk ook op de tekening van Toon te zien is.
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Ze heet Phoenix en ze is al de vijfde Afghaan van Daffy de 
Vyldre, de hoedenmaker uit de Lanciersstraat. Waar komt 
toch die fascinatie voor Afghaanse windhonden vandaan? 
We spreken Daffy in zijn atelier. En we leren Phoenix kennen.
“Ik was zes toen er in 1984 een Barbie op de markt kwam met een Afghaanse 

windhond. Die vond ik geweldig. Later zag ik op televisie reclame voor die 

Barbie, dat was een échte blonde dame met een echte Afghaanse windhond. 

Toen besefte ik pas: ‘Hé, die hond bestaat echt!’ Vanaf dat moment wist ik: 

‘Als ik op mezelf ga, komt er zo’n hond.’ Op mijn achttiende had ik genoeg 

gespaard en kocht ik mijn eerste Afghaan.”

Puber
Phoenix is nu 10 maanden en echt aan het puberen. We zitten in de boutique 

en Phoenix moet in het open atelier blijven. Maar ze weet dat we over haar 

praten en komt steeds met haar poot over het gedeelte waar de schuifdeuren 

zitten en de shop begint. En Daffy maar corrigeren: “Ga terug op uw kussen!” 

Ze luistert wel, maar wil zo graag. Ze weet ook precies hoe ze onze aandacht 

kan krijgen. Komt ze daar staan met een knuffel in haar bek, koppie schuin… 

En dat moet je dan negeren…

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

Afgekeurd
Phoenix betekent ‘uit de as herrezen’. Waarom die naam? Daffy: “Na het 

overlijden van onze vorige hond, Enya, die veertien jaar is geworden, miste ik 

de routine van alle dag. Niet alleen het wandelen, maar ook de verzorging en 

sowieso, ik miste een hond in huis. Dus besloten we terug een hond te nemen. 

We gingen op internet op zoek en kwamen uit bij een fokker in Hannover. Maar 

toen de vraag gesteld werd: ‘Op welk niveau showen jullie?’ was de fokker erg 

duidelijk, wij waren niet geschikt. Wij willen geen hond om mee te showen, de 

fokker wilde alleen verkopen aan mensen die dat wel doen. Maar twee weken 

later kregen we bericht van hem, er was een pup afgekeurd voor schoonheids-

wedstrijden. Ze was afgekeurd omdat ze vastgezeten had in het geboorteka-

naal en daardoor trok met haar achterpoot en haar neus een kreukel heeft. 

Nutteloos, voldeed niet aan de eisen. Dan is het gebruikelijk dat die pup wordt 

afgemaakt. Maar omdat wij zo enthousiast waren en Phoenix een bijzonder 

lichte kleur heeft, wilde hij haar wel aan ons verkopen. Toen zijn we naar 

Hannover gereden om haar op te halen. Nu begrijp je waarom ze deze naam 

draagt.”

Moeilijk
Afghaanse windhonden zijn moeilijk te trainen, vertelt Daffy. “Veel liefde en 

geduld zijn nodig om hun vertrouwen te winnen.” Toen Phoenix bij hen in 

huis kwam, heeft ze een week lang met haar gezicht naar de muur gezeten. 

En ineens, na een week, ging de knop om en waren ze vrienden. “Ik ben nog 

steeds met opvoeden bezig, maar soms is het zo lastig om consequent te zijn. 

Ik moet vaak om haar lachen. Dan ben ik aan het werken en dan trekt ze mijn 

bureaustoel achteruit om bij me op schoot te springen. Ze weet zelf niet dat ze 

geen schoothondje is. Dat vind ik zo leuk. En ze wil dan aandacht. Dan vindt 

ze: ‘nu is het tijd voor mij baas, we gaan wandelen!’”

En tijdens die wandelingen heeft Phoenix ook veel bekijks. 

“Mensen vragen vaak: ‘Mag ik een foto maken?’ Maar dat heb ik liever niet. 

Als ik een mooi kind zie, vraag ik ook niet of ik het mag fotograferen!”

Inbreker
Phoenix is een kind voor het gezin De Vyldre. Ze heeft veel verzorging nodig. 

Eens in de vier weken gaat ze naar de trimsalon van Nino aan de Prinsen-

hoeven. Die is dan vijf uur met haar bezig. En iedere dag moet ze gekamd en 

geborsteld worden. Maar ze laat het graag gebeuren. Ze is dol op aandacht. 

En ze is ook waaks. In september kwam Daffy laat in de nacht thuis na zijn 

collectievoorstelling. Een deel van de spullen bleef in de auto staan, voor de 

deur. Daffy werd wakker van Phoenix, die kabaal maakte. Daffy rende naar 

beneden. Daar schoot iemand weg die bezig was spullen uit het atelier te 

halen. Phoenix had de baas net op tijd gewekt.

Fotomodel
In de tijd dat we bij Daffy en Phoenix waren, heeft ze ons haar hele collectie 

knuffels getoond en alles uit de kast gehaald om onze aandacht te trekken. 

Dat is gelukt. En toen de foto’s gemaakt werden, ging ze er eens goed voor 

zitten en liggen. Want ze weet zelf heel goed: ik ben mooi en heel bijzonder. 

Op zaterdag 7 juli wordt er door Wijkraad Koningshaven een 
gezellig Midzomerfeest georganiseerd in Wijkcentrum 
Koningshaven aan de Kruisvaardersstraat.  
 
Aanvang: 20.00 uur
Inschrijven kan tot 1 juli bij Wijkcentrum Koningshaven.

Bijdrage
We vragen per bezoeker een bijdrage van €3,00 per persoon. 
Het is de bedoeling dat deze kosten op moment van inschrijven worden 
voldaan.
 
Gezelligheid
Een avond vol gezelligheid, muziek, een hapje en 3 consumptiebonnen. 
(bonnen alleen deze avond geldig.)  
Overige consumpties tegen contante betaling.
 
Schrijf je snel in want vol is vol.
 
Wijkraad Koningshaven

Midzomerfeest
7 juli
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Antoon van “de kleine Appie”
Tekst: Anne-Marie van der Gouw

De Piushaven van boven bekeken (Lourdeskade)

ijspret op de Piushaven

Foto: Freddie de Roeck

Foto: Hans van Dongen

Foto: Freddie de Roeck

Fotografie: Freddie de Roeck

“Als je het met zijn allen leuk hebt, is het voor de klant ook 
leuk,” aldus Antoon Witlox (62). Al tien jaar is hij het vaste 
gezicht van Albert Heijn op het Piusplein, beter bekend als 
“de kleine Appie”.
Antoon oogt als een vriendelijke, bescheiden man. Hij houdt er niet zo van om 
in de belangstelling te staan, zegt hij zelf. In de fulltime functie van teamleider 
is hij verantwoordelijk voor het aannemen, opleiden en begeleiden van werk-
nemers, met als doel ervoor zorgen dat klanten heel tevreden zijn. “Dit wil ik 
mét mensen bereiken, en niet door boven hen te staan. Als je zegt: “Ik heb de 
leiding, dus jullie moeten allemaal luisteren,” werkt het niet.  
De beste resultaten boek je in een goede sfeer.”

Veertig jaar in dienst
Antoons loopbaan bij AH begon veertig jaar geleden toen hij reageerde op een 
zoekertje in de krant. Hij werd teamleider van een AH in Den Bosch. Daarna 
volgden filialen in Vught, op het Wagner-, Korvel- en Paletplein, de AH XL en 
uiteindelijk deze gezellige buurtsuper, zoals het personeel de winkel op het 
Piusplein zelf noemt. “Ik ben mijn hele werkzame leven al in dienst bij Albert 
Heijn,” zegt hij, niet zonder trots. 
“Is er veel veranderd in de loop der jaren?” vraag ik. 
“Ja,” antwoordt Antoon, “naast dat veel zaken nu geautomatiseerd zijn, zijn we 
de laatste jaren vooral gericht op het verrassen en verwennen van klanten.”

Persoonlijk contact
Ik ben benieuwd of Antoon het werk hier leuker vindt dan in AH XL. “Zeker,” 
zegt Antoon, “het persoonlijke contact vind ik fijn. Als we ’s morgens de deuren 
openen, komen bekende klanten binnen voor iets kleins en een praatje. 
Ik geniet ervan dat mensen hier graag komen. Daar zetten we ons allemaal 
voor in.” Antoon vertelt over twee oudere dames die constateerden dat er geen 
koffieautomaat is. “We hebben ze een stoel gegeven en koffie uit onze eigen 
keuken voor hen gehaald.” Hij vervolgt: “En er komen hier ook vaste klanten 
met dementie. We helpen deze dan met hun boodschappenlijstje en bij de 
kassa. Dat geeft een goed gevoel.”

Deeltijdpensioen
Ondanks het feit dat Antoon erg van zijn werk houdt, heeft hij besloten per half 
maart nog maar anderhalve dag per week te gaan werken. “Als ik om me heen 
kijk, zie ik dat je moet gaan genieten van je vrije tijd voordat het te laat is.” 
Ik knik instemmend. “Ik hou van toerfietsen, volleybal en heb vier jonge 
kleinkinderen waar mijn vrouw en ik graag tijd mee doorbrengen. 
Kortom: ik ga me niet vervelen.”

Aardig
“Hij lijkt me een aardige man,” zeg ik tegen een jonge medewerkster als ik na 
het gesprek nog een plantje afreken. Ze buigt zich naar me toe en reageert: 
“Antoon líjkt niet alleen aardig, maar hij ís het ook!”
Ik geloof haar op haar woord.

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

Koningshaven in Beeld
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TANDPROTHETISCHE 
PRAKTIJK BAAK
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Voor:
• Nieuwe gebitsprotheses (eventueel op implantaten)
• Reparaties en andere prothetische voorzieningen

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

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

Problemen met uw kunstgebit of toe 
aan een nieuwe?

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

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

Jules Baak 
Gediplomeerd en ISO 9001 gecertifi ceerd tandprotheticus

De twee mooiste auto’s van het Merodeplein staan er weer glimmend bij. 
En zo ook de eigenaren Patrick (44) en Stef (31). Sinds een paar jaar zijn 
zij buurmannen. Ze poetsen minstens een keer in de week samen hun 
auto’s.  Vinden jullie het fijn om hier te wonen vragen Ans en ik. “jazeker, 
het is hier eigenlijk lekker rustig. Als mensen hier niet hoeven te komen, 
komen ze hier ook niet. ”Als we weggaan vraag ik tevergeefs nog even om 
mijn auto onder handen te nemen. Maar die uitdaging is denk ik te groot.

Midden op de (Blazoen)straat komt een gezinnetje ons tegemoet. 
“Ach, wat lief, zijn jullie gezellig aan het wandelen?”
Dit zijn Fieke en Gertjan met hun tweeling. De tweeling is nu 10 en een 
halve maand oud. “We zijn onze nieuwe buggy aan het uitproberen.”  
“Oh wat leuk. En?” Dat antwoord konden ze nog niet geven. 
Ze hadden nog geen 20 meter gelopen.

Aan het einde van de Valkenierstraat ligt een mini-speelplaatsje verborgen. 
Daar vinden we de voetballers Olle (6), Ties (7) en Stef (10). Mogen we 
een foto van jullie maken voor in  de wijkkrant? Ja hoor. Ties en Olle halen 
elkaar regelmatig op om even een potje te voetballen. En Stef kijkt gewoon 
wie er is. Zo gaat dat. Ze wonen alle drie hier in de buurt.

Via een omweg komen we op het Troubadourplein en daar wacht ons een 
verrassing. De Scouts zijn een tent aan het opzetten. “Hey jongens wat gaaf! 
Vertel ons eens wat zo leuk is aan de scouting.” De scouts beginnen driftig 
te vertellen. Derrick roept meteen: “Dat we een zakmes mogen hebben!”. 
Hij laat een groot mes zien en de manier waarop het in veiligheidsstand 
staat. “Vuur maken”, roept een andere scout, “zonder lucifers, maar met een 
fire stone.”  Maar op kamp gaan, pionieren en een avontuur beleven. Dat is 
natuurlijk wel waar de scouting om draait. Ze zullen ook zelf moeten koken 
en zonder hulp de tent moeten opzetten. Maar daar kunnen ze allemaal voor 
oefenen en ze verdienen voor sommige vaardigheden een badge. 
De zogenaamde beverbadge. Niet te verwarren met het ploegteken.

Interesse?: Deze scoutinggroep (11 tot 15 jaar) is gemengd. 
Toevallig zijn er vandaag alleen jongens. Ze komen elke zaterdag van half 
twee tot half vijf bij elkaar in het scoutinggebouw op het Troubadourplein. 
Voor info: info@scoutingLBP.nl

Van de straat geplukt Tekst: Janske Verhulst
Fotografie: Ans Beerens
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Buurtbewoner koopt café De Triangel
Tekst: José de Jonge Fotografie: Jan Nieuwstad

Café De Triangel in de Lanciersstraat kent een lange en 
rijke historie. Het 120 jaar oude pand is altijd een horecapand 
geweest. Het café was ooit het bestlopende café in Tilburg en 
was in haar goede tijd het thuishonk van vele verenigingen.
Maar dit is verleden tijd. De voorgevel van het pand is nog intact, maar als je 
dan langs het pand de Hoogvensestraat inloopt, zie je een bouwval dat aan de 
achterzijde open is met een hek eromheen met afzetlint waarop staat: asbest, 
niet betreden. Edwin schuift het hek opzij en we kunnen naar ‘binnen’. Want 
het asbest is inmiddels verwijderd. En dan staan we in het café. Althans, de 
ruimte die ooit café was. Alleen de buitenmuren staan er nog. Het is groot.

Edwin Jansen uit de Hoogvensestraat is sinds een jaar mede-eigenaar van 
het pand. Samen met twee investeerders. Hoe dat zo gekomen is.

Appartementen
Edwin: “Natuurlijk hoorde ik de verhalen die hier in de buurt de ronde deden 
over het café. Maar alles is van horen zeggen; zelf woon ik pas enkele jaren in 
de Hoogvensestraat. Juni 2013 is er een flinke brand geweest in het café en er 
schijnt een wietplantage in gezeten te hebben. Hoe dan ook: het pand stond 
leeg en de geruchten gingen dat er appartementen in zouden komen. 
De hoogte in dus. Dat zag ik, en met mij veel buurtbewoners, niet zitten. 
Dus ben ik er op een dag naar binnen gelopen. ‘Ha, een nieuwsgierige buurt-
bewoner?’ zei de eigenaar. ‘Ook dat’, zei ik. ‘Maar deze buurtbewoner wil dit 
pand wel kopen.’ De vorige eigenaar vertelde over zijn plannen om elf 
appartementen te bouwen of een café met pension. 

Beide plannen waren al ingediend bij de gemeente. Dus die had wel oren naar 
verkopen. Om een lang verhaal kort te maken: ik ben op zoek gegaan naar 
investeerders en vond twee broers. Ik vertelde ze van mijn plan om er wonin-
gen te laten bouwen. ‘Als jij meedoet, doen we het’, zeiden ze. Nou ja, de aan-
koop ging redelijk snel. Ik heb wel mijn auto verkocht en wat andere spullen, 
want ik heb dat geld ook niet in een laatje liggen, haha. Maar een paar weken 
later was ik voor een derde eigenaar van een volledig ingerichte kroeg. Spullen 
met nostalgische waarde heb ik aan de juiste personen gegeven. En in diverse 
Tilburgse horecagelegenheden vind je Triangel barkrukken, statafels, tuinsets 
et cetera terug. Tijdens het zomerbuurtfeest kwamen de consumptiemuntjes en 
het koffiezetapparaat goed van pas.” 

Vijf woningen
De tekeningen zijn klaar en de Welstandscommissie en de gemeente hebben 
het plan goedgekeurd. Edwin vertelt over de papierwinkel waar hij het afgelo-
pen jaar doorheen heeft gemoeten. En de vele gesprekken die met de gemeen-
te zijn gevoerd. Maar ook dat is verleden tijd. Hij heeft groen licht gekregen 
en nu is het zaak een aannemer te vinden en te gaan bouwen. Dat valt nog 
niet mee, het is topdrukte in de bouw. Edwin wil wat het cafépand betreft de 
uitstraling intact blijft. Dus ook de veranda aan de voorgevel. Natuurlijk wordt 
alles opgeknapt en aangepast aan de bouweisen van deze tijd. Er komen vijf 
woningen. Een krijgt de ingang in de Lanciersstraat, dus de oude café-ingang, 
de andere vier in de Hoogvensestraat. En er komt een gemeenschappelijke 
tuin. Iedereen heeft natuurlijk wel zijn privacy, maar het achterste gedeelte 
van de tuin is open.

Buurtgevoel
Vanaf het begin houdt Edwin de 
buurtbewoners middels brieven op 
de hoogte van de ontwikkelingen 
rondom de bouw. Buren bieden 
spontaan aan te helpen de boel daar 
leeg te halen. Of ze vragen of ze 
even binnen mogen kijken. Dat kan 
en mag allemaal. Graag zelfs. Dit 
kwam door makkelijk contact met 
Edwin via o.a. whatsapp. “Een goed 
buurtgevoel vind ik heel belangrijk. Ik hoop dat dat straks bij de huizen ook 
gaat ontstaan. Ik zou het ook heel leuk vinden als hier mensen komen wonen 
die iets met de buurt hebben.”
 
Meer info
Wil je meer informatie over deze (ver)bouwing of wil je hier komen wonen en 
wil je meer weten over de verhuur of verkoop van deze woningen, dan kun je 
Edwin whatsappen of bellen op 0653494276.
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Edwin Jansen

Het pand tijdens de verbouwing

Een impressie van de plannen

Een impressie van de plannen

Hoevenseweg 2  Tilburg              www.villapastorie.nl 

bijzonder overnachten lekker eten klein vergaderen laten verrassen
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Veel Tilburgse straatnamen herinneren ons aan schimmige 
figuren uit een fout en duister Vaderlands verleden.
Neem nu de Ringbaan-Oost!
De Ringbaan-Oost is vernoemd naar de Tilburgse graaf Adriaen van Ringhbaen, 
een rasechte snoodaard die leefde van 1672 tot 1745, toen hij plots overleed 
aan de complicaties van een brandstapel.

Wat maakte Adriaen van Ringhbaen nu zo’n snode slechterik? Welnu, terwijl 
iedereen tegenwoordig de mond vol heeft van de misdaden die door de Oost- 
en West-Indische Compagnie zijn gepleegd, zwijgt men (m/v) over die van de 
Noord-Indische Compagnie.

Deze Noord-Indische Compagnie was opgericht door Van Ringhbaen nadat hij 
een noordelijke zeeroute had ontdekt, naar het zogenaamde Noord-Indië. Dat 
was via een riviertje ten noorden van de “Ringhbaen-Noordt”, een noordelijke 
ontsluitingsweg in het noorden van Tilburg.

Dat zogenaamde Noord-Indië was wel een eindje varen. 
Het is het gebied dat we nu beter kennen als Groenland, met Eskimo-City 
als -ooit- welvarende hoofdstad. Rijk geworden door de lucratieve handel in 
pinguïnvlees, -paté, en -pelzen.

De foute graaf Fotografie; Hans van Dongen
Tekst: erik Bienefelt

Mocht u nooit van Eskimo-City gehoord hebben, dat klopt, de stad is in het 
jaar 1715 immers totaal verwoest en uitgeroeid door onze vriend Adriaen van 
Ringhbaen, die de Eskimo’s drie geschenken bracht: syfilis, vuurwater en de 
Brabantse blafhik.

Mocht u van mening zijn dat er op het noordelijk halfrond geen pinguïns leven, 
dat klopt ook. Maar ze leefden er ooit wel! Tot Van Ringhbaen. 
Door diens agressieve handel en jacht, en vooral dat van één van zijn 
beruchtste handlangers, kapitein Iglo, volgde de noordelijke pinguïn het lot 
van de dodo: uitsterving.

Gelukkig stierf Van Ringhbaen zelf ook uit. Hij had al een verkoudheidje 
opgelopen in Noord-Indië, maar die brandstapel op afsluiting van de Tilburgse 
Kermis werd hem fataal. 

In Tilburg zat men behoorlijk in zak en as (vooral as) na de dood van 
Van Ringhbaen. Vanuit historisch oogpunt was men in zekere zin verplicht om 
een Tilburgse straat naar hem te vernoemen. Aanvankelijk viel het oog op de 
Ringhbaen-Noordt, of een doodlopende straat in de pantoffelheldenbuurt, maar 
om de duistere geschiedenis te verdoezelen viel de keuze op een andere weg. 
Deze werd omgedoopt tot Ringbaan-Oost.

Driedubbel fout natuurlijk, want de weg verwijst niet alleen naar die foute 
Van Ringhbaen, maar ook naar een windrichting, en dan ook nog eens de 
verkeerde! Windrichtingen zijn helemaal uit de tijd, alle willekeurige wegen 
dienen richtingsneutraal te zijn. Zo lijkt de Ringbaan-Oost te verwijzen naar het 
Verre Oosten, maar zo ver is dat Verre Oosten toch niet?! Via de Ringbaan-Oost 
ben je immers zo in Oisterwijk, Sjanghai of Kuala Lumpur. In ieder geval een 
half jaar sneller dan via de Ringbaan-Noord, van waar Adriaen van Ringhbaen 
daadwerkelijk zijn zeereis startte, maar tragisch genoeg niet verder kwam dan 
de ijsvrije haven van Eskimo-City-West.

Kortom: wanneer u ongestraft over de Ringbaan-Oost denkt te kunnen rijden, 
besef dan één ding: u deugt niet. Sterker nog: u bent fout! Misschien wel net 
zo fout als graaf Adriaen van Ringhbaen!

Wellicht krijgt u zelf óók ooit een willekeurige Tilburgse weg naar u vernoemd!
HEIKESTRAAT 64  |  TILBURG  |  013 - 536 00 23

Nieuwe bewoners in de wijk Tekst: Janske Verhulst
Fotografie: Jan Nieuwstad

Stijn en Jolanda mochten even nadenken over de vraag wat ze 
zo aantrekkelijk vinden aan hun nieuwe woonwijk. 
Maar ze waren eenduidig. “Dat is zeker de Piushaven met d’n 
Ophef, de levendige terrasjes en winkels.”
Stijn komt niet van ver. Hij woonde in een studentenhuis aan de andere kant 
van de Bisschop Zwijsenstraat. Nadat  Stijn (25) was afgestudeerd en werk 
had gevonden wilde hij in eerste instantie een huis huren. “Maar dat is eigen-
lijk nogal prijzig. Dus toen werd het kopen. Maar ook de koopwoningen waren 
nogal duur. Dus toen moesten we afstappen van het idee van een instapklare 
woning.” Jolanda woonde nog in een studio in de Talent Square. Zij studeert 
nog naast haar werk.

Het nieuwe huis van  Stijn en Jolanda staat in het laatste gedeelte van de 
Van de Coulsterstraat.  Ze hadden het al wel voorbij zien komen bij Funda, 
maar toen hadden ze er geen aandacht aan besteed. Pas bij een toevallige 
wandeling door die straat dachten ze: “Ja. Eigenlijk wel een prima huis en een 
leuke straat met die voortuintjes. Ze kochten het huis in oktober en hebben 
sindsdien bijna al hun vrije tijd in het klussen gestopt. Beneden is het al wel 
ver af. Hobby? Sporten? Nee, daar hebben ze echt geen tijd voor gehad.

“Wat vinden jullie van de wijk? 
Is er een bepaalde plek die jullie 
extra waarderen hier in het huis of 
de omgeving?” De Piushaven 
vinden ze toch wel heel mooi 
geworden. Vanuit de nieuwe brug 
naar de noordkant van de Piushaven 
met de winkeltjes en de horeca. Daar 
genieten ze wel van. 

En het Stuivesantplein? Daar wonen 
ze immers vlakbij? “Tja, daar zou 
toch ook wel wat mee mogen gebeuren. Het is zo leuk dat het Rak erbij is 
gekomen en het terras bij de Visserij waardoor de andere kant ook wat meer 
gaat leven. Als dat nou doorgetrokken zou worden naar het Stuivesantplein. 
Een leuke kiosk met een terrasje.” Geen slecht idee Stijn en Jolanda. 
Welkom in de wijk!

23e jaargang nummer 2 april 2018



1323e jaargang nummer 2 april 2018

WIJKNIEUWS    Berichten van de gemeente

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

Stand van zaken  
openbare ruimte
Van Havenpark naar Landschapspark Moerenburg
De oevers van het water zijn ingericht. Over de wandelpaden loopt 
u zo de stad uit naar Landschapspark Moerenburg. U kunt daar 
wandelen, picknicken, paardrijden, etc. Kijk voor meer informatie 
op www.moerenburg.info. 

Het havenpark Piushaven wordt in delen aangelegd; 
de noordoever is klaar. De werkzaamheden aan de zuidoever - aan 
de havenkom en de zuidoever bij Nieuw Jeruzalem - worden dit 
jaar afgerond. Het havenpark ter hoogte van de busremise wordt 
nog niet aangelegd. Dit in afwachting van de ontwikkelingen van 
het bouwproject Fabriekskwartier. De Zuidelijke Havenkom met 
het Vendelierspark is op 19 december geopend. 

Twentestraat
De herinrichting van de Caspar Houbenstraat is klaar. De inrichting  
van de openbare ruimte Twentestraat is gerealiseerd tot bouwblok C, 
in combinatie met Piushavenpark Zuidoever (gedeelte tussen  
Havendijk-zuid vanaf Betuwestraat tot aan Meijerijbaan). In 
verschillende fases zal de aannemer tot oktober bezig zijn. De 
resterende beplanting wordt in het najaar 2018 aangebracht. 

Lourdesplein
De inrichting van de openbare ruimte en de aanleg van het pocket-
park is in volle gang. 
Het havenpark Zuidoever (Havendijk zuid tussen de Hoevenseweg 
en de Betuwestraat) is voor juni gereed.

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

Ondieptes en snoeien in en langs de haven
De ondieptes in de vaargeul zullen in het voorjaar worden aange-
pakt. Het snoeien tussen de draaibrug en het Wilhelminakanaal is 
in overleg met de Stichting Tilburg Te Water opgepakt.

Pontje
Eind 2017 is er met een groep bewoners gesproken over het 
pontje. Tijdens deze avonden is er discussie ontstaan over de loca-
tie. Daarna zijn de werkzaamheden voor de aanleg van het pontje 
stilgelegd. Wethouder De Vries heeft gesprekken gevoerd met de 
buurtraad Armhoefse Akkers en de belangengroepering Jeruzalem. 
Op basis van de resultaten hiervan is besloten om op 17 april 2018 
een informatieavond te organiseren om het proces opnieuw te 
doorlopen. Bewoners zijn hierover geïnformeerd. 

Parkeerregulering 
Op dit moment wordt de parkeerregulering verder uitgewerkt  
met een review panel die bestaat uit bewoners en betrokkenen uit 
de buurt. De verwachting is dat de parkeerregulering na de zomer 
van 2018 wordt ingevoerd. 

Stadskade/Schoenerstraat/Galjoenstraat 
De bouw van het plan Stadskade is in volle gang. Oplevering van 
de eerste huizen wordt verwacht rond de bouwvakantie. 
De Schoenerstraat en de Galjoenstraat worden in het tweede 
kwartaal van 2018 heringericht. 
Tot er bouwplannen zijn, is de voormalige Lipslocatie tijdelijk  
ingericht voor ‘stadslandbouw’. Er zijn een stadsmoestuin, een 
bijentuin en een kleine weide.

Meer informatie
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

Buurtpreventie In verschillende buurten in Tilburg 
zijn buurtpreventieteams actief. 
De gemeente en de politie willen 
kijken of er ook in de wijk Fatima 
bewoners zijn die hierin interesse 
hebben. Bij voldoende aanmeldin-
gen willen we een nieuw buurt-
preventieteam starten.

Wat doen de vrijwilligers? 
De leden van het buurtpreventie-
team vormen extra ogen en oren 
van politie en gemeente in de wijk. 
De vrijwilligers gaan in koppels of 
groepjes de straat op om te surveil-
leren. Er is regelmatige terugkop-
peling met de wijkagent.  

De wijkagent vertelt vrijwilligers 
welke bijzonderheden van belang 
zijn om op te letten. Als de vrijwil-
ligers zaken tegenkomen die voor 
politie of gemeente van belang 
zijn, melden ze dat. Buurtpreven-
tie heeft vooral een preventieve 
werking, omdat de vrijwilligers 
herkenbaar op straat aanwezig zijn. 

Wilt u meer weten? 
Kijk op www.tilburg.nl/veiligheid.nl 
U kunt ook bellen met de omge-
vingsmanager van team Wijken, 
Berry Simons, 013-549 5437  
of uw vragen mailen aan  
buurtpreventie@tilburg.nl. 

Brabant gaat 
voor nul  
verkeersdoden
In Noord-Brabant werken gemeenten, 
provincie, politie, Rijkswaterstaat 
en scholen samen aan de verkeers-
veiligheid. Met de campagne ‘Brabant 
gaat voor nul verkeersdoden’ worden 
Brabanders gestimuleerd om alert zijn 
in het verkeer en zich te houden aan 
de snelheid. Dat is hard nodig, want in 
90% van de gevallen komt een ongeluk 
door menselijke fouten. 
Meer informatie staat op 
www.nulverkeersdodenbrabant.nl.

Snelheidsdisplays 
Waarschijnlijk kent u ze wel: de borden langs de weg die laten 
zien hoe hard u rijdt. Soms geeft zo’n snelheidsdisplay het aan-
tal kilometers per uur aan. Op andere borden staat ‘U rijdt te 
snel’, of een smiley als u zich aan de maximum snelheid houdt. 

De displays zijn bedoeld om 
weggebruikers te laten  
nadenken over hun snelheid 
en weggedrag. Ze roepen 
actief op om de snelheid aan 
te passen. Op die manier wil 
de gemeente de verkeers 
veiligheid vergroten in woon-
wijken, rond scholen en op 
bedrijfsterreinen. Voor een 
optimaal resultaat worden de 
displays regelmatig verplaatst.

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

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

AaBe Fabriek
De voormalige Wollenstoffenfabriek AaBe is herontwik-
keld tot een uniek winkelcentrum. De historische en 
monumentale kwaliteit is behouden en hersteld. De 
AaBe Fabriek is op 30 september officieel geopend. 
Meer informatie: www.aabefabriek.nl.  
Ontwikkelaar: Rialto Vastgoedontwikkeling

De Koopvaardij
Op de kop van de haven verrijst dit jaar een appar-
tementencomplex dat de Piushaven en het stads-
hart gaat verbinden. 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.

Galjoenstraat Noord
Muziekwonen is niet haalbaar gebleken maar Van der 
Weegen zal het wel gaan realiseren. De gemeente is 
zich nog aan het beraden over de herbestemming van 
de hal. Het andere naastgelegen deelplan is van ont-
wikkelaar De Bonth. Het planteam heeft voor beide 
deelplannen advies uitgebracht. Momenteel worden 
de contracten afgerond waarna de bestemmingsplan-
procedure kan starten. 
Ontwikkelaars: Van der Weegen en De Bonth. 

Fabriekskwartier 
Voor het deelproject Fabriekskwartier zijn de eerste 
plannen gepresenteerd. Het wordt een groene en 
duurzame wijk met een gevarieerd aanbod aan 
woningen en woningtypen. De busremise van Arriva 
en de kringloopwinkel van La Poubelle gaan naar een 
andere plek in de stad. 
Meer informatie: https://www.fabriekskwartier.nl. 
Ontwikkelaar: Triborgh Gebiedsontwikkeling. 

Stand van zaken bouwprojecten



Yoga in het wijkcentrum

Het wijkcentrum een coöperatie?

Vrijwilligerswerk of stageplaats?

Lekker samen eten (ook vegetarisch)

Place to Bieb

Bij iedere uitgave van de krant doe ik aan een activiteit mee 
in het wijkcentrum. Deze vrijdagmorgen ging ik eens meedoen 
met de yoga bij Astrid en Mayke. Een matje, een kussen, een 
dekentje. Alles ligt klaar voor een ontspannen ochtendje yoga. 
Nu heb ik dit al eens eerder gedaan en vanwege mijn stijve 
ledematen heb ik er niet altijd zo’n relaxte herinneringen aan. 
Maar deze sessie heeft me toch weer positief overtuigd.
Mayke en Astrid geven om beurten les. Deze keer gaf Mayke een hatha–yoga. 
We hebben een aantal houdingen gedaan waaronder de boomhouding, 
de ustrasana (kameelhouding) en de halve zonnegroet. Elke oefening werd 
rustig ingeleid met de begeleiding hoe je moest staan en ademen. 
Specifiek van deze les was om de ruggengraat eens de andere kant op te 
buigen. Omdat we altijd een beetje naar voren zijn gebukt (een soort natuur-
lijke neiging), is het wel eens goed om de rug de andere kant op de strekken. 
Het mag nooit pijn doen. Daarvoor zou  je je een stoplicht voor de geest halen. 
Bij bewegingen probeer je in het groen te blijven en het rood te vermijden. 
We eindigen liggend, met een oogkussentje dat naar lavendel ruikt. 
In dat ene uurtje heb ik me  liggend op het strand en tussen het hoge groene 
gras gewaand.

Soms zijn de oefeningen wel zwaar voor ons. Als we onze armen bijvoorbeeld 
heel lang omhoog moeten houden in een bepaalde houding. 
“Maar,” zegt Mayke: ”met een bepaalde focus en in een groepsverband zou 
je dat uiteindelijk heel lang vol kunnen houden. Dan voel je dat gewoon niet 
meer. Het is een mentale kwestie.”

Bij yoga leer je te luisteren naar je lichaam
Voor Mayke is yoga de uitkomst om met haar leven anders om te gaan.
Bij yoga zoek je de ontspanning bij jezelf. Eigenlijk probeer je dan echt naar 
je lichaam te luisteren in plaats van te jagen en je prestaties te verbeteren. 
Astrid en Mayke geven elke vrijdagochtend twee yogalessen. De eerste les is 
alleen voor vrouwen. Er staat een potje waarin je een vrijwillige bijdrage kunt 
doneren. Deze is van 9.00 uur tot 10.00 uur. De andere les is van 10.15 uur tot 
11.15 uur. Deze is gemengd en kost 8 euro per les. 
 
Wil je ook meedoen? 
Voor info kun je terecht bij Astrid van Schoubroeck op nummer 06-36164837, 
of informeer bij het wijkcentrum.

Zoals je wellicht weet, wordt er binnen het wijkcentrum al een 
paar jaar intensief samengewerkt tussen ContourdeTwern, 
de betrokken vrijwilligers en de Wijkraad.
Omdat de ervaringen met het runnen van een wijkcentrum door deze samen-
werkende partijen erg goed bevalt, willen we verder met deze manier van 
werken en deze samenwerking een formele status geven.

Onderneming
Na uitgebreid onderzoek zijn we tot de conclusie gekomen dat de beste 
organisatievorm een coöperatie is. Eind 2017 hebben we ons voorstel aan de 
gemeente voorgelegd. Daar is door hen zeer positief op gereageerd, mede 
omdat het prima paste in een raadsbesluit,“De Wijk Aan Zet”.  
In overleg met de gemeente is toen besloten een extern adviesbureau in te 
schakelen om nog eens op geordende wijze te kijken naar wat de beste 
ondernemingsvorm en werkwijze voor onze plan zou zijn. Dit advies heeft 
geleid tot een uitgebreid ondernemingsplan. 

Op een een zeer goed bezochte bewonersbijeenkomst op 17 januari jl. is 
uitgebreid met buurtbewoners gesproken. Op deze avond zijn de wensen en 
verwachtingen van de aanwezigen geïnventariseerd, zodat die nog konden 
worden meegenomen in het uiteindelijke ondernemingsplan.
Volgens het huidige tijdsplan kan de Coöperatie Koningshaven definitief worden 
opgericht per 1 januari 2019. Er moet echter nog veel werk verzet worden 
voordat het zover is. Dit formele moment van oprichting zal uiteraard niet 
ongemerkt voorbij gaan.

Heb je interesse in ons ondernemingsplan en wil je het eens op je gemak 
doornemen, dan is het hier te downloaden als pdf: 
https://wijkcentrum.koningshaven.eu/
cooperatie/ondernemingsplan-2018.03.30 
 
Bij de receptie van het wijkcentrum is een papieren versie af te halen. 
 
Namens bestuur Wijkcentrum Koningshaven: Fons Cools

Je bent op zoek naar zinvolle vrijetijdsbesteding?  
Je wilt 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 inlevingsvermo-
gen, geduld, flexibiliteit? Heb jij een sterk verantwoordelijkheidsgevoel?
Dan is vrijwilligerswerk bij Wijkcentrum Koningshaven iets voor jou!

Heb je 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 in stand houden van je eigen Wijkcentrum Koningshaven. 
En… het is best leuk en gezellig!

Kosten: € 7,- (tweegangenmenu)
Wanneer: Elke woensdag in de oneven weken (in het wijkcentrum)
Tijd:   18.00 uur inloop
  18.30 uur eten

Aanmelden kan tot vrijdag voorafgaand aan het etentje bij de receptie van 
Wijkcentrum Koningshaven. (Thema: wijkcentrum.koningshaven.eu)

De collectie van de Place 
to Bieb is vernieuwd!
Er is een nieuw aanbod in 
Nederlandstalige boeken, zowel 
kinderboeken voor beginnende lezers 
als leesvoer voor volwassenen.

De boeken kun je lenen met je 
reguliere pas van de bibliotheek.

Fotografie: Ans Beerens
Tekst: Janske Verhulst
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Het Buurtcafé bij ons in de wijk!

Garagesale zondag 3 juni

Gezelligste dansmiddag (50+)Computerhulp nodig? 
(Laptop, tablet, telefoon)

Wist je al dat er sinds enige tijd een Buurtcafé is in Fatima?
In Wijkcentrum Koningshaven wordt iedere laatste vrijdag van de maand een 
Buurtcafé Fatima georganiseerd door en voor  buurtgenoten. Woon je niet in de 
wijk Fatima dan ben je natuurlijk ook van harte welkom. 
Kom dus langs bij ons in de buurt! 

Het Buurtcafé is een sociale ontmoetingsplek. Onder het genot van een kopje 
koffie/thee of iets sterkers vinden we het leuk om je te ontmoeten in een eigen 
omgeving. Gewoon die dingen doen die je in een gewoon café ook doet. 
Samen praten en meedenken aan wat er beter kan in je eigen omgeving.

Buurtcafé Fatima wil graag een verbindende factor zijn tussen buurtbewoners 
zodat men elkaar weet te vinden als er hulp nodig is. Samen ontdekken welke 
activiteiten en initiatieven er in de wijk zijn of met elkaar bespreken wat er 
mogelijk (of niet mogelijk) is. Het is natuurlijk ook voor mensen die graag 
anderen willen ontmoeten, of dit juist spannend vinden, even een ‘break’ willen 
in hun dagelijkse bezigheden of misschien een vraag hebben, zijn van harte 
welkom!

Het Buurtcafé Fatima bij ons in de wijk is iedere laatste 
vrijdag van de maand vanaf 25 mei. Van 19.30 uur tot 22.30 uur 
in Wijkcentrum Koningshaven aan de Kruisvaardersstraat.

Kom op zondag 3 juni tussen 10.00 en 16.30 uur gezellig naar 
de garagesale op het Merodeplein en de omliggende straten

Donderdag 26 april
13.30 tot 17.00 uur
Entree: € 2,- p.p. incl. hapje

Elke laatste donderdag van de maand 
organiseren wij in Wijkcentrum 
Koningshaven een gezellige dans-
middag speciaal voor senioren.

Kunt u hulp gebruiken in het werken met 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 langskomen in het wijkcentrum op 
dinsdagavond 24 april 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.: 013-5435909). Dit helpt ons om u beter te kunnen helpen.

Illustratie: Toon van GisbergenWijkcentrum Koningshaven aan de Kruisvaardersstraat

Kom snuffelen tussen de 
tweedehandsspulletjes. 
Maak er samen met ons 
een leuke dag van!
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Piushaven Ahoi 2014

Rosenberg Trio

Sur le Ponton 2016 (foto: Sophie Tooten)

Burgerroeivereniging TOR

Piushaven AHOI op 26 en 27 mei!

De Piushaven werd op 4 april 95 jaar! Dit jaar is het ook 20 jaar 
geleden dat de vrijwilligers van Stichting Thuishaven Tilburg 
definitieve afsluiting van de Piushaven wisten te voorkomen. 
De Tilburgse stadshaven is inmiddels van een verguisde en verwaarloosde 
industriehaven veranderd in een sprankelend stadsdeel waar het goed toeven 
is… en waar we in Tilburg trots op kunnen zijn! Genoeg reden dus voor een 
nautisch feestje! Tijdens deze editie van Piushaven Ahoi staat de Tilburgse 
waterrecreatie centraal. 

Dag twee
Zondag 27 mei vindt er van 11.00 tot 18.00 uur een Water-Open-dag plaats in 
en om de Piushaven, tot aan d’n Ophef en weer terug. De entree is gratis.
Alles wat Tilburg als havenstad te bieden heeft presenteert zich: De Tilburgse 
museumhaven, Kanoclub Tilburg, surf- en supclub BBsurfers, rafters van 
Forward Motion, burgerroeivereniging TOR, studentenroeivereniging VIDAR, 
watersport vereniging TWV en ook alle vijf de boot-verhuurders die 
Tilburg inmiddels rijk is. Ook zijn er enkele historische gastschepen. 

Ook leuk voor kinderen
Er zijn diverse infostands, vaarmogelijkheden en demonstraties, waaronder 
ook laad- en losactiviteiten. Verder zijn er ook rondleidingen/vaarten met gids. 
langs de natuur of langs de schepen van de museumhaven. Verdeeld over de 
haven muziek en theater, voor elk wat wils: van singer-songwriter tot lounge-
muziek, van barbershop-koortje tot bigband… en van tangosalon tot schippers-
koor! Verder zijn er veel gezellige terrassen én een aantal ondernemers rond-
om de Piushaven houdt Open Dag. We zorgen ook weer voor een uitgebreid 
kinderprogramma. waar kinderen met een ‘Piushavenpaspoortje’ aan kunnen 
deelnemen. Het paspoortje is gratis verkrijgbaar bij alle kinderactiviteiten. 
Tien stempels geeft recht op een leuke prijs.

Kortom een dag waarop we op allerlei manieren, éxtra van de Piushaven 
kunnen genieten!

Waar bestaan de geplande festiviteiten uit? 
Zaterdagavond 26 mei starten we het feestweekend met een optreden van het 
Rosenberg Trio, Sur le Ponton! Publiek kan zowel vanaf de kant, maar ook in 
bootjes genieten van het bijzonder sfeervolle concert op een drijvend podium. 
Vanaf 19.00 uur is het terrein rondom de korte havenarm van de Piushaven 
open, om 20.00 uur start het voorprogramma met flamenco-gitarist Maurice 
Leenaars. Na de pauze steekt het Rosenberg Trio van wal met fenomenale 
Gipsy-jazz, waarmee deze Nederlandse muzikanten de wereld hebben 
veroverd. Na het concert kan nog worden nagenoten op en langs het water.  
Het concert wordt mogelijk gemaakt door zowel doot sponsoring als door 
kaartverkoop. 

Voor het concert Sur le Ponton met het Rosenberg Trio start de kaartverkoop op 
1 mei. Voorverkoop bij KadeLiving (Havendijk 71) of via www.tilburgtewater.nl
• Kom je met eigen bootje? Kaartje per persoon €7,50
• Kom je met je eigen stoel of zoek je een plaatsje op de kade?  

Per persoon €10,00
• Kaartje voor zitplaats op stoel op de vlonders?  

Per persoon €12,50
• Kaartje zitplaats in een van onze bootjes? 

Per persoon  €15,00 

Wees er snel bij want op=op!

Dit is de tweede editie van het concert op het water Sur le Ponton. Dit op de 
sfeer van het prinsengrachtconcert geïnspireerde concert vond in 2014 voor 
het eerst plaats. Het publiek genoot met volle teugen van Carel Kraaijenhof, 
bekend van de tranen bij Maxima met zijn betoverde bandoneonspel tijdens het 
huwelijk met onze koning.  
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Foto: Luc Houet



Beewee: Hoogte
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 Beewee Nederkoorn een foto die Jan 
Nieuwstad een tijdje geleden maakte.

Fotografie: Jan Nieuwstad
Tekst: Beewee Nederkoorn

Wie met de fiets op de 
Gasthuisring richting 
centrum rijdt, en bij 
de kruising met de 
Burgemeester Brokxlaan 
voor het rode licht moet 
wachten, kijkt min of 
meer recht op de zijkant 
van een pand dat zich 
heeft weten te handha-
ven tussen de nieuwbouw 
eromheen. Een deel van 
die zijkant is opgetrokken 
uit donkere bakstenen 
die het silhouet weer-
geven van het pandje 
dat er vroeger tegen-
aan gebouwd was. Dat 
gebouwtje is niet aan de 
sloopkogel ontkomen, 
maar dankzij die donkere 
bakstenen zal het toch 
niet snel vergeten wor-
den. En hoewel de 
situatie op de foto 
hiernaast heel anders is, 
moest ik aan die zijgevel 
op de kruising Gasthuis-
ring/Brokxlaan denken 
toen ik deze foto voor het 
eerst zag. 

We zien hier de zijkant van resi dentie De Admiraal aan de Piushaven, 
met daarvoor de zijkant van het voormalige pakhuis van Vehorn Project- 
en Interieurtextiel b.v., waarin nu onder meer Doncurado en het kantoor van 
de Kinderopvang zitten. Fotograaf Jan Nieuwstad gaf dit fraaie plaatje de 
toepasselijke titel ‘Oud en nieuw’ mee. Die titel benadrukt het gegeven dat de 
foto vol tegenstellingen zit. Een oud en een nieuw gebouw, donkerbruin gevlekt 
en strak lichtblauw, gemetselde bakstenen en kunststof gevelbeplating, schuine 
en rechte lijnen, een blinde muur en een wand met ramen en balkons. Eigenlijk 
is de enige verbindende schakel tussen de twee gebouwen het dakterrashekje 
links op het oude pakhuis: dat hekje vertoont veel gelijkenis met de rijen 
gevel platen in de wand van De Admiraal.

Enkel die contrasten en die ene kleine overeenkomst maken deze foto al heel 
bijzonder – veel spannender dan je op het eerste gezicht zou denken. 
Maar er is nog iets aan de hand, iets dat het plaatje wat mij betreft helemáál 
fascinerend maakt: de ongrijpbare hoogte die erin zit. De fotograaf heeft zijn 
lens schuin omhoog gericht. We kijken tegen de onderkant van de balkonnetjes 
en van het tafeltje op het dakterras aan. De punt van het dak van het pakhuis 
wijst ook nog ‘ns als een pijl omhoog. 

De hoogte wordt evenwel ongrijpbaar door wat we niet zien. De fotograaf heeft 
ervoor gekozen om de dakrand van de lichtblauwe Admiraal net buiten het 
kader van de foto te laten vallen, waardoor we niet zien hoe hoog het gebouw 
is. Ook de onderkant van het oude pakhuis staat niet op de foto, dus is even-
min te zien hoe ver de bakstenen muur nog naar beneden doorgaat. Omdat 
verder de horizon niet te zien is en er op de foto geen lantaarnpaal of boom 
staat die een idee kan geven over hoe hoog alles nou precies is, kan je fantasie 
makkelijk op hol slaan.

De fotograaf stond op de hoek van de Schoenerstraat en de Piushaven toen 
hij de foto maakte. Maar iemand die de beide gebouwen niet kent, zou even-
goed kunnen denken dat de foto vanaf een balkon op zes hoog is gemaakt. En 
dat maakt het plaatje wat mij betreft zo fantastisch: het geeft een gevoel van 
hoogte waar je toch geen hoogte van kunt krijgen.

In de laatste week van april 2018 komt er een hele leuke 
nieuwe horecaplek bij in de wijk! 
Van het oude Ketelhuis van de Aabe Fabriek wordt momenteel een nieuwe 
‘hotspot’ gemaakt voor alle Tilburgers en bezoekers van Tilburg.

Een Pannenkoekfabrique bij AaBe

Pannenkoekfabrique Het Ketelhuis 
wordt een plek waar je heerlijk kunt 
genieten van een lekker bakje koffie 
met gebak, een snelle of uitgebreide 
lunch en uiteraard tegen de avond van 
diverse soorten pannenkoeken voor 
klein en groot. Het pand zal worden 
omgeven door terrassen op het zuiden 
en voorzien van een leuke speeltuin. 

Geen pannenkoekliefhebber? 
Geen probleem! De dinerkaart heeft 
naast pannenkoeken diverse vlees, vis, 
en vegetarische gerechten met ver-
schillende voorgerechten en heerlijke 
nagerechten. Het wordt ook fantastisch 
borrelen op deze fijne plek op loopaf-
stand van het centrum én met gratis 
parkeergelegenheid voor de deur!

Een impressie van het interieur

Een impressie van de bar

Het Ketelhuis

23e jaargang nummer 2 april 2018 17



18

Er is een boek in de maak over de wijk Fatima. Tegelijk wordt 
gewerkt aan een wijkwandeling en een tentoonstelling. 
Verder is het de bedoeling om op een aantal plaatsen borden 
met informatie te plaatsen. Dit zijn allemaal initiatieven van een 
aantal wijkbewoners die, om de plannen te kunnen realiseren, 
de Stichting Erfgoed Fatima op hebben gericht.

Het boek over Fatima vertelt de hele geschiedenis van de 
wijk van het ontstaan als parochie tot het Fatima anno nu. 
De werkgroep roept bewoners van de wijk Fatima op hen 
daarbij te helpen. Ook de hulp van mensen die vroeger in 
Fatima hebben gewoond is meer dan welkom.
In grote lijnen is de werkgroep op zoek naar foto’s en naar informatie. 

Alle foto’s die ook maar iets laten zien van het leven in de wijk zijn welkom. 

Dat geldt ook voor informatie. Een boek zoals over Fatima moet het voor 

een groot deel hebben van mondelinge informatie. Om een paar voorbeelden 

te geven: wie kan vertellen over het ontstaan van de parochie (dit is cruciaal 

en helaas is het parochiearchief verdwenen), wie kan vertellen over het 

dagelijks leven, over bijzondere mensen, bijzondere voorvallen, ondernemers, 

noem maar op. Foto’s of iets te vertellen? Neem dan contact op met 

Annie van Heerebeek: joann3@home.nl of 013-5433047.

Bijeenkomst voor Senioren 
waarin we met elkaar in gesprek gaan:

• Uitnodigend en Beschouwelijk

• In een vertrouwde omgeving

• Samen zijn, praten, gehoord worden

• Naar elkaar luisteren, op verhaal komen

Centrale thema’s:
omgaan met tijd, ouder worden, ziekte, zorg en afhankelijkheid, afscheid, 

verlies en rouw, vriendschap en relaties, veerkracht, levenslust en liefde.

Praktische informatie: 
• Wanneer: woensdag 9 mei van 10.00 tot 11.30 uur

• Kosten: deelname is gratis

• Locatie: Wijkcentrum Koningshaven, in ruimte De Roef

• Meer info en aanmelden: Kees de Rooij 

kepido@home.nl / 06-26725085

Een boek over Fatima, een wijk-
wandeling en een tentoonstelling

Informatie en foto’s gevraagd

Het Verhaal van mijn Leven

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.

Tekst: Paul Spapens

Het boek wordt samengesteld door 

Paul Spapens. Hij is tevens voorzit-

ter van Stichting Erfgoed Fatima. In 

het bestuur hebben zitting Annie van 

Heerebeek (secretaris), Christel en 

Ronald Weber (Ronald is penning-

meester), Theodoor van den Boom, 

Fons Cools, Ineke en Jan van Geffen 

en Leon de Roy. 

Fatimadag
Het burgerinitiatief is ruim een 

half jaar geleden genomen en ligt 

behoorlijk onder stoom. Er is al veel 

werk verzet. Het streven is om eind 

oktober een zogeheten Fatimadag te 

houden. Op deze dag wordt het boek 

gepresenteerd, wordt de tentoon-

stelling geopend en worden voor het eerst wijkwandelingen gehouden. Deze 

worden ontwikkeld door en staan onder leiding van Ineke en Jan van Geffen.  

Geld inzamelen
Zo heeft iedereen specifieke taken. Leo de Roy bijvoorbeeld benadert 

middenstanders en ondernemers in de wijk of ze een financiële bijdrage willen 

leveren. Alles, dit totale project, een schoolvoorbeeld van burgerparticipatie, 

draait op de inzet van gemotiveerde vrijwilligers. Maar er zijn nu eenmaal altijd 

zaken die gewoon betaald moeten worden. Een deel van het benodigde geld 

moet uit de wijk komen. De initiatiefnemers hopen ook op dit vlak op mede-

werking omdat echt sprake is van een behoorlijke impuls die de wijk krijgt.

Paul Spapens
Aan de samenstelling van het boek wordt al geruime tijd gewerkt door Paul 

Spapens. Hij trekt daarbij op met Annie van Heerebeek. Paul Spapens is in 

Tilburg een bekende naam. Hij schreef veel boeken, waaronder het Tilburgs 

Kookbuukske, over de Kruikenzeiker, Driekoningenzingen, Sinterklaas in Til-

burg, het Tilburgs carnaval en het Tilburgse woordenboek. Ook was hij betrok-

ken bij allerlei stedelijke initiatieven. Zo was hij vicevoorzitter van de stichting 

die de viering van 200 jaar stadsrechten organiseerde en 20 jaar voorzitter van 

de Stichting Tilburgse Taol. Paul Spapens, nu gepensioneerd, was lange tijd 

journalist bij het Brabants Dagblad.

Paul Spapens, samensteller 
van boek over Fatima

Fietscrosser in de Fatimakerk, 1980

Foto:
Bert Schepers

Foto:
Cor de Bresser

Adverteren in de Wijkkrant?
Stuur dan een e-mail naar: niels@koningshaven.eu



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

Manueeltherapie

Kinderfysiotherapie

Oefentherapie

Rugklachten

Rugscholing

Dry needling

Sportmassage

Sportblessures

Sportbegeleiding

Sportspreekuur

Oedeemtherapie

Beweegprogramma’s

Massage

Medical taping

Medische fitness

Fysiotherapie bij etalagebenen

Psychosomatische fysiotherapie

Fysiotherapie bij longklachten

Oefentherapie bij Parkinson

Kinderfysiotherapie

Oefentherapie

Sportmassage

Sportblessures

SportbegeleidingSportbegeleiding

Sportspreekuur

OedeemtherapieOedeemtherapie

Beweegprogramma’sBeweegprogramma’sBeweegprogramma’s

Medical tapingMedical tapingMedical taping

Medische fitness

Fysiotherapie bij etalagebenenFysiotherapie bij etalagebenen

Psychosomatische fysiotherapiePsychosomatische fysiotherapiePsychosomatische fysiotherapie
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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

Lage rugklachten / uitstralingspijn 
Het is niet altijd duidelijk waardoor iemand rugpijn krijgt, 
maar lage rugpijn ontstaat meestal door overbelasting van de 
rug(spieren) en de SI-gewrichten. Daar waar het heiligbeen 
verbonden is met het bekken, zitten deze gewrichten, welke 
belangrijk zijn voor alle bewegingen die we maken.

Mogelijke oorzaken
• Te vlug of te zwaar tillen    • Verkeerde beweging/houding
• Slechte lichamelijk conditie    • Beenlengteverschil
• Doorgezakte voeten     • Aangeboren afwijkingen
• Lang in dezelfde houding zitten (autorijden)  • Spanningen
 
Als een of beide SI gewrichten niet goed bewegen kunnen er problemen
ontstaan met lopen, zitten, bukken, staan, etcetera. Het kan zijn dat meerdere
oorzaken tegelijk een rol spelen, of dat er ten gevolge van andere klachten 
elders in het lichaam een verkeerd loop- of belastingpatroon is ontstaan. 

Klachten
Lage rugpijn kan langzaam ontstaan of plotseling, in de volksmond wordt dit 
dan vaker spit, lumbago of door de rug gaan genoemd. De pijn kan zeurend 
van aard zijn en uitstralingspijn veroorzaken bij:
• Billen, heupen of liezen  • Schouderbladen
• Schouders en/of nek   • Hoofdpijn 

Bij een overbelasting van de lage rugspieren zullen deze spieren verkrampen
of stijf worden en voor (heftige) pijn bij bewegen, niezen en hoesten zorgen.
Deze pijn is zeer vervelend, maar niet ernstig. De klachten gaan bijna altijd 
vanzelf over, meestal na een paar dagen, maar kunnen ook enkele weken
aanhouden.

Langdurige problemen
Bij vaker terugkerende of chronische klachten zal er meestal een standsaf-
wijking van de voeten zijn of een verschil in beenlengte. In dit geval moet dit 
gecorrigeerd worden. De oorzaak van steeds terugkerende pijn kan ook liggen 
in geen goede aanpassing in het beweeggedrag.

Podotherapeut
De podotherapeut zal de oorzaak van 
de lage rugklachten onderzoeken 
en kijken of deze ontstaan door een 
verkeerde voetstand, een been-
lengteverschil, het vastzitten van 
de SI-gewrichten of door een ver-
keerd looppatroon. Afhankelijk van 
de oorzaak zal de podotherapeut de 
klachten behandelen middels
corrigerende podotherapeutische 
zolen, advies geven met betrekking 
tot houding, schoenen en spierver-
sterkende oefeningen (áltijd buik- én 
rugspieren trainen) dit in combinatie 
met de fysiotherapeut.

Fysiotherapeut
De fysiotherapeut kijkt samen met 
de cliënt waar de oorzaken van de 
pijn zitten en maakt dan een 
behandelplan. Onderdelen van dit 
plan zijn: massage, oefenvormen 
(zowel in de fysiotherapiepraktijk 
als thuis) en adviezen en tips. 
Ook wordt vaakde samenwerking 
gezocht met de podotherapeut en de 
praktijkondersteuner van de huisarts 
om de klacht van de cliënt op 
meerdere manieren aan te pakken.



Pendula in ontwikkeling

Een nieuw gezicht bij Basisschool Fatima De Schoolschrijver op Panta Rhei

‘Onderwijs, elke dag anders’ is een veel gehoorde uitspraak. 
Ook op Pendula gaan we met onze tijd mee en is het onderwijs 
daarmee constant in verandering. 
Denk hierbij aan de intensieve samenwerking tussen kinderopvang en school, 
het aanschaffen van nieuwe en up-to-date methodes zoals lezen, taal en 
Engels, het aanschaffen van nieuwe touchscreens etc.

Project
Een van ontwikkelingen is daarnaast het meer projectmatig werken in de 
bovenbouw. De oudste leerlingen van Pendula werken een aantal keer per jaar 
samen aan een project. Daarbij mogen zij gebruik maken van (digitale) media, 
lekker samenwerken en hebben ze de keuze uit tal van onderwerpen passend 
bij een thema. Het laatste project stond in het teken van de Winterspelen. 
Ter afsluiting hebben de kinderen tijdens een presentatie aan elkaar en hun 
ouders laten zien welke sport zij hebben onderzocht.

Mijn naam is Anneke 
Lindeman en vanaf 1 februari 
ben ik de nieuwe directeur 
van basisschool Fatima. 
In dit bericht zal ik me even 
kort aan u voorstellen. 
Na elf jaar met plezier gewerkt te 
hebben op de School voor Onderwijs 
en Kinderopvang van Roc Tilburg, 
ben ik op 1 februari gestart als 
directeur op de Fatimaschool. Inmid-
dels  heb ik kennis gemaakt met 
mijn collega´s, de kinderen en hun 
ouders/verzorgers. 

Een half schooljaar kinder-
boekenschrijver Eus Roovers 
in klas!
In het kader van De Schoolschrij-
ver - een intensief taaltraject om 
kinderen taalsterk te maken voor de 
toekomst - is kinderboekenschrijver 
Eus Roovers voor een half schooljaar 
verbonden aan basisschool Panta 
Rhei in Tilburg.  
Landelijk doen er 50 scholen mee 
aan De Schoolschrijver, waarvan 9 in 
Noord-Brabant  

Creatief
Op donderdag 22 maart heb ik tijdens de open dag verschillende ouders en 
kinderen mogen ontmoeten die onze school kwamen bezoeken. 
De leerlingen van groep 8 verzorgden met veel plezier de rondleidingen en 
dat deden ze erg goed. 

Ik zie het, net als de leerkrachten van de Fatimaschool, als een cadeau om een 
bijdrage te leveren aan een goede en veilige basisschooltijd van uw zoon of 
dochter! Dat doen wij als team niet alleen, maar samen met leerlingen, ouders 
en u in de wijk! Door onze talenten samen in te zetten, ben ik ervan overtuigd 
dat we iedereen kunnen laten stralen.

Op mijn enthousiasme en betrokkenheid kunnen jullie rekenen. Ik hoop u snel 
te ontmoeten in de wijk of in de school! 

Anneke Lindeman, directeur basisschool Fatima  
013-5425379 of www.bsfatima.nl

De Schoolschrijver maakt van taallessen een spannend avontuur. 
Hiermee wordt het leesplezier en de schrijfvaardigheid verbeterd. 
Wekelijks bezoekt de Schoolschrijver de groepen 4 tot en met 8 op de locatie 
Don Sartostraat. In deze lessen is er veel aandacht voor creativiteit, maar ook 
zelfreflectie en probleemoplossend vermogen worden aangesproken. 
Niet alleen de leerkrachten, ook de ouders worden betrokken om thuis hun 
kinderen te enthousiasmeren.

Een betere toekomst begint met taal
Op ludieke wijze is de Schoolschrijver op 21 maart geïntroduceerd op 
Panta Rhei.
 
Voor meer informatie, neem contact op met 
Hetty Vieth
Leerkracht en taalcoördinator
OBS Panta Rhei Tilburg
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Praktijk voor fysiotherapie, bekkenfysiotherapie en oedeemtherapie
013-536 49 44 • www.fysiotilburg.nl
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Piushaven bruist, borrelt en… brouwt…
Tekst: Katrien van Burken

De oplettende lezer of wandelaar heeft het vast al gezien; 
er is iets gaande in ‘De Amsterdamse Boot’ aan de Piushaven. 
Deze oude meelfabriek leent zich uitstekend voor iets unieks. 
En dat komt er dan ook. 
“Ergens tussen half mei en half juni”, zeggen David Hendrich en Youri 
Doreleijers, nu nog de drijvende krachten achter Stadsbrouwerij Eindhoven. 
Tilburg is dus zeer binnenkort een brouwerij rijker. Stadsbrouwerij 013 opent 
dit voorjaar haar deuren. Is Tilburg klaar voor een stadsbrouwerij? 
Ik ontmoet twee ondernemers met passie voor geschiedenis en bier, onder
het genot van een bie..eh..kopje koffie. Het is immers pas zaterdagochtend 
én de brouwerij is nog niet in bedrijf.

Wandelen, ontdekken en vertellen
David vond het ‘ideale’ gebouw door eenvoudigweg rond te wandelen door 
de stad. Dat doet hij wel vaker. David is gek op geschiedenis en speurt naar 
verhalen. Verhalen achter historische gebeurtenissen en verhalen achter oude 
gebouwen. Hij vond ‘zijn’ prachtige oude meelfabriek aan de Tilburgse haven 
en wil hier de geschiedenis van de stad gaan vertellen. Toch best bijzonder 
voor iemand die niet geboren is in Tilburg! “Ik ken Tilburg erg goed, ik heb hier 
gestudeerd en alle bijzondere plekken leren kennen. We willen met ons bier de 
geschiedenis van de stad verwoorden. We leveren straks áán de stad het ver-
haal van de inwoners, vertaald in bier”.

Totaalbeleving
‘Horeca-man en compagnon’ Youri valt hem bij. “We willen mensen een totaal-
beleving aanbieden, een bier met een verhaal schenken maar hen ook laten 
zien en meemaken waar het bier vandaan komt. Dit doen we nu ook al in onze 
brouwerij in Eindhoven. Ja, je kunt bij ons ook lekker komen eten, maar de 
basis blijft het ambachtelijk gebrouwen bier. We willen de locals gaan betrek-
ken bij het proces, hen vragen om ideeën en er uiteindelijk ook een prijsvraag 
aan verbinden. Wie weet de leukste en typisch Tilburgse naam voor het bier? 
We gaan opzoek naar gepassioneerde rondleiders, mensen die met veel plezier 
over bier en het brouwproces kunnen gaan vertellen”. 

Hop, hop
De brouwerij gaat twee dagen per week bierbrouwen, onder leiding van een 
bierbrouwer met veel basiskennis en ervaring. De producten die gebruikt 
worden zijn zoveel mogelijk uit de streek afkomstig. David is zelfs bezig om 
twee hectare grond te krijgen om zelf hop te gaan verbouwen, een belangrijke 
smaakmaker van bier. En het afval? Dat wordt gerecycled. De bostel, een rest-
product bij bierbrouwen, wordt opgehaald door de boeren in de omgeving en 
de bakkers kunnen het gebruiken voor hun brood. Het afvoersysteem is geslo-
ten, dus we hoeven niet bang te zijn voor overlast. 

Bier verbindt
Dus wat hebben we nu binnenkort? Een bierbrouwerij met proeflokaal, lek-
ker eten en een fijne nieuwe spot aan het water. Hebben we nog meer of is dit 
gewoon een reclamepraatje? Ja we hebben nog meer! Stadsbrouwerij 013 wil 
graag verbinden en verbinding aangaan. Met andere ondernemers, bewoners, 
toeristen en liefhebbers. Youri: “En, we gaan ook iets doen met hardlopen”. 
Ik moet even lachen en denk aan ‘je kater eruit rennen op zondagmorgen’ 
maar Youri, zelf een fanatieke hardloper, ziet dat anders: “Je moet goed voor 
je lijf zorgen. In Eindhoven organiseer ik een soort ‘vrijdagavond-run’ waar je 
eerst lekker samen (hard)loopt om jezelf daarna te belonen met een ambach-
telijk gebrouwen biertje bij de brouwerij.”

Of fotograaf Luc en ik voor deze uitdaging gaan óf onszelf toch eerder zien 
wandelen op zondagochtend dat laat ik in het midden. We zijn inmiddels wel 
benieuwd geworden naar ‘onze Tilburgse bieren’. In het diepste geheim zijn er 
in Eindhoven al een paar samples voor Tilburg gebrouwd. In Eindhoven! Als dat 
maar goed komt. Je ziet en proeft het vanaf medio mei in Stadsbrouwerij 013. 
Wij melden ons hierbij alvast aan voor het openingsfeest. 

Foto: Luc Houet

Foto: Freddie de Roeck

De leukste baby van de buurt: Liam!
Op 25 december 2017 is een heus kerstkindje in onze wijk 
geboren: Liam. Trotse ouders zijn Els en Jelle. 
Hoog tijd om dit kereltje eens te gaan bewonderen.
Als we binnenkomen ligt Liam nog lekker te slapen en worden we vriendelijk 
begroet door Els en hond Mike. Els vertelt dat Liam een goede slaper is en dat 
kan ik een half uurtje later beamen als hij zijn fles krijgt. Tijdens het drinken 
worden zijn oogleden steeds zwaarder en draaien zijn oogjes weg. ‘Liam is een 
heel lieve baby’ vertelt Els. ‘Hij geeft goed aan wanneer hij slaap of honger 
heeft. Dan huilt hij even. Soms heeft hij krampjes. Hij huilt in ieder geval niet 
voor niets en is verder een heel vrolijke baby’.

Liam is na een fijne zwangerschap op Eerste Kerstdag geboren. ‘Tijdens de 
zwangerschap ging alles volgens het boekje. Hij is uiteindelijk met een kei-
zersnee geboren maar daar ben ik goed en vrij snel  van hersteld. Liam is op 
maandag geboren en op donderdag gingen we al naar huis.’ En daar konden ze 
met zijn allen gaan genieten van dit vrolijke kereltje.

Vanwaar de naam Liam? ‘We waren op zoek naar een korte en internationale 
naam en vonden Liam allebei erg leuk’. Hoe gaat het samen met Mike, jullie 
hond? ‘Hartstikke goed gelukkig. Mike vindt het allemaal best en Liam laat het 
gewoon gebeuren’ lacht Els.

Vind jij het leuk om jouw lieve mannetje of meisje aan de wijk te tonen? 
Stuur dan een mailtje naar wijkkrant@koningshaven.eu en wij nemen contact 
met je op. 

Fotografie: Hans van DongenTekst: Carla Segers
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Geen Fata Morgana maar binnenkort werkelijkheid: 
de heren van Stadsbrouwerij 013 tussen de ketels.



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.

Deze keer is dat de Fatimastraat.
De straat die de Hoevenseweg verbindt met de Hertogstraat heette tot 1948 
Voetbalweg omdat voetbalclub Willem II aan deze weg gelegen was. 
Na de tweede wereldoorlog bouwde men op de hoek met de Kruisvaarders-
straat een kerk en pastorie met de naam Onze Lieve Vrouw van Fatima. 
Vanaf de ingebruikname van die kerk in 1948 heet de straat Fatimastraat.

Heilige maagd
Naast een meisjesnaam is Fatima ook een plaats in Portugal. In het begin van 
de 20e eeuw verscheen daar Maria aan drie herderskinderen. Ze deed dat 
niet slechts één keertje of toevallig. Nee, ze verscheen in totaal 6 keer aan de 
herderskinderen. Telkens op de 13e dag van de maand. Vanaf dat moment is 
Fatima in Portugal een bedevaartsoord geworden. Van heinde en verre wan-
delen, fietsen, rijden, galopperen en vliegen mensen ernaar toe, om met eigen 
ogen te kunnen zien wat voor een heilige plek Fatima is. Natuurlijk hoopt elke 
pelgrim op een glimp van de heilige maagd Maria. Officieel is in Fatima sinds 
1917 geen heilige maagd meer verschenen.

Wie zwemt er mee?
Twee kilometer zwemmen. Een behoorlijk eind. 
Maar volgens Jeroen Beurskens, initiator en een van de organisatoren van het 
evenement Swim to fight cancer, ‘ook voor een ongetraind iemand te doen’. 
Dit ook mede door de faciliteiten langs de kant. Want ja, het belooft een 
behoorlijk evenement te worden in en rondom de Piushaven. 
Dus: waar wacht je nog op? Schrijf je in en ga op zoek naar sponsoren.

Waar komt die straatnaam vandaan? 26 aug: Piushaven Swim to fight cancer
Illustratie: Toon van GisbergenTekst: Luc Houet Tekst: José de Jonge

Lourdes
Het verlengde van de Fatimastraat in oostelijke richting heet Lourdesstraat. Tot 
voor een paar jaar terug heette het aangrenzende plein Lourdesplein. Op dat 
plein stond de Lourdeskerk. Tegenwoordig heet dat stuk grond Lourdeskade en 
staan er woningen op. Lourdes is misschien wel de bekendste, maar zeker de 
grootste bedevaartplaats in Europa. Halverwege de 19e eeuw verscheen daar 
in een grot verschillende keren Maria aan een jongedame. Dat was voor alle 
pelgrims in Europa reden om naar Lourdes te wandelen. Niet alleen om de hei-
lige maagd te kunnen aanschouwen. Toevallig gaat van het water uit Lourdes 
ook een geneeskrachtige werking uit. Reden te meer om je wandelschoenen 
aan te trekken en een flesje te gaan halen.

Jeruzalem
Zijn alleen die twee bedevaartplaatsen vertegenwoordigd in onze wijk? 
Nee hoor. Na een moment nadenken schiet het in mijn hoofd: Jeruzalem. 
Het is weliswaar geen straat, maar toch zeker aanwezig binnen de wijk. 
Jeruzalem is een unieke bedevaartplaats. Pelgrims van drie verschillende 
religies maken de tocht naar deze plek in Israël. Joden beschouwen de 
Tempelberg in deze grote stad als een heiligdom. Moslims bouwden er de 
Al-Aqsamoskee en voor  christenen is de stad heilig omdat Jezus daar stierf 
en weer opstond. Pelgrims maken al tochten naar Jeruzalem zo lang als deze 
stad oud is.

Zijdelings hoort de Kruisvaardersstraat ook nog in dit rijtje thuis. 
Kruistochten werden georganiseerd door christenen om heilige plekken 
in het Midden-Oosten te heroveren of beschermen tegen andere religies. 
Dus feitelijk legden kruisvaarders dezelfde tocht af als de pelgrims. 

Waarom de Pelgrimsweg in de Sacramentsparochie ligt en niet in onze buurt, 
leg ik hier niet uit. Misschien kun je dat zelf uitzoeken?

Geweldige route
‘Dit kan in Tilburg ook’, dacht Jeroen toen 
hij vorig jaar meedeed aan de Swim to 
fight cancer in Den Bosch. Een collega van 
Jeroen had een familielid dat vocht tegen 
kanker en vroeg zijn collega’s hem te spon-
soren omdat hij meezwom in Den Bosch. 
Het geld gaat naar de stichting Fight can-
cer, die fondsen werft voor wetenschappe-
lijk kankeronderzoek en preventie via KWF 
kankerbestrijding. Jeroen besloot zelf ook 
mee te doen en werd zo enthousiast dat hij 
besloot het evenement in Tilburg te orga-
niseren. “Ik werk zelf bij een bedrijf aan de 
Piushaven, dus ik ken het hier goed. Het 
leek mij een geweldige route. Van de kop 

Jeroen Beurskens Foto: Jan Nieuwstad

Foto: archief Jeroen Beurskens

Foto: Marjo van de Peppel

van de haven, bij restaurant RAK tot aan het kanaal en terug. 
Dat is ongeveer twee kilometer. En voor de kinderen wordt het dan tot aan 
‘Den Ophef’ en terug.”

Stad in beweging krijgen
Dus nam Jeroen contact op met de stichting Fight cancer, zocht hij een clubje 
mensen bij elkaar van wie hij wist dat ze een groot netwerk hadden en gingen 
ze aan de slag.  Want er komt natuurlijk heel wat kijken bij het organiseren van 
een groots evenement. “Ja, zeker groots. We willen echt dat iedereen mee kan 
en wil doen. Dus niet alleen de grote bedrijven, maar ook de gewone Tilburger. 
Iedereen kent wel iemand die is overleden aan kanker of die ertegen strijdt. 
Nou, schrijf je in, alleen of met vrienden, ga op zoek naar sponsoren en doe 
mee. En ja, die twee kilometer. Er komen langs de kant allemaal zogenoemde 
pleisterplaatsen waar je uit het water kunt stappen om wat te drinken en te 
rusten voor je verder zwemt. Het is geen wedstrijd, je zwemt gewoon in je 
eigen tempo.”

Hoe schrijf je je in?
Op de site www.swimtofightcancer.nl kun 
je je inschrijven. De kosten zijn 35 euro 
per persoon, 10 euro voor een kind. Voor 
bedrijven gelden andere bedragen. Je 
kunt je ook als bedrijventeam inschrijven. 
Jeroen: “Onze doelstelling is dat je per per-
soon ongeveer 500 euro aan sponsorgeld 
binnenhaalt. Natuurlijk is dat geen must. 
Maar het gaat rap, hoor. Dat heb ik vorig 
jaar toen ik zelf meedeed wel gemerkt. 
Je kunt zelf natuurlijk ook allerlei acties bedenken om sponsorgeld binnen te 
halen. Het sponsorgeld storten mensen op een rekening van de stichting en dat 
wordt dan zichtbaar op de site. Dus je kunt zelf zien hoeveel sponsorgeld je 
binnenhaalt. Dat motiveert enorm kan ik je zeggen.”

Eindbedrag
Jeroen en zijn club zijn de komende maanden druk bezig alles georganiseerd 
te krijgen. “Wij zijn natuurlijk ook op zoek gegaan naar sponsoren. 
We hebben de grote bedrijven en sportclubs in Tilburg aangeschreven en die 
gaan ook massaal meedoen. Dus denk aan CZ, Interpolis, het Sportbedrijf van 
de gemeente. Er komen EHBO-posten, boten en duikers, een springkussen 
voor de kinderen, een glijbaan het water in en de horeca aan de Piushaven zal 
een bijdrage leveren. Ja, het gaat echt een mooi spektakel worden. We hopen 
ook dat veel sportclubs mee gaan doen met teams. Hoeveel deelnemers? 
We denken aan een aantal tussen de 200 en 500. Bedrag? Vorig jaar werd in 
Den Bosch door 800 zwemmers ruim 500.000 euro opgehaald. 
Dus als we eens voorzichtig op de helft inzetten?”

Doe mee!
Jeroen richt zich tot de lezer van de 
wijkkrant: “Kijk op de site en lees hoe 
alles in z’n werk gaat. Zoek een maatje 
om samen te zwemmen, schrijf je in, 
ga op sponsorjacht en zwem mee op 
26 augustus. Het is voor het goede doel. 
Wij beloven je dat het een onvergetelijke 
dag gaat worden!”
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Dat maakt dat we je perfect kunnen helpen bij het snel verkopen van je huis voor de beste 
prijs en bij het vinden van je droomwoning in Tilburg. Maar ook voor bedrijfsmatig vastgoed 
staat Via Paul voor je klaar.

Paul Ter Wolbeek, aangenaam
De eigenaar en naamgever van Via Paul is Paul Ter Wolbeek. Als geboren 
en getogen Tilburger - woonachtig én werkzaam in de Puishaven - kent 
hij de lokale markt op z’n duimpje. Als 12-jarige jongen hield Paul al de 
lokale vastgoedadvertenties bij en ontwikkelde hij een voorliefde voor 
architectuur. Dankzij zijn makelaardij-opleiding, zijn ervaring als fiscaal 
adviseur en zijn grote netwerk levert Paul veel toegevoegde waarde als 
makelaar.

‘Doen waar je goed in bent’. Bij Via Paul vind je de makelaar die het beste 
met je voor heeft. Die zorgt dat je best denkbare prijs krijgt voor je 
woning. En die je helpt je droomwoning of bedrijfspand te vinden. 
Daarnaast werkt Via Paul nauw samen met andere professionals om 
je een zeer compleet dienstenaanbod te kunnen leveren. Denk 
bijvoorbeeld aan hypotheekadvies, interieurstyling, woningfoto-
grafie en taxaties.

De makelaar
die helemaal thuis is in Tilburg

Persoonlijk, modern 

en servicegericht. 

Dat kenmerkt de 

dienstverlening van 

Via Paul Makelaardij. 

Wij zijn helemaal thuis in 

Tilburg, kennen de wijken 

van de stad en weten wat 

er lokaal speelt.

En je verrast met uitstekende service en scherpe courtage

Paul
via

MAKELAARDIJ

Voor meer informatie bel:
Via Paul06 201 133 14

www.viapaulmakelaardij.nl
Kempenaarplaats 8, Tilburg  |  T  06 201 13 14 E  paul@viapaulmakelaardij.nl

Henr. Ronnerstraat 21, Tilburg |  E 439.750 KK

Type object   Woonhuis, eengezinswoning, 
hoekwoning

Perceeloppervlakte  405 m²
Woonoppervlakte 156 m²

Spaarnwoudelaan 50, Tilburg |  E 369.500 KK

Type object   woonhuis, eengezinswoning, 
geschakeld 

Perceeloppervlakte  307 m²
Woonoppervlakte 176 m²

Kempenland 4, Riel  |  E 299.750 KK

Type object   Woonhuis, eengezinswoning, 
tussenwoning

Perceeloppervlakte  135 m²
Woonoppervlakte 132 m²

Gildestraat 36, Tilburg  |  E 250.000 KK

Type object   Woonhuis, eengezinswoning, 
tussenwoning

Perceeloppervlakte  135 m²
Woonoppervlakte 112 m²

Kijkduinlaan 84, Tilburg  |  E 239.500 KK

Type object   Woonhuis, eengezinswoning, 
hoekwoning

Perceeloppervlakte  148 m²
Woonoppervlakte 112 m²

Kempenaarplaats 126, Tilburg  |  E 410.000 KK kk

Type object  appartement
Woonoppervlakte 105 m²

Lanciersstraat 132, Tilburg  |  E 267.750 kk

Type object   Woonhuis, eengezinswoning, 
tussenwoning

Perceeloppervlakte  110 m²
Woonoppervlakte 98 m²

Kerkstraat 53, Oisterwijk  |  E 875.000 KK

Type object   woonhuis, villa, half  
vrijstaand

Perceeloppervlakte  595 m²
Woonoppervlakte 179 m²

Ringbaan Oost 485, Tilburg  |  E 370.000 KK

Type object   Woonhuis, eengezinswoning, 
hoekwoning

Perceeloppervlakte  284 m²
Woonoppervlakte 131 m²

Hoevenseweg 24, Tilburg  |  E 164.750 KK

Type object   Woonhuis, eengezinswoning, 
tussenwoning

Perceeloppervlakte  85 m²
Woonoppervlakte 110 m²

Kennedylaan 34, Goirle |  E 785.000 KK

Type object  woonhuis, villa,  
 vrijstaand
Perceeloppervlakte  687 m²
Woonoppervlakte 267 m²

Kijk voor ons 
complete aanbod 

www.viapaulmakelaardij.nl

Ontdek meer
V E R KO C H T

V E R KO C H T

ONTWERP & OPMAAK: STUDIO X-HOOGTE, TILBURG


