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Wijkkrant Koningshaven
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 oktober.
De deadline voor kopij en advertenties is op 3 oktober.
Carla Segers

Beewee

Tekst

Column

Op onze website wijkkrant.koningshaven.eu is meer
informatie over de Wijkkrant te vinden.
Ook kunnen eerdere edities daar bekeken worden.
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
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Vrijdag 24 augustus: WijkCafé

Fotografie: Ans Beerens

Wie zijn de drijvende, fotograferende en schrijvende krachten
achter deze wijkkrant? Dit keer ploffen we neer op de bank bij
José de Jonge en bewonderen haar nieuw betegelde keuken
waar nog geen keuken staat, maar dat is bijzaak.
José is geboren in Rotterdam en in 1984 voor de liefde naar Tilburg
verhuisd. Om specifiek te zijn: ze ging in de Clercxstraat wonen en
eigenlijk is ze daar niet meer weggegaan (op een klein uitstapje naar
het Koggeplein na). Dit is echt haar straat.

Wijkraad Koningshaven nodigt iedereen weer graag uit voor een
WijkCafé op vrijdag 24 augustus in Wijkcentrum Koningshaven.
Tijdens dit Wijkcafé kunt u deelnemen aan de workshop ‘Risico’s in en om het
Huis’. Deze workshop geeft u tips en trucs hoe u noodsituaties in het klein kunt
voorkomen en hoe u kunt handelen in deze noodsituaties, dus hoe u risico’s
kunt vermijden.
Een deel van de middag wordt verzorgd in de vorm van een bingo met leuke
prijzen voor de bingowinnaars.
De deelnemers komen met eigen ervaringen die dan weer als voorbeeld
gebruikt worden. Het gaat dan b.v. om rook- en koolmonoxidemelders, extreme
kou en warmte, gladheid, een verkeersongeluk, wat te doen bij stroomuitval,
enz. We laten u ook diverse voorwerpen zien, die het advies ondersteunen.
De toegang is gratis en natuurlijk ontvangen we u weer met een kopje koffie
of thee met iets lekkers erbij.
Deze middag wordt georganiseerd door Wijkcentrum Koningshaven in
samenwerking met het Rode Kruis, de Bibliotheek Tilburg Centrum, KBO ‘t
Heike en ContourdeTwern. Deze workshop is tevens de eerste van een serie
van 6 workshops (voor senioren), gericht op zelfredzaamheid en de regie
in eigen hand te houden. Inloop op 24 augustus vanaf 13.30 uur, workshop
Risico’s in en om het Huis van 14.00 tot 16.00 uur.

Stadstuinderij zoekt vrijwilligers
De Stadstuinderij Piushaven is een tuin waar vrijwilligers
samen eerlijke lokale groenten verbouwen.
Het is er goed toeven voor mens, plant en dier.
Vrijwilligers gezocht!
Geraakt door levensverhalen
José heeft 28 jaar voor Mijn Geheim geschreven en heeft in die jaren
heel wat mooie maar ook verdrietige verhalen gehoord en verwoord.
‘Dat was prachtig werk, ik heb er altijd van genoten. Vroeger wilde ik
altijd maatschappelijk werker worden maar dat vond mijn vader indertijd niets. Ik heb toen een jaar pedagogische academie gedaan en ben
daarna Nederlands gaan studeren. Maatschappelijk werk heeft mij altijd
getrokken en nog steeds’. Onze collega Katrien heeft in de vorige krant
aangegeven dat ze graag van José wil weten of zij wel eens geraakt is
tijdens een interview. Deze vraag sluit perfect aan op de verhalen van
José over haar werk bij Mijn Geheim. ‘Ik ben zeker wel eens geraakt
door de verhalen die me werden verteld. Mensen delen hun levensverhaal. De waarheid is soms erger dan de ergste fictie. Dat laat je niet
zomaar los. Als ik thuis kwam na zo’n interview dan ging ik meteen
achter de computer zitten en schreef het van me af’.

Wil je (leren) tuinieren, dieren verzorgen, in het winkeltje staan of klusjes
doen? Neem dan contact op met onze vrijwilligerscoördinatoren Albert van der
Most 06-30655353 of Karin Moers 06-30759572 of loop eens binnen.
Iedere dag behalve zondag geopend van 9.00-17.00 uur.
Graag tot ziens op de Stadstuinderij Piushaven!

Trans Siberië Express
Ik ben nieuwsgierig en vraag naar de leukste periode uit het leven
van José. ‘Dan denk ik aan een van de mooiste reizen die ik ooit heb
gemaakt’. Samen met haar man Toon is ze een aantal jaar geleden
vanuit Shanghai naar Tilburg met de trein gereisd. ‘Toon houdt niet van
vliegen, maar we wilden wel graag een mooie reis maken.
Daarom zijn we heen gaan vliegen en hebben we de terugweg volledig
met de trein gedaan. Dat betekent dat we de Trans Siberië Express van
Peking naar Moskou hebben genomen. Dat was echt een heel mooie
ervaring, prachtige landschappen die telkens veranderen en natuurlijk
die gigantische afstand. Erg bijzonder’.
Schrijven en helpen
Als ik naar José luister valt me op dat schrijven en het helpen van mensen een grote rol in haar leven spelen. Zijn er nog wensen op dit gebied
of zou je nog iets willen leren? ‘Ik zal altijd blijven schrijven, dat vind ik
zo heerlijk om te doen. Ook vind ik het leuk om scripties van studenten
na te kijken. Ik haal voldoening uit het helpen van mensen en dat kan op
zoveel manieren. Een wens heb ik ook nog wel: ik wil graag vaker nabestaanden helpen met het schrijven van een mooi verhaal over de overledene. Het is mooi om met nabestaanden in gesprek te gaan en zo een
goed beeld van de overledene te krijgen. Daar schrijf ik een stuk over
en dat kan men dan voor (laten) lezen tijdens de uitvaart. Niet iedereen
is goed met taal maar vaak willen mensen wel op persoonlijke manier
afscheid nemen. Daar kan ik ze bij helpen’.
Dan de laatste vraag: Wie van onze collega’s wil je de volgende keer in
deze rubriek zien en welke vraag ga je stellen? ‘Ik ben benieuwd wat de
favoriete (fotografie)plek van Toon in Tilburg is’.
Tel: 013 762 06 20
www.kinderstadtilburg.nl/pantarhei
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Nieuwe datum voor 60+ beurs Tilburg
Dit jaar vindt alweer de zestiende editie van de 60+ beurs
plaats. Dit keer niet in het eerste weekend van oktober maar
op zaterdag 8 september.
Vorig jaar kwamen zo’n 3.000 bezoekers uit Tilburg en omstreken naar de
Euroscoop om zich te laten informeren bij de verschillende stands, maar zeker
ook voor de muzikale omlijsting en een hapje en een drankje.
De 60+ beurs duurt van 10.00 tot 16.00 uur en is gratis toegankelijk.
Kijk voor meer informatie op www.60plusbeurstilburg.nl. De beurs is de
uitgelezen mogelijkheid om jouw bedrijf of organisatie aan deze doelgroep te
presenteren. Via de website kun je je als standhouder aanmelden.

Vrijwilligersprijzen 2018

Ben jij toe aan een volgende stap
in jouw vrijwilligerswerk?
Volg de training ‘Vrijwillig in Beweging’

Ken jij een vrijwilliger uit de gemeente Tilburg die het verdient
om in het zonnetje gezet te worden omdat hij/zij van
onschatbare waarde is voor de samenleving?
Ben je enorm onder de indruk van een groep vrijwilligers, een vrijwilligers
project of een vrijwilligersorganisatie uit de gemeente Tilburg?
Dan nodigen wij je uit om hen voor te dragen voor één van de vrijwilligers
prijzen van de gemeente Tilburg.
Dat kun je doen via het voordrachtformulier op www.vrijwilligerstilburg.nl.
Je voordracht(en) kun je insturen tot uiterlijk 24 augustus.

Meer informatie?
Check www.vrijwilligerstilburg.nl of neem contact op met Susan van Schijndel,
adviseur Vrijwilligerswerk, via susanvanschijndel@contourdetwern.nl.

Heb jij nog plezier in het vrijwilligerswerk dat je doet?
Sluit het nog aan bij jouw behoeften en mogelijkheden?
Word je voldoende uitgedaagd?
Kun jij jouw sterke kanten voldoende inzetten?
In deze vijfdelige training deel je met negen anderen jouw ervaringen, doe je
nieuwe kennis op en kom je tot inzichten over jouw ontwikkeling. Misschien
kom je tot de conclusie dat jouw huidige vrijwilligersbaan prima bij je past.
Maar het kan ook zijn dat je bent uitgeleerd en dat een nieuwe omgeving je
stimuleert om andere kanten van jezelf te ontwikkelen.
Je denkt na over jezelf en spart met andere deelnemers.
Daarnaast bezoek je een aantal organisaties om even in de keuken te kijken,
te proeven aan de sfeer en misschien nieuwe mogelijkheden te ontdekken.
Na de training doe je zes maanden ervaring op in een nieuwe werkomgeving.
Met een persoonlijk plan ontwikkel je jouw sterke kanten daar verder.

De training bestaat uit vijf bijeenkomsten:
•
•
•
•
•

De genomineerden en winnaars van 2017.

Laat dromen uitkomen
Er zijn zoveel goede ideeën die onze stad leuker, gezelliger
en veiliger maken. Het ontbreekt vaak alleen aan voldoende
menskracht, materialen, geld, kennis of vaardigheden om
een idee ook echt uit te voeren. Dan is er Mooi zo Goed zo!

Hoe het werkt
Je hebt een geweldig idee voor je buurt of voor een groep mensen.
MzGz denkt met je mee zodat jouw idee uitgroeit tot een concreet plan.
Dat dien je in bij MzGz.
Een selectiecommissie beoordeelt of je plan uitvoerbaar is en binnen de doelstellingen van MzGz past. Is dat zo? Dan gaat de projectleider aan de slag om
het benodigde geld, de materialen en/of de menskracht bij elkaar te krijgen.
Het is wel een voorwaarde dat je zelf meewerkt aan de uitvoering.
Meer weten? Neem contact op met Annemiek Hamers, projectleider Mooi zo
Goed zo, via 013 583 99 99 of mooizogoedzo@contourdetwern.nl.
Of kijk op www.mooizotilburg.nl.

Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag

30
13
27
11
25

augustus van 9.00 – 12.30 uur
september van 9.00 – 12.30 uur
september van 9.00 – 12.30 uur
oktober van 10.00 – 17.00 uur (ronde langs werkplekken)
oktober 9.00 – 12.30 uur

De training vindt plaats in Wijkcentrum Koningshaven aan de Kruisvaardersstraat 32 en wordt gegeven door Frans Brinkman en Kitty Lumens.
De training wordt gegeven vanuit samenwerkingsverband
Meedoen & Sociale Stijging, kortweg Menss.
Wil je meer informatie of jezelf aanmelden? Neem dan contact op met
Kitty Lumens via kittylumens@contourdetwern.nl of 013 542 57 29.

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

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

Prinsenhoeven 24, 5017 GC Tilburg
GHCpiushaven@contourdetwern.nl
013 549 86 46 (AdviesPunt)
www.contourdetwern.nl
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In de meroode zitte

Tekst: Jòs de Bèèr
Illustratie: Toon van Gisbergen

Vanaaf de zistiende euw wonden in Dötslaand, den Bèls èn in
Neederland et stamhèùs Van Meroode. Bèùte en impooneerende
naom had de femielie ene aadeleke tietel, verschaajende
laanderijen èn kestêele.
Èn ast nètaon gin kestêel mocht hiete, waaren et temeenste omwaoterde
hèùze. En omwaoterd hèùs is en hèùs waor omheene ze ene gracht gegraoven
hèbbe. Zôo had de femielie ok in Tilburg en omwaoterd hèùs: Hèùze Broekhoove. Hèùze Broekhoove is en tèdje gebrökt as klieniek èn et hiette toendertèèd De Bèrglandklieniek. De klieniek is tussenbaaje opgegaon int Eeliezabèt.
Et woord meroode is en verhaspeling vant woord maroode.
Èn maroode betêekent èèrmoej, neederlaog, miesèère èn dè sort van dinge.
Èllende dus. ‘In de maroode zitte’ betêekent dus niks aanders as dègge òn
lêegerwal zèèt geròkt. Dèrrom is Van Meroode ene kasjewèèle naom vur zon
dèftige èn schatrèèke femielie. Hoewèl, ok in die femielies spòlderde soms ok
wèl schönsmesjeerders rond. Prins Bèrtrant Van Meroode waarder zôo êene.
Hij ha tweej prebleeme: Vraawe èn gèld.
Dè wil zègge: Gebrèk aon gèld. Hij is teliste in 2009 de prinseleke pieneut
gewòrre èn in en hootelkaomerke in Oostènde in den Bèls gestörreve.
Èn wèl op 57-jaorege aawer. In tootaole meroode.
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Tekst: Anne-Marie van der Gouw
Fotografie: Freddie de Roeck

Omdat hij, tot mijn grote vreugde, in staat was mijn bijnaantieke Dr. Martenslaarzen te repareren, was ik nieuwsgierig
geworden naar waar deze man zijn kunde vandaan had.
Ik ga even kletsen met Martin Kuiper (51), de joviale, blonde
schoenmaker op de hoek van de Gilderbroeder-/Piusstraat.
Op de vraag hoe hij schoenmaker is geworden, steekt hij van wal.
Martin vertelt over zijn HTS-opleiding Werktuigbouwkunde en hoe hij met veel
plezier gasturbinemonteur was in de luchtvaartindustrie. “Maar toen volgde er
reorganisatie op reorganisatie, met steeds nieuwe bazen met nieuwe wetjes,
en ideeën die niet werkten. Na 22 jaar had ik het er wel gezien. En zij met mij,
want ik ben eigenwijs!” Hij lacht. “Toen ik met een ontslagvergoeding mocht
vertrekken, wist ik een ding zeker: ik werk nooit meer voor een baas!”

Schoenmaker Martin in zijn zaak aan de Piusstraat
Van gasturbinemonteur naar schoenmaker
Martin zocht op internet naar zelfstandige beroepen waar vraag naar was en
kwam zo uit bij oude ambachten. “En schoenmaker leek me wel wat, want ik
werk graag met mijn handen en vind het leuk met mensen om te gaan. Bovendien zou ik het beroep redelijk snel kunnen leren, omdat ik vrij handig ben.”
Zo kwam hij bij een gildemeester in Den Bosch terecht, alwaar hij het vak in
acht maanden tijd leerde. Ook bekwaamde hij zich in sleutelmaken en reparatie
van tassen.
Nòr deeze aadeleke èn invloedrèèke femielie is de Meroodestraot ènt
Meroodeplèèn genoemd. Zôoas te doen gebrèùkelek had ok de Meroodebuurt in
de vruugere tèèd enen bloejende middelstaand. Bekènde zaoke waare kruijenier Jòs van Raok èn slaagerij Nòl van de Pas. Vanèùt hil Tilburg kwaame ze bè
de Nòl vlêes èn vlêeswaore kôope. Vural hulliejen ham waar in trèk.
Deze doeninge wiere meej de komst van Lèkker èn Lêeg gesloote.
Twee zoone van slaager Van de Pas, Bèn èn Fraans, hèbben de zaok vurtgezèt
as hammenrôokerij. Onder de naom Pasham bestòn ze nog steeds. Stèèreker,
ze zèn onder diejen naom wèèreldberoemd gewòrre.
In de jaore 1990 wier de Meroodebuurt gereenooveerd.
Hierdur moest Mariejabild opt plèènn vur èfkes wèèke. Et bild wier èrgeraand
opgeslaon èn in 1992 oovernuut onthuld dur Burgermister Brokx.
Et Mariabild waar in 1943 geplòtst in opdracht vant gebuurt. Dè deeje hullie
om beschèèreming af te pèrmeteere teegen de gevaore van de Twidde Wèèreldològ. Èn dè waar hard noodeg want der waare al en paor Vee-Êene nirgekuukeld in en woonwèèk in Tilburg. Die krènge waare eigenlek bedoeld vur Aantwèrpe, mar die stad blêek en paor kieloomeeters vèdderop te ligge.
De meense heurden die krèngen al van vèrre aonkoome vliegen èn begosse
dan en schietgebeeke te mörmereere:
“Lief vraawke, giftem nòg en douwke”.
Ok Pirke Donders wier ingeschaokeld:
“Heileg Peeterke, giftem nòg en meeterke”.

De locatie
Aanvankelijk wilde Martin zijn zaak opzetten in de Reeshof, maar in 2009 kreeg
hij plots zijn huidige winkel aangeboden, omdat de oude schoenmaker overleden was. “Ik heb niet lang hoeven twijfelen. Groot voordeel van het overnemen
van een bestaande zaak is dat je meteen al een klantenbestand hebt.” “Een
leuke locatie,” zeg ik. Martin knikt, maar voegt er aan toe: “Er gebeuren wel
heel veel ongelukken voor mijn deur.” Waarna een heel betoog volgt over hoe
hij aankijkt tegen de infrastructuur in de binnenstad en wat hij vindt van de
cityring. Kort samengevat: een grote aanfluiting.

Klantencontact
Tijdens ons gesprek komen verschillende mensen binnenwandelen.
Een sleutel bijmaken, informatie verstrekken over verschillende soorten
cilindersloten, schoenmaakklussen aannemen. Met iedereen maakt Martin
een informeel praatje. “Dat vind ik zo leuk aan mijn vak: klantencontact.” Hij
verzucht: “Wat ik mis, in vergelijking met mijn vorige werk, zijn toffe collega’s,
personeelsfeestjes en het feit dat ik nooit een snipperdag kan opnemen.”
“Heb je dan geen invaller?” wil ik weten. “Nee,” zegt Martin “maar die wil ik wel
een. Plaats maar een oproepje bij je stukje: ‘Handige 65-plusser met ervaring
als schoenmaker gezocht, die zo af en toe mijn zaak wil draaien als ik er niet
ben. Leuke bijverdienste!’” Bij deze!

Politieke ambitie
Toent gedaon waar meej de reenoovaasie krêeget plèèn de “Rèèksprèès vur
baawe èn woone”: Den Bronzen Beever.
Deeze kwalietèèdsprèès vur vòlkshèùsvèsting wier in 1991 ötgerèèkt.
Et waar den irste keer dè zukke prèès in ontvangst genoome mocht wòrre in
Tilburg. De twidde keer volgde pas vèèf jaor laoter. In 1996 viel die eer te burt
aont Kromhoutpark.

Dat deze schoenmaker niet enkel bij zijn leest blijft, blijkt uit het feit dat hij
eerder dit jaar lijstduwer was van Lijst Smolders Tilburg.
“Ik stond op plek 22,” zegt Martin. “Op termijn wil ik me verder verdiepen in
de gemeentepolitiek. Een stad moet geleid worden door mensen met hart voor
de stad. En dat heb ik. De ambitie is er!”

Maandag:
Di t/m Do:
Vrijdag:

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

Piushaven 22

Zaterdag:
Zondag:

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

www.burgemeesterjansen.nl
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Het plan van Donald Trump om de Amerikaanse ambassade
naar Jeruzalem te verplaatsen, is niet geheel onopgemerkt
gebleven. Het leidde zelfs tot wereldwijde woede.
Maar uitgerekend de bewoners van Jeruzalem zélf,
die recht naast de huidige bouwput wonen, malen er niet om.
Nee, de bewoners van de Twente-, Veluwe- en Caspar
Houbenstraat hebben wel wat anders aan hun hoofd.
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Een killerbody - Hoe doede dè?
Tekst: Eelke Guldenaar

Foto: Hans van Dongen

Sommige mensen hebben, maken of doen iets bijzonders. Maar
hoe dan? In dit item wordt aan mensen uit de wijk gevraagd
wat er voor nodig is om tot een buitengewoon resultaat te
komen. Met in deze editie: een Killerbody…
Marc Meeuwesen is in het trotse bezit van zo’n lichaam. We bezochten hem bij
AXIS Fitness, waar hij als eigenaar dagelijks traint, om erachter te komen hoe
hij dat voor elkaar heeft gekregen.

De pont!
En dan bedoel ik niet het gelijknamige museum nabij het Wilhelminapark, maar
het pontje dat de wijken Jeruzalem en de Armhoefse Akkers met elkaar moet
gaan verbinden.
De komst van deze pont gaat niet over één nacht ijs, omdat na twee nachten
ijs al werd beweerd dat de pont overbodig was, aangezien men zo tóch wel
naar de overkant kon wandelen. Dan waren er ook nog Jeruzalemmers die
beweerden dat één van hen zelfs over water kon lopen. Bovendien was er de
Ringbaan Oost om aan de overkant te komen en zorgde de nieuwe brug,
d’n Ophef, tussen beide oevers voor een sterk verbeterde noord-zuidverbinding
in de Tilburgse Koningshaven.

Tilburg heeft misschien geen historische stadskern, maar heeft wél een lange
historie wat betreft verkeerde keuzes in geval van kunst- en bouwwerken in
de openbare ruimte. Om één voorbeeld te geven: een kleine anderhalve eeuw
geleden keerde een Franse bouwkundige teleurgesteld naar huis. De gemeenteraad van Tilburg had de bouwplannen van deze “monsieur Eiffel” afgewezen.
De smeedijzeren toren die in het centrum van de stad zou moeten verrijzen
werd te laag bevonden, te weinig ambitieus en zou te weinig toeristen trekken.
Gustave Eiffel probeerde het enige tijd later opnieuw in onze stad.
Middels een enorme staalconstructie liet hij zien wat de basis was voor een
enorm te bouwen beeld. Dit beeld moest een gekroonde dame voorstellen,
met een boek in haar ene en een toorts in haar andere (opgeheven) hand.
Voorts moest het bouwsel “de vrijheid symboliseren die de wereld verlicht”.
Ook dit plan werd weggehoond door de Tilburgse gemeenteraad. “Als we de
wereld willen verlichten, buigen we wel één van de lantaarns bij het kerkhof
aan de Bredaseweg om.” Waarvan akte.
Toen de raad bij wijze van concessie voorstelde om het boek van dit
zogenaamde vrijheidsbeeld te vervangen door een kruik en de toorts door
een fles Schrobbelèr, werd het Gustave Eiffel teveel.
Nu, anderhalve eeuw later, worden de beide oevers van de Piushaven dus
verbonden met een pont. Over de herkomst van deze pont is weinig bekend.
Boze tongen beweren dat het een anonieme gift is uit Parijs. Het ijzer zou
onder de verf verregaand verroest zijn, aangezien het ruim anderhalve eeuw
geleden dienst heeft gedaan als plee voor de arbeiders die de Eiffeltoren
hebben gebouwd. Aangezien het ijzeren gevaarte na de bouw werd geweigerd
op de Parijse stortplaats, heeft het sindsdien verder weg liggen roesten aan
de oevers van de Seine. Tot enkele maanden terug, toen Tilburg werd verrast
werd met een gloednieuwe pont!
Zodoende is er tóch nog een stukje wereldwonder te zien in onze Piushaven.
Ik wens u alvast een behouden vaart.

Flaneren 2.0
Ben jij bezig je buikje en de kipfilets onder je armen te transformeren naar dat
felbegeerde wasbordje en die stevige armzwaai? Kijk dan naar de foto en zucht
maar even diep.. Je bent waarschijnlijk nog een eind verwijderd van een echte
Killerbody. Toegegeven, het is een tikkie krap om ervoor te zorgen dat je deze
zomer nog kunt flaneren op dit niveau, maar je moet ergens beginnen…
En dat begon ruim 15 jaar geleden voor Marc. Hoewel hij altijd al sportief was
ging hij zich pas serieus bezighouden met het vergroten van zijn spieren toen
hij door omstandigheden moest stoppen met het trainen van politiehonden.
Het groeide uit naar een manier van leven.

I can, I will
Wat er in eerste instantie voor nodig is om tot een lijf van deze proporties te
komen, is een ijzeren wil en discipline. Begin en leg de lat steeds een stukje
hoger is het advies van Marc. Pak een lesje circuittraining mee, start met
cardio en begin rustig met krachttraining, bij voorkeur een splittraining.
Voor je jezelf, nu al enthousiast natuurlijk, in de split laat zakken lees even
het volgende: Een splittraining bestaat eruit dat je op verschillende momenten
verschillende spiergroepen traint. Om te beginnen zou dat begin van de week
je bovenlichaam en later in de week je onderlichaam (benen) kunnen zijn.
Hoe verder je gaat hoe meer je de krachttraining gaat richten op specifieke
spiergroepen, zodat uiteindelijk elke spier in jouw lichaam zich sterk zal maken
voor jouw Killerbody.

Koekje derbij?
Nee. Koek, snoep en die zak ribbelchips met dipsaus is het allerlaatste wat
jouw aanstormende überstrakke lijf nodig heeft. Jog onmiddellijk naar de kleine
Albert Heijn of de grote Jumbo, koop een rol extra grote vuilniszakken en
kieper daar al die zoete, zoute, vette en van e-nummers vergeven etenswaren
in. Vanaf nu ga je clean eten, uiteindelijk zes à zeven keer per dag. Je dieet zal
‘s ochtends uit havermout, overdag rijst, kip en groenten en ’s avonds zuivel,
zoals een bakje kwark, gaan bestaan. Daarbij ga je langzaam maar zeker naar
een uur cardio en drie kwartier krachttraining in de ochtend. ’s Avonds gooi je
er nog eens drie kwartier krachttraining tegenaan.

En dan..
Als het moment nadert dat jij kunt gaan shinen op het strand, bijt je nog even
flink en voornamelijk op je tanden en zorg je ervoor dat je vetpercentage zo
laag mogelijk is. Door je koolhydraatinname tot het minimum te beperken krijg
je “droge” spieren en worden deze maximaal zichtbaar. It’s showtime!

23e jaargang

Aan tafel bij: moeder Brigitte (44)
en dochters Dewi (14) & Kim (18)

Tekst & fotografie: Fred Verhagen

Deze keer schuif ik aan in de Van Grobbendonckstraat.
Dit ‘meidengezin’, ontvangt me met een sierlijk gedekte tafel in
hun overkapte tuin.
De dames hebben het goed samen. Er wordt tijd genomen voor de maaltijd en
voor elkaar. Ze zijn enthousiast over mijn komst en daarom al een dag eerder
begonnen om de maaltijd voor te bereiden. We eten buiten. “Lekker zen”, zegt
Dewi. “Maar je hebt hier ook het stadsgevoel.” De tuin is omringd door hoge
coniferen, die overigens door de dames zelf wordt bijgeknipt.

Wat staat er op tafel tijdens het diner?
“Een pittige Surinaamse maaltijd, voor ons pittige gezin”, lacht Brigitte.
Er wordt traditioneel gekookt met zorgvuldig gekozen ingrediënten en kruiden.
Er is meer dan voldoende rijst, met heerlijk gemarineerd vlees en ‘kousenband’
(groene boontjes). “We plannen dit zorgvuldig, want hier moet je wel even de
tijd voor nemen.”

Wat eten jullie graag?
Er komen verschillende gerechten
voorbij. Kim noemt onder andere
heksenkaas, een dipsaus die je
overal bij kunt gebruiken. Zelf vindt
ze het tekenend voor haar diversiteit. Dewi gaat watertanden van
rode kool. “Ik vind de kleur ook bij
me passen, paars. En er moet zeker
een eitje bij.” Moeder Brigitte moet
Vlnr: Dewi, Kim en moeder Brigitte
even, nadenken maar komt uiteindelijk met macaroni. “Daar kun je veel
mee doen. Experimenteren, dat is mijn kracht. Dat kan met macaroni.”
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Waar komt die straatnaam vandaan?
Tekst: Luc Houet

Illustratie: Toon van Gisbergen

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 een vloot straten.
Een zeer diverse vloot kan ik wel zeggen. Een heleboel straten ten noorden
van de Piushaven hebben namen die ontleend zijn aan scheepvaart. Er zijn
verschillende methoden om orde aan te brengen in de grote diversiteit van de
straatnamen in het gebied tussen Piushaven en Hoogvensestraat. Ik kies voor
een chronologische volgorde.

Roeiers
De vloot wordt in het westen aangevoerd door een Galei. Een galei werd door
de Romeinen en de Grieken al ingezet als vrachtschip, maar ook als oorlogsschip. Een galei had een zeil, maar daarbij ook roeiers. In een oorlog is dat een
voordeel. Je kunt je vijand namelijk tegen de wind in naderen met roeiers.
Helemaal in het oosten dobbert de Gondel. Geen zeil voor een gondel. En maar
één roeier met maar één roeispaan. Gondels zie je in het wild vooral in Venetië
en in Las Vegas.

Vikingschip
Omstreeks 1200 verzon men een Kogge. Een vrachtschip dat zeewaardig
was en dat veelvuldig in de handel is gebruikt. Het is een doorontwikkeld
Vikingschip met één zeil dat in Europa het stevenroer (roer aan achtersteven)
introduceerde.

Wat heb je echt moeten leren eten?
“Zalm”, zegt Kim. “Dat heb ik moeten leren eten, maar nu ben ik er verslaafd
aan. KEI-lekker, vooral van de bakplaat.” Dewi vindt bloemkool niet lekker.
Moeder Brigitte vult aan: “maar ook met boontjes, broccoli, erwtjes en andere
groene groentes is ze moeilijk.”

En als het om de wijk gaat, wat hebben jullie dan moeten leren
accepteren?
“Helemaal niks. Hiervoor woonden wij een aantal jaren in een dorp achter
Eindhoven. We misten de stad enorm. We begrijpen nu ook hoe buitenlanders
zich kunnen voelen en zetten ons in dat iedereen wordt geaccepteerd.
We wonen hier alweer 3 jaar en het voelde gewoon als thuiskomen. Zo fijn!
De wijk is zeer toegankelijk en er is altijd leven. Daar houden wij van.
De behulpzaamheid vinden wij geweldig, er is altijd een helpende hand.”

Is er nog een smaak die je zou willen toevoegen aan de wijk?
Meer kleurtjes voor de deur, overal wat tegels eruit en meer bloemen. Bovendien zouden de straten soms wat breder mogen zijn. De wijk vergrijst, dus er
mag ook aandacht zijn voor kleurrijk en diversiteit.”

Stel dat jullie de koks zijn van een wijkmenu, hoe ziet dit eruit?
“BBQ, gezellig met de hele buurt.” De meiden hebben direct een beeld hoe ze
het willen aanpakken. Grote witte tenten met lange tafels en champagne (of
kinderchampagne) voor iedereen. De meiden overwegen direct om hiervoor
budget aan te vragen bij de gemeente. Dit krijgt zeker een vervolg!

En als uitsmijter,
wat is jullie toetje?
Terwijl er diverse stukken vlaai
en koffie op tafel worden gezet,
kiest Brigitte voor dame blanche.
“Koud, warm en zoetig, het heeft
alles te bieden.” Dewi neemt aardbeien met een beetje slagroom
voor het zoetige. Kim vindt After
Eight ijs lekker verfrissend. Maar
een suikerspin van de kermis,
daar kan niets tegenop, zeggen
de dames in koor. Daar kunnen
ze echt naar uitkijken. En naar de
kermis sowieso. “Wij houden van
de gezelligheid.” Benieuwd zijn ze
naar wat de ‘waarzegster’ dit jaar
weer te zeggen heeft, want die
wordt jaarlijks bezocht.

buurtFred is op zoek naar
samen met
bewoners bij wie hij
aanschuiven.
fotograaf Hans mag
ns de maaltijd
Het tafelgesprek tijde
ter de
geeft een kijkje ach
ewoners.
voordeur van buurtb
komen
Mogen Fred en Hans
n een mailtje
mee-eten? Stuur da
de Wijkkrant.
naar de redactie van

Piraten
In de 16e en 17e eeuw werden schepen een stuk groter. Denk aan een Galjoen.
Het prototype van een piratenschip. Drie masten met veel zeilen, een groot
ruim voor veel handelswaar (of buit). En kanonnen niet te vergeten. In die tijd
werd ook al geëxperimenteerd met een boot met twee drijvende boomstammen. Uiteindelijk is daaruit de Catamaran voortgekomen. Ook op de binnenwateren werden schepen groter. De Tjalk deed zijn intrede. Hoewel de grote
varianten ook voor kustvaart werden gebruikt is de tjalk toch vooral ontwikkeld voor rivieren en kanalen. Je kunt een tjalk herkennen aan de zijzwaarden.
Omdat een tjalk een ronde boeg heeft, bestaat het risico dat hij zijwaarts zal
drijven. De zijzwaarden verhinderen dat.

Garnalen
In de 19e eeuw maken we kennis met schepen als de Klipper, de Bark en de
Schoener. Alle drie zeewaardige zeilschepen met meerdere masten en veel zeilen. Alle drie bedoeld om snel vracht te vervoeren. Door de snelheid van deze
schepen werd het makkelijker om bederfelijke waar uit verre oorden naar huis
te vervoeren.
Halverwege de 20e eeuw voegt de Kotter zich bij de vloot. Een kotter is een
vissersschip dat langs de kust vaart en bijvoorbeeld garnalen vangt. De jongste
deelnemer aan onze vloot is de Kempenaar. Een vrachtschip dat gebouwd is
voor de Kempense kanalen.
Een hele vloot ligt ondertussen in het centrum van Tilburg en midden in onze
wijk. Een aantal van de schepen dat in de Piushaven ligt draagt dezelfde naam
als de straat waarin jij misschien woont. Leuk om eens op onderzoek uit te
gaan. Misschien kom je dan ook nog wel een straatnaam tegen die ik had
kunnen toelichten, maar niet gedaan heb.

8

23e jaargang

Dè doetíe aanders nôôt!

Tekst: José de Jonge
Fotografie: Hans van Dongen
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Van de straat geplukt (1)

Tekst: Janske Verhulst
Fotografie: Ans Beerens

Nikki (8) uit de Valkenierstraat was 5 en klaar met zwemles en
zei tegen haar ouders: ‘En mag ik nu éindelijk op paardrijles?’
Samen met moeder Leila ging Nikki naar manege Hooijen waar
ze dezelfde vraag aan Kees, de eigenaar, stelde.
Helaas moest ze nog een jaartje wachten. Er is nog nooit een
kind zo blij geweest dat ze 6 werd!
Moeder en zusje
Inmiddels rijdt Nikki al 2 jaar. “Ik les op zaterdag. Ik ben begonnen bij de AA
bixie beginnertjes en nu rij ik B zonder galop.” Moeder Leila en zusje Jill rijden
ook. Leila: “Ik heb vroeger altijd paardgereden, maar op een gegeven moment
ben ik daarmee gestopt. Toen ik hier met Nikki kwam, begon het weer te kriebelen en ben ik weer begonnen. En nu zijn we hier bijna iedere dag te vinden.’’

Opa
En dat komt door Nola. Het paard waar Nikki sinds 10 mei de trotse eigenaar
van is. “Ik wilde gewoon graag een eigen paard. Maar toen ik het aan papa en
mama vroeg, zeiden ze: ‘Nee schat, dat kost heel veel geld!’ Nou, toen zei ik:
‘Dan ga ik het wel aan opa vragen!’ Ik ben naar opa Thijs gegaan en vroeg of
ik een paard van hem kreeg. Daar moest ie even over nadenken, maar toen
zei hij dat het goed was. Ik was superblij. Mama ging zoeken op internet en we
gingen kijken bij maneges en toen kochten we Nola.”

Elke dag staat hij hier. In de deuropening. Achmed kent hier heel veel
mensen. Het is ook wel een perfect punt. De auto’s komen recht op hem af.
En dan groet en knikt hij enthousiast. Kijk daar komt weer iemand. Even
zwaaien. Mensen worden vanzelf vrolijk van hem.

Meteen verliefd
Leila: ”Ik zag Nola op internet, ze stond bij een stalhouderij in Middelbeers. Ze
was vijf jaar oud en door haar baas, een meisje, ingeruild voor een duurder
dressuurpaard. Nola was dus een goed bereden paard en had ook voor de kar
gelopen. We zijn gaan kijken, hebben op haar gereden en waren meteen verliefd. Diezelfde dag nog was ze van ons. Of ja, van Nikki.”

Iedere dag
Nola staat bij manege Hooijen in de stal en uiteraard wordt ze verzorgd door
Nikki. Het voer krijgt ze van de manege. En ook als Nikki een dagje overslaat,
komt Nola niks tekort. Leila: ”Nikki is pas acht en moet natuurlijk ook gewoon

Aan een steigertje zitten een aantal jongeren gezellig in het zonnetje. Wat
zijn jullie aan het doen? Nou, we weten dat we straks, of eigenlijk nu, heel
hard moeten studeren. Dus we proberen nog heel even te genieten en te
relaxen voordat we aan de slag gaan. Jasper, Michelle en Renee studeren
aan de Iemes. En dat is heel leuk. Maar wel heel hard werken.

andere dingen doen dan met haar paard bezig zijn. Als ik geen paardengek was
geweest, hadden we dit niet gedaan. Een meisje van acht kan nog niet alleen
voor een paard zorgen. We regelen het allemaal samen. We gaan vrijwel iedere
dag naar de manege om Nola te verzorgen en te berijden. Ze staat nu overdag
in het weitje en gaat ’s avonds naar binnen. Ik les op woensdagavond op haar
en Nikki op zaterdag.’’ Het valt mij (red.) trouwens op dat hier op de manege
zo’n gezellige, gemoedelijke sfeer hangt.
Leila beaamt dat: “Het is hier net één grote familie.”

Petronella - Cacharel – Petra - Nola
Nikki: “Bij die stal heette ze Petra. En bij het meisje waar ze van geweest was,
heette ze Cacharel. Maar dat vond ik geen mooie namen. En in haar papieren
stond dat ze Petronella heette. Ik vond Nola een mooie naam en ze luistert al
goed naar haar naam.”

Haren vlechten
En dat zien we als we komen aanlopen bij het weitje. Nikki roept haar en ze
komt meteen naar ons toe. Samen met Jill loopt Nikki de wei naast de manege
in. Leila: “Het is zo’n lief paard. Die meiden kunnen er alles mee. Ze vlechten
haar haren en Nola vindt het allemaal best.”

Moerenburg
We kijken toe hoe Nola wordt opgezadeld en dan stapt Nikki op haar merrie.
Leila en Jill lopen ernaast. “Even een rondje Moerenburg”, zegt Leila. En dan
nemen we, op deze zonnige zondagmorgen, afscheid van het vrolijke paardengezin.

Op het Stuivesantplein wordt er driftig getekend met stoepkrijt. Even raden.
Een paard? “Nee, het zijn eenhoorns.” Ooh, wat leuk. Samen met je vader
stoepkrijten. “ Nee hoor. Dit is mijn buurman Erik en ik ben Lotus.”

23e jaargang

Margot Homan
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Tekst: José de Jonge
Fotografie: Jan Nieuwstad

Het is dat Jan (de fotograaf) min of meer buren is van Margot,
anders hadden we nooit geweten dat we een groot kunstenares
in onze wijk hebben wonen. Margot Homan is een beeldend
kunstenares en woont in de Gildebroederstraat. Zij heeft Jan
en mij in haar atelier in Carré ontvangen voor een interview.

Ik werk gewoon negen uur per dag
Eigenlijk geeft ze nu geen interviews. Ze heeft het momenteel veel te druk. Er
is een deadline voor een groot kunstwerk in Lommel (België), maar voor Jan
en mij maakt ze een uitzondering. Ik vraag haar hoe je kunt weten of je achter
op schema ligt. Het zijn zo’n grote werken. “Dat kun je ook niet weten,” zegt
ze: “het is namelijk een creatief proces. Ik werk gewoon negen uur per dag.
Vroeger ook wel meer, maar sinds mijn hernia beter maar van niet. Het is een
hardnekkige illusie over kunstenaars dat ze zomaar af en toe iets in elkaar
zetten als ze inspiratie hebben. Een kunstenaar die er van leeft moet discipline
hebben.”

Figuratieve beelden waren voor op de schoorsteen
Margot wist al vroeg in haar artistieke leven dat ze de figuratieve kant uit
wilde. Dat zijn kunstwerken waarin menselijke figuren worden afgebeeld.
Maar eigenlijk was dat in haar studietijd totaal ‘not done’. Kunst was links en

“Als je wilt vind je altijd wel een plek en de tijd om het te doen.”

abstract. En figuratie; dat kon iedereen. Daar zat geen visie genoeg achter. Dat

Uiteindelijk viel het niet meer te combineren. Ook het lesgeven deed ze

was voor op de schoorsteen. Ze kon zich dus niet vinden in de kunstopleidingen

namelijk met volle aandacht. Ze koos dus voor het maken van kunst,

in die tijd. Margot heeft toen de academie voor beeldende vorming gedaan.

maar ze wilde er wel van kunnen leven. Dat lukte omdat ze galerieën vond

Dat was een lerarenopleiding voor beeldende kunst. Ze is ook als zodanig gaan

die in figuratieve kunst deden.

werken op een sociale academie. Dit deed ze parttime omdat er een diep soort
verlangen was, een innerlijke drang om figuratieve beelden te maken. Margot

Bij een portret heb je de gegevens. Dat is eigenlijk makkelijk.

bleef boetseren.

Haar werk is dus figuratief. Soms maakt ze een portret. Een beeld van een
bestaand iemand. Dat is eigenlijk redelijk eenvoudig. De gegevens heeft ze.
Hoe groot is de neus, ogen, mond. Zij moet er dan nog wel de ziel inleggen.
Anders wordt het als ze een beeld maakt waar ze geen gegevens voor heeft.
Ja, in haar hoofd. Ze wil een beeld maken met bijvoorbeeld de emotie van
verbondenheid, van vriendelijkheid, van respect en overgave. Dat maakt dat
ze de rug van een figuur bepaalde spieren wel laat aanspannen en andere weer
niet. Hoe ze de armen een positie geeft en welke gezichtsuitdrukking de figuur
krijgt. Het hele lichaam vormt ze dus eigenlijk als een gezicht.
“Natuurlijk is het nooit helemaal zoals je oorspronkelijke idee. Het beeld laat
zich vormen en uiteindelijk is het van zichzelf. Dan kan ik het loslaten.” Ik kijk
zo rond in haar atelier en merk op dat je in deze beelden (die geen portretten
zijn) ook wel gelijkenis ziet. “Ja, dat klopt”, zegt ze ”Alle beelden hebben mijn
eigen stijl. Daarom lijken ze ook op elkaar. Maar allemaal zijn ze ook anders.
Je hebt zo wel een bepaalde handtekening.”

We wonen eigenlijk best dicht bij de stad
Margot heeft drie werken in Tilburg die je zo kunt bekijken. Een daarvan,
Verbondenheid, is op het pleintje bij Paradox (Helga Deentuin). Een andere
staat voor het Textielmuseum. Dit beeld (7 ton marmer) is een eerbetoon aan
Miet van Puijenbroek. Een derde beeld kun je vinden op de universiteit en is
zelfs onthuld door (indertijd) koningin Beatrix.
Op de vraag hoe ze het vindt om in deze wijk te wonen, antwoordt ze:
“Wij hebben dit huis destijds gekocht omdat we het een leuk huis vonden
met een redelijk rustige ligging. Ik heb de laatste 25 jaar zo veel gewerkt en
kwam er eigenlijk nog niet zo lang geleden achter dat we best dicht bij de stad
wonen. En ook dat het tijd wordt om onze keuken te verbouwen. Haha. De
Piushaven ziet er wel heel gezellig uit zo. Doet me denken aan vakantie” .
Website: www.margothoman.nl

GEEF JE PLANNEN VLEUGELS!
Een traject in de Krachtcentrale 013 brengt beweging in loopbaan
en leven: je leert nieuwe mensen kennen en werkt gestructureerd
aan het vinden van een vrijwillige of betaalde baan.
Meer informatie over het traject en de verhalen van
oud-deelnemers vind je op: www.dekrachtcentrale013.nl
Meld je aan via de site of bel ons direct voor meer informatie
of een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 06 19077041

Adverteren in deze
Wijkkrant?

Kijk op wijkkrant.
koningshaven.eu/
adverteren

De krachtcentrale 013 biedt trajecten aan
mensen mét of zónder uitkering.

of stuur een e-mail naar

WWW.DEKRACHTCENTRALE013.NL

niels@koningshaven.eu
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Nieuwe bewoner in de wijk

Tekst: Janske Verhulst
Fotografie: Jan Nieuwstad

Mireille woont sinds kort in de Blazoenstraat. Ze kocht een
instapklaar huis. Mireille woont hier met haar drie kinderen.
Ze woonde eerst in Goirle en zocht naar een ander huis aldaar.
Maar de huizenmarkt in Goirle is echt overspannen en de kinderen opperden
om eens in Tilburg te gaan zoeken. Ze zijn inmiddels zo groot dat de stad ook
wel aanlokkelijk is.
Vijfentwintig jaar lang werkte ze bij het ETZ, het Elisabeth ziekenhuis en van
daaruit liep ze nog wel eens hard met een groepje door het Leijpark naar de
Piushaven. Zodoende dat ze de wijk wel een beetje kende. Inmiddels werkt ze
in Eindhoven.
Mireille is gek op de zon. Ze zou het liefst in de tropen wonen, maar nu is ze
wel heel blij met het licht wat in dit huis schijnt vanuit de koepel boven de keuken. En ondanks dat het maar klein is, is ze toch dol op haar patio. De straat
vind ze gezellig al zou deze wel wat meer groen mogen hebben. Maar Mireille is
ook druk bezig met hockeyactiviteiten, dus daar is genoeg groen!
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Een Portugese aan de haven

Tekst: Katrien van Burken
Fotografie: Hans van Dongen

Wij van Wijkkrant Koningshaven komen graag bij de mensen
thuis. We zijn nieuwsgierig naar wat er zich afspeelt achter
de voordeuren in de wijk. Zo ontmoette ik Ana Barreto,
een Portugese aan de haven.
Of ik deze titel aan het stuk wilde geven, want daar had ze de dag voor het
interview over gedroomd. Het leek haar zo mooi om dat ‘zwart op wit te zien
staan’. Nou Ana, daar staat het dan!

Kracht
Zelden heb ik een krachtiger mens ontmoet dan de Portugese zangeres/
taalschooleigenaar Ana. Vol levenslust en energie, vol humor en verhalen.
Ze heeft nogal wat meegemaakt, haar verhalen zijn echt niet alleen maar mooi.
Maar als iemand haar hoofd niet laat hangen én doorvecht, dan is het wereldburger Ana wel.
Ana heeft veel gereisd en veel verschillende beroepen gehad. Doordat ze maar
liefst zeven talen spreekt, komt ze op verschillende plekken in de wereld.
Ze kwam onder andere in Brazilië terecht als reisgids. “Ik kwam erachter dat er
behoefte was aan meertalige reisgidsen omdat het toerisme aantrok en besloot
daar in Bahia te blijven en reisgidsen ter plekke op te leiden. Ik opende een
taalschool en bleef daar. Het lot bracht mij terug naar Nederland. Ik woonde
zeven jaar in een natuurpark maar brak mijn been. Daar had ik geen familie die
voor me kon zorgen en voelde me erg alleen. Terugkeer naar Nederland was
onvermijdelijk. Eenmaal in Nederland ben ik verder gegaan met het opbouwen
van mijn bestaan en ben hersteld”.
Ana begon een taalschool aan de St. Josephstraat maar moest deze vanwege
ziekte na korte tijd weer stoppen. Nu ze weer is opgeknapt, is ook de taalschool ‘Casa do saber’ weer geopend, dit keer op een andere plek, vlakbij de
haven. Ze geeft les in Spaans, Portugees, Italiaans en Frans.

Levenslied
Ana is veelzijdig. Ze zingt al jaren en heeft daarmee ook brood op de plank
kunnen brengen. Ana had als kind een hekel aan Fado maar begon jaren geleden deze muziekstijl steeds meer te waarderen. Het is waarschijnlijk ook zo dat
je deze Portugese vorm van het bezingen van het levenslied meer gaat waarderen naarmate je ouder wordt. Ana houdt ook van de Samba, Jazz en Bossa
Nova en brengt binnenkort zelfs haar eigen cd uit.

Mireille (en kinderen): Welkom in de wijk!

Koopavond en Repair Café

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

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

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

Piushaven
En ja, de Piushaven. Ana raakt er niet over uitgepraat. Ze heeft een speciale
band met de haven, als kind groeide ze op aan de haven van Lissabon. Later,
inmiddels in Tilburg, woonde Ana in de Boomstraat maar verhuisde naar de
Piushaven. Toen de haven twintig jaar geleden dreigde te sluiten sloot Ana zich
aan bij het actiecomité tegen de sluiting. Op een regenachtige dag zong ze
haar mooiste Fado onder een paraplu, tijdens een ontbijt met voormalig burgemeester Stekelenburg.
En de haven bleef uiteindelijk open. “Daar heb ik toch een klein beetje aan bijgedragen”, lacht Ana. Ana heeft ook in de organisatie gezeten en de programmering gedaan van het Havenfeest MariVin, wat nu Piushaven Ahoi is geworden. Ze is een bezige bij en zit nooit stil, al wil haar lichaam soms niet mee.

Positieve energie

www.lapoubelle.nl

Ana werkt graag met en voor mensen door middel van lesgeven en zingen. Ze
biedt ook via Quiet, de marktplaats tegen armoede, taallessen aan en geniet
daar heel erg van. Daarnaast heeft ze bijvoorbeeld afgelopen mei samen met
bewoners van het AZC in Oisterwijk drie zondagen samen gezongen. Gewoon,
om de mensen wat vrolijkheid te brengen en ‘lekker in het Arabisch’. Ana
leerde voor de gelegenheid er nog even een stukje vreemde taal bij. Dat dat
allemaal past in één hoofd!
Ana wil zich nuttig voelen en wil haar passie voor het leven doorgeven.
“Werken voor en met mensen geeft een goed gevoel en positieve energie.
Daarvoor kom je uit je bed!”.
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Tekst en fotografie: Luc Houet
Illustratie: Toon van Gisbergen

Een Phoenix of Feniks is een mythologische vogel die hoog in
een boom een nest maakt van kruiden en boomschors.
Als zij in het nest zit vliegt het in brand. De geur van de kruiden zorgt ervoor
dat de vogel opnieuw geboren wordt uit de as van zijn eigen nest.
Een Phoenix is een palmensoort. Om specifieker te zijn is het de dadelpalm.
Een prachtige plant die wel 15 meter hoog kan worden. Haar naam verraadt
het al een beetje, maar de vrucht van deze plant wordt wereldwijd veelvuldig
gegeten. Wij noemen die vrucht een dadel.
Phoenix is de hoofdstad van de staat Arizona in de VS. Er wonen maar liefst 4,2
miljoen mensen in Phoenix Arizona.

Op deze mooie zonnige dag wordt er op het water ook heerlijk gespeeld.
Een stelletje is lekker aan het roeien in een rubberen bootje. Maar Mikki
doet wel iets heel bijzonders. Zij heeft een sapboard en kan daar allerlei
kunstjes op doen. Ze zit namelijk op turnen. Mikki is 10 jaar. En het
sapboard is opblaasbaar. Kun je gewoon als rugzakje opvouwen. Gek he?

Illustratie: Toon van Gisbergen
The Phoenix is een gedicht van 677 regels in Oudengels geschreven in de 9e
eeuw. Het gaat over de mythologische vogel en het paradijs waarin zij leeft.
Phoenix is de naam van een warpship uit Star Trek.
En Phoenix is de naam van een garenspinnerij uit Tilburg. Vanaf 1962
sponnen zij garen aan de Mechtildisstraat. In 1991 verhuist het kantoor naar
een industrieterrein in het oosten van Tilburg. De productie van garen was op
dat moment al lang niet meer ondergebracht in Tilburg.
In 2006 wordt begonnen met de bouw van woningen op het terrein van
Phoenix NV. In 2008 is de Phoenixplaats een feit. Een dadelpalm staat er niet,
uit as herrezen vind ik niet toepasselijk. Een link naar Arizona kan ik niet
vinden. Een gedicht moet er nog over geschreven worden.
Dan moet er ergens een warpship te vinden zijn zou je zeggen.

Verderop in de kookstudio Bollore ontmoeten we Suzanne met haar zoontje
Mathis. Zij komt eten halen. Ze heeft haar eigen bakjes dit keer meegenomen. Nu nog de juiste dekseltjes. Wat is het deze keer?
Mmmm , eten uit de Thaise keuken.

Maar wacht, Daar zitten nog mensen op een binnenterrasje te eten.
Willen jullie even voor ons op de foto? De twee knappe broers Tim en
Anthony wel . Maar moeder gaat snel uit beeld. Wonen jullie hier in de wijk?
“Nee, maar met mijn werk heb ik veel te maken met de Piushaven” zegt
Antony, “en onze moeder woont wel hier.” Wie weet komt er later nog een
interview dan Anthony!

bijzonder overnachten

lekker eten

Hoevenseweg 2 Tilburg

klein vergaderen

laten verrassen

www.villapastorie.nl
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Beewee: Duizelingwekkend

Tekst: Beewee Nederkoorn
Fotografie: Toon van Kaam

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
Toon van Kaam zo’n tweeënhalf jaar geleden maakte.

Er zijn attracties op de kermis die speciaal ontworpen lijken te zijn om je zo
snel mogelijk zo misselijk mogelijk te maken. En dan heb ik het natuurlijk
niet over de fotoschiettent of de kamelenrace, maar over de apparaten met
spectaculaire namen als Turbo Booster, Breakdance en Top Spin – attracties
die door kenners worden gerekend tot de categorie spin ‘n’ puke (‘rondtollen
en kotsen’). De foto hierboven lijkt genomen te zijn terwijl de fotograaf in zo’n
kermisattractie zat en heeft afgedrukt op het moment dat zijn schommelgondel
net naar links gezwiept was. Dat is natuurlijk niet zo, maar het plaatje wordt er
wel heel duizelingwekkend door.
We zien een stukje van de St. Josephstraat zoals het er in april 2016 uitzag.
In een grote zandbak hebben twee mannen zojuist met hun graafmachine
gespeeld en nu zijn ze met een rioolbuis bezig. Het lijkt erop dat ze iets aan
het doen zijn waarmee in de planning van de werkzaamheden geen rekening
is gehouden, want je kunt rechts op de foto zien dat de stratenmakers al druk
bezig zijn geweest. Dat ze hun werk vrij plotseling hebben moeten staken leid
ik af uit de hoopjes stenen die ze ongelegd hebben achtergelaten.
Ook zie je links dat ze het stuk Josephstraat tot aan de Kazernehof al helemaal
glad gemaakt hadden, klaar om te bestraten.
Met lede ogen zullen ze hebben aangezien dat hun egaliseerwerk teniet is
gedaan door de rioolmannen – waarschijnlijk dus vanwege een onvoorziene
riool-omstandigheid. Er zal ongetwijfeld hier en daar wat scheef gelopen zijn in
de communicatie over het gerezen probleem, dat is immers altijd zo. De extra
vertraging die daardoor is ontstaan heeft vanzelfsprekend tot scheve gezichten
geleid. Bij de stratenmakers en hun baas natuurlijk, maar vast en zeker ook bij
de bewoners en omwonenden van de St. Josephstraat.
Met deze foto wordt dat allemaal vrij letterlijk verbeeld. Alles is scheef.
De Lancierskazerne links in de verte staat zó schuin dat ‘ie elk moment uit
beeld lijkt te kunnen glijden. De scheefheid wordt extra duizelingwekkend
door de ronding van het appartementencomplex dat in een kwartcirkel om de
BeKa-schoorsteen is gebouwd, en doordat de fotograaf een groothoeklens heeft
gebruikt. Op foto’s die met zo’n lens gemaakt zijn, worden – vooral aan de
randen – zelfs rechte dingen een beetje scheef weergegeven.
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Oud frituurvet? Breng het naar Johan
Tekst: José de Jonge

Fotografie: Hans van Dongen

Onlangs is hij 70 geworden, Johan van De Smulhoek in de
Mechtildisstraat. Maar hij denkt nog niet aan stoppen. Al 34 jaar
frituurt hij dat het een lieve lust is. En nog steeds met plezier.
Maar waarom hij contact zocht met de wijkkrant is om meer bekendheid te
geven aan het feit dat hij oud frituurvet of -olie inzamelt. “Ik heb hier een ton
staan waar ik uiteraard mijn eigen oude frituurvet in doe, maar sinds een tijd
ook het vet of de olie dat mensen me komen brengen. Als de ton vol is, bel ik
en komen ze hem met de wagen van het recyclebedrijf ophalen. Het vet wordt
verwerkt tot biobrandstof, dus we zijn met z’n allen CO2-verantwoord bezig.
En het is sowieso een win-winsituatie, want het levert ook wat op. De prijs voor
een volle ton schommelt tussen de 20 en 30 euro, beetje afhankelijk van de
olieprijs van dat moment.“

Tussenkop: Goed doel
Ging het geld dat Johan kreeg van het recyclebedrijf altijd terug in de kassa
van de Smulhoek, nu heeft hij een ander plan. “Ik zou het liefst zien dat de
hele buurt hier z’n oude frituurvet of -olie komt brengen. En dus ook de mensen die hier nooit een frietje komen eten. Dat maakt me echt niks uit. Ik zie ze
graag komen. Veel mensen gooien het oude vet bij het restafval. Dat is zonde
en slecht voor het milieu. Ik wil maar zeggen: giet je oude afgekoelde vet of
olie terug in de originele fles of in een plastic fles en lever het bij me in. Ik zorg
dat het gerecycled wordt en het geld dat ik ervoor krijg, gaat in een potje voor
een goed doel.”

Ideeën? Laat ze weten!
En wat dat goede doel dan is? “Nou, dat mogen de mensen zelf bedenken.
Kijk, ik kan het natuurlijk aan het Ronald McDonaldhuis geven of aan het KWF,
maar als mensen een leuk of goed idee hebben voor een goed doel in de wijk,
dan hoor ik dat graag. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een etentje in het wijkgebouw voor mensen die het financieel wat minder hebben. Of mensen die
eenzaam zijn. Er zijn vast wel stichtingen actief in de wijk die iets doen voor
de minder bedeelden. Mensen kunnen het tegen mij zeggen als ze hier komen,
maar ze kunnen het natuurlijk ook aan jullie van de krant laten weten.”
Nou, hulde voor dit mooie plan van Johan. Dus: allen naar De Smulhoek met je
oude fritesvet of -olie en wie een mooi goed doel weet: laat het Johan weten of
mail naar de redactie, wijkkrant@koningshaven.eu.

Een foto van een opgebroken straat is eigenlijk altijd actueel, omdat er altijd
wel ergens een weg opgebroken is. Op dit moment zijn ze bij mij in de buurt
bezig met de Galjoenstraat en de Schoenerstraat. Het wordt heel mooi, maar
‘gewoon op de automatische piloot de snelste route kiezen’ is er al een tijdje
niet meer bij.
Het leuke ervan vind ik dat ik allerlei steegjes en sluipweggetjes in de buurt
ontdek waarvan ik het bestaan niet kende. Minder leuk is dat ik steeds weer
een nieuwe route moet uitzoeken, waardoor een zigzaggende fietstocht naar
huis soms veel weg heeft van zo’n spin ‘n’ puke attractie op de kermis net zo spannend en minstens zo duizelingwekkend.

HEIKESTRAAT 64 | TILBURG | 013 - 536 00 23
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Berichten van de gemeente

Stand van zaken bouwprojecten Piushaven

Stand van zaken
openbare ruimte Piushaven
Twentestraat
De inrichting van de openbare ruimte in de Twentestraat is gereed
tot bouwblok C, samen met Piushavenpark Zuidoever (gedeelte
tussen Havendijk-zuid vanaf Betuwestraat tot aan Meijerijbaan).
De aannemer legt de resterende fases na elkaar aan.

Aan de Waterkant (Jeruzalem)

De eerste werkzaamheden voor de bouw van blok D (woontoren) zijn gestart. Het ontwerp voor woontoren
H is opgestart.
Meer informatie: www.aandewaterkant.nl. Ontwikkelaar: Triborgh Gebiedsontwikkeling.

Stadskade

In het plan Stadskade komen 49 woningen. Alle woningen zijn verkocht en de bouw is in volle gang. De verwachte oplevering is in de zomer van 2018. De appartementen zijn waarschijnlijk eind dit jaar gereed.
Meer informatie: www.nieuwbouw-stadskade.nl. Ontwikkelaar: BPD Ontwikkeling.

De Koopvaardij

Op de kop van de haven verrijst vanaf 2019 een appartementencomplex dat de Piushaven en het stadshart
gaat verbinden. Het komt op de plek van het voormalige pand van de Harense Smid en de vier eerste woonhuizen aan de Koopvaardijstraat. Acht appartementen worden verhuurd in de sociale sector. Komend najaar
start de sloop van de oude panden.
Meer informatie via www.de-koopvaardij.nl Ontwikkelaar: Wilborts & Looijkens

Galjoenstraat Noord (Bouwplaats)

Er zijn twee deelplannen voor dit gebied. Het planteam heeft voor beide deelplannen advies uitgebracht.
Momenteel worden de contracten afgerond waarna de bestemmingsplanprocedure kan starten. De gemeente is zich nog aan het beraden over de herbestemming van de hal.
Ontwikkelaars: Van der Weegen en De Bonth.

Fabriekskwartier

Voor het deelproject Fabriekskwartier zijn de eerste plannen voor het realiseren van een groene en
duurzame wijk gepresenteerd. De busremise van Arriva en de kringloopwinkel van La Poubelle krijgen dan
een andere plek in de stad.
Meer informatie: https://www.fabriekskwartier.nl. Ontwikkelaar: Triborgh Gebiedsontwikkeling.

Havenpark Zuidoever
Het wandelpad aan de zuidzijde van de haven tussen Wethouder
Baggermanlaan en Hoevenseweg wordt nu aangelegd. In plantvakken zijn eenjarige bloemen gezaaid. Dit najaar volgt de definitieve
beplanting.
De wethouder heeft een beslissing genomen over de ligging van
het pontje tussen Jeruzalem en De Werf. Het pontje komt te liggen
ter hoogte van de Veluwestraat. Twee werkgroepjes gaan de veiligheid op het water en het beheer van het pontje uitwerken.
Schoenerstraat/Galjoenstraat
De Schoenerstraat en de Galjoenstraat (tussen Schoenerstraat en
Lanciersstraat) worden in het 2e en 3e kwartaal van dit jaar heringericht. De beplanting volgt dit najaar.
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

Iets te melden
over je buurt?
Doe het met de
BuitenBeter-app

Weten wat de gemeente
besluit over je buurt?
Volg het met de
Over uw buurt-app

ANDERE VRAGEN AAN DE GEMEENTE? KIJK OP WWW.TILBURG.NL OF BEL 14 013.

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

14

23e jaargang

nummer 3

augustus 2018

Qigong in Koningshaven

Tekst: Janske Verhulst
Fotografie: Freddie de Roeck

Zoals bij elke editie doe ik weer eens mee met een activiteit in
ons wijkcentrum. Deze keer verwen ik mijn lichaam en geest
met de geneeskundige werking van Qigong. Maurice Brands
geeft workshops en trainingen en legt me het een en ander uit.

Voortgang Coöperatie Koningshaven
Stichting Koningshaven (Wijkraad Koningshaven), Stichting
ContourdeTwern en de vrijwilligers van Koningshaven werken
al enkele jaren samen om activiteiten te ontwikkelen voor,
door en met bewoners van de wijk Koningshaven.
Gestimuleerd door het credo van de Tilburgse gemeenteraad ‘De wijk aan zet’
willen ze de samenwerking een stap verder brengen en gezamenlijk de
Coöperatie Koningshaven oprichten. Het doel is deze coöperatie per 1 januari
2019 van start te laten gaan.

Qigong is een Chinese leer die gericht is op het verbeteren van de gezondheid.
Qi betekent levensenergie. Gong betekent oefening en volharding. De stroming
van de energie loopt in ons lichaam door talloze meridianen en deze voeden
weer belangrijke organen. Die meridianen zijn vaak verstopt en dan stroomt de
energie dus niet goed door. Qigong omvat allerlei helende houdingen, bewegingen, zelfmassage, ademhaling en meditatie. Met deze verschillende methoden
wordt Qi verzameld en worden de energiebanen geopend.
Maurice is al 17 jaar bezig met de Qigong. Hij heeft les gehad van Chinese leermeesters in Schotland, Amerika en momenteel is hij bezig met een vierjarige
opleiding in Zweden. Qigong heeft veel verschillende vormen. Maurice richt zich
momenteel op de Sjamanistsche EMei Zhengong Qigong.

In de tussentijd is een werkgroep ‘Organisatie Koningshaven’ verantwoordelijk
en bezig om de noodzakelijke voorbereidingen te treffen. De gemeente Tilburg
ondersteunt de coöperatie door te voorzien in een kwartiermaker. De kwartiermaker helpt het bestuur van de coöperatie in oprichting om de benodigde
stappen te zetten. Samen zetten ze belangrijke stappen en om deze kennis
te behouden voor de toekomst, werkt de kwartiermaker nauw samen met de
werkgroep Organisatie Koningshaven. Hiermee blijft de kennis behouden en
overgedragen aan het nieuwe bestuur van de coöperatie.
De kwartiermaker is de heer Onno Damen. Hij is werkzaam bij ICSadviseurs
en heeft veel ervaring met het begeleiden van wijkcentra. De werkgroep
Organisatie Koningshaven bestaat uit: Leon de Roij, Frank van Tongeren,
Fons Cools, Frans Withagen, Karien Naaykens, Martin Schaap en Arie Hobo.
De komende tijd zullen de werkgroep en kwartiermaker veel stappen zetten.
De eerste stap is dat de kwartiermaker diverse gesprekken voert met
organisaties uit de wijk en samen met de werkgroep de prioriteiten stelt welke
onderwerpen als eerste opgepakt worden. Via de wijkkrant en op de website
van Wijkcentrum Koningshaven worden bewoners op de hoogte gehouden.

KART-buitenspeelboek
Fleur bedacht samen met haar vriendin Aafje het KARTbuitenspeelboek! Dit boek is gevuld met de beste spelideeën
van kinderen uit heel Tilburg!
Dit was de laatste actie van Fleur en Aafje als lid van de Kinderadviesraad
Tilburg. KART zet zich in voor kinderen uit gezinnen die het thuis niet breed
hebben. “Tijdens het buitenspelen is iedereen gelijk,” volgens Fleur,
“het maakt dan niet uit waar je vandaan komt of hoeveel geld je ouders
te besteden hebben.”
Op 28 juni overhandigden Fleur en Aafje hun boek tijdens de verjaardag van
Jantje Beton aan wethouder Marcelle Hendrickx en directeur Rob van Gaal.

Schep op uit de zee en kijk naar de wolken
Omdat het zo’n mooi weer is gaan we vandaag naar buiten. Ik sta samen
met de andere vijf deelnemers in een kring rond Maurice. We beginnen met
een beetje te springen op de plaats en schudden alles een beetje los. Daarna
volgen allerlei bewegingen. Ze worden precies omschreven door Maurice. Zoals
hij het doet ziet er vloeiend uit. Hij vertelt er af en toe bij waar de oefeningen
goed voor zijn. De namen van de houdingen zijn bijzonder. Zoals ‘Schep op uit
de zee en kijk naar de wolken’ of ‘wilde gans in volle vlucht.’ Ondanks dat ik
regelmatig gecorrigeerd word, zijn de oefeningen niet heel zwaar, vermoeiend
of moeilijk.

“Soms ben ik zo ontspannen dat ik ga gapen”
Deelneemster Leonie vertelt me dat ze de Qigong graag doet omdat het haar
ontspanning en evenwicht oplevert. Maar ook omdat ze het zo’n mooie bewegingen vindt. “En als je het vaker doet, gaat het vanzelf; dan wordt het eigen.”
Een andere deelneemster, Els, zegt dat ze de Qigong eigenlijk al in haar leven
integreert. Soms gaat ze gewoon even op de plek springen en losschudden
om te ontspannen. Of als ze (tijdens haar werk bijvoorbeeld) lang moet staan
gebruikt ze ook bepaalde houdingen. “Soms raak ik zo ontspannen door de
Qigong dat ik ga gapen.”

Ben jij benieuwd naar het KART-buitenspeelboek?
Kom het dan snel bekijken in wijkcentrum Koningshaven!

Maurice heeft nu zes cursisten. Er zouden er nog twee bij kunnen. Het is in
Wijkcentrum Koningshaven op de maandagavond om 19.45 uur en duurt een
uur. De kosten zijn 81 Euro voor 9 lessen. Heb je interesse? Informeer dan bij
het wijkcentrum of kijk even naar zijn website. www.blauwedraakqigong.nl

Kunst in het wijkcentrum editie 2
In navolging van het succes van vorig jaar wordt er op zaterdag
29 en zondag 30 september weer een kunstmarkt gehouden in
Wijkcentrum Koningshaven.
De kunstmarkt biedt een breed scala aan kunst en laat het publiek direct in
contact komen met de kunstenaars. Het aanbod van kunstvormen is zeer
divers. U kunt kennismaken en genieten van schilderijen, keramiek, tekeningen, beelden, fotografie en glaskunst.
De kunstmarkt is te bezoeken van 13.00 tot 17.00 uur, de entree is gratis.
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Trouwen in wijkcentrum Koningshaven,
kan dat? Jazeker!
Fotografie: Ans Beerens

Tekst: Carla Segers

Denk je aan het Wijk- en Gezondheidscentrum Koningshaven,
dan denk je niet meteen aan een trouwlocatie.
Toch is de kapel van het voormalige fratershuis een prachtige plek om elkaar
het ja-woord te geven. Het hoge plafond zorgt voor een mooie akoestiek en de
prachtige glas-in-lood ramen maken de ruimte heel sfeervol.
Het eerste koppel heeft elkaar op 1 juni 2018 het ja-woord gegeven in de
kapel van het voormalig Fratershuis St. Denis.

Waar?

Wijkcentrum Koningshaven,
Kruisvaardersstraat 32
In Tilburg.

Wanneer?

10 augustus 2018.
Vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur.

Meer info

- Meezingmiddag met de liedjes van Weleer.
- Gebundeld meezing boekje voor iedereen.
- Een troubadour en professionele zangeres
aanwezig.
U wordt ontvangen met koffie /thee
- 3 Schrobbelèr krijgt u te nuttigen.
- Een presentje.
Uw eigen bijdrage € 2,--

te voldoen bij inschrijving op Wijkcentrum Koningshaven

Een prachtige dag; 1 juni 2018. De kapel zit vol met vrienden en familie van
Stan en Angelique, er heerst een gezellige sfeer en er hangen ballonnen en
veel liefde in de lucht. Deze bruiloft is een primeur voor het wijkcentrum.
Waarom hebben jullie voor de kapel gekozen Angelique? ‘Als echte Tilburgers
wilden we rondom de Piushaven trouwen. We zagen dat de kapel aan de trouwlocaties in Tilburg is toegevoegd. Dat was eigenlijk precies wat we zochten,
dichtbij huis. Wij wisten goed wat we wilden en er is door de mensen van het
wijkcentrum echt meegedacht. Heel fijn’.

Jullie zijn al 24 jaar samen en hebben twee prachtige kinderen grootgebracht.
Nu was het tijd om officieel ja tegen elkaar te zeggen? ‘Ja dat klopt’ lacht
Angelique. ‘We hebben allebei nooit echt de wens gehad om te trouwen. Nu
de kinderen groter zijn beseffen Stan en ik dat we weer echt partners worden
in plaats van ouders. Ik heb aan de kinderen gevraagd wat ze ervan zouden
vinden als papa en mama gaan trouwen en zij waren meteen enthousiast. We
hebben Stan met zijn drieën op vakantie ten huwelijk gevraagd: Ruben(15)
maakte de foto’s en Elke(12) heeft een bloemenkrans in mijn haren gedaan.
Het was echt iets van ons vieren’.
Dat was op de dag zelf ook goed te merken. Jullie kwamen met tweeën aan bij
de kapel. Daar werden jullie opgevangen door Ruben, Elke en niet te vergeten
Matsjo, jullie hond (met stropdas!). Met zijn vijven zijn jullie de kapel binnengegaan. Er heerste een liefdevolle en ongedwongen sfeer. ‘Inderdaad, het was
ook een prachtige dag. We hebben van de kinderen nog een heel mooi aandenken gehad; een doosje van glas met daarin foto’s en aandenkens van de weg
naar de bruiloft toe. Een dag om nooit meer te vergeten. Daarom willen wij bij
deze ook graag iedereen die erbij was bedanken. We hebben genoten met en
dankzij jullie!’.

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

Jules Baak

Gediplomeerd en ISO 9001 gecertiﬁceerd tandprotheticus

Broekhovenseweg 33
5021 LA Tilburg

013 - 582 16 00
www.tppbaak.nl
Baak tandprotheticus

Trouwen met het hele gezin

Bel voor een GRATIS adviesgesprek

Voor:
• Nieuwe gebitsprotheses (eventueel op implantaten)
• Reparaties en andere prothetische voorzieningen
Advies hierover? Maak nu een gratis adviesgesprek bij onze praktijk.
Vergoeding via ziektekostenverzekering mogelijk.
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Is de een(d) z’n brood inderdaad
de eend z’n dood?
Tekst: Marc Storms
Foto: Luc Houet

Koningshaven in Beeld

Wie is er niet mee opgegroeid? Als peuter of kleuter met vader
en moeder mee om de eendjes te voeren. Een zakje oud brood
is voldoende om eenden en zwanen te lokken en ze eens goed
van dichtbij te bekijken.
Maar de laatste tijd lees je er steeds vaker over: het ogenschijnlijk onschuldige
voeren van brood aan eenden en zwanen zou er toe leiden dat de beestjes flink
aan levensduur inboeten. In sommige steden staat er zelfs een boete op het
voeren van eenden. En de Partij voor de Dieren pleit voor een verbod op het
voeren van eenden. Maar hoe zit het nou? Is het voeren van brood echt
zo schadelijk voor onze gevederde watervrienden in de Piushaven en het
Wilhelminakanaal?

Piushaven Ahoi

Foto: Ans Beerens

Eenzijdige voeding en verveling
De meningen van voor -en tegenstanders lopen behoorlijk uiteen.
Tegenstanders betogen dat de watervogels door het vele eten van brood te
eenzijdig eten. Dat verlaagt de weerstand waardoor ze vatbaarder worden voor
allerlei ziektes en aandoeningen. Daarnaast zou de verveling die bij de eenden
ontstaat doordat ze tijd overhouden omdat ze zelf geen voedsel meer hoeven
te zoeken leiden tot groepsverkrachtingen. Meerdere mannetjes die op een
wijfje duiken en haar soms zolang onder water houden dat ze overlijdt.
Piushaven Ahoi

Foto: Ans Beerens

Levensverwachting
Voorstanders roepen dat het allemaal wel meevalt en wijzen erop dat er geen
onafhankelijke onderzoeken zijn waaruit blijkt dat stadseenden minder lang
leven dan hun soortgenoten buiten de stad. De stadseend heeft minder natuurlijke vijanden en door het voeren altijd voldoende voedsel. Dat zorgt ervoor dat
ze gemiddeld even oud worden als eenden in de natuur buiten de stad. Gemiddeld zo’n 15 jaar. De groepsverkrachtingen zouden natuurlijk gedrag zijn. Een
manier waarbij de sterkste woerd het vrouwtje bevrucht en daarmee zorgt voor
sterk nageslacht.

Te veel zout
Maar er zijn ook overeenkomsten in opvatting. Vriend en vijand zijn het er over
eens dat het teveel aan zout dat watervogels binnen krijgen door het voeren
van brood niet gezond voor ze is. Dat wilde eenden zich agressiever gedragen
als ze dagelijks brood gevoerd krijgen, daarover is men het ook eens. En beide
kampen geven aan dat eenden voeren door hele broden in het water te gooien
vooral goed is voor het aantrekken van ratten.

Garagesale op het Merodeplein

Foto: Hans van Dongen

Feit is dat er nog nauwelijks onderzoek gedaan is, maar het heeft er alle schijn
van dat eendjes voeren weinig goeds oplevert.
Behoudens het leuke en educatieve moment met uw eigen kroost natuurlijk.
Want dat heeft absoluut zijn waarde.

Met mate
Het devies is dan ook: als je eendjes gaat voeren, voer dan met mate.
Van april tot november is het eigenlijk overbodig. Liever in de winter. Geen hele
broden. Beter bruin dan wit. En als alternatief bijv. mais, graan, of kippenvoer.
En dan nog steeds mondjesmaat, eendenmondjesmaat welteverstaan...

Marina de Jong-van Ierland
Garagesale op het Merodeplein

Foto: Hans van Dongen

Praktijk voor fysiotherapie, bekkenfysiotherapie en oedeemtherapie
013-536 49 44 • www.fysiotilburg.nl
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HORIZONTAAL

Prijspuzzel
1

2

3

4

7
10
14

15

21

25

1 pl. in Amerika 7 Ned. omroep 8 boomvocht 10 vogel 11 vader
13 normaal profiel 14 cum suis 16 Frans lidwoord 17 als gast
18 pl. in Frankrijk 20 boom 22 computertaal 24 radon 25 deel v.e. motor
27 kaartspel 29 communicatiemiddel 30 inhoudsmaat 31 vorderen
33 vertakte horens 35 ad acta 36 show 38 Oude Verbond 39 wilde haver
40 bergplaats 42 United Nations 43 stannum (afk.) 45 riv. in Italië 46 lusthof
48 riv. in Duitsland 50 groet 52 pl. in Engeland 53 verlaten.

6
9

11

18
20

5

8

13

12

16

23
27

26
29

24
28

36

35

33

34

37

38

39
40

41

46

42

43

50

44
48

47
51

Vorige winnaar!

Winnen?

30
32

VERTICAAL
1 wees gegroet 2 handigheid 3 lichamelijke opvoeding 4 Noord-Holland
5 plakband 6 papegaai 7 persbureau 9 pl. in België 10 scharnier
12 vertegenwoordiger 15 naaldboom 16 muziekinstrument 19 spil
21 Europese hoofdstad 22 soort hond 23 siersteen 24 cowboyfeest 26 stapel
28 hardhandig 31 Amerikaanse goudmunt 32 verlichting 33 holle beitel
34 elpenbeen 37 soort onderwijs 41 gravin van Holland 42 verbond
44 rekening 45 schrijfgerei 47 pl. in Gelderland 49 hoofdkerk 51 voegwoord
52 en andere.
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31
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Stuur je oplossing uiterlijk eind
augustus (samen met je naam,
adres en tel.nr) naar
wijkkrant@koningshaven.eu en
maak kans op een waardebon van
Doncurado ter waarde van €20,Heb je geen e-mail?
Je kunt ook een briefje sturen
naar Wijkkrant Koningshaven:
p/a Cenakel 36 - 5022 KL Tilburg

45
49

52

53
Tom Molenschot is de gelukkige
winnaar van de cadeaubon van
Doncurado. Gefeliciteerd!

Vul de puzzel in en noteer de
letters in de gekleurde vormen.

Vertrouwd

Leen Bakker

AaBe Fabriek Tilburg

Gewoon goed

Verrassend anders

AaBe-straat 27
5021 AV Tilburg | 013 - 5801227

www.leenbakker.nl

Advies op maat

ÓÓK Leen Bakker

Service
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ROEI JĲ DIT JAAR MEE?
Snelheid, spektakel, spanning, maar ook gezelligheid, doorzettingsvermogen en zeker teambuilding zullen ook deze
editie weer duidelijk aanwezig zijn. Elk jaar zien we de strĳd, inleving en de drang om te winnen groter en groter
worden. Hoe gezellig het er ook aan toe gaat op de kade, eenmaal in de boten zijn de teams elkaars grootste vijanden!
Peptalks, geheime codes, speciale tactieken.... alles wordt uit de kast gehaald om als eerste over de finish te komen!
De boten dobberen onder de startvlag, de deelnemers zitten geconcentreerd en gespannen te wachten op het startsignaal.
Dan klinkt een harde knal en daar gaan ze... met 200% inzet geven de deelnemers alles. Ze schreeuwen zichzelf naar de
finish op het tempo van de trommelaar. Roeit iedereen gelijk? Is de kracht in de boot goed verdeeld?
De drakenboten snijden in de bloedstollende race van 150 meter door Tilburgs mooiste water! Wie gaat er als eerste
onder die finishvlag door, of belangrijker nog.. wie gaat er aan het einde van de dag naar huis met die felbegeerde bokaal?

Als je 1 keer mee hebt gedaan, heb je de smaak te pakken en wil je meer en meer! Vorig jaar zijn er een record aantal
boten ingezet want het drakenbootvirus verspreidt zich snel in Tilburg.
Omdat er een maximaal aantal races mogelijk is tijdens het festival, kan er ook een maximaal aantal teams meedoen.
Schrijf je bedrĳf, vereniging, vriendengroep of sportclub daarom zo snel mogelijk in via de website.
Wil je eerst meer informatie, kijk dan op de website of stuur
een mail naar info@piushavendrakenbootfestival.nl

SCHRĲF JE NU IN!
www.piushavendrakenbootfestival.nl/
meedoen/inschrijven

9 SEPTEMBER 2018

verenigingen, vriendengroepen en sportclubs
roeien in kleine boten met 8 roeiers.
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Voetklachten bij sporters

Kennis van de biomechanica tijdens het sporten, schoeisel, eisen van de bond,
etc vormt hierbij de basis. De sportpodotherapeut is hiervoor de specialist,
kent ‘de sport’ en stemt de begeleiding af op uw situatie.

De sportpodotherapeut

19

De sportfysiotherapeut
Voetklachten zijn bij sporters
een van de meest voorkomende
klachten. Een blessure wordt het
pas genoemd als de klacht langer
aanhoudt dan 10 dagen en/of de
klacht vaak terugkeert.

Om een sporter goed te kunnen begeleiden is kennis van
‘de sport’ erg belangrijk. Vergelijk maar eens sporten als
voetbal, tennis, turnen, wielrennen en schaatsen.
Allemaal sporten met ‘eigen’ bewegingen, schoeisel,
attributen, ondergrond en regels.
Zo kan eenzelfde blessure, bijvoorbeeld overbelasting van de achillespees,
voorkomen bij een sporters van de genoemde sporten. De begeleiding is
echter bij alle drie verschillend. Dit is ook niet zo vreemd als men het gebruikte
sportschoeisel bekijkt, dit varieert van een harde carbonschoen tot een soepel
turnschoentje. Een ‘one-size-fit-all’ behandeling bestaat dan ook niet.

augustus 2018

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

Samen met de sporter kijkt de
fysiotherapeut wat de onderliggende
oorzaken kunnen zijn. Het type
sport, de leeftijd van de sporter,
de coördinatie van de sporter, het
schoeisel, de ondergrond, etc.
Alles zal mee worden genomen
om de oorzaak te achterhalen.
Daarna stelt de fysiotherapeut een
herstelschema op om de training
weer rustig te gaan opbouwen.

De sportpodotherapeut bekijkt de
gehele beweegketen en kijkt naar de
oorzaak van uw klacht zodat deze
behandeld kan worden of een advies
voor consultatie van een medebehandelaar. Dus ook voor klachten
aan de benen, knieën, heup en
(lage) rug kunt u bij één van onze
sportpodotherapeuten terecht.

Trix van Leeuwe
Footmore Podotherapeuten
Kruisvaardersstraat 32E
010 2183001
www.footmore.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

Kruisvaardersstraat 32b
Tel: 013 - 5 366 289
www.flenterfysiotherapie.nl
kruisvaardersstraat@flenter.nl
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Kindercampus Panta Rhei
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Kleurrijk kunstwerk

De vakantie is begonnen en wat hebben we weer een mooi
schooljaar achter de rug!
Om ervoor te zorgen dat alle kinderen met plezier naar school komen en dat zij
de zorg krijgen die zij nodig hebben, komt er heel wat kijken. We zijn dan ook
blij dat iedereen zijn of haar schouders er weer onder heeft gezet: kinderen
hebben hun best gedaan en er is volop samengewerkt met ouders, instanties
en collega-scholen.
We werken met ons adaptieve onderwijs altijd aan zelfstandigheid,
coöperativiteit en voorspelbaarheid, wat kenmerken zijn van onze structuur.
Naast onderwijs en organisatie van de school is er afgelopen schooljaar ook
veel aandacht geweest voor de inrichting van de school en dat is zeker op de
locatie Galjoenstraat al goed te zien. “Ruimtewinners” en kapstokken, mooie
podiumaankleding en nieuwe werkplekken. We zijn er trots op.
Na de zomer starten wij weer met nieuwe energie en krijgt onze kindercampus
een mooi vervolg: we gaan onze schoolpleinen namelijk vergroenen. Het zal
nog heel wat voeten in aarde hebben (letterlijk!), maar wat zal het leuk zijn om
bomen en struiken op het plein te hebben, met paadjes om doorheen te struinen en plekjes om te chillen.
De ontmoetingen binnen de kindercampus blijven uiteraard bestaan, de samenwerking ook. Kinderen van de bovenbouw gaan ook weer voorlezen bij de kinderen van het kinderdagverblijf en deze kleintjes blijven met enige regelmaat
“op bezoek” komen op school.
Kortom, er gebeurt genoeg op kindercampus Panta Rhei!
Bent u nieuwsgierig en wilt u eens kennis maken met de school, de BSO en/
of het KDV? We staan klaar om een afspraak te maken! Het nummer van de
school is 013 5437241. Het nummer van KDV/BSO is 013 5838040
Fijne vakantie en tot ziens op onze Campus!
Justin Vliegenthart, Nynke van der Heide en Wilma Meulendijks

Nikki krijgt een boek!

Basisschool Fatima is
opgefleurd met een kleurrijk
kunstwerk, ontworpen door
kunstenaar Joep van Gassel.
Het project werd gesponsord door
de Rabobank en één van hun klanten: verfgroothandel VVBHUSAN.
Zij maakten een campagnevideo en
andere campagnemiddelen waarin
hetschilderwerk en de feestelijke
onthulling aan bod kwamen.
ContourdeTwern bracht de bedrijven
in contact met onze school, waar de
kleurrijke samenwerking ontstond.
Uit iedere groep van de Fatimaschool
werd één leerling middels loting
uitgekozen om mee te helpen met
het kunstwerk. De kinderen hebben
genoten en vonden het geweldig!
Op vrijdag 18 mei werd het kunstwerk feestelijk onthuld. De kinderen, ouders,
leerkrachten, sponsoren en de wijk was hierbij aanwezig. Op de foto kunt u het
mooie resultaat bewonderen.

Geweldige afsluiting van het schooljaar
Donderdag 5 juli was het feest op Pendula.
De vrijwilligers van de TSO verzorgden met het team van
Pendula een dag vol activiteiten en dat was een groot succes!
’s Ochtends werden de verjaardagen van de juffen en meesters gevierd en
waren er workshops voor alle groepen. Na een lekkere picknick was het tijd
voor Bodybeats, lekker dansen op het schoolplein!
Onderstaande foto werd uitgereikt aan de ouders van de TSO en natuurlijk
werd groep 8 nog door de hele school uitgezwaaid.

Een fijne vakantie en tot volgend jaar!

Maandag 25 juli 2018 werd Nikki verrast met haar eigen
Buitenspeelboek! Twee meiden van de Kinderadviesraad
Tilburg hadden bedacht een boek te maken met hierin de
favoriete spellen van alle Tilburgse kinderen.
De meiden van KART vinden buitenspelen belangrijk. Buitenspelen is
immers niet alleen leuk en gezond.
Tijdens buitenspelen zijn alle kinderen gelijk. Het maakt dan niet meer
uit waar je vandaan komt, of hoeveel
geld je ouders te besteden hebben.
Echte boeken zijn echter niet alleen
gevuld met letters. Daarom vroeg
Willem van R-Newt Kids de kinderen
uit groep 5 om tekeningen maken
voor in het boek!
Nikki deed dit zo goed dat Fleur en Aafje haar tekening kozen voor op de kaft!
Om haar te bedanken ontving Nikki haar eigen boek.
Ook basisschool Fatima kreeg een boek zodat onze leerlingen zich in de pauze
nooit meer zullen vervelen.

Wil jij het KART Buitenspeelboek graag zelf vasthouden?
In Wijkcentrum Koningshaven kun je het inzien.
Komende periode kun je de spelletjes ook online vinden. Samen met kinderen
legt Willem de spelletjes van het boek uit op het YouTube-kanaal R-Play 013.

Panta Rhei
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Een bijzondere reis

nummer 3
Tekst: Eelke Guldenaar
Foto: Toon van Kaam

Een gewoon huis in een gewone straat in onze wijk.
Maar achter deze voordeur woont een speciaal gezin. Met een
opa en oma die al heel hun leven voor hun kleinzoon zorgen.
Zij hebben eind april / begin mei een bijzondere reis gemaakt, aangeboden
door Max Maakt Mogelijk, om hen een hart onder de riem te steken.
Anja en Ruud vertellen ons er alles over in hun gezellige achtertuin.

augustus 2018

Buurtpreventieteam Piushaven
Een buurtpreventieteam werkt samen met de politie en de
gemeente aan een veilige en prettige buurt.
Vrijwilligers van het buurtpreventieteam lopen of fietsen door de wijk en zijn
alert op bijzonderheden. Ze maken een praatje met buurtbewoners en weten
wat er leeft in de buurt. Ook maken ze bewoners attent op onveilige situaties.

Verrassing
Het verhaal begint zo’n 15 jaar geleden toen plotseling de telefoon ging in
huize Remst. Het was hun dochter die, tot hun grote verassing, vanuit haar
vakantieadres in Turkije vertelde dat ze in verwachting was. Ze woonde op dat
moment nog thuis en was al ver in haar zwangerschap. De schok was groot
maar Anja zorgde direct voor alles wat de baby op komst en de aanstaande
moeder nodig hadden. Op 9 oktober 2003 werd Boyd geboren in een ongewoon
maar warm nest. Want toen na een tijdje bleek dat hun dochter door ziekte
niet voor het mannetje kon zorgen, twijfelden ze geen moment en namen de
volledige zorg voor hun kleinzoon op zich. Geen gemakkelijke opgave, want
na verloop van jaren bleek dat Boyd autisme heeft, en dat vraagt natuurlijk de
nodige aandacht en de juiste begeleiding.

Doordat de vrijwilligers zichtbaar op straat aanwezig zijn en extra oren en
ogen vormen voor politie en gemeente kunnen inbrekers en vandalen minder
makkelijk hun slag slaan.

Hoe werkt het?
In onze wijk is buurtpreventieteam Piushaven actief. De vrijwilligers van dit
team spreken onderling af hoe vaak en op welke momenten ze op pad gaan.
Zij krijgen via de wijkagent uitleg en instructies. Soms vraagt de politie om
bepaalde situaties in de gaten te houden. Als de situatie daarom vraagt,
krijgen vrijwilligers direct ondersteuning van de politie.

Meer informatie
Stichting
Ze sloten zich aan bij Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders
Nederland ( SBPN). De stichting informeert grootouders die hun kleinkind(eren)
opvoeden en brengt hen met elkaar in contact. Ze organiseren ieder jaar een
Pleeggrootouder-dag en afgelopen jaar was het het televisieprogramma
“Max Maakt Mogelijk” die deze dag voor de leden organiseerde. Anja en Ruud
werkten mee aan een interview dat werd gebruikt voor de uitzending en ze
werden uitgenodigd in de studio om nog eens na te praten. Wat ze nog niet
wisten was dat het programma een grote verrassing voor ze had. Ze kregen
een reis naar Indonesië, het land van oorsprong van Ruud, aangeboden.

Yogyakarta
Nadat ze Boyd goed op de reis hadden voorbereid was het 23 april dit jaar
zover, alles was prima geregeld en ze reisden af naar Java.
Het werd een heerlijke vakantie met alles erop en eraan in het Melia Hotel in
Yogyakarta. Omdat Anja door lichamelijke problemen weinig energie had,
zijn Ruud en Boyd aantal keer met zijn tweeën op pad gegaan en bezochten
ze de wereldberoemde Borobudur, Kraton (het paleis van de Sultan) en het
tempelcomplex Prambanan. Het zwembad bij het hotel zorgde voor de nodige
verkoeling en de uitgebreide buffetten maakten hun vakantie tot een waar
feest. Inmiddels alweer een tijdje terug geland in Nederland kunnen ze
terugblikken op een geweldige tijd op Java. Het is ze van harte gegund!

van de Braak & Maas
fysiotherapie
Specialismen:
Fysiotherapie

Manuele therapie

Dry needling

Etalagebenen

Taping tegen hooikoorts

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

Medical taping

COPD

Revalidatie na operatie of beroerte

Gratis parkeren voor de deur

Prinsenhoeven 36

Geriatrie fysiotherapie

Contracten met alle
verzekeringsmaatschappijen
Aangesloten bij Claudicationet
en Parkinsonnet

info@vdbraakenmaas.nl

www.vdbraakenmaas.nl

Wil je de veiligheid en leefbaarheid in je wijk vergroten?
Neem dan contact op met de coördinator Mari van den Dries via
bptpiushaven@gmail.com of Whatsapp 06 25 47 11 54.

Juffendag!

Tekst: Carla Segers
Foto: Freddie de Roeck

Wat een geluk hadden de juffen van groep 1 en 2 van basisschool Fatima dit keer op Juffendag: Ze zijn door alle kinderen
meegenomen naar het Ketelhuis! Of was het andersom?
Wie nu wie heeft meegenomen, dat doet er niet toe. Het was vooral een heel
gezellig uitstapje ter ere van de verjaardagen van juf Annemijn, Juf Astrid,
Juf Cynthia, juf Ilona en juf José. Iedereen heeft genoten van pannenkoeken,
ranja, veel poedersuiker en nog veel meer stroop.
Daarna hebben alle kinderen de speeltuin getest en goed bevonden. We kunnen
zeggen dat de pannenkoekenfabriek aardig is ingewijd zo vlak na de opening.
Alle kinderen en juffen hebben genoten van deze gezellige zoete ochtend.
De lunch is door menig kleuter die dag overgeslagen. Bedankt Ketelhuis
voor de gezellige Juffendag en namens de hele school bedankt voor de fijne
picknicktafels die we cadeau hebben gekregen.
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Niet achter de geraniums: Maquettebouwer Cees van den Hoek
Een interview voor de Wijkkrant neem ik gemiddeld binnen een
halfuur af, maar bij meneer Cees van den Hoek (83 jaar) kom
ik pas na 2,5 uur buiten. In die tijd heb ik alles gehoord over de
historie van de AaBe-fabriek en een kijkje mogen nemen in zijn
atelier alwaar hij werkt aan de maquette van Tilburg rond 1955.
“Ze hebben me vanmorgen flink laten werken bij de fysio,” zegt Cees. Hij wijst
op zijn nieuwe knie. “Het verveelt me. Ik ben iemand die iets wil doen.”
Cees vertelt over hoe hij zijn drie kinderen heeft geholpen bij verbouwingen
van hun huizen, en ik vermoed dat ik hier te maken heb met een man met
twee rechterhanden. Ik wil daarom weten wat hij ooit deed voordat hij kleine
houten huisjes bouwde.
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Tekst en fotografie: Anne-Marie van der Gouw

Het AaBe-gebouw in miniatuur
Ik bewonder het priegelwerk en vraag hem welke stukken van Tilburg hij
nog wil nabouwen.
Cees: “Nou, ik zei tegen Saskia
Dellevoet (coördinatrice van het
project): “Je realiseert je toch
wel dat AaBe er ook bij hoort,
want daar wil ik graag nog aan
beginnen.” Hij glimlacht: “Ik
weet precies hoe die sheddaken
eruitzagen.”

Koffie met zijn vrouw
Als ik het “heiligdom” verlaat,
zeg ik: “Het lijkt me heerlijk
hier te werken met een kopje
koffie erbij.” Cees’ vrouw haalt
me resoluut uit mijn gemijmer:
“Helemaal niet! Koffie komt hij
gewoon binnen drinken, anders
zie ik ‘m helemaal niet meer.”
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Adverteren in deze Wijkkrant?
Kijk op wijkkrant.koningshaven.eu/adverteren
De sleutel van AaBe

of stuur een e-mail naar niels@koningshaven.eu

Cees: “Ik heb op een halfjaar na veertig jaar gewerkt bij de technische dienst
van AaBe.” “U woonde dus dicht bij uw werk,” reageer ik. “Ja, mijn vrouw Wil
en ik wonen al 55 jaar in de Pagestraat. Ik had zelfs de sleutel van de fabriek.
Vaak zat ging ’s nachts de telefoon of ik direct wilde komen voor een reparatie
aan een machine.”

ONBEPERKT
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VANAF € 7,PER WEEK

Faillissementen
Toen hij in 1982 25 jaar in dienst was, werd Cees door de directie uitgenodigd.
“Ik dacht: nu krijg ik mijn gouden Omega-horloge, maar in plaats daarvan
kreeg ik te horen dat AaBe die dag failliet was gegaan en werd overgenomen.”
Hij mocht er wel blijven werken en dat deed hij tot hij bijna met vervroegd
pensioen zou gaan. “Een half jaar ervoor ging AaBe definitief ten onder.”

Details
Na talloze gedetailleerde anekdotes over bedrijfsongevallen (“Ik heb een
tweedegraads verbrande collega onder de stoomketel vandaan getrokken”),
zijn uitzending naar Amerika om daar een machine in elkaar te zetten (“En ik
kreeg in totaal 700 dollar, vrij te besteden!”) en klusjes die hij tijdens werktijd
in privé-eigendommen van de baas mocht doen, word ik meegevoerd naar zijn
keurig georganiseerde schuurtje. Daar wijst Cees op een paar kaveltjes met
kleine houten gebouwtjes op zijn werktafel. “Kijk, dit doe ik nu,” zegt hij.
”Ik wil dat alles klopt, dus als er ergens een uitsparing zat, zoals hier bij dit
pand op de Nieuwe Bosscheweg, dan komt die er bij mij ook.”
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De makelaar
die helemaal thuis is in Tilburg

En je verrast met uitstekende service en scherpe courtage
Persoonlijk, modern en servicegericht. Dat kenmerkt de
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dienstverlening van Via Paul Makelaardij. Wij zijn hele-
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maal thuis in Tilburg, kennen de wijken van de stad en
weten wat er lokaal speelt.

Puccinistraat 154, Tilburg | E 250.500 KK

Kartuizersstraat 3, Tilburg | E 199.750 KK

Type object

Type object

Perceeloppervlakte
Woonoppervlakte

Woonhuis, bungalow,
hoekwoning
375 m²
116 m²

Perceeloppervlakte
Woonoppervlakte

Woonhuis, eengezinswoning,
tussenwoning
119 m²
91 m²

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
Smalbroekstraat 8, Tilburg | E 399.500 KK

Bijlakkers 15, Goirle | E 269.500 KK

architectuur. Dankzij zijn makeLaardij-opleiding, zijn ervaring als fiscaal

Type object

Type object

adviseur en zijn grote netwerk

Perceeloppervlakte
Woonoppervlakte

Woonhuis, eengezinswoning,
twee onder een kap wonin
279 m²
187 m²

Perceeloppervlakte
Woonoppervlakte

Woonhuis, eengezinswoning,
hoekwoning
142 m²
138 m²

levert Paul veel toegevoegde
waarde als makelaar.
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Varikstraat 18, Tilburg | E 550.000 KK

Type object

Type object

Perceeloppervlakte
Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte
Woonoppervlakte

bent’. Bij Via Paul vind je
de makelaar die het beste
met je voor heeft. Die zorgt

Langendijk 130, Tilburg | E 397.500 KK
Woonhuis, eengezinswoning,
twee onder een kap woning
295 m²
163 m²

‘Doen waar je goed in

Woonhuis, villa, vrijstaande
woning
590 m²
179,9 m²

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
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professionals om je
een zeer compleet
dienstenaanbod te
kunnen leveren.

Gildestraat 36, Tilburg | E 244.750 KK

Jan Aartestraat 30 | E 230.000 KK

Type object

Type object
Perceeloppervlakte
Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte
Woonoppervlakte

Woonhuis, eengezinswoning,
tussenwoning
135 m²
111,6 m²

Woonhuis, geschakelde woning
119 m²
77 m²

er
e
m
k
e
d
t
n
O

Kijk voor ons
complete aanbod

Vierwindenlaan 62, Tilburg | E 259.500 KK
Type object
Perceeloppervlakte
Woonoppervlakte

Woonhuis, eengezinswoning,
hoekwoning
159 m²
118 m²

www.viapaulmakelaardij.nl

Denk bijvoorbeeld
aan hypotheekadvies, interieurstyling,
woningfotografie en
taxaties.

via

Paul
MAKELAARDIJ

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