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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 26 januari.
De deadline voor kopij en advertenties is op 2 januari.
Carla Segers

Beewee

Eelke Guldenaar

Tekst

Column

Tekst

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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Oud frituurvet voor een dinertje

Fotografie: Ans Beerens

Wie zijn de drijvende, fotograferende en schrijvende krachten
achter deze wijkkrant? Dit keer krijgen we een rondleiding
langs de kunst in het huis en de tuin van Toon van Kaam.
Dit stuk had pagina’s lang kunnen zijn. Toon is voor mij net een
wandelend verhalenboek. Ik kan er uren in ‘bladeren’.
Maar helaas mocht ik maar 500 woorden schrijven van onze strenge
redacteur dus bij deze een kleine compilatie van een gezellig en boeiend
gesprek over een paar van de interesses en liefdes van Toon.

In de vorige wijkkrant vertelde Johan van cafetaria ‘De Smulhoek’ in de Mechtildisstraat over zijn plan het geld dat hij krijgt
voor zijn oude frituurvet of -olie aan een goed doel te geven.
Wijkbewoners werd gevraagd hun oude frituurvet of -olie bij hem te brengen
zodat ook dat mee kan naar het recyclebedrijf dat er biobrandstof van maakt.
Er wordt flink gehoor aan gegeven, vertelt Johan. En daar is hij blij mee.
Want hoe meer vet hij verzamelt, hoe meer geld er in het potje komt.
“Als het zo doorgaat, zit ik eind van het jaar zeker over de 100 euro.”

Dinsdag 15 januari
En inmiddels is ook duidelijk waar het geld naartoe gaat. Op 15 januari wordt
er in Wijkcentrum Koningshaven een diner met entertainment georganiseerd
voor diegenen in de wijk die het wat minder hebben. De mensen die voor deze
happening worden uitgenodigd, zijn in beeld bij Annie van Heerebeek, lid van
de wijkraad, die daarvoor o.a. contact heeft met pastor Van den Boom van de
Broekhovense kerk. Het geld dat hiervoor nodig is zal, naast de bijdrage van
Johan, komen van de wijkraad en een bijdrage van cateraar De Wever.

Allemaal aan de friet!
Dus: allemaal aan de friet de komende tijd. Want hoe meer oud vet Johan
verzamelt, hoe grootser er uitgepakt kan worden op 15 januari.
En mocht je iemand kennen die in de wijk woont en die past in de doelgroep
of pas je zelf in de doelgroep, dan kun je contact opnemen met wijkraad
Koningshaven via https://wijkraad.koningshaven.eu of met de wijkkrant,
wijkkrant@koningshaven.eu.

Maak je eigen Stop Motion Films!
Nooit van gehoord? Zoek het ‘ns op met Google!
Alle kinderen van groep 5 tot 8 zijn donderdag 8 november van 15.30 tot 18.00
van harte welkom in Wijkcentrum Koningshaven aan de Kruisvaardersstraat.

Schrijf je snel in, want vol = vol!
De liefde voor kunst
Toon en zijn vrouw Fanny zijn dol op kunst. Sinds ze in 1986 naar
Tilburg zijn verhuisd, hebben ze een aantal werken verzameld van
diverse kunstenaars in allerlei stijlen. De gemene deler is dat achter
elk werk een verhaal zit. Zo staan in de tuin twee beelden die door een
bevriende kunstenaar gemaakt zijn in opdracht van Toon en Fanny.
Een van de beelden laat een zwerm vogels zien. Uitgevoerd in brons op
staven van flexibel staal zodat ze meetrillen met de wind. ‘Elke vogel in
het beeld is anders, vliegt anders. Maar ze trekken wel samen op.
Dit is een thema dat ons aanspreekt’ vertelt Toon.

Mail je naam, klas en school naar willemvandevoort@contourdetwern.nl
Neem voor meer informatie contact op met Willem: 06 25178472

De liefde voor fotografie
Voor de wijkkrant maakt Toon foto’s. Waar komt die liefde vandaan?
‘Ik fotografeer al vanaf de middelbare school. Ik denk dat ik de liefde
heb overgenomen van mijn moeder. Zij was ook altijd aan het fotograferen. Ik had zelfs een eigen doka.’ Onze collega José heeft in de vorige
krant gevraagd wat jouw favoriete plek is om te fotograferen.
‘In Tilburg is dat de Piushaven, maar de mooiste plek waar ik foto’s
heb gemaakt was van de Turkana, een nomadenvolk in het noorden van
Kenia. Mijn organisatie MIVA ondersteunde daar een aantal projecten
met transport. Eerder was ik daar werkzaam in een project met
Parkingboys. Dat zijn jongens van de straat die mensen helpen bij het
parkeren van hun auto.’
De liefde voor de mens
Met het verhaal over de Parkingboys snijden we nog een grote liefde
van Toon aan: De liefde voor de ander. Gedurende zijn leven spelen
ontwikkelings- en vrijwilligerswerk een grote rol. Een paar voorbeelden:
Toon is na zijn studie les gaan geven via de missionarissen van Mill Hill
(Rooi Pannen) in Kameroen aan een middelbare school, schrijft voor de
Zelfkrant, fotografeert voor deze krant en geeft taalles aan mensen die
nieuw in Nederland zijn. Aan dat laatste beleeft hij wekelijks plezier
door met zijn student in de bibliotheek te gaan zitten lezen.
‘Mooi om de vooruitgang en de inzet te zien!’.
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 zou graag van Toon van Gisbergen willen weten welke keuzes hij
heeft gemaakt in zijn illustratiewerk. Voor welke dilemma’s heeft hij
gestaan om tot het werk te komen wat hij nu maakt?’.

Tel: 013 762 06 20
www.kinderstadtilburg.nl/pantarhei
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Verbouwing buurthuis Jeruzalem
in volle gang
Het kan je niet zijn ontgaan: buurthuis Jeruzalem wordt
verbouwd. Het oude pand was niet meer up-to-date en wordt
nu in samenspraak met bewoners omgetoverd tot een buurthuis
waar nog veel meer buurtgenoten moeten kunnen genieten van
activiteiten. Buurtbewoner Miranda Winter: “Het nieuwe
buurthuis wordt een afspiegeling van de hele wijk.”

ANWB AutoMaatje Tilburg van start
Op 25 september gaf wethouder Oscar Dusschooten het
startschot voor ANWB AutoMaatje, een project van de ANWB,
gemeente Tilburg, KBO Kring Tilburg en ContourdeTwern.
Het idee? Vrijwilligers van ANWB AutoMaatje vervoeren met
hun eigen auto minder mobiele mensen, om bijvoorbeeld naar
de dokter of fysiotherapeut te kunnen. Maar je schakelt ANWB
AutoMaatje ook gewoon in voor leuke uitjes: koffie drinken in
de stad, of een vriendin bezoeken.
Weer meedoen in de maatschappij
Coördinator Pascalle van Poppel: “Nederland telt ruim vier miljoen ouderen.
Een kwart daarvan voelt zich weleens
eenzaam. Dat komt vooral omdat ze
minder mobiel zijn. Ook in Tilburg
raken steeds meer mensen geïsoleerd
van de buitenwereld omdat hun mogelijkheden om naar buiten te gaan, bijvoorbeeld door leeftijd of gezondheid,
steeds beperkter worden.
Met ANWB AutoMaatje kunnen zij –
tegen een kleine onkostenvergoeding –
Foto: Marij Raijmakers
weer meedoen in de maatschappij.

Eerste rit door wethouder Dusschooten
Wethouder Dusschooten en de eerst geregistreerde AutoMaatje-deelnemer
maakten tijdens de officiële aftrap de eerste AutoMaatje-rit, van het huis van
de deelnemer naar wijkcentrum Heyhoef. “In het wijkcentrum zijn vervolgens
de eerste vrijwilligers- en deelnemerspassen overhandigd, waarna we
AutoMaatje hebben verwelkomd met
koffie en taart”, zegt Pascalle.

Meer informatie & meedoen
Wil je meer informatie over ANWB
AutoMaatje of meedoen als vrijwilliger
of deelnemer? Mail naar
automaatje@contourdetwern.nl
of bel 013 762 06 40.

Foto: Marij Raijmakers

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

Afspiegeling van de buurt
Buurtbewoners die met architecten
rond de tafel zitten, input vanuit de
wijk die tot op de kleinste details wordt
meegenomen: het proces rondom
de verbouwing van Jeruzalem is niet
standaard. Sociaal werker Jacoline Pijl:
“We hebben tegen de gemeente – van
wie het gebouw is – gezegd dat ze
buurtbewoners moesten betrekken bij
de verbouwing. Het buurthuis is van
hen, niet van ContourdeTwern.” Jeruzalem-bewoner Miranda Winter haakt
aan: “Binnen de projectgroep zijn vele
smaken en stijlen vertegenwoordigd.
Het is echt een afspiegeling van de
buurt, heel leuk. Tijdens buurtavonden
mochten bewoners ideeën op geeltjes
schrijven, welke we vervolgens
meenamen naar de tekentafelsessies
bij de architect. Zo wordt het nóg meer
een buurthuis van ons allemaal.”

vlnr: Miranda, Jacoline en Harry

De ziel van Jeruzalem
Ook trotse en actieve buurtbewoner Harry Simmers is betrokken bij het
verbouwingsproces. “De toekomst van het buurthuis op deze locatie was lange
tijd onzeker. Toen ik hoorde dat we hier mochten blijven, was ik heel blij.
Het gebouw staat hier al zeventig jaar, het is de ziel van Jeruzalem.
En je ziet het altijd als je de wijk in- en uitrijdt: het ligt aan de meest
gebruikte toegangsweg voor auto’s.”

Modern en toch authentiek
Hoe buurthuis Jeruzalem er precies
gaat uitzien, is nog even spannend.
Maar dat het prachtig wordt, staat
volgens Jacoline, Miranda en Harry
vast. Miranda: “In het bijgebouw
blijven alle authentieke elementen
behouden, waaronder de mooie visgraatvloer en het podium.” In de rest
van het pand gaat alles op de schop.
Harry: “Het eerste wat je straks ziet
als je binnenkomt, is de ontmoetingsruimte. Een deel van de binnenmuren gaat
plat, zodat het een open ruimte wordt. Ook komt de trap op een andere plek.”

Bitterballen op de binnenplaats
Niet alleen het uiterlijk van het buurthuis verandert; ook het activiteitenaanbod
wordt aangepast. Jacoline: “Er was een wens om vaker samen te eten.
Daarom hebben we een nieuwe, professionele keuken laten inbouwen.”
Harry lacht: “Van de brandweer mochten we onze oude keuken niet eens meer
gebruiken. Stonden we op de binnenplaats bitterballen te frituren.” Ook hoopt
de werkgroep een nieuwe groep bewoners naar het buurthuis te trekken door
het opstarten van onder andere muziekactiviteiten en een buurtbios.
Jacoline: “Het buurthuis is nu al meer dan ooit van de buurt. We kunnen niet
wachten tot we van start kunnen in het vernieuwde Jeruzalem!”

Doe mee!
Heb je ideeën over buurthuis
Jeruzalem? Of wil je aansluiten bij
de werkgroep? Neem contact op met
sociaal werker Jacoline Pijl,
via jacolinepijl@contourdetwern.nl
of 06 - 129 36 859.
De verbouwing van buurthuis
Jeruzalem is naar verwachting
medio februari 2019 afgerond.
Tot die tijd kun je terecht in
omliggende wijkcentra
(Koningshaven, Nieuwe Stede) of in
de Parel (Beemsterstraat 2).
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Tekst: Anne-Marie van der Gouw
Fotografie: Freddie de Roeck

Tilburg stao bekènd as Tèkstielstad èn as Wolstad.
In de hôogtijdaoge van de tèkstiel ha de stad te nòstenbaaj
sistig tèkstielfebrieke.

Veel heb ik geprobeerd om van mijn neurotische nagelbijten af
te komen, maar vieze smaakjes leerde ik waarderen, en met om
elke vingertop een pleister kon ik nauwelijks meer iets doen.

Mar in Tilburg waare nòg veul mir febrieke, zôoas schoenfebrieke,
lèèrlôojeraajen èn plôoteraaje. Plôoteraaje zèn bedrèèven die de haore van
de vèlle afschrobbere. Dur de Tilburgers wiere ze al gaaw vèllekesblôoteraaje genoemd. Wèèdèùt de miste van al die febrieke èn bedrèève stonden in
gewoone woonwèèke. De gedaachte hieraachter waar dè de febrieke zo dichtenbij as moogelek is bè de wooninge van de febrieksmeense moeste staon.
Dè bròcht bespaoring van rèèskòsten èn rèèstèèd op durdètter veul minder op
èn neer gerèttereerd hoefde te wòrre.
Int begien van de twintigste euw tèlde Tilburg virtien schoenfebrieke, vèftien
lèèrlôojeraaje en vèèf vèllekesblôoteraaje.

Ik schaamde me voor mijn handen en weet nog hoe confronterend het was
mezelf al kluivend aan mijn vingers op een groepsfoto te zien. Zielsgelukkig
was ik dan ook toen ik voor het eerst met prachtige, onbijtbare, nagels buitenkwam bij Anita’s nagelsalon op Piushaven 27.

Maar er wordt ook veel gelachen!
Toen rond de millenniumwisseling de acrylnagels overwaaiden vanuit Amerika
naar Nederland wist Anita Tokdas-Laros het meteen; ze gaf haar baan bij een
tankstation op en schoolde zich om. “Ik wilde altijd al zelfstandig werken,
maar wél met mensen,” zegt ze in haar gezellige salon.
“Na mijn opleiding bij 10 for Nails, startte ik mijn eigen bedrijf.
Aanvankelijk aan huis, maar sinds drie jaar zit ik hier. Een heel fijne locatie!”
De troetelnaom vur de Tilburger is “De Krèùkezèèker” èn dèwwe ammòl Krèùke
zèn, daorop zèn we verèkkes frêet. Et zinnebild vur de Tilburger is netuurlek et
bild van de Krèùkezèèker. Lòt naaw et mènneke dè moodèl stond vur dè bildje
himmòl nie op en tèkstielfebriek wèèreke mar op en schoenfebriek. Hij waar
schoenlapper bè schoenfebriek Nard de Bèèr in de Gurkestraot.
Dus ons wèèreldberoemd Krèùkezèèkersbildje is eigelek ginnen èchte
Krèùkezèèker, mar hôogèùt ene voetegetèùgpisser. Dè ha Ruud Vreeman, onze
börger van 2004 tòt 2010, wèl geweete gehad wille hèbbe.
Ok in onze wèèk stond êen lèèrlôojeraaj: Chroomlèèrfebriek De Hinde.
Dè chroom zörregde dervêur dè de vèllekes zòft èn soepel wiere. Dè waar
nôodeg omdèsse daor glassees èn Dötse leederhooze van moeste maoke.
De Hinde impòrteerde ok “Poow de Suuwèède”. “Poow de Suuwèède” is Fraans
meej haor vur “Peau de Suède”. Et lèèrfebriek wier in 1921 opgericht dur de
heere Van Dèlft èn Van der Eerden. Et bedrèèfskomplèks groejde gestaojeg
daor tusse de Poepersteeg, de Kwètteriestraot, de Oeverstraot èn de Hoogtedwarsstraot. De hoofdintreej vant febriek laag òn den Bisschòp Zwijsenstraot.
Tòt 1975. Toen waare ze ötgetoerlezjoerd meej hil et gedoe.
De febrieksgebaawe wiere gesloopt. Die moeste plòts maole vur en woonwèèk.
Mar hoe schaajtet naaw meej de Poepersteeg? De Poepersteeg waar in de tèèd
van De Hinde gin plèk om frêet op te gaon. Et waar bepòlt nie et schonste
steegske in de schonste stad vant laand. Òn zwirskaante zaagde ammòl etzèlfde: êene grôote schuddekul. Lings de groezelege aachtergeevel van De Hinde,
vurzien van vèntielatoore die geduuregte smèrrege blaok de locht inblieze.
Rèchs en zwarte völlekesstòrtplòts meej alderhaande afval. De kliekoopliesie
hatter zen haande vol meej, meej diejen broelie. De bestraoting bestond öt hier
èn daor wè nirgekwakt grèùs dè geklutst waar meej stukke glas. Schandaoleg.
Mar de grotste schandaole spulde zenèège aaf in en paor keduukeleke
wèèvershöskes ont ènd van de steeg. Doar bròchte haonege plèkjaonese de
naacht deur in gezèlschap van opgedirkte hòllewaaje meej sjaanskouse. Die
deeje daor dan persies die dingen die de pestoor èn hullieje vadder verboje
hadde.
Toen in 1975 De Hinde öt et straotbild verdwêen, verdwêen ok de Poepersteeg.
Zoodoende proomooveerde de straot in êen klap van döstere steeg nòr een
praacht van een woonstraot. Van Poepersteeg nòr Hoogtestraot zogezeej.

Acryl, gellak en meer
“Toen ik vijftien jaar geleden als nagelstyliste begon, wilden klanten voornamelijk de French manicure, maar sinds de introductie van de gellak, die tot een
maand mooi blijft, kiezen veel vrouwen daarvoor, met of zonder versteviging
van acryl.” Anita wijst op voorbeeldnagels in tientallen kleuren. “En natuurlijk
kan alles ook met glitters en andere versieringen.” Sinds een paar jaar heeft ze
zich ook gespecialiseerd in wimper-, wenkbrauw- en schoonheidsbehandelingen. “En ik ga me verdiepen in body waxen,” zegt Anita. “Ik heb er zin in!”

Maatschappelijk werk
Anita is zelf een open boek, en daardoor voel je je snel op je gemak bij haar.
Veel vrouwen komen daarom niet alleen voor mooie nagels, maar ook voor
haar luisterend oor. Een gellakbehandeling duurt ongeveer 45 minuten,
acrylnagels plus gellak anderhalf uur. Heel wat tijd dus om je hart te luchten.
Anita: “De meest uiteenlopende intieme verhalen komen hier dagelijks over
tafel: scheidingen, nieuwe liefdes, buitenechtelijke relaties, ziektes, dood en
verdriet.” Anita wijst op dozen met tissues: “Die heb ik altijd klaarstaan. Uit
voorzorg.“ “Je bent dus tevens maatschappelijk werkster,” opper ik.
“Inderdaad,” schaterlacht Anita, “ik zal mijn tarief verhogen!”

Plashulp
“Het contact met mensen vind ik het leukst,” zegt ze, “maar er zijn grenzen.”
Ik kijk haar vragend aan. Lachend vertelt ze over een oudere dame die tijdens
een gellakbehandeling ongelooflijk moest plassen. “Haar nagels waren nog niet
droog, en ze kon het nauwelijks ophouden. Ik heb haar op de wc moeten helpen haar panty en onderbroek omlaag te doen. En ook weer omhoog!” Ik gier
het uit: “Je kunt dus ook zo de bejaardenzorg in!”

Mooier en ontspannen
“Waar put je de meeste voldoening uit?” wil ik tot slot weten.
Anita: “Handen zijn erg gevoelig, en door de aanraking hoor ik vaak van
vrouwen dat ze hier niet alleen mooier naar buiten gaan, maar ook tot rust zijn
gekomen. Dat vind ik een groot compliment.”
Ondertussen zijn mijn nagels weer mooi bijgewerkt, en kan ik volledig
ontspannen naar huis om dit interview uit te werken.

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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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 het nou eigenlijk betekent. Je straatnaam. 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.
Dit keer wandelen we in een uurtje door Nederland.
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Een groen dak - Hoe doede dè?

Tekst: Eelke Guldenaar

Foto: Toon van Kaam

Sommige mensen kunnen, maken of hebben 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 Groendak.
Anneke en Merte Buursink, buurvrouwen én moeder en dochter zijn de trotse
eigenaars van verscheidene groendaken op hun percelen.
We gingen bij Merte op de koffie om hier het fijne van te weten.

Fruit
Loop vanaf de Ringbaan Oost de Caspar Houbenstraat in. De eerste afslag
naar rechts brengt je in de Betuwe. Dat gebied in Gelderland staat bekend om
haar fruitteelt. De vruchtbare grond tussen de rivieren levert ons de heerlijkste
appels, peren en kersen op. Aan het eind van de straat slaan we linksaf om in
het Maasland terecht te komen. Dit gebied volgt de stroom van de Maas. Dat
betekent dat een deel ervan in België ligt. Daarna via Limburg (Maastricht) en
Brabant (Maaskantje) richting zee. Maasland loopt overigens niet helemaal tot
aan de kust, maar daarover lees je hieronder meer.

Tukkers
Via één van de poortjes (de Biesbosch of Altena) aan de rechterkant sluipen
we naar een van de oudste hoogheemraadschappen van ons land: Schieland.
Een stuk land met hoge dijken en diepe gronden tussen Rotterdam en Gouda.
We volgen Schieland linksaf. Aan het eind gaan we linksaf richting Twente. Het
land van de Tukkers in het oosten van Overijssel, tegen Duitsland aan. Luister
je goed naar de inwoners van dit gebied, dan hoor je de Duitse invloed in hun
dialect.

Amstel
Twente is een fikse wandeling waard. Bijna aan het eind slaan we rechtsaf in
de richting van Beijerland. Beijerland is een stukje Nederland in Zuid-Holland.
Eigenlijk ligt het in het verlengde van Maasland, al zou je dat niet denken
tijdens deze wandeling. Na een leuk stukje Beijerland komen we in Amstelland. Als je moest raden, zou je dan zeggen dat het gebied zich rond de Amstel
ophoudt? Dat is een goede gis. Onze hoofdstad Amsterdam behoort strikt
genomen tot dit gebied. In werkelijkheid wordt Amsterdam echter nooit tot
Amstelland gerekend.

Wateroverlast
Het idee voor een Groendak ontstond in 2015. Vanwege hevige regenval
raakte het riool overbelast. Een Groendak biedt hiervoor een goede oplossing.
De basis hiervoor bestaat uit drainageplaten die zich het best laten
omschrijven als eierdozen.Deze kunnen 60 liter water per vierkante meter
vasthouden waardoor er bij een forse regenbui minder beroep op het riool
wordt gedaan. Helaas bleek het een behoorlijk dure aangelegenheid te zijn
waardoor het idee voor een tijdje in de kast verdween.

Subsidie
Toen de gemeente in 2017 aankondigde subsidies beschikbaar te stellen
voor Groendaken werd het ineens wel haalbaar. Het is mogelijk om zelf een
Groendak aan te leggen maar om subsidie te krijgen dient dit gedaan te
worden door een gespecialiseerd bedrijf. In de zomer werden de daken door
zo’n bedrijf aangelegd.

Dakconstructie

IJstijd
Hierna op een drafje een aantal meters over de Havendijk om via de eerste
straat links op de Veluwe terecht te komen. Een prachtig stuk natuur in
Gelderland. We blijven er niet lang, want aan onze rechterhand kunnen we
Gooiland betreden. Een prachtig gebied in het zuiden van Noord Holland waar
welgestelden uit de entertainmentwereld wonen.
We slaan ook daar direct rechtsaf voor het volgende gebied: Salland.
Een deel van Overijssel dat gevormd is tijdens een van de ijstijden.

Polders
Linksaf met een hinkstapsprong over de Havendijk naar de Betuwe terug.
Aan de rechterkant liggen twee polders uit de rijke Nederlandse
geschiedenis van de gemalen en molens. Schermer en Beemster waren ooit
water, maar door ingenieurs met molens drooggepompt. We steken Caspar
Houben over en nemen daarna de eerste straat links. Nu zijn we in het
Westland. Het Westland staat vooral bekend om de glazen kassen.
‘s Avonds geeft het gebied een oranje gloed af in de lucht. Niet heel oud of
uit een ijstijd, maar wel mooi om te zien.

Kliffen
De eerstvolgende afslag links brengt ons in Gaasterland. Hier in het zuidwesten
van Friesland kun je genieten van kliffen. Echt? Ja echt, kliffen in Nederland.
Opgestuwd keileem uit een van de ijstijden.
Aan het eind van Gaasterland begroeten we opnieuw Caspar Houben.
Hebben we ze nu allemaal gehad dan? Nee hoor. We kunnen ook nog een
stukje Meijerijbaan meepakken en als we er echt genoeg van hebben nemen
we de auto via de Kempenbaan de stad uit. Lekker de natuur in!

Eerst werd gekeken of de dakconstructies sterk genoeg waren om het gewicht,
van voornamelijk het water dat wordt opgevangen en vastgehouden, te
kunnen dragen. De modernere daken vanaf de 70’er jaren zijn hiervoor
geschikt, oudere daken worden bekleed met een lichtere variant met een
kleinere waterbuffer. Eerst wordt er een worteldoek over het dak gelegd die
het dak moet beschermen tegen, u raadt het al, de wortels van de plantjes.
Daarna worden de eerdergenoemde drainageplaten geplaatst waarop de
matten met vetplanten, worden uitgerold.
Met een mooie naam is nu het Sedumtapijt geplaatst.

Voordelen
Al die moeite voor die ene extra heftige regenbui? Niet helemaal, een
Groendak zorgt ook voor extra isolatie van je huis, geen overbodige luxe
afgelopen onbeschaafd hete zomer. Ook veel broodnodige hommels en bijen
hebben het tegenwoordig prima naar hun zin op de daken van de Buursinkjes.
En niet te vergeten: vooral in de lente is het is een prachtig gezicht.
Dan staan de bloemetjes in de plantjes en is het een zee van kleur.
Maar ook nu is het een zeer aangenaam uitzicht van bovenaf, wat eigenlijk
welkom is vanuit iedere slaapkamer.

Gratis zwemmen of schaatsen!
Wijkraad Koningshaven heeft samen met het Sportbedrijf
Tilburg voor de basisschoolkinderen in de wijk Koningshaven
een sportieve actie voor in de kerstvakantie.
Elk kind in de basisschoolleeftijd krijgt gratis toegang om 1 keer te gaan
schaatsen op de Ireen Wüst ijsbaan of 1 keer te gaan zwemmen in
recreatiebad Stappegoor.
Kinderen die op de basisscholen Fatima, Phanta Rei en Pendula zitten krijgen in
de week voor de kerstvakantie een toegangsformulier via school.
Woon je wel in onze wijk, maar zit je ergens anders op school, haal dan op
maandag 17 of dinsdag 18 december 2018 tussen 18.00 en 20.00 uur een
gratis toegangsformulier op bij Wijkcentrum Koningshaven.

23e jaargang

van Aa tot Be

nummer 4
Tekst: Erik Bienefelt
Foto: Hans van Dongen

Aangezien ik met mijn auto de laatste tijd alleen nog in plaatsen
als Aadorp, Aalst en Beesd verzeild raak, leek het me verstandig
een nieuw navigatiesysteem aan te schaffen.
Ik zocht een geschikte winkel en adres, en werd geleid naar de AaBe-fabriek.
Logisch, want dit winkelcentrum, - laten we het punt ‘B’ noemen -, bevindt zich
zeer dichtbij punt ‘A’, mijn huis. Ik parkeerde mijn bolide vlakbij wat ooit de
ingang van ‘De Koninklijke AaBe wollenstoffen en wollendekenfabrieken’ was.
Onderaan de trap van het gebouw, -waarvan de letters A.B. staan voor Adolf
van den Bergh, de Leidse fabrikant die het gebouw liet bouwen-, stond een oud
mannetje. “Mijn leven lang heb ik hier gewerkt”, zei hij, wijzend naar de deur.
“Het waren A.B.-tijden; …armoedig en bar”.
Hij hoestte, ging op de trap zitten, en vervolgde: “Mijn vader, moeder,
grootvader… allemaal hebben ze hier moeten ploeteren.
Je lot was al in de wieg voorbestemd: de Aabee-fabriek. Je wist niet beter.”
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Aan tafel bij Marion en Ivo
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Tekst: Fred Verhagen
Fotografie: Hans van Dongen

Vanuit 10 hoog in het appartementencomplex De Haven
meester, aan tafel bij het koppel: Ivo (57) en Marion (50)
Sinds de opening (december 2013) wonen zij met veel plezier in dit flatgebouw
aan ‘D’n Ophef’. Het uitzicht vanuit deze hoogte is fenomenaal.

Wat eten we vanavond?
Bij aankomst blijkt dat het stel al één dag eerder heeft gekookt: spaghetti met
verse ingrediënten. Ze koken meestal voor meerdere dagen. Soms zelfs wel
6 porties tegelijk. Ze hebben een druk leven en werken beiden in de zorg als
inkoper en medewerkster P&O.

Wat koken jullie graag?
“Eenpansgerechten, waarbij we vooral vers en gezond willen koken zijn onze
specialiteit. We maken er altijd weer iets bijzonders van door er een ‘eigen
touch’ aan te geven. Dat kan ook met de verse kruiden die we gebruiken”.
Marion houdt ook van salades, vooral in de zomer. ‘Lekker, snel en gezond’.

“Net als iedereen ging ik naar de lagere school. Daar leerden we het alfabet.
Een hele hoop letters, maar we hoefden van de meester alleen de twee belangrijkste te kennen: de ‘A’ en de ‘B’. Die stonden niet voor niets vooraan!
De meer belezen kinderen hadden het over “AaBee, Noot, Mies”, maar dat
waren de uitslovers.

Waar kan ik jullie voor wakker maken?
Garnalencocktail is Ivo zijn favoriet. Dat doet hem herinneren aan het kerstmenu van vroeger. Marion benoemt ‘op grootmoeders wijze bereid stoofvlees’
en dat komt met name omdat ze dit niet zelf maakt. Het kost haar te veel tijd.
Ze bestelt het vooral als ze uit eten gaat als dit op het menu staat. Wanneer ze
thuis koken wordt de stoomoven vaker gebruikt voor vis.

Welk gerecht typeert jullie het beste?
De meester gaf niet alleen les. Nee, hij schreef ook boeken als ‘Wie A zegt,
moet ook AaBe zeggen’ en ‘Alles over analfabetisme, van A tot B’.
Volgens critici was dit laatste werk onvolledig.
Maar ‘critici’ kwamen in het woordenboek van de meester niet voor.

“Dat moet een Hollands gerecht zijn, maar het is moeilijk kiezen. Vis is wel
kenmerkend voor ons als stel. Daarom wonen we misschien ook wel aan het
water. We nemen ook veel tijd voor onze beide moeders, zoals de komende
week als we weer gezamenlijk naar de Efteling gaan”.

Zwemlessen gaf de meester ook. Maar omdat ‘zwemmen’ met een ‘z’ begon,
werd het niet belangrijk geacht dat je ook daadwerkelijk moest leren zwemmen. Het A- en B-diploma waren onnodig. Wanneer je gevraagd werd om in de
Piushaven te springen, en je was zo wijs om te weigeren, kreeg je als beloning
je AaBe-diploma!

Wat heb je moeten leren eten?
Wat heb je moeten leren waarderen aan onze wijk?

Het werk in de fabriek was zwaar. Gevaarlijk ook. Ik weet nog goed dat een
maat van me in de fabriek vast kwam te zitten, met z’n arm, in één van de
machines. Schreeuwen van de pijn natuurlijk! “Aaaaaaaahh!”, kermde hij,
“Aa-aaahhhh!”
Dit was natuurlijk tegen het zere been van de ploegbaas. “Als je al zo
brutaal bent om je pijn uit te schreeuwen, roep dan niet “Aaaaaaaahh!!”,
maar: “Aaaaaaaah-Beeee!!”. Da’s wel zo bevorderlijk voor de arbeidsmoraal.”
De dokter werd met spoed opgetrommeld. Pas na een uitgebreide behandeling
van de baas, met zijn zere been, wendde de dokter zich tot mijn maat,
die halfdood lag te bloeden. De dokter vroeg hem zijn tong uit te steken,
en gebood: “Zeg ns Aaa-bee?!”
Dit waren gelijk ook diens laatste woorden, zou de pastoor bij de begrafenis
opmerken, voordat hij het Abé Maria inzette.”
Het oude mannetje zweeg abrupt.
“Tjongejonge, wat een ellende allemaal”, mompelde ik.
“Is dat echt allemaal zo gegaan?” Het oude mannetje begon te grijnzen.
“Nee, joh. Alles is gelogen.”
Lachend: “Ik heb hier nooit hoeven werken.
Ik ben rijk geworden met de handel in navigatiesystemen.”
“Is dan écht alles gelogen?”, vroeg ik hem.
“Alles! …van A tot B…”

Ivo zegt dat hij alles lust, een makkelijke eter. Marion was een moeilijke
eetster. Zij moest in het verleden eerst haar bord leeg eten voor ze van tafel
mocht. Toen ze op zichzelf ging wonen heeft ze meer gevarieerd leren eten.
Vanuit de wijk heeft het stel niks moeten leren waarderen. Ivo en Marion
hebben bewust gekozen voor De Havenmeester met een groot balkon en mooi
uitzicht. En ook omdat het onderhoudsvrij is

Wat verbindt jullie aan onze wijk.
Wat vinden jullie ‘lekker’ aan de wijk?
We wonen dicht bij het centrum maar toch rustig en genieten van alles wat er
aan de Piushaven gebeurt.

Welke smaak zou er in onze wijk nog kunnen verbeteren?
Ivo zegt: “Het razen van het verkeer, de manier waarop ze over ‘D’n Ophef’
crossen en bijna de obers van de terrassen omverrijden. Vreemd dat er niks
aan gedaan wordt.” En bij de AaBe-fabriek is een gevaarlijk kruispunt waar ze
al verschillende ongelukken hebben gezien.

Heb je nog een lekker toetje
als uitsmijter?
Als we gegeten hebben, gaan we
vaker naar beneden om zelf een
terrasje te nemen of een ijsje bij
‘Porto’. En daarna kruipend naar
huis als het moet om te genieten
van de fantastische wolken die
voorbijdrijven. Het is relaxt
wonen op deze hoogte

Fred is op zoek naar
wie hij
buurt‑bewoners bij
f Hans
samen met fotograa
mag aanschuiven.
komen
Mogen Fred en Hans
n een
mee-eten? Stuur da
ctie van
mailtje naar de reda
de Wijkkrant.
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Van de straat geplukt (1)

nummer 4
Tekst: Janske Verhulst
Fotografie: Ans Beerens
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Nieuwe wijkbewoners

Tekst: Janske Verhulst
Fotografie: Jan Nieuwstad

Al zolang ik hier woon weet ik niet beter dat het een mysterieus
gebouw was. Het zag er verlaten uit. De deuren waren
dichtgetimmerd, een muurtje waarachter straatvuil en onkruid
woekerde. Wat was dat voor een pand in de Merodestraat?
Enige navraag leerde me dat dit lang, lang geleden de werkplaats van de TBV
was. En menigeen weet me nog te vertellen dat er een tijdje een slager Haans
zat. Maar dat is allemaal verleden tijd want in korte tijd zijn op dezelfde plek
4 spiksplinternieuwe huizen verrezen. John en Saida wonen met hun dochtertje
Isra in het meest linkse huis van de vier woningen in de Merodestraat.

In de Hoevenseweg lopen we Erwin en Hilde tegemoet. Ze hebben net
gesnuffeld bij La Poubelle. “En? hebben jullie iets gevonden?”
“Ja, zeker wel,” zegt Erwin, “Een koekoeksklok. Nu is het thuis helemaal af.”
Het huis van Erwin en Hilde is namelijk helemaal in oud-Hollandse stijl.

‘We werken niet voor ons huis’

Op de buitenplaats van La Poubelle treffen we Kiek. Zij is op zoek naar een
fiets voor in Amsterdam. Kiek studeert in Den Bosch sociaal pedagogische
hulpverlening en loopt in Amsterdam stage. Dan is het wel handig om daar
allebei een fiets te hebben. Dit lijken me toch wel echt opknappertjes….
Succes Kiek!

Wanneer is de eerste steen gelegd? “Haha,” zegt Saida, “stenen zijn er niet
aan te pas gekomen. Dat zijn allemaal strips.” “Ja”, vult John aan. “Dit is het
nieuwe bouwen. De muren zijn van een heel dik isolatiemateriaal met een soort
gips erop en daar weer een soort van lijmlaag erover. Alles komt uit de fabriek.
Ze bouwen een huis voor 60 jaar.” Het heeft allemaal iets langer geduurd dan
gepland. De sloop is begonnen in juli en zou in december klaar zijn.
Maar dat is toch eind april geworden. Voor John en Saida wel lastig want ze
hadden hun huis al verkocht en moesten eruit. Ze hebben tijdelijk even bij de
moeder van John gewoond. Er waren drie soorten huizen waar ze uit konden
kiezen bij de bouw: Standaard, Nul op de meter en Nul op de meter Ready.
Zij hebben gekozen voor standaard. Het huis is natuurlijk wel super geïsoleerd
met vloerverwarming en triple glas. Maar het staat allemaal nog in de kinderschoenen, dus John en Saida hadden daar niet zoveel vertrouwen in.
Zij hebben als enige gekozen voor een ketel. En geen zonnepanelen.
Ook de optie voor een uitbouw hebben ze niet gekozen. “Wij denken gewoon.
We werken niet voor ons huis. We willen genieten van het leven.”

Ravelijn is wel het leukste
En dat doen ze ook. Want ze zijn superblij met hun huis. Heerlijk dat alles
nieuw en schoon is. De ligging is ideaal. Op loopafstand van de stad en
uitvalswegen, de Jumbo, het park met de speeltuin. Met de buurt en de
buurtbewoners en de andere nieuwe huiseigenaren hebben ze ook een goed
contact. Ze zijn vooral heel gelukkig met de tuin en de rust en stilte die ze daar
ervaren. “We komen van het Groenewoud. Daar was het ook leuk maar we
zaten aan een drukke verkeersweg. Dan is dit zo heerlijk.”
Isra gaat straks naar de Panta Rhei. Ze maakt al heel wat vriendjes. Net kwam
er al een meisje langs met wie ze wilde gaan spelen. “Ze komt vanavond terug
hoor” zegt ze overtuigd. Isra vindt het wel jammer dat ze is verhuisd want ze
mist haar buurjongetje. Wat vind je het leukste van allemaal? Dat is zonder
twijfel Ravelijn. Aha, ze hebben een jaarkaart van de Efteling. Leuk hoor.
Zo makkelijk als Isra praat, zo is John ook: “Ja, ik ken iedereen hier al hoor.“
”Ja”, zegt Saida lachend: “Ik vind het ook wel gezellig hoor. Maar ik ben wel
iets minder als John. Als hij even iets gaat halen bij de Jumbo is hij na een uur
pas terug. Hij praat met iedereen.”

Hier zijn we getuige van een ontmoeting tussen Van Doremalen en Van de
Bruggen. Zij kennen elkaar van het voetbal. Vroeger was er een vereniging
Hiëronymus. Dat waren twee velden bij de trappisten. Van de Bruggen heeft
bij het trappistenklooster gewerkt. Van Doremalen was maar een kleine
jongen. ”Ik mocht nog niet meevoetballen. Ze hadden geen pupillen.
Ik ging met een kruiwagen bier halen en haalde met een hengel de ballen
uit de sloot.” Van Doremalen en Van de Bruggen hebben allebei in Jeruzalem
gewoond. Van Doremalen nog steeds.

Marina de Jong-van Ierland
Praktijk voor fysiotherapie, bekkenfysiotherapie en oedeemtherapie
013-536 49 44 • www.fysiotilburg.nl
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Peter Faber twipst

Tekst: Anne-Marie van der Gouw
Fotografie: Jan Nieuwstad

Koningshaven herbergt een groot aantal gerenommeerde
artiesten. Voor deze editie van de wijkkrant stap ik in de
Hertogstraat binnen bij zanger, muzikant, tekstschrijver en
entertainer Peter Faber. Nee, geen familie van.
Het is 1988 als Peter Faber (48) vanuit Groningen in Tilburg terechtkomt om
Taal- en Cultuurwetenschappen te gaan studeren. Peter vertelt: “Ik dacht een
bewuste keus te maken, maar achteraf blijkt dat ik gewoon maar wat deed.”
Na zes jaar besloot Peter niet af te studeren, maar zijn liefde voor talen en
cultuur te tonen in zang en muziek.

Accordeon
Ik associeer Peter direct met zijn
accordeon. Toch is hij niet opgegroeid
met dit instrument. Als kind had hij
orgelles en tijdens zijn studententijd
speelde hij keyboard in verschillende
bandjes. Toen vrienden van hem
een smartlappenorkestje oprichtten, bombardeerden ze hem tot hun
accordeonist, want dat leek logisch.
Peter leende een accordeon en concludeerde meteen dat het instrument
moeilijker was dan gedacht. Serieus:
“Ik kon er helemaal niets van! Het
klavier ging dan nog wel, maar die
bassen, en het bewegen van het ding,
en het zingen erbij en dan ook nog
Peter Faber
een dansje doen… Daar moest ik mijn
brein echt in trainen.”
Inmiddels lijkt het schippersklavier van 12 kilo vergroeid met de tengere Peter
en speelt hij enkele keren per week de sterren van de hemel.

nummer 4
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De Piushaven schoon!
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Tekst: Janske Verhulst
Fotografie: Toon van Kaam

Een bureaustoel, acht blikjes, zes plastic flesjes en een
whiskeyfles, een fietsband, een metalen rekje, nepvisjes en
misschien een dode paling. Dat is de opbrengst van een uurtje
meevaren met Max en Ton. Twee natuurliefhebbers met hart
voor de zaak.
Max is tien jaar en zit in groep 6/7 van de Zonnesteen. Hij heeft Ton in de
stadstuinderij geholpen met de varkens en zodoende hebben ze elkaar leren
kennen. Bij het vissen had Max opgemerkt dat er wel heel veel flesjes,
blikjes en plasticjes in het water drijven. En dat is superslecht voor de vissen
en andere dieren. ”Ook de boten hebben daar last van”, vult Ton aan:
“Er kunnen allerlei spullen aan de schroef vast komen te zitten.”
Max en Ton hebben bedacht dat daar wel iets aan gedaan kon worden.
Ze hebben aan de gemeente gevraagd of ze een bootje mochten lenen. Dan
willen Max en Ton de Piushaven wel schoonmaken. En de gemeente vond het
goed. Zestien keer mogen ze een bootje huren. “Wel elektrisch hoor. Want een
benzinemotor is ook veel te vervuilend.”

Twips!
Op de universiteit ontmoette Peter contrabassist Rick Henkelman. Met hem
vormt hij samen met gitarist Henk van Santen het populaire trio Twips!, gespecialiseerd in alle stijlen, als het maar gezellig is. Met Twips! doet hij wat hij het
liefste doet, “twipsen”: spelen tússen en met het publiek. Peter: “We kunnen
ook op een podium staan en mooie muziekjes maken, maar het spannendste
en leukste blijft de interactie met mensen, in het Nederlands, maar ook in het
Engels, Duits, Frans en Spaans.”

Max wordt havenmeester
Dus elke vrijdag mogen Max en Ton een bootje halen bij de bootverhuur en dan
gaan ze met knijpers de haven rondvaren tot het kanaal en dan weer terug.
Maar inmiddels is hun doel aangescherpt. Ze willen niet alleen de rotzooi die
aan de kant of op het water drijft weghalen. Nee, ze willen nu ook de bodem
schoonmaken. Het water is zo helder. Je kunt allerlei rommel zien liggen. Een
groot dekzeil, een boodschappenkarretje, een I-Phone. Dat hebben ze met z’n
tweeën precies in kaart gebracht en dat gaan duikers van duikvereniging The
Blue Shark omhooghalen. Vrijwilligers aan de kant komen meehelpen. En dan
zal ook de TV er zijn. Max voor Max.
Max en Ton hebben ook een voorstel aan Rijkswaterstaat. Ze willen namelijk
de kanten van het kanaal ook wel voor hen schoonmaken. Dit in ruil voor geld.
Dat kan dan in een fonds gestoken worden om de opleiding van Max te bekostigen.” Wat wil je dan worden Max?”. Max wil Saskia, de havenmeester opvolgen.

Peter Faber met de jongens van Twips!
Internationaal
In 2007 speelde Twips! met enige regelmaat op Schiphol om stress onder
reizigers te reduceren. Een Brit was direct onder de indruk en nodigde hen
uit in Engeland op zijn bruiloft te komen spelen. Peter lacht: “En in oktober,
11 jaar na dato, mogen we optreden op het huwelijksfeest van zijn dochter in
Zuid-Frankrijk!” “O, een internationale carrière,” opper ik. Peter:
“Nee hoor. Wat ik doe is écht mijn ding, maar mijn ambities liggen tegenwoordig meer bij mijn persoonlijke leven: bij mijn vriendin en mijn twee kinderen.
Het zal de leeftijd zijn.”

De troubadour
Peter is ook solo te boeken als troubadour met gitaar of accordeon. “Ik werd
daar ooit voor gevraagd en kon er verbazingwekkend leuk mee verdienen.”
“Is het geen uitstervend beroep?” wil ik weten. Peter beaamt: “Er is nauwelijks aanwas van leuke jongelui die akoestische muziek willen maken in direct
contact met het publiek. Daar is veel werk voor!” Peter beschrijft hoe hij soms
speelt op studentenfeestjes en lacht: “Ik kom dan misschien nog wel fris over,
maar loop ook al tegen de vijftig. En dan ben ik nog een jonkie in dit circuit.”
Peter Faber doet nog veel meer. Nieuwsgierig?
https://www.peterfaberzingt.nl/

Max weet heel veel van de natuur. Hij wijst naar een jonge waterhoen en vertelt over het zwanennest waarvan de moeder twee jaar geleden is overleden en
wat er daarna gebeurde. Ik wijs een vreemde eend aan. Dat is de muskuseend,
weet hij te vertellen. Die wacht op zijn vrouwtje. Hij wijst de bloempjes van de
blauwe watermunt aan. Hij vertelt dat de blauwalg inmiddels weg is maar dat
er nu zweefalg in het water ligt. Hoe weet je dat “toch allemaal?” Max haalt
zijn schouders op en zegt: “Ik ben gewoon heel veel buiten. Op zaterdagmorgen kan ik goed om acht uur naar de haven gaan en om zes uur pas naar huis
gaan. Ik help mee met de havenmeester. Ik mag zelf ook draaien op de draaibrug. Binnenkort helemaal rond. Dat is best zwaar. Verder lees ik veel boeken
over de natuur en kijk series en natuurfilms.”
En dat is het bruggetje naar een ander belangrijk doel voor Max. “Ik wil de
kinderen naar buiten krijgen. Vaak gaan de kinderen na schooltijd meteen naar
huis. De hele dag achter een scherm met een koptelefoon. Kom lekker naar
buiten. Kom ons meehelpen. Je mag gratis meevaren. En dan krijg je ook nog
een waardebon voor een ijsje bij McDonalds want daar werkt mijn oom!”
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Op bezoek bij Hannah

Tekst: Eelke Guldenaar
Fotografie: Jan Nieuwstad

Als ik binnenkom staat daar een prachtig instrument, midden
in de woonkamer. Het is een harp en sinds kort is Hannah bezig
daar de mooiste melodieën uit te toveren!
Voordat Hannah wist dat dit het instrument was dat ze wilde gaan bespelen
heeft ze een cursus bij het Factorium gevolgd. Daar maakte ze kennis met
verschillende instrumenten, zoals de gitaar en de blokfluit. Ze leerde ze er over
melodieën en ritme en heeft zelfs al een begin gemaakt met het lezen van
noten. Toen er na de cursus een instrumentenproeverij volgde kon ze de harp
proberen en het was liefde op het eerste oor. Haar moeder zag meteen hoeveel
plezier ze had als ze achter de harp zat en toen was de keuze snel gemaakt.
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Beewee: Bruisend

Tekst: Beewee Nederkoorn
Fotografie: Hans van Dongen

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 Hans van Dongen maakte.

Ik denk dat er maar weinig mensen zijn die dit geen mooie foto vinden.
Die ongevoelig zijn voor de schoonheid van de ondergaande zon die achter een
grillig grijs wolkendek met een oranje gloed laat weten dat ze morgen aan de
andere kant van de foto gewoon weer zal opkomen. Niet veel mensen ontgaat
de mooie tegenstelling tussen die grillige lucht en de ogenschijnlijk serene rust
in de Piushaven eronder.

Vader Jacob
Dat het een goede keuze was is duidelijk. Hannah is super enthousiast en heeft
van haar juffrouw Margaret al erg mooi Vader Jacob leren spelen. Gewoon, in
een weekje. Ze krijgt nu eens per week les en eens in de drie weken speelt ze
in een ensemble om te leren samen te spelen. Op de vraag wat ze graag wil
leren spelen op de harp antwoordt ze: ”Stupid Reasons van Stefania”. Wij zijn
heel benieuwd hoe dat gaat klinken. Succes Hannah en denk nog eens aan ons
als je later in een grote concertzaal je muziek laat horen!

Ogenschijnlijke rust. Want het lijkt natuurlijk alleen maar zo sereen vanwege
het windstille water. Als je een beetje beter kijkt, zie je dat het volop kermis
is. Je ziet het aan de blauw met fluorescent-roze kermisvlaggen op de kade,
je ziet het aan de bovengemiddelde bootjesdrukte, en helemaal onomstotelijk
is het vast te stellen door een vergrootglas te pakken en naar de oranje lucht
boven het pand op de hoek met de Barkstraat te kijken: daar staat aan de
horizon de toren van de kermisattractie die een vrije val in groepsverband ter
vermaak aanbiedt.
De stad leeft en de Piushaven doet gezellig mee. Met het blote oog is te zien
dat de terrasjes op de kade goed gevuld zijn, dat er her en der mensen lopen
en fietsen – helemaal links onder in de hoek rijdt een fietser met een gitaar op
z’n rug – en dat er (misschien toch dat vergrootglas er weer even bij pakken)
op diverse passantenscheepjes mensen zitten te genieten.
De Piushaven bruist, de mensen zijn de belletjes.

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.

Van de vele mensen die dit wèl een mooie foto vinden ben ik er eentje.
De sfeer is geweldig. Gemoedelijk, maar tegelijkertijd dreigend schemerig.
En ik weet niet of het voor u ook zo werkt, maar hoe langer ik naar het plaatje
kijk, hoe lichter het lijkt te worden. Verder vind ik het een hele léuke foto,
omdat je tegelijkertijd naar het westen en naar het oosten kijkt, waardoor je
ziet hoe de passantenhaven eruit zou zien als er een bocht in zou zitten.
En vraag me niet waarom, maar de feloranje driehoek vind ik ook leuk:
je kunt lijnen trekken tussen de oranje lucht links, de weerspiegeling ervan in
de ramen van de graansilo-woontoren rechts en de prullenbak rechtsonderaan
op de Hopliedenkade (het bouwzeil helemaal rechts doet wat mij betreft niet
mee omdat het oranje niet fel genoeg is). Maar vooral vind ik het een leuke
foto omdat er zo verschrikkelijk veel op te zien is.
Alleen al naar de imposante lucht kan ik uren kijken. Ik zie er van alles in: twee
krokodillenkoppen, waarvan de linkse krokodil ook de vleugel is van een havik;
helemaal links bovenaan een stuk van het gezicht van een wat stuurs kijkende
man; rechts van het midden de witte kop van een everzwijn met een lange
snuit en een gesloten oog...
Nadat ik een tijdje allerlei herkenbare dingen in de lucht had ontdekt, zag
ik opeens dat de lucht in z’n geheel een Noordpoollandschap is. Links een
besneeuwde helling met de zon erachter, het zonlicht wordt oranje weerspiegeld in het water vooraan, en helemaal rechts, schuin boven de silo-woontoren,
klimt wat mij betreft overduidelijk een zeehond uit een wak.
O, die Piushaven – zelfs de lucht erboven bruist.

Adverteren in deze Wijkkrant?
www.lapoubelle.nl

Kijk op wijkkrant.koningshaven.eu/adverteren
of stuur een e-mail naar niels@koningshaven.eu
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Horror in de haven

nummer 4
Tekst: Marc Storms

Wat heb ik nou aan m’n ponton hangen?
Al ‘n tijdje had ik in de gaten dat er iets aan het groeien was aan een touwtje
dat aan mijn ponton in de Piushaven vastzat en in het water hing. Als de zon
schijnt kun je vaak tot op de bodem van de haven kijken. Aan het einde van
het touwtje, ongeveer een meter diep in het heldere water, groeide iets in de
vorm van een bol. Eerst zo groot als een tennisbal maar enkele weken later al
uitgegroeid tot een forse ananas. Nieuwsgierig naar wat er zich aan het touwtje aan het ontwikkelen was pakte ik een peddel, stak die in het water, en tilde
de “ananas” heel voorzichtig naar boven. Een dame van een nabij aangemeerd
plezierjacht kwam ook even kijken en had haar fotocamera meegebracht. Onze
mond viel open van verbazing toen de “ananas” boven het wateroppervlak verscheen. “Wat is dat in godsnaam?” vroeg de dame terwijl zij een foto maakte.
“Geen idee, mevrouw” zei ik, “dit heb ik nog niet eerder gezien”. Op de peddel
lag een bol die zo uit een aflevering van The X-Files ontsnapt kon zijn.
Een gelatine achtige doorschijnende
bol zonder oogjes, oren of mond,
maar met een opening aan de
boven- en onderkant. Ik durfde de
bol niet aan te raken. Van dichtbij
kon ik goed zien dat de bol bestond
uit vele kleine deeltjes die aan elkaar
waren gaan zitten en samen één
organisme vormden. De dame nam
nog enkele foto’s en nog vol verbazing van wat ik zojuist gevonden
had, liet ik de bol terug in het water
zakken. Het liet los van het touw en
zakte naar de bodem van de haven.

Het waterzakwat?
Nog dezelfde dag stuurde de dame mij de foto’s en ‘s avonds mailde ik de foto’s
naar een bevriend bioloog. Die gaf de volgende ochtend uitsluitsel over de
vondst: het betrof het waterzakmosdiertje. Het waterzakwat? Inderdaad, het
waterzakmosdiertje, een anemoonsoort. Het bleek geen alledaagse ontdekking
want het waterzakmosdiertje is pas in 6 provincies in Nederland waargenomen.
Laat dat “tje” er overigens maar vanaf, ze kunnen uitgroeien tot wel 2 meter
doorsnee. Oorspronkelijk komt het waterzakmosdiertje uit Noord-Amerika.
En daar is hij ook bekend als “The Blob”, vernoemd naar een horrorfilm uit
1958 waarin een reusachtige buitenaardse gelatinepudding een stadje dreigt
te verslinden.
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Van toen tot nu
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Tekst en fotografie: Luc Houet
Illustratie: Toon van Gisbergen

Voordat het Wilhelminakanaal en de Piushaven gegraven
waren, kon je in Tilburg ook al leuk schaatsen.
Ten oosten van de straat die nu de Koningshoeven heet, voorheen Hoevenseweg, lag een moerasland. Was de temperatuur laag genoeg, dan liet de Tilburgsche IJsclub dat moerasland onder lopen met water uit de Leij. Een schitterend
gezicht moet dat geweest zijn. Een grote, glimmende ijsmassa met op de
achtergrond het Trappistenklooster. Snelheidswedstrijden en kunstrijden werden georganiseerd. En natuurlijk mocht iedereen komen Oud-Hollands zwieren.

Vanaf de Hoevenseweg, later Koningshoeven, liep een weg naar deze ijspret.
Allereerst heette die weg gewoon: Weg naar de IJsclub. Met de komst van het
kanaal leidde die weg helemaal niet meer naar de ijsclub. Het ijs lag immers
aan de andere kant van het kanaal. Toch hield de weg de inmiddels nieuwe
naam: IJsclubweg. De ijsbaan verhuisde naar een stuk grond aan de Koningshoeven. Nabij de brug over de Leij.
Grappig detail: het verlengde van de IJsclubweg aan de andere kant van het
kanaal heet: Verbrande Brug. Nogal een klassieke tegenstelling.

Waterkwaliteit
Er is echter geen enkele reden om te griezelen van het waterzakmosdiertje.
Sterker nog, de aanwezigheid van het waterzakmosdiertje in de Piushaven is
goed nieuws. Het blijkt namelijk een soort te zijn die alleen voorkomt op
plaatsen waar de waterkwaliteit erg goed is. Afgelopen zomer werd er veel
gezwommen in de Piushaven en het toeloopkanaal. Veel mensen vroegen zich
daarbij af of het water wel schoon genoeg is om in te zwemmen.
Dat dat inderdaad zo is dat wisten we al door de watermonsters die regelmatig
genomen en onderzocht worden. De aanwezigheid van een “watermonster” als
het waterzakmosdiertje bevestigt dat nog eens.

bijzonder overnachten

lekker eten

klein vergaderen

laten verrassen

WijkCafé: 13 november
Deze (gratis toegankelijke avond) is voor buurtbewoners
en professionals uit de wijk Koningshaven.
Ook andere belangstellenden zijn natuurlijk welkom.
Je wordt ontvangen met koffie of thee en wat lekkers. Bij het nagenieten wordt
er ook weer voor een hapje en drankje gezorgd.
TBV Wonen zal je op deze bijeenkomst duidelijk maken wat hun plannen zijn
met het gesloopte voormalige asielzoekerscentrum aan de Kruisvaardersstraat.
De hele ontwikkeling van Jozefpark (zoals het gebied gaat heten) zal aan de
orde komen. Je krijgt uiteraard de kans vragen aan hen te stellen.
Ook over andere objecten waar zij bij betrokken zijn natuurlijk.

Programma:
Inloop		
TBV Wonen
Nagenieten

19.00 – 19.30
19.30 – 20.15
20.15 – 21.30

We zouden het fijn vinden als we ook jou mogen ontmoeten op
13 november ons Wijkcentrum aan de Kruisvaardersstraat 32.

Hoevenseweg 2 Tilburg

www.villapastorie.nl
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The Living Museum Tilburg

nummer 4
Tekst: José de Jonge
Fotografie: Jan Nieuwstad

Iedere woensdagavond van half acht tot half tien kun je in de
Bouwplaats aan de Galjoenstraat kennismaken met The Living
Museum. The Living Museum is een vrijplaats voor mensen ‘met
geleefde ervaring’ waar ze kunnen schilderen, beeldhouwen,
muziek maken, schrijven of zich op een andere manier creatief
kunnen uitdrukken.
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Dè doetíe aanders nôôt!

Tekst: José de Jonge
Fotografie: Hans van Dongen

Voor deze rubriek werden we door collega Fred gewezen op
Bruce het konijn, dat naast hem woont. “Dat beest maakt mij
iedere ochtend gek met z’n gerammel met z’n bakjes.” Wim
en Inge wonen tijdelijk met hun konijn bij de ouders van Wim
in de Clercxstraat, omdat ze hun huis verkocht hebben en hun
nieuwe huis gebouwd wordt.
Het is een opmerkelijke keuze, een konijn als huisdier. Wim: “We werken

New York – Bennebroek – Tilburg

allebei en wilden graag een huisdier. Maar een hond vonden we zielig. Een kat

We zitten aan een bakkie, samen met zo’n vijftien kunstenaars en Rob Haen

bezorgt vaak overlast, hadden we ook geen zin in. Dus kwam Bruce. Bruce is

en Tamara Podda, initiatiefnemers van The Living Museum Tilburg, dat nu twee

een Duitse reus en het is echt net een hond. Het is gewoon een dier waar je

jaar bestaat. Er wordt een gedicht voorgedragen, mensen vertellen hoe ze bij

veel gezelligheid aan hebt. Ze heeft het karakter van een hond.”

de stichting terecht zijn gekomen en wat hun achtergrond is.
Iedereen is even enthousiast.

Konijn? Of hond?

Rob: “The Living Museum is 20 jaar geleden opgericht in New York en is zich

Dat zien we inderdaad als we in de tuin zitten. Bruce komt uit haar hok, loopt

nu aan het verspreiden over Nederland. Via mijn werk bij Traverse kwam ik in

wat in de tuin te snuffelen en springt dan bij ons op de bank. Ze wil duidelijk

contact met The Living Museum in Bennebroek en werd superenthousiast. Ik

geaaid worden. Wim vertelt ook dat ze altijd blij is om je te zien en dan echt

dacht: ‘Elke stad moet zo’n plek hebben. Een plek waar je samenkomt, waar je

komt aanhollen. Ze heeft ook speeltjes. Net een hond dus. En iedere morgen

volledig jezelf kunt zijn, waar je niet veroordeeld wordt en waar je je talenten

gooit of rammelt ze met haar bakjes om te laten horen dat ze wakker is en

kunt laten zien.’ En zo hebben we The Living Museum Tilburg opgericht.”

honger heeft.
Nou, en fysiek is het ook net een hond. Nooit geweten dat er zulke grote konijnen bestonden! Bruce weegt ruim 7 kilo. En dan is ze al wat afgevallen. Als ze
languit ligt is ze 80 centimeter. Inderdaad net een hond.

Iedereen verdient een podium
Er wordt kunst gemaakt door mensen die luisteren naar de stem in zichzelf.
Mensen die geen kunstopleiding hebben gevolgd, mensen met een psychiatrische achtergrond, verslavingsproblematiek of dakloosheid. Met het idee van:
iedereen verdient een podium. Er zijn geen regels, die maken de mensen zelf.
The Living Museum staat los van behandeling of professionele hulpverlening.
Er is geen gedoe met indicaties of behandelplannen. Het is niet het zoveelste
activiteitencentrum.

Stichting
The Living Museum is een stichting
die wordt gerund door vrijwilligers en

Bruce – Brucelientje

ervaringswerkers. Financiering vindt

Maar Bruce en… zé? Wim: “Ja, ze was aan ons verkocht als een mannetje.

plaats op basis van giften en sponso-

Maar toen we met hem naar de dierenarts gingen om hem te laten castreren,

ring. Daarnaast worden er inkomsten

zei die: ‘Dat zal niet gaan.’ Bleek het dus een meisje te zijn. Maar inmiddels

gegenereerd door de verkoop van

luisterde ze al naar de naam Bruce, dus hebben we het maar zo gelaten.

kunst tijdens exposities. Zo was er

Brucelientje klinkt ook zo raar.”

eind vorig jaar een expositie in de

Sonos

bibliotheek aan het Koningsplein.

Enne: wè doettie anders nôôt? Wim: “Op een gegeven moment waren de

Rondreizend circus

wieltjes onder de kliko vandaan. Had ze opgegeten. Ze zit altijd overal aan te

Momenteel is The Living Museum in

knauwen. Heeft ook altijd honger. In huis heeft ze de kabels van de installatie

Tilburg nog een rondreizend circus.

doorgebeten. Die deed het dus niet meer. Dus met dank aan Bruce heb ik nu

Tamara: “We hebben nog geen vaste locatie. We mogen nu hier in de Bouw-

een Sonos kunnen kopen, haha. En dat gegooi en geschuif met haar bakjes,

plaats bij elkaar komen, maar dit is tijdelijk en we zijn dus op zoek naar een

dat kan ik haar niet afleren. Dat doet ze nou eenmaal altijd.

plek waar we kunnen werken en waar iedereen een plekje krijgt waar hij zijn

Maar… ze blaft niet!”

spullen kan laten staan en waar hij kan komen en gaan wanneer hij wil.”

Veiling
Daarvoor is geld nodig. Geld om een pand te kunnen huren. En dus is er eind
oktober gestart met een crowdfunding, met als doel voldoende geld bij elkaar
te krijgen zodat The Living Museum een jaar zijn deuren kan openen op een
vaste locatie. In dat jaar willen ze onderzoek doen naar de meerwaarde van het
project en zo inzichtelijk maken
wat de winst is voor de bewoners
van Tilburg.
De kickoff van de crowdfunding
heeft plaatsgevonden middels
een veiling van kunstwerken van
de kunstenaars. Daarna vindt de
crowdfunding plaats, waar iedereen aan kan bijdragen.

useum
Wil je The Living M
eer weten,
steunen of wil je m
de website,
dan kun je terecht op
mtilburg.nl
www.thelivingmuseu
.
of kijk op facebook
ook gewoon
En natuurlijk kun je
binnenlopen
op woensdagavond
voor een bakkie.
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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 vindt in fases plaats. .
De herinrichting van de Caspar Houbenstraat is gereed. De inrichting van de openbare ruimte in de Twentestraat is gerealiseerd tot
bouwblok C in combinatie met Piushavenpark Zuidoever (gedeelte
tussen Havendijk-zuid vanaf Betuwestraat tot aan Meijerijbaan).
De aannemer pakt het overige deel gefaseerd aan.
Havenpark Zuidoever
De inrichting van het gedeelte Havendijk-Zuid tussen de Hoevenseweg en de Betuwestraat is gereed. Het wandelpad aan de zuidzijde
tussen de Wethouder Baggermanlaan en de Hoevenseweg is
inmiddels ook aangelegd.
Het pontje komt in het verlengde van de Veluwestraat. Dat is naar
vewachting eind 2018.
Schoenerstraat/Galjoenstraat
De aanleg van het parkje binnen het deelplan volgt na de realisatie
van het plan Stadskade.

Piushaven verbindt het centrum van Tilburg met het buitengebied Moerenburg. In de ontwikkeling van dit
gebied zijn ongeveer 1600 nieuwe woningen gepland, verdeeld over verschillende bouwprojecten. Veel
bewoners wonen inmiddels in hun nieuwe woning. Er zijn ook volop nieuwe ondernemers in het gebied
gekomen. Kijk voor meer informatie op www.piushaven.nl.
Aan de Waterkant
Bij dit woningbouwplan zijn blok
A, B, C, E inmiddels opgeleverd.
De bouw van blokken F en G is
in volle gang en die van appartementengebouw D is gestart. Het
ontwerp voor woontoren H is opgestart. De datum van start bouw
is nog niet bekend.In het gebied
komt een gevarieerd aanbod aan
woningen en woningtypen zoals
eengezinswoningen en appartementen met prachtig uitzicht.
Op de hoogte blijven van de
laatste ontwikkelingen en inschrijven voor een project kan via de
website www.aandewaterkant.nl
Ontwikkelaar: Triborgh Gebiedsontwikkeling.
Jeruzalem
Tiwos werkt nu aan de ontwikkeling van een bouwblok op de kruising Veluwestraat/Twentestraat.
Naar verwachting start de bouw
begin 2019.
Meierijbaan
De gemeente verkent met
Tiwos de mogelijkheden voor
het realiseren van ongeveer
40 appartementen. De eerste
plannen zijn met het planteam
besproken. Volgens de plannen
krijgt de Meijerijbaan veel meer
groen. De presentatie is te vinden
op https://www.piushaven.nl/
presentatie-plannenmeierijbaanschielandstraat

Contact

Stadskade (Cementbouw)
In het plan Stadskade, op het
voormalige Cementbouwterrein,
komen 49 woningen te staan.
Het gaat om appartementen en
grondgebonden gezinswoningen.
De grondgebonden woningen zijn
opgeleverd en de bouw van het
appartementencomplex is in volle
gang. De oplevering van de appartementen staat gepland voor
eind 2018.
De laatste ontwikkelingen staan
op de website www.nieuwbouwstadskade.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
gaat om de plek van het voormalige pand van de Harense Smid en
de vier eerste woonhuizen aan de
Koopvaardijstraat. Acht appartementen komen te huur in de
sociale sector.
Het bestemmingsplan is inmiddels
vastgesteld. In het laatste kwartaal van 2018 start de sloop.
De laatste ontwikkelingen staan
op de website
www.de-koopvaardij.nl
Ontwikkelaar: Wilborts & Looijkens

Galjoenstraat Noord (Bouwplaats)
Voor dit gebied zijn er twee
deelplannen. De plannen voor het
ontwikkelen van Muziekwonen
blijken niet haalbaar en gaan dus
niet door. Van der Weegen gaat
het oorspronkelijke woningbouwprogramma wel realiseren. De gemeente is zich nog aan het beraden over de herbestemming van
de hal. Het naastgelegen deelplan
is van ontwikkelaar De Bonth. De
uitwerking van deze plannen is
nog niet bekend. Het planteam
heeft voor beide deelplannen advies uitgebracht. Momenteel zijn
de eerste contracten met Van der
Weegen getekend. Dit betekent
dat de bestemmingsplanprocedure kan starten.
Ontwikkelaars: Van der Weegen
en De Bonth.
Fabriekskwartier
Voor het deelproject Fabriekskwartier zijn de eerste plannen
gepresenteerd voor het realiseren
van een groene en duurzame wijk.
In het gebied komt een gevarieerd
aanbod aan woningen en woningtypen zoals eengezinswoningen
en appartementen. De busremise
van Arriva en de kringloopwinkel
van La Poubelle krijgen dan een
ander plek in de stad.
Meer informatie: https://www.
fabriekskwartier.nl. Ontwikkelaar:
Triborgh Gebiedsontwikkeling.

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

De inrichting van de Schoenerstraat en de Galjoenstraat (tussen
Schoenerstraat en Lanciersstraat) is gereed. De beplanting volgt in
najaar 2018.
Totdat er bouwplannen zijn, is de voormalige ‘Lipslocatie’ tijdelijk
ingericht voor ‘stadslandbouw’. Er is een stadsmoestuin, bijentuin
en een kleine weide.
Meer informatie
Meer informatie over de Piushaven is te vinden 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.
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Samen eten

Tekst: Janske Verhulst
Fotografie: Freddie de Roeck

Bij elke editie van deze wijkkrant doe ik met iets mee in
het wijkcentrum. Deze keer schuif ik aan met vijftien
buurtbewoners voor het pompoenmenu.
Eens in de twee weken, de oneven weken om precies te zijn, wordt er op
woensdagavond gekookt in het wijkcentrum. Het zijn altijd twee gangen.
Of een voorgerecht en hoofdgerecht. Of een hoofdgerecht en dessert.
En dat voor zeven euro.

Agendatip: rommelmarkt
Zaterdag 3 november is er van 10.00 tot 16.00 uur een rommelmarkt in Wijkcentrum Koningshaven.
De entree bedraagt € 1,- p.p.
Kom jij ook gezellig snuffelen? De koffie staat klaar!
Neem voor meer informatie contact op met het wijkcentrum.

Tijd voor Mosselen

`Niet vragen. Gewoon erin gooien`
Ik was wel erg benieuwd naar het gezelschap en vroeg me af of het misschien
dezelfde mensen zouden zijn die ik al eerder bij activiteiten had ontmoet.
Of dat het allemaal alleenstaanden zouden zijn. Maar dat was dus niet het
geval. Ik sprak José en haar man Gio, uit de St Bernadettestraat. Zij was bij
het wijkcentrum tijdens een eindfeest en zag op de tv in de gemeenschappelijke ruimte de aankondiging over dit eten. “Dat is toch gezellig. Het is een
keertje wat anders. Het moeten geen aardappelen met groenten zijn en een
stukske vlees. Dat kan ik thuis ook.” Bij het serveren van de pompoensoep
vroeg Anke of iedereen er wel creme fraiche in wilde. “Niet vragen.
Gewoon erin gooien” zegt Gio terwijl hij me een knipoog geeft.

Op 24 november organiseert de Wijkraad een mosselenavond.
Lekker met buurtgenoten onbeperkt mosselen eten!
Lust je geen mosselen? Geen probleem, je kunt dan kippenpoten eten zoveel je
lust. Beide gerechten worden natuurlijk begeleid met lekkere bijlagen.
Je bijdrage voor deze avond is €15 per persoon inclusief 2 consumpties.

Wil je meedoen?
Geef je dan uiterlijk 20 november op bij de receptie van het Wijkcentrum.
Bij inschrijving dien je wel meteen je bijdrage te voldoen.

Vrijwilligerswerk (of stage)
Ben je op zoek naar zinvolle vrijetijdsbesteding?
Wil je iets voor anderen betekenen. Wellicht ben je op zoek
naar een springplank voor een betaalde baan?
Vind je het leuk om met mensen te werken? Beschik je over inlevings
vermogen, geduld, flexibiliteit? Heb jij een sterk verantwoordelijkheidsgevoel?
Dan is vrijwilligerswerk bij Wijkcentrum Koningshaven iets voor jou!
Heb je interesse? Kom dan eens bij ons langs! Zo krijg je een beter beeld
van je toekomstige collega’s en kunnen we je laten zien wat het werk precies
inhoudt. Bellen kan natuurlijk ook: 013-5425729.

Vacatures:
•
•
•

Gastheer
Receptiewerkzaamheden
Administratieve werkzaamheden

Je draagt bij tot het in stand houden van je eigen Wijkcentrum Koningshaven.
En… het is best leuk en gezellig!

Mantelzorginloop Parkinson
Parkinson of een parkinsonisme heb je niet alleen.
De ziekte drukt een stempel op degene die de diagnose krijgt,
maar zeker ook op zijn of haar omgeving.
Eerst gaat het vaak nog alleen om praktische zaken, zoals het regelen van
het halfjaarlijkse bezoek aan de neuroloog of het vinden van geschikte fysiotherapie. Na een aantal jaren komen er echte zorgtaken bij, die vaak steeds
zwaarder worden. Al deze veranderingen veranderen ook de relatie tussen
mensen. Het wordt een relatie van patiënt en mantelzorger.
Tijdens deze inloop is er ruimte voor het uitwisselen van persoonlijke
ervaringen. Willeke Sloot, mantelzorgconsulent van ContourdeTwern,
zal het gesprek begeleiden.

Voor wie?
Mantelzorgers, familieleden en andere betrokkenen die een naaste hebben
met Parkinson.

Ik zie Henk en Willemijn samen binnenwandelen. “Zijn jullie een koppel?” vraag
ik. Maar nee hoor. Ze zijn wel elkaars achterburen. En allebei alleenstaand. Dus
zo mee-eten is helemaal niet verkeerd. Henk woont in de
Valkenierstraat, maar hij is geboren in de Stadstraat waar Napoleon de stad
zijn stadsrechten heeft gegeven. En, vertelt hij met spottende glimlach,
heeft hij jarenlang in een prachtig huis in `rue de Verver` gewoond.
Willemijn kwam hier nog wel eens voor de bibliotheek en buurtbesprekingen en
ook zij zag op de grote tv de aankondiging voor het samen eten. Nu is ze ook
gevraagd voor de kunstmarkt volgende week hier in het wijkcentrum.
Zij maakt glaskunst. Ze doet aan glas fusen en lijmen en glas in lood.
Zo zie je maar wat er uit voort kan vloeien.
Aan gespreksonderwerpen geen gebrek. Zo hebben we even met z’n allen
zitten discussiëren over de grenzen van de wijken in Tilburg.
Het hoofdgerecht wordt geserveerd. Varkenshaasje met een sausje, pompoen,
spinazie, aardappelpuree of gepofte aardappels. Heerlijk hoor.
Het initiatief is van de vrijwilligers Marie-José en Anke. Zij hadden geconstateerd dat zoiets er eigenlijk niet was in de wijk. Vervolgens hebben ze een kok
gevonden maar hij zei op het laatste moment af. Dus toen bood Anke het aan.
Anke heeft vanaf haar 16de al met veel plezier gekookt. Voor zichzelf maar ook
veel voor anderen. Ze doet ook aan catering op feestjes en festiviteiten.
Heb je ook zin om mee te eten? Dat kan (bel naar Marie-José Rooderkerken
013-5361026). Ook met de vegetariërs wordt rekening gehouden.

Informatiebijeenkomst Armoede
In Nederland komt steeds meer armoede voor.
Vaak is dit ‘stille’ armoede, omdat mensen het liever niet
willen laten zien.

Woensdagavond 14 november van 19.15 tot 21.15 uur.
De koffie en thee staat klaar vanaf 19.00 uur.

Seniorennetwerk Koningshaven organiseert een informatiebijeenkomst
waarin handvatten worden aangereikt om armoede te signaleren.
Ook wordt er gesproken over wat omgeving, vrijwilligers en professionals
kunnen doen voor mensen die in armoede leven. Sprekers deze dag zijn
ervaringsdeskundige Annelies van Zeben en de werkgroep “Samaritaan”.

Aanmelden:

Vrijdag 9 nov 2018 van 10.00 tot 12.00u

Omdat we graag weten hoeveel koffie er klaar moet staan, vinden wij het fijn
als u zich aanmeldt. Contact: Willeke Sloot: 06 34623064 of willekesloot@
contourdetwern.nl. Zij kan ook uw eventuele vragen beantwoorden.

Voor meer informatie of om je aan te melden aanmelden kun je contact
opnemen met Kitty Lumens: 013 542 57 29 of kittylumens@contourdetwern.nl.

Wanneer?
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Tekst: Janske Verhulst
Fotografie: Ans Beerens

De oh zo bekende hofjes aan de Ringbaan Zuid, van indertijd
het bejaardenhuis Jozefzorg, zijn inmiddels helemaal gerenoveerd en opnieuw bewoond. Stoer wonen in een monumentaal
pand noemt de TBV het.
Ik ben aanwezig bij de officiële opening van Denim / Jozefpark op 28 september. De naam Denim is net als andere projecten van de TBV (het Brokaat,
Satijnhof ) een knipoog naar het Tilburgse textielverleden. Sinds 2011 heeft het
gebouw de officiële status als rijksmonument gekregen. Alle appartementen
zijn inmiddels verhuurd. Dit ging allemaal via Woning in Zicht. Alleen de kapel
is nog niet af, het dak is inmiddels lekvrij gemaakt. Maar er is nog geen huurder voor. Het hele project, er wordt namelijk nog heel wat gesloopt, zal af zijn
rond 2020.

Onthulling kunstwerk
Vandaag is ook de onthulling van het
kunstwerk gemaakt door Roy
en Niels. Zij hebben hier ladingen
spijkerbroeken voor ingezameld.
De twee beginnende studenten van
de opleidingen Shoe development en
Fashion design hebben er nog behoorlijk wat werk aan gehad.
De tekst Denim op de aan elkaar
gestikte lappen spijkerbroeken is
gemaakt van roze stof waar lieve positieve, maar ook minder vredelievende
vormen in te herkennen zijn.

We zien een echtpaar de boodschappen inladen. Willen jullie even voor
ons op de foto? Ja hoor. Henk was bezig de rollator in te klappen.
Die heeft Gerrie nodig want ze heeft last van haar been. Maar ze krijgt
binnenkort een spuit. Dan moet het weer beter gaan. “Oooh gelukkig.
Het is dus maar tijdelijk.” Ze hebben net de grote boodschappen gedaan
voor de hele week. Henk en Gerrie wonen in de Tuinbouwstraat.
Aan de andere kant van de ringbaan.

Wie zijn de bewoners?
Ik sprak met twee jonge bewoners Mitchel (25) en Jelske (26). Hun afzonderlijke appartementen bevinden zich allebei op de eerste verdieping. Mitchel is
heel erg blij met zijn nieuwe woning. “Je woont in een prachtig oud gebouw,
maar bent toch van alle gemakken voorzien. Alles is nieuw. De keuken, de
badkamer.” Hij stond vijf jaar ingeschreven. De appartementen zijn 46
vierkante meter behalve die op de
hoeken. Mitchel is alleenstaand. “Dat
zijn de meeste mensen hier behalve
in de hoekappartementen.” Die appartementen zijn 60 vierkante meter.
Jelske vertelt dat ze heel veel geluk
heeft gehad. Ze woonde nog thuis en
was pas twee jaar ingeschreven, maar
is ingeloot. “Het is zo fijn. Ik loop
gewoon naar mijn werk in de stad.”
Ook de opbergruimte die erbij hoort valt goed in de smaak. “Die heb ik al
helemaal efficiënt ingericht met stellingkasten,” aldus de etaleur Jelske. De
gemeenschappelijke tuin moeten ze zelf onderhouden maar daar zijn alternatieven voor. Hebben ze geen last van de Ringbaan Zuid? “Nee, eigenlijk is
het best rustig,” antwoorden ze gelijktijdig. De ramen zijn van goede isolatie.
Behalve de ambulances. Die horen ze wel. “En de ramen worden snel vies.”
”Hoe duur is zo’n appartement nou?,” vraag ik op de man af. Zonder huursubsidie is de huur 590 euro. Eén vleugel is speciaal voor Prinsheerlijk. Twaalf
jonge bewoners hebben hun eigen appartement en kunnen daar onder begeleiding toch zelfstandig wonen. Zij hebben ook een gemeenschappelijke ruimte.
Twee keer per dag is er de mogelijkheid om iets gezamenlijks te doen.

Robin en Julia zitten even lekker buiten. Robin en Julia kennen elkaar van
de Favo in Breda en wonen hier allebei in de wijk. ”Heb je het leuk bij het
Kruidvat, Robin?” “Ja, heel leuk. Maar ik moet binnenkort iets anders
zoeken want ik krijg hier te weinig uren.”

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

In de speeltuin spelen Zoë en Jens. Hun moeders Barbara en Jamie komen
uit Moergestel en Goirle en hebben hier afgesproken. Jens is gek op de
grote touwschommel. En Zoë? Ze rent al wijzend naar de glijbaan. “ Oooh
de glijbaan. Durf jij dat?” Ja hoor. En al knikkend klimt ze de treden op.
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BS Fatima: Groep 8 op kamp
We vertrokken op woensdag 19 september op het schoolplein
met de fiets naar onze kamplocatie. Uitgezwaaid door alle
ouders en door alle kinderen van de school gingen we bellend
het schoolplein af. Het was een klein half uurtje fietsen, prima
te doen. We hadden allemaal een fietsmaatje, ik fietste naast
Aalaijah.
Aangekomen op bestemming zagen we tenten en een heel mooi grasveld. We
zijn in de beekse bergen! We pakte allemaal een stoel en gingen in een kring
zitten. De juffen hielden een praatje en we gingen onze tenten in. Wat een
ruime tent hadden we! Ik zat in de tent met Puck, Zoë, Dalida en Luna. In de
tent waren 2 ‘slaapkamers’ we hadden een 2 persoonsbed en 3 enkele. Puck en
ik sliepen in 1 kamer en Luna, Dalida en Zoë in de andere.
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Panta Rhei: natuur & techniek
Groep 7B van basisschool Panta Rhei heeft het bij natuur en
techniek gehad over plattegronden en geveltekeningen.
Geveltekeningen en plattegronden zijn zwart-wit tekeningen en worden door
architecten gemaakt voordat een huis wordt gebouwd. Een plattegrond laat een
doorsnede zien van een bouwlaag en geveltekeningen laten de projectie zien
van de voor- of zijkant van een huis. De foto’s en tekeningen in het boek waren
mooi, maar het is natuurlijk nog mooier om geveltekeningen te maken van de
prachtige gebouwen rond de Piushaven.
We hebben met de klas een rondje gelopen en de kinderen mochten zelf een
gebouw uitkiezen waarvan ze een geveltekening wilden maken. Zo mooi zouden de tekeningen van de echte architecten er ook ongeveer uitgezien hebben!

We hadden onze bedden opgemaakt, op naar speelland.
Daar kon je karten, varen, spelen en nog veel meer. Daar had je ook een ‘zee’
maar daar zat blauwalg in daar kan je heel ziek van worden.
Tegen de klok van 4 uur gingen we terug naar onze tenten en gingen we
badmintonnen, voetballen, frisbeeën & kaarten.
De juffen gingen friet halen en we gingen gezellig met ons groepje voor onze
tent eten. Toen alles op was gingen we naar een ‘strandje’ estafette doen, dat
was heel zwaar door het zand. Het was een heel mooi plaatje, want de zon
ging onder en het werd steeds donkerder. We waren moe, dus gingen we wat
drinken en bingo spelen. Toen we dat hadden gedaan gingen we naar een bos,
engels verstoppertje spelen. Dat was wel spannend want een persoon ging
verstoppen en de rest moest zoeken. Als je diegene had gevonden moest je
erbij gaan zitten. Het was zo leuk dat het best laat was geworden en we naar
bed gingen.
De volgende ochtend werden we wakker en gingen we ochtendgymnastiek
doen met juf Emy. Lekker dansen en rennen in onze pyjama´s. Omkleden en
meteen op de fiets naar het safaripark. Daar zagen we heel veel dieren apen,
olifanten, beren, giraffen en nog veel meer interessante dingen. We zijn daar
ook met de bus en de boot mee geweest dan kom je echt veel te weten over de
dieren en kan je dingen ook echt voelen en zien.

We werden wakker door de eikels die op ons dak vielen en de regen.
Bed afhalen koffers inpakken en badspullen meenemen. De koffers werden
opgehaald door een busje en werden naar school gebracht. De tenten uit en
naar het zwembad. We hadden nog gezwommen in het zwembad op de
camping en gingen weer naar speelland. Om 13.00 uur stapte we op de fiets en
gingen naar school toe waar alle ouders ons op stonden te wachten.
De juffen bedanken voor het leuke kamp en naar huis.

Panta Rhei

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

We fietste terug en na een tijdje waren er al veel juffen gekomen om te
helpen met pannenkoeken bakken. Toen gingen de juffen weg en wij gingen
een spelletje doen: vossenjacht. We kregen een envelop met 1 puzzelstukje
we moesten vossen met een puzzelstukje zoeken en als we alle puzzelstukjes
hadden moesten we puzzelen. Er waren 13 vossen en dat waren juffen die heel
grappig, leuk en soms wel onopvallend verkleed waren. Maar toen het spel
afgelopen was gingen de juffen nu wel echt naar huis en gingen wij naar het
zwembad. Avond zwemmen toen we daar aankwamen waren er nog andere
mensen maar om 21.00 uur hadden wij het zwembad voor ons alleen. Met z’n
allen van de glijbaan! Nog gezwommen tot 22.00 uur, nu weer naar de tenten.

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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Prijspuzzel
1

2

3

4

5

9
11

12

7

13
16

18

19

8

14

20

21
24
28

27
30

25

33
37

36
40
43

35

38

39

41

42
45

47

46
48

50

51

Vorige winnaar!

Winnen?

34

44

1 deel v.d. week 2 hartige hap 3 pokerterm 4 Europees Parlement 5 silicium
6 tegen 7 schaakstuk 8 ivoor 12 overeenkomst 14 slee 16 Ned. omroep
17 ar 18 via 20 water in Friesland 21 heidemeertje 23 tierig 24 hofmakerij
25 pl. in Overijssel 27 zet 29 gesloten 32 pl. in Gelderland 33 nakomeling
34 ambtsgewaad 35 insect 38 numero 40 bedankt 42 leersoort
43 mijns inziens 44 toespraak 46 overeenkomst 47 brandstof 49 plechtige
gelofte 51 aankomend 52 met name.

29
31

32

1 ontheffing 9 drinkbakje 10 dochter van Cadmus 11 vogel 13 schop
15 Ned. omroep 17 opschik 18 kostuum 19 schil 22 oude lengtemaat
23 deel v.d. voet 25 lidwoord 26 cowboyfeest 28 pl. in Duitsland
30 vrijgevig 31 elektrisch geladen deeltje 32 voedingsstof 34 molentrechter
36 per expresse 37 intens genoegen 39 boksterm 41 dik en zwaar
42 vochtig 43 binnenste van beenderen 45 bijbelse figuur 47 voormalige
Italiaanse munt 48 selderij 50 politieke partij 52 omslag 53 Europees land.

VERTICAAL

17

23

22
26

6

10

15
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Stuur je oplossing uiterlijk eind
november (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

52

53
Henriette Pijnenburg 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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Scoliose en beenlengteverschil
De normale en natuurlijke krommingen in de rug zorgen ervoor
dat het gewicht van het bovenlichaam door de wervels gedragen kan worden en schokken kunnen worden opgevangen.
Sommige mensen hebben een zijdelingse kromming in hun wervelkolom, dit wordt een ‘scoliose’ genoemd.
Een scoliose kan ontstaan als aangeboren afwijking, maar soms treedt er
scoliose op als ‘compensatie’ voor
een lengteverschil tussen de beide
benen. Als de scoliose gepaard gaat
met een kyfose, ontstaat er een
bochel. Bij meisjes zien we vaker een
scoliose dan bij jongens.
In zeer ernstige gevallen, wanneer
de rugafwijking zeer uitgebreid is,
kunnen er later problemen met hart
en longen ontstaan.

Beenlengteverschil
Een beenlengteverschil kan aangeboren zijn of door een trauma/ongeluk worden veroorzaakt, waarbij er een blijvend verschil in lengte tussen beide benen
aanwezig is. Maar een beenlengteverschil kan ook ontstaan in de groeifase bij
kinderen. Hierbij groeit het ene been meer dan het andere.
Meestal trekt dit weer bij in een volgende groeifase en zijn beide benen weer
nagenoeg even lang. Afwijkende voetstanden of botstructuren (eenzijdig X- of
O-been) kunnen ook een beenlengteverschil geven. Bijvoorbeeld als een voet
platter is of meer naar binnen zakt dan de andere voet, geeft dit in stand en bij
het lopen een verschil in lengte waardoor het bekken scheef komt te staan en
ook een scoliose het gevolg kan zijn.

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

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

Podotherapeut

Fysiotherapeut

Een podotherapeut kan in een
onderzoek nagaan of uw afwijkende
stand(en) in uw rug voortkomt uit
een verkeerde of afwijkende voet-/
beenstand of verkeerd looppatroon.

De fysiotherapeut geeft coördinatie
oefeningen, houdingsoefeningen en
krachtoefeningen om de spieren in
staat te stellen om de wervelkolom
in de juiste positie te kunnen houden. Bij kinderen onder de 12 jaar
wordt dit bijna altijd gedaan door
een kinderfysiotherapeut.

De podotherapeut kan u een passend/juist schoenadvies geven en
met behulp van podotherapeutische
zolen uw voetstand corrigeren of het
beenlengteverschil compenseren.

Soms wordt in overleg met de orthopeed geadviseerd tijdelijk een brace
te dragen.

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

Vo o r m e e
r
in f o r m a t ie
bel

Via Paul
06 201 13
3 14

De makelaar
die helemaal thuis is in Tilburg

En je verrast met uitstekende service en scherpe courtage
Persoonlijk, modern

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.

en servicegericht.
Dat kenmerkt de

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. Dankzij zijn makelaardij-opleiding, zijn ervaring als fiscaal adviseur en zijn
grote netwerk levert Paul veel toegevoegde waarde als makelaar.

dienstverlening van
Via Paul Makelaardij.
Wij zijn helemaal thuis in

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

Tilburg, kennen de wijken
van de stad en weten wat
er lokaal speelt.

www.viapaulmakelaardij.nl
Kempenaarplaats 8, Tilburg | T 06 201 13 14 E paul@viapaulmakelaardij.nl
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Lanciersstraat 62, Tilburg | E 257.500 KK
Type object
Perceeloppervlakte
Woonoppervlakte

Woonhuis, eengezinswoning,
tussenwoning
92 m²
95 m²

Sfeervolle lichte woonkamer met hoge plafonds

Ruime lichte keuken

Prettige slaapkamer met open zolder

Ruime huiskamer met openslaande tuindeuren

Keuken van alle gemakken voorzien

Ruime ouderslaapkamer

Gildestraat 36, Tilburg | E 242.500 KK
Type object
Perceeloppervlakte
Woonoppervlakte

VE

R

Woonhuis, eengezinswoning,
tussenwoning
135 m²
11,6 m²
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Ontdek me
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Kijk voor ons
complete aanbod

Oisterwijksebaan 127, Tilburg | E 537.500 KK
Type object
Perceeloppervlakte
Woonoppervlakte

Woonhuis, eengezinswoning,
tussenwoning
203 m²
183 m²

www.viapaulmakelaardij.nl
Verrassend ruime sfeervolle woonkeuken

ONTWERP & OPMAAK: STUDIO X-HOOGTE, LINDA VAN EIJNDHOVEN, TILBURG

Heerlijke sfeervolle living

:

Prachtige slaapkamer op zolder

