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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 april.
De deadline voor kopij en advertenties is op 2 april.
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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De mensen achter de Wijkkrant
Tekst: Carla Segers

Fotografie: Ans Beerens

Wie zijn de drijvende, fotograferende, schrijvende en
illustrerende krachten achter deze wijkkrant? Dit keer drinken
we een heerlijk kopje thee aan tafel bij onze illustrator Toon
van Gisbergen.
Op het moment dat we bij Toon aan de keukentafel aanschuiven is hij net terug
van een reis naar Japan en is hij nog enigszins aan het bijkomen van de jetlag
en alle prachtige indrukken. ‘Ik ben daar echt als een koning behandeld, zo
vriendelijk. Ik verbleef bij een gastgezin en het ontbrak me aan niets’.
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Oud frituurvet voor een dinertje
Tekst: José de Jonge

Fotografie: Jan Nieuwstad

Op de foto zie je Johan van cafetaria ‘De Smulhoek’ uit de
Mechtildisstraat het geld dat hij bij elkaar heeft gespaard overhandigen aan Ruud Remst, penningmeester van de wijkraad.
Hoe zat het ook alweer? Johan ging met pensioen en bedacht om het geld dat
hij kreeg voor het verzamelen en inleveren van oud frituurvet – waar biobrandstof van wordt gemaakt – apart te leggen en te besteden aan een goed doel.
Hiertoe deed hij een oproep in de wijkkrant. Hij vroeg wijkbewoners hun oude
frituurolie of -vet bij hem te brengen zodat er meer geld in kas kwam.
Daar is flink gehoor aan gegeven. Het geld is, als je dit stukje leest, inmiddels
gebruikt voor een etentje – met entertainment - in Wijkcentrum Koningshaven
voor mensen die het wat minder hebben. De datum van het etentje was 15
januari. Te laat om over te schrijven in deze krant. Het etentje werd verzorgd
door cateraar ‘De Wever’ en de wijkraad. We vonden het een mooi initiatief
van Johan om hier een bijdrage aan te leveren! Vandaar dat we er een
fotomomentje van hebben gemaakt. “Ik hoop dat de mensen een gezellige
middag en avond hebben. Dat gun je iedereen toch?” aldus Johan.

Toon heeft niet altijd in Tilburg gewoond. Hij is vanuit Hilvarenbeek en
Esbeek uiteindelijk in de straat met de meeste redactieleden van Wijkkrant
Koningshaven komen wonen en heeft het daar met Jacqueline goed naar zijn
zin. Toon heeft de lerarenopleiding TeHaTex gevolgd en heeft zo’n vijf jaar
gewerkt als tekenleraar. Daarna is hij gaan werken in een tekenstudio, waarin
hij zich specialiseerde in air brush en perspectief tekenen (tekenen met diepte).
Vanaf 1993 is hij ZZP-er. In perspectief worden bijvoorbeeld gebouwen
getekend die nog niet bestaan. Je kunt denken aan de tekeningen van een
nieuw te bouwen project. Toon legt het ons uit; ‘Ik heb ontwerptekeningen
voor me liggen waarin alle maten van een gebouw staan, hoe elke ruimte eruit
komt te zien, waar alle ramen en deuren komen, de kleur van de stenen etc.
Dat maak ik levend door de illustratie ervan. Uit de technische informatie kan
een koper niet opmaken hoe het gebouw er straks uit gaat zien, door de tekening weet
hij precies wat hij kan verwachten.’

Bezieling geven
Onze fotograaf Toon van Kaam heeft in de vorige editie een vraag gesteld.
Hij wil graag weten welke keuze je hebt gemaakt in je werk als illustrator.
Welke dilemma’s heb je daarin gehad?
‘Nadat ik een aantal jaar als illustrator bij een bureau heb gewerkt, ben ik als
zelfstandige gestart. Ik geef vanuit Atelier C3 sinds 10 jaar onder andere les in
model- en portrettekenen, heb een aantal keer les gegeven in perspectief
tekenen en illustreren voor kinderen vanaf 9 jaar, ik maak veel illustraties.
Er is zoveel dat ik leuk vind om te doen.
Eigenlijk is het antwoord op de vraag van Toon van Kaam dat ik geen keuzes
heb gemaakt omdat ik niet kan kiezen tussen al die mooie dingen. Dat is
waarschijnlijk ook de reden dat ik graag in opdracht werk, dan hoef ik zelf geen
keuzes te maken.’ Toon laat ons ondertussen een aantal van zijn werken zien
en inderdaad, dat is een variëteit aan soorten werk en stijlen. Het een is een
prachtig portret van Jacqueline, daarna een impressie van een nieuwbouwwijk.
‘De rode draad in mijn werk is bezieling geven. Door mijn werk wil ik zaken
tot leven laten komen. Wat ik bijvoorbeeld ook erg leuk vind om te doen is live
painting. Laatst ben ik uitgenodigd om tijdens een bruiloft te komen schilderen.
Ik ga dan ter plekke ergens zitten en illustreer wat ik voor me zie. In Japan had
ik hier graag meer tijd voor gehad. Daar heb ik helaas alleen een paar snelle
schetsen kunnen maken bij een waterval’.
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 Jos de Beer willen
weten waarvan hij in zijn jeugd het meest heeft genoten in Tilburg.

Tel: 013 762 06 20
www.kinderstadtilburg.nl/pantarhei
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Nooit alleen
Onlangs hebben wij in het bijzijn van 2.500 vrijwilligers en
medewerkers onze nieuwe slogan gepresenteerd: nooit alleen.
ContourdeTwern staat voor een zelfredzame en sociale samenleving waarin
mensen zichzelf en elkáár helpen. Wij zijn er om mensen en buurten te helpen
bij het oplossen van kleine en grote vragen. Dit doen we met kennis, middelen
en bevlogen medewerkers en vrijwilligers.

Lisette Kleppe–Kok nieuwe manager

Maar vooral: samen met Tilburgers. ‘Nooit alleen’ is een logisch vervolg op
‘iedereen telt mee, iedereen doet mee’, de slogan waar wij vijf jaar geleden –
toen Contour en de Twern fuseerden – mee naar buiten traden.

Lisette Kleppe-Kok is onze nieuwe manager in Tilburg-Zuid. Ze
neemt het stokje over van Arie Hobo, die als integraal manager
van het BijEEN-team in Heusden aan de slag is gegaan.
De afgelopen jaren werkte Kleppe-Kok
als coördinator in Zuid.
Ze is dus al vertrouwd met het gebied.
“Ik ben blij om in en voor dit mooie
gebied te mogen werken. Samen met
al onze samenwerkingspartners blijf
ik me inzetten voor fijne wijken en
buurten, waarin iedereen meetelt en
mee kan doen.”

Onderscheidende kracht
Directeur/bestuurder Gon Mevis is blij met de nieuwe slogan:
“Als organisatie doen we het niet alleen, maar als het aan ons ligt, staan
mensen er ook nooit alleen voor. ContourdeTwern fungeert als sociaal bind		
middel in zestien werkgebieden, van Boxtel tot Tilburg en Dordrecht. Wij doen
wat nodig is om iedereen mee te laten doen. Je kunt de hele wereld aan als je
er niet alleen voor staat; dát is wat we willen uitdragen. Je bent nooit alleen.”
Meer lezen over onze slogan of ons werk? Kijk dan op www.contourdetwern.nl.

Wil jij kennismaken? Mail dan naar
lisettekleppe@contourdetwern.nl.

Buurthuis Jeruzalem

Zoek de vrijwilligersjob die bij jou past!
Gewoon omdat je het leuk vindt om anderen te helpen, om
werkervaring op te doen, om nieuwe mensen te ontmoeten of
om jouw talenten te ontplooien. Er zijn 1001 redenen om als
vrijwilliger aan de slag te gaan. Wat is jouw motivatie?
Een leuke vrijwilligersbaan vind je bijvoorbeeld in de Vacaturebank op
www.vrijwilligerstilburg.nl. Hierin staan vrijwilligersvacatures bij heel verschillende organisaties in Tilburg. Je kunt van alles doen: van één keer per maand
achter de bar staan in een sportkantine tot één middag per week zingen met
ouderen. En van rondleidingen geven in een museum tot de dieren van een
kinderboerderij verzorgen.

Zoek jij een passende vrijwilligersklus?
Kijk dan eens op www.vrijwilligerstilburg.nl, kom langs bij een van de
Vrijwilligerspunten of neem contact op met het Adviespunt:
adviespunt@contourdetwern.nl of 013 549 86 46.

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

In de vorige wijkkrant las je over de verbouwing van buurthuis
Jeruzalem. Het oude pand was niet meer up-to-date.
Het wordt nu, in samenspraak met bewoners, omgetoverd tot een buurthuis
waar nog veel meer buurtgenoten elkaar ontmoeten en deelnemen aan
activiteiten.
De afgelopen maanden is er ontzettend veel werk verzet om het echt hét huis
van de buurt te maken. De verbouwing gaat nu de laatste fase in.
Natuurlijk laten we de heropening niet onopgemerkt voorbij gaan.
Houd www.contourdetwern.nl in de gaten voor meer informatie hierover.
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Dè doetíe aanders nôôt!

Tekst: José de Jonge
Fotografie: Hans van Dongen

Finn, de meest gefotografeerde hond van de wijk
Sinds de zomer van 2018 woont hij met zijn baasjes Godfried en Bregje in
de Barkstraat en dat zal weinigen in de buurt ontgaan zijn. Want Godfried
loopt iedere dag een paar keer met Finn. En Finn over het hoofd zien, dat
lukt je niet. “Ja, mensen spreken me aan. ‘Wat voor hond is het?’ En: ‘Mag ik
hem aaien?’ En: ‘Vind je het goed als ik een foto maak?’ En ja, dat mag. Finn
poseert geduldig en laat zich graag door zijn stugge vacht aaien.

Nooit binnen
Finn is een Kaukasische berghond, zes jaar oud en 70 kilo zwaar.
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Tekst: Jòs de Bèèr
Illustratie: Toon van Gisbergen

Tirresworreg wòrre ze zôo niemir gebaawd: Mèèlfebrieke meej
baawkunstige wèèrde vanweege et matteriejaolgebrèùk èn
vanweege de vörmgeeving vant gebaaw.
In Tilburg stao zon gebaaw int sèntrum van de stad te pronke. Òn de Piushaove. In 1935 gaaf Leon van Lôon, dirrek van de N.V. A.C. van Lôon Graon- èn
Mèèlfebriek, opdracht òn baawmister Jòs Schèèvens om en mèèlfebriek meej
maggezèèn èn beroow te baawe òn de Piushaove. Et huuksken om, in de
Lansierstraot, verrèèsden en bèheurend dòbbelt woonhèùs. Nèffen et febriek
moestener pèèrdestalle nirgezèt wòrre. Die pèèrde, meej kèère, waare nôodeg
vur den aon- èn afvoer van al dè graon èn mèèl.

Nee, niet bepaald een schoothondje. Finn woont ook niet in huis, maar in de
tuin. Daar staat een houten huisje, daar woont ie als ie zin heeft om binnen
te liggen. Want eigenlijk is Finn een buitenhond. “Nee, je maakt hem echt niet
gelukkig door hem in huis te halen”, vertelt Godfried als ik zeg dat het me
zielig lijkt dat ie altijd buiten is. “Het liefst ligt ie in de sneeuw, de winter is zijn
favoriete seizoen.”

Zwaar leven
Een Kaukasische berghond is gefokt om zelfstandig schapen of geiten te
hoeden en beschermen in de Kaukasus. Onder barre omstandigheden. De
honden werden met een kudde naar de bergen gebracht en daar maanden aan
hun lot overgelaten. Ze beschermden, altijd met meerdere honden, de kudde
tegen wolven, beren en vossen. Ze moesten zich zelf maar zien te redden.
“Ze aten dan wolven of vossen die ze hadden omgebracht of klein wild”, vertelt
Godfried. “In de tijd van de Berlijnse muur werden ze ook ingezet om de grens
te bewaken en tegenwoordig worden ze nog gebruikt als bewakers van de
gevangenissen in Siberië.”

Jos Schèèvens heej de mèèlfebriek èn de woonhèùze in de Lansierstraot
gebaawd in en èksprèssieoonistiese stèèl. Dè wil zègge dèt de bedoeling waar
dèt hêele gedoetje stèèrk moes frappeere.
Ze noemenet ok wèl: De Amsterdamse School.
Om dè frappeere vur mekaare te krèège, zènder gèèle bakstêene gebrökt meej
int ôog springende klèène vierkaantege römkes meej daorboovenop blauwe
teegelkes vur den opmaok . Booven de vurdeur zèn smalle lichtspleeten òngebròcht meej gruun gekleurd glas. Hil den baaw doe stèèrk dènke òn en schip.
De Tilburgers hadde metêen ene bijnaom bedòcht: Den Amsterdamse Bôot.
Vanaaf de Twidde Wèèreldològ ging et ammòl wè minder meej et mèèlfebriek.
Teliste zèn ze 1954 begonne meej de verkôop van dêele vant gebaaw. In 1973
ist liste dêel verkòcht. Dè betêekende et blèèvend slòt vant febriek.
Et mèèlfebriek ènt dòbbelte woonhèùs òn de Lansierstraot meuge derèège sèns
2003 Rèksmoonuumènte noeme. De nuuwe èègenèèr vant febriek, Holdingmaotschappij Van der Weegen, verhuurt et hêele gebaaw.

Leiderschap
Godfried en Bregje hebben al meer dan dertig jaar dit ras hond. Waarom?
Godfried vertelt: “Een eigenaar van een dierenwinkel waar ik vaak kwam, fokte
deze honden. Ik was er meteen weg van. Maar niet iedereen is geschikt om
zo’n hond te hebben. Als baas moet je duidelijk leiderschap tonen. Toen de
fokker na een jaar tegen me zei: ‘Oké, je mag een hond van me kopen’, was

Leon van Lôon waar en grôot pèèrdeprutter. Dè kwaam netuurlek dur al dè hèrs
èn geens gehòl meej die pèèrde èn kèère.
In de hôogtijdaoge hattie nèffe de pèèrdestallen en meneezie laoten baawe.
Die meneezie waar vurzien van ene luuksen binnenbak meej vip-laozje èn al
vur rèèke Tilburgers waoronder veul fabrikaante.
Trouwens, die stalle waare nie zomar van die stalle van lèk-men-vèsje,
nèè et waare prachtege beteegelde pèèrdestalle èn der paaste wèl darteg
springpèèrden in.

dat een groot compliment.”

Paardje rijden
Nee, inbraakalarm hebben Godfried en Bregje niet nodig. “Nu jullie hier bij ons
zijn, is het oké. Maar toen de schilder hier alleen in huis bezig was, kon hij niet
even de tuin in lopen. Maar onze kleinkinderen kunnen op hem paardje rijden.”

Vanaaf toen ha Leon van Loon enen bijnaom: Baron Mèèl.
Tweej zoone van Baron Mèèl, hullieje Èrnèst en hullieje Maks, deeje meej aon
de Oolimpiese Speule van 1948 èn 1952. Springrèùter Anton Èbben, die twiddes wier bij de wèèreldkampiejoenschappen in 1978, heej hier de kunst vant
pèèrdrije geleerd. Nèè, et waar ammòl ginne kattepis daor òn de Piushaove.

Finn wordt drie keer per week gekamd. Als ie in de rui is, gaan er twee vuilniszakken vol haren de kliko in.
En wat ‘doetíe aanders nôôt’? “Huilen als een wolf. Echt, de kop in de nek en
brullen. Dat doet ie elke keer als er een ambulance met sirene voorbijkomt.”
Als we voor de foto naar de Piushaven lopen, merken we inderdaad dat Finn
veel bekijks heeft. “Wandelen met de hond is als maïzena in het eten”, zegt
Godfried. “Het bindt. Je hebt altijd een praatje.” En Finn? Die wacht rustig tot
de baas is uitgepraat.

Tèène vant vurreg jaor is De Stadsbraawerij 013 gòn ooverhèùze nòr de
vruugere mèèlfebriek. Implòts graon èn mèèl wòrter naaw meej hòp èn gèrst
rondgesjaawd. Nòg nie meej pèèrd èn kèèr, mar dè komt nòg wèl. Want as
strak de Stadstèùnderij Piushaove wèg is isser plòts genog vur ene nuuwe
luukse meneezie meej binnenbak èn pèèrdestalle. Dan zudde nie weete wègge
ziet: Darteg pèèrde die de meneezie ötdraove , den Ophèf ooversteeke, dur de
Wèthaawer Baggermanlaon gallopèère èn dan et Laajpark indèùke.
Dès pas enen èchte goeje mòp.
Ene mèèlemòp zôogezeej.

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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Remco Bekkers;
Van archeoloog tot zytholoog

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

Wie regelmatig iets gaat drinken bij Burgemeester Jansen, ziet sinds
november 2017 deze goedlachse, gebrilde, blondgekuifde jongeman
aan het werk. Op een rustig moment spreek ik Remco aan.
Remco Bekkers (27) groeide op in Hilvarenbeek en had als kind een grote
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Aan tafel bij Roel en Reem

Tekst: Fred Verhagen
Fotografie: Hans van Dongen

Aan tafel bij het ondernemende stel sportschoolhouder
Roel (40) en Reem (37), mondhygiëniste en woonachtig in de
Lanciersstraat. Samen met hun zoontje Romein (3) zitten ze aan de eettafel.

Wat eten we vanavond?
De man des huizes zorgt voor het eten. We starten met tapas, hoofdgerecht
Tortizza (calorie-arme pizza) en een bijpassende witte wijn in Spaanse sfeer.

droom: archeoloog worden. Maar het liep blijkbaar anders. “Ik was 16 en
moest van mijn ouders een bijbaantje zoeken. “Etenstijd” zou worden geopend

Wat koken jullie graag?

en zocht personeel… En toen bleek al snel dat horecawerk perfect bij mij past.”

“We koken lekker en vers, nooit uit een potje. Hollandse kost, maar ook Thais
& Italiaans.” De vrouw des huizes woont sinds haar elfde in Nederland en is
geboren in Irak. Vaak op het menu staan Dolma (van origine Turks) en vis,
eetgewoonten die samenhangen met het Mandeïsme, een religie die is ontstaan
in de eerste eeuw na Christus met een sterk dualistische kijk op de wereld.

Voeding en passie
Gezonde voeding en bewegen zijn de passies van Roel. Sinds twee jaar heeft
hij een eigen sportschool. “Één van de vier pijlers van vitaliteit is voeding, na
bewegen, gedrag, rust en herstel. Voeding bepaalt voor 80 procent het gewicht
en dat is best lastig in een omgeving waar we getriggerd worden om veel te
eten”. Roel ondersteunt graag mensen die een gezonde levensstijl nastreven.
“Bij voeding gaat het dan vooral om portiecontrole en variatie in koolhydraten,
vetten, eiwitten en vitamines. Je kunt eigenlijk alles eten, maar dan wel met
mate.” Als mondhygiëniste is ook Reem bezig met het eetgedrag van haar
patiënten. “Is de mondverzorging goed, dan zal het hele lichaam daar voordeel
van ondervinden. Een goede verzorging heeft effect op hart en vaten, op maag
en darmen en op ons immuunsysteem.”

Remco Bekkers, zytholoog in opleiding
Een paar jaar later leerde hij de fijne kneepjes van het koffiezetten en
biertappen bij De Sinjoor aan de Oude Markt. “Ik volgde indertijd ook de
opleiding HCF (Horecaondernemer, Café en Fastservice) aan de Rooi Pannen.
Toen ik voor mijn opleiding stage moest lopen bij café De Beyerd in Breda,
ben ik bij De Sinjoor gestopt.

De kunst van het uitserveren
Omdat ikzelf de motoriek van een stoeptegel heb en aan het dragen van dienbladen allerlei blessures heb overgehouden, wil ik van Remco weten wat het
geheim is van het uitserveren. Remco: “Je moet het blad beschouwen als een
verlengde van je arm. Zelf denk ik er niet teveel over na. Ik zorg er wel voor
dat de balans op mijn blad in orde is; de zwaarste glazen en flessen steeds in
het midden.” Ik knik alsof het me nu in de toekomst wel goed zal afgaan.

Zomer of winter?

Wat heb je moeten leren waarderen aan onze wijk?

Remco: “2018 had zo’n lange en goede zomer dat uiteindelijk iedereen in de

Reem en Roel wonen sinds 2012 samen in de Lanciersstraat. “We hebben in
de wijk vooral last van het vele bouwverkeer en de eenrichtingsweg die steeds
verandert. Wat ons opvalt is dat er lastig te communiceren valt met de
buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente.
Parkeren in de wijk is moeilijk, maar sinds het betaald parkeren is ingevoerd,
is er wel meer ruimte.”

horeca helemaal kapot was. We verlangden naar de winter.” Ik vraag hem of hij
wel eens een stappenteller heeft gedragen tijdens het terraslopen.
“Ja,” antwoordt hij “en mijn record staat op 23.000 stappen. Toch zo’n 17
kilometer!” Ik concludeer dat hij dus geen conditietraining nodig heeft.
Remco lacht en spreekt een voorzichtige voorkeur voor de winter uit. “Het is
dan binnen gezelliger en je hebt een wat persoonlijker contact met gasten.”

Bieradvies
“Wat vind je het leukste aan je
werk?” wil ik weten. Remco vertelt
me over zijn opleiding tot zytholoog
(bierdeskundige) in Gent waar hij
wekelijks heengaat. “Ik vind het

Wat verbindt jullie aan onze wijk?
“We willen eigenlijk gaan verhuizen”, zegt Reem lachend. “We willen meer
ruimte en willen graag naar een dorp in de omgeving, waar het kindvriendelijker is. Er wordt hier te hard gereden.” Hoewel ze positief zijn over de wijk
willen ze toch graag groter wonen. “Een huis met een tuin in Berkel-Enschot,
ideaal en toch dichtbij Tilburg”, zegt Roel. “Maar de fijne restaurantjes aan de
Piushaven blijven we zeker bezoeken.”

het leukst om gasten te adviseren
over speciaalbieren.” Dan lacht hij:

Wat vinden jullie een passend wijkmenu?

“Soms vragen mensen de bierkaart

Roel vindt het een goed plan om samen met de wijkbewoners iets te organiseren. “Bijvoorbeeld kleine gerechtjes proberen bij verschillende buren of een
groot buffet waar iedereen bij kan aansluiten. De contacten in de wijk blijven
wat oppervlakkig. Die beperken zich vooral tot een vriendelijke groet. Daar
blijft het vaak bij”. Roel komt uit Limburg waar vroeger het touwtje uit de voordeur hing. Toch hebben ze ook hun hart verpand aan Tilburg. “Aan het down
to earth-karakter, de gemoedelijke, creatieve en ondernemende sfeer.” Reem
komt uit Nieuwegein en is positief over de Brabantse bourgondische sfeer met
veel feesten, genieten van heerlijk eten en gezelligheid. “Tilburgers zijn minder
direct. Dat is een groot verschil met boven de rivieren.”

en zitten er een halfuur doorheen
te bladeren. Ze vragen advies, ik
laat ze bieren proeven en uiteindelijk bestellen ze gewoon een glaasje
Jupiler.” “Heb je zelf een favoriet
bier?” Remco aarzelt even, maar
zegt dan: “Als ik klaar ben met mijn
werk en niet teveel wil nadenken,
drink ik graag een St-Feuillien Grand
Cru, een Belgisch abdijbier.”

Eigen biercafé
Remco’s grootste droom is ooit zijn eigen biercafé te openen. “Iets kleiner dan
Burgemeester Jansen, maar met een vergelijkbare sfeer. Het liefst met een
brouwerijtje erbij. Maar vooralsnog heb ik het hier geweldig naar mijn zin.”

‘Burn out’ en voeding
Roel heeft enkele jaren terug een heftige burn-out gehad. In die tijd werd vaker
gekookt voor vrienden. Hij koos er toen voor om vaker thuis te zijn. Hij kookte
graag en nam de tijd om stil te staan. “Bewust bezig zijn met eten, innerlijke
rust en balans vinden”, is zijn advies. Inmiddels is hij er weer helemaal bovenop, maar goede voeding blijft belangrijk. “Schuif niets zomaar naar binnen”,
adviseert hij. “Eet met aandacht voor jezelf en voor elkaar.”
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Nieuwe wijkbewoners
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Tekst: José de Jonge
Foto: Jan Nieuwstad

Sinds juli 2018 wonen Wesley Valkhof (31) en Charlotte Kin
(26) met veel plezier in de Clercxstraat. In een van de mooiste,
authentieke huizen in de straat, aldus de schrijver van deze
tekst, die naast hen woont.
Nee, ze komen niet uit Tilburg. Wesley komt uit de buurt van Arnhem en
Charlotte uit Rijen. Ze leerden elkaar ruim acht jaar geleden kennen en
woonden ruim vier jaar samen in Eindhoven. Charlotte studeerde daar aan de
Design Academy en Wesley werkte daar na zijn studie. Een jaar geleden
zegden ze de huur van hun appartement op en gingen op reis. Terug in
Nederland zouden ze op zoek gaan naar een eigen huisje.
Waar? Dat wisten ze nog niet. Eindhoven, Breda, Tilburg… alles lag open. Dat
het Tilburg werd, kwam puur door het toeval dat Jodi, de dochter van bovengenoemde buurvrouw, het stel tegenkwam toen ze dit voorjaar met haar vriend
in Thailand was. Charlotte en Wesley vertelden dat ze aan hun laatste reisweek
bezig waren en straks in Nederland op zoek zouden gaan naar een authentiek
huis. “Nou,” wist Jodi te vertellen, “de buren van mijn ouders gaan verhuizen,
dat is een leuk, authentiek huis.” Foto’s werden geappt en al in Thailand was
het stel verliefd op hun huis. “Ja, en zo werd het dus Tilburg”, vertelt Charlotte.
Tilburgers
Ze zijn heel enthousiast over Tilburg en de Tilburgers. En over de straat.
Een straat met karakter. En aardige mensen. “Dat merkten we al meteen toen
we hier aan het klussen waren. Iedereen maakt een praatje met je.
En geen poespas. Ja, een heel verschil met Eindhoven”, zegt Wesley.
Charlotte vult aan: “Eindhoven is een stad die aan de tekentafel is bedacht.
Vind ik. En Breda, daar gebeurt niet veel. Tilburg leeft veel meer.”

Rooftop-bar

Horeca

Vorig jaar won Charlotte met haar afstudeerproject van de Design Academy
‘Through Eyes’ de Social Design Talent Award van de gemeente Eindhoven.
“Through Eyes is een fotoproject waarmee ik de positieve kanten van
probleemjongeren wil laten zien”, vertelt ze. Nu ze in Tilburg woont, is ze
van plan dit project in Tilburg te gaan opzetten. “Ik trek een dag op met een
jongere en maak een fotoboek met tekst waar hij of zij trots op is.”
Wat mooi en interessant. We besluiten hier in een volgende uitgave van de
wijkkrant meer over te vertellen. Wordt vervolgd dus.

Inmiddels werken ze allebei in Tilburg. En allebei in de horeca. Wesley is sinds
begin deze maand als vertegenwoordiger van de Stadsbrouwerij aan de Piushaven aan de slag. Dus bier in Tilburg en omstreken verkopen aan de horeca.
En Charlotte werkt bij Beers|Brickworks, een ontwerpbureau dat interieurs
ontwerpt voor horecagelegenheden. In Tilburg hebben ze onder andere het
totaalontwerp van Villa Pastorie gemaakt en ook het interieur van boekhandel
Gianotten Mutsaers is van hun hand.

Momenteel werkt ze aan de rooftop-bar die op het oude postkantoor aan de
Spoorlaan komt. Charlotte: “Een rooftop-bar vanwaar je dus over de stad
uitkijkt. En een verdieping lager komt een surrealistisch doolhof in de vorm
van een labyrint. Het wordt een superspannende totaalbeleving.”
Doloris, onthoud die naam.

“SOURCE35 is de 1e sportschool die mijn naam kent”
- Marion
Niet goed?
!
Geld terug

Hét alternatief voor de sportschool
- Eens per 5 dagen trainen
- 35 minuten per week
- Begeleiding van een personal trainer
- Tot 15x meer resultaat
Gemoedelijke sfeer

Persoonlijke aandacht

NU 1 MAAND GRATIS TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON!*

* Je dient je voucher wel vooraf te verzilveren. Vul je contactgegevens in op www.source35.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Vanwege de januari drukte zijn er maximaal 35 maandkaarten beschikbaar. 90 dagen niet goed geld terug garantie.
Source 35 | Koningsplein 247 5035 WK Tilburg | 013-5905398
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Niet achter de geraniums:
Koningsclublid Jan Boeren

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

Geboren en getogen in de Bisschop Zwijsenstraat en als oudondernemer bekend bij velen. Ik ga op de koffie bij Jan Boeren,
de man achter voormalig meubelzaak “Victor Boeren”.
Een gezellige keuken op de eerste verdieping, met uitzicht op een patio met
een grote volière. Als ik de vogels bewonder verzucht Jan (75): “Ik heb ook
nog 200 dwergpapegaaien.” Jan laat foto’s zien van vogeltjes gesorteerd op
kleur. “Een uit de hand gelopen hobby. Het wordt teveel werk. Ik wil ervan af.”
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Aerial yoga - Hoe doede dè?

Tekst: Eelke Guldenaar
Foto: Hans van Dongen

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: Yvonne van Hengel.
Duizendpoot
Dat Yvonne van veel markten thuis is blijkt al snel tijdens ons gesprek in haar
prachtige ruimte in de Tournooistraat. Je kunt haar in de zomer treffen in de
Piushaven waar ze op haar SUP board te vinden is. SUP board? Juist, een soort
opblaasbaar surfboard waar je jezelf met een peddel op voortbeweegt. Vandaar
de naam SUP : Stand Up Paddling Het is even wennen maar voor je weet sta je
er gewoon yoga- oefeningen op te doen, net als Yvonne.

Aerial yoga
Dat vormt dan een mooi bruggetje naar een heel bijzondere vorm van yoga,
namelijk Aerial Yoga. Een indrukwekkende yogavorm waarbij je in een doek
boven de grond zweeft tijdens de oefeningen. Yvonne beschrijft het zelf als
spelen, dat ze er plezier in heeft en er erg goed in is wordt duidelijk tijdens het
maken van de foto. Ze is 32 weken zwanger en klimt zonder aarzelen lenig de
doeken in om geweldige acrobatische poses aan te nemen!

Familiegeschiedenis
Bisschop Zwijsenstraat 72 herbergt een lange familiegeschiedenis. Jans opa
was er meubelmaker. Toen Victor Boeren, Jans vader, 6 jaar was, overleed opa
en oma bleef alleen achter met de kinderen. Ze verdiende de kost met verkoop van kokosmatjes en zeil en bood onderdak aan vaders die hun dochters
bezochten in het klooster aan de Oude Dijk.
In 1940 trouwde vader Victor en blies de meubelmakerij nieuw leven in.
Hij ontwierp een ameublement dat jonge echtparen bij hem konden bestellen.
Het concept was een groot succes en al snel groeide de eenmanszaak uit tot
tafelfabriek Victoria. Weer later kwam een samenwerking met de firma Etesmi
tot stand. Jan weet nog hoe hij als jongen meehielp met het persen van triplex
stoelzittinkjes, maar ook hoe hij leerde stofferen. “Tapijten naaien, trappen
bekleden en zeil leggen. “Talloze keukentjes in de Vogeltjesbuurt heb ik van
een zeiltje voorzien.”

Victor Boeren
Op zijn 17e leerde Jan op een feest van woninginrichters Marlies van Nunen
kennen. Het was liefde op het eerste gezicht! Na hun trouwen in 1967 nam
Jan de meubelzaak van zijn vader over. De meubelmakerij werd opgeheven en
het paar specialiseerde zich in stijlmeubels en woninginrichting.
“Ik ondernam, Marlies deed het advies en de verkoop. Gouden tijden,”
zegt Jan. “Victor Boeren” was een begrip in Tilburg en omstreken, totdat de
middenstand steeds meer uit de Bisschop Zwijsenstraat verdween, mensen
meer online gingen kopen en de straat “een racebaan” werd. “In 2011 was
het mooi geweest,” aldus Jan.

De Koningsclub
Als Jan thuis niet hoefde te helpen, trapte hij met zijn vrienden graag een balletje op het Stuivesantplein. Later richtte hij voetbalelftal “Victor Boeren” op
dat speelde tegen andere bedrijventeams. Vanaf 1983 is Jan sponsor van
Willem II en inmiddels is hij actief lid van de Koningsclub: een groep van 70
sponsors die geen zaak meer hebben. Ik wil weten of deze Koningsclub in
tranen is na elke verloren wedstrijd. Jan lacht: “Welnee, het ergste is als het
bier op is. Wij gaan voor de derde helft!”.

Mooie combinatie
Haar liefde voor luchtacrobatiek is ontstaan op de artiestenopleiding van het
ROC en ze geeft hierin nog steeds beginnerscursussen. Toen ze hierna de
opleiding Cesartherapie volgde wist ze dat ze mensen wilde helpen een
krachtige versie van zichzelf te worden. Dat kwam samen in Aerial Yoga,
één van de lessen die ze aanbiedt in haar studio.

Spierkracht
Om luchtacrobatiek te beoefenen heb je spierkracht nodig, met name sterke
onderarmen. Verder zijn souplesse en balans natuurlijk ook handig om de
nodige halstoeren uit te kunnen halen. Lef is onontbeerlijk, je hangt zonder
veiligheidsnet meters boven de grond. Gelukkig is dat bij Aerial Yoga niet
nodig, je blijft dichterbij de grond en ook de oefeningen zijn een stuk minder
spectaculair. Toch word je krachtiger, soepeler en meer in balans door deze
vorm van yoga en dat zonder het risico uit de doeken te vallen!

Nieuwjaarsborrel
Na een druk, maar mooi 2018 spreken we vanaf dit jaar van
de Coöperatie Koningshaven.
Samen met buurtbewoners, Wijkraad en ContourdeTwern is jaren gewerkt om
tot dit resultaat te komen. Eindelijk een wijkcentrum van, voor en door
wijkbewoners.
Graag heffen de Wijkraad en de medewerkers van het Wijkcentrum daar samen
met jou en alle vrijwilligers een glas op. Kom op 1 februari van 16.00 tot 19.00
uur naar ons Wijkcentrum Koningshaven.

Verdriet en geluk
“Nog toekomstwensen?” wil ik tot slot weten. Jan: “Nadat onze oudste dochter,
Hetty, in 1981 door een tragisch verkeersongeval om het leven kwam, hebben
we erg slechte jaren gehad, maar het plezier is teruggekomen. We hebben een
fijn huwelijk, een zoon, dochter en ons zesde kleinkind is op komst.
We zijn tevreden: hebben een mooi, gezellig en gelukkig leven.”

Tijdens deze nieuwjaarsborrel zal het Iers koor ‘Maydoon’ een spetterend
optreden verzorgen.
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Van de straat geplukt

nummer 1

februari 2019

9

Tekst: Janske Verhulst
Fotografie: Ans Beerens

Dan ontmoeten we Jacqueline. Zij heeft een geweldig project: ZuiderZwam.
Ze kweekt oesterzwammen. Kun je ons dat even laten zien? Ja hoor.
Dan laat ze ons zien waar de koffiedik wordt bewerkt voor de eerste fase en
waar de oesterzwammen beginnen te groeien in de fruitfase.
Wauw, mooi om te zien hoor.
Ans en ik spreken af op de Havendijk en daar lopen we onmiddellijk aan
tegen een perfecte pluk van de straat. We ontmoeten Robin. Wil deze sportman even voor ons poseren? Natuurlijk! Het is wel aan hem te zien dat hij
aan zijn spieren werkt. Goh, wij wisten niet dat hier een sportschool zat.

We zijn voor de pluk ook maar eens in de auto gestapt. Onze wijkkrant en
haar gebied strekt zich namelijk helemaal uit tot het eind van de Koningshoeven. Echt veel voorbijgangers zul je hier niet treffen. Daarom lopen we
eens binnen bij het Ut Rooie Bietje.
Na een beetje vragen hier en daar ontmoeten we Ingrid. Zij geeft ons een
rondleiding op het terrein. Alles wordt nu een beetje winterklaar gemaakt.
Ut Rooie Bietje is een biologische moestuin. Deze is sinds 2011 over
genomen door Traverse. Bij Ut Rooie Bietje werken cliënten en vrijwilligers.
Ingrid is hier coördinator. Ga je voor ons even op de foto? Samen met de
vrijwilligers die vuurtje aan het stoken zijn dan?
Gezellig hoor. (Ingrid rechts op de foto)

In het winkeltje van Ut rooie Bietje kun je al die biologische producten
kopen en wat hebben we een geluk. Want net als we binnen zijn komen er
klanten. Het is Annabel met haar twee zoontjes. Billy en Ted. Ooh nee.
Een van de twee is een piraat. Annabel probeert hier elke week wel te
komen vanuit idealistisch oogpunt. Biologische groenten uit de streek en
ook nog een mooie plek waar mensen ervaringen opdoen.

Een kwart eeuw aan mooie herinneringen
25 jaar geleden startte ik mijn praktijk FysioTilburg.
Bekkenfysiotherapie was nog vrij nieuw in Nederland.
Na zo’n tien jaar kozen we de Barkstraat als basis. Vele straat- en buurt
bewoners vonden onze praktijk (ook voor algemene fysiotherapie) en zorgden
voor een gezellige sfeer in de wachtkamer. Jong en oud ontmoetten elkaar en
gingen in gesprek. Met veel plezier hebben we iedereen mogen helpen.
Samen met mijn team ga ik nu een nieuw avontuur aan. FysioTilburg stopt in
de Piushaven en sluit zich aan bij het SMC Tilburg, in het T-kwadraat. We
danken iedereen uit de buurt voor het vertrouwen en voor alle herinneringen.
Graag tot ziens!
Warme groet,
Marina de Jong – van Ierland

HEIKESTRAAT 64 | TILBURG | 013 - 536 00 23
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WijkCafé voorjaar 2019
Op woensdag 13 maart wordt er in Wijkcentrum Koningshaven
een WijkCafé georganiseerd door de Wijkraad in samenwerking
met de Bibliotheek LocHal.
Iedereen is weer van harte welkom en de toegang natuurlijk gratis.
Je wordt ontvangen met een kop koffie met wat lekkers erbij. Na afloop kun je
weer kennismaken met andere buurtbewoners en gezellig bijkletsen onder
het genot van een drankje en een hapje. De eerste drankjes krijg je natuurlijk
van de Wijkraad.
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Beewee: Geduld

februari 2019
Tekst: Beewee Nederkoorn
Foto: Ans Beerens

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 Ans Beerens maakte.

Deze avond wordt er aandacht besteed aan de digitalisering en automatisering
in ons dagelijks bestaan. Je maakt kennis met hedendaagse mogelijkheden en
toepassingen in de digitalisering en automatisering. En niet alleen de theorie
maar ook kun je kennis maken met toepassingen in de praktijk.

Het programma
19.00
19.30

20.30

21.00

Inloop
Lezing door Demi van de Put over robotica in de zorg.
Demi van de Put is ingenieur op het gebied van zorginnovaties en
docent zorgtechnologie binnen het ROC Tilburg. Zij heeft veel
projecten gedraaid op het gebied van innovatie in de zorg, zoals het
implementeren van nieuwe technologieën in zorginstellingen, en het
ontwikkelen van nieuwe hulpmiddelen
Tijdens de lezing zullen verschillende zorgrobotica , de inzetbaarheid
en de voor- en nadelen en praktijkvoorbeelden aan bod komen.
Mediacoach Bibliotheek Midden Brabant.
De mediacoach geeft informatie en tips hoe nieuwe en
traditionele media slim en leuk te gebruikt kunnen worden
De avond sluiten we af met het mobiele Digilab van
De Bibliotheek Midden-Brabant.
Hier kan je kennismaken met o.a. een 3 d printer, green screen
en een virtual reality bril.
Fotograaf Ans Beerens maakte deze foto eind april 2015. Het is een mooie
collage van vlakken die zich door hun kleuren en texturen van elkaar onderscheiden, maar die samen toch een heel evenwichtig geheel vormen.
Wat ik leuk vind is dat de vier gebouwen op de foto (we zien immers ook de
tapijtwinkel aan de Vendeliersstraat weerspiegeld in de glazen wand van de
ark) geen van alle helemaal in beeld zijn.
Maar Ans Beerens schoot deze foto indertijd niet in de eerste plaats met het
idee om een uitgebalanceerde compositie te maken met een mooie vlakverdeling. Ze wilde vooral het verval van de kappersboot duidelijk in beeld brengen.
En dus richtte ze haar lens op het ontbrekende stuk bedekking van de dakrand,
een van de meest in het oog springende tekenen van het achterstallige onderhoud – zeker in combinatie met de houten wand links die overduidelijk gebaat
zou zijn bij een beetje beits.

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.

Eind april 2015 lag de ark al ruim twee jaar leeg in de haven.
De roep om de verpaupering ervan een halt toe te roepen werd almaar luider.
In augustus 2015 beloofde de eigenaar in het Brabants Dagblad dat de ark
na de zomer ‘écht, écht’ zou worden verbouwd tot een horecagelegenheid.
Maar hij rekende buiten de huurder, die er daadwerkelijk een horecaboot van
zou moeten maken. Die huurder vroeg een keer of vier een vergunning aan,
maar trok al die aanvragen ook weer in.
De herfst ging voorbij, de winter ging voorbij, heel 2016 ging voorbij, en
ondertussen bleef het angstvallig stil op de ark. Begin 2017 trok de huurder
zich definitief terug. De eigenaar liet in juli dat jaar weten dat hij in september
zelf zou beginnen met de verbouwing. ‘Boot 13’ zou nog voor het eind van het
jaar opengaan. Maar helaas.
In juli 2018 meldde de website Tilburg.com dat Boot 013 (nu met een nul erbij)
na de zomer zou opengaan en dat er bovendien hard gewerkt werd aan een
drijvend terras. De eigenaar verwachtte dat vanaf eind september kon worden
proefgedraaid, maar hij vroeg meteen nóg een beetje geduld: “Het gaat even
duren voordat we mensen hebben opgeleid en het concept, zoals ik dat nu voor
ogen heb, staat. Ik hoop dat we vanaf het nieuwe jaar écht gaan knallen.”
Vlak voor de jaarwisseling ben ik even poolshoogte gaan nemen in de
Piushaven. Niets wees erop dat de ark op het punt stond om te gaan knallen.
De ramen aan de straatkant waren geblindeerd met doeken. Van een drijvend
terras was geen spoor te bekennen. Sterker nog: van buiten zag de ark er nog
precies zo uit als op de foto die Ans Beerens in 2015 maakte.

www.lapoubelle.nl

En al zou Boot 013 dit jaar op een gegeven moment toch eindelijk ‘écht, écht’
klaar zijn, is de kans heel klein geworden dat ik er ooit een kopje koffie ga
drinken. Want het risico is me veel te groot dat ik zes jaar geduld moet hebben
tot het geserveerd wordt.
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“Dè was ons pap”
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Tekst: Marc Storms

Als gids ben ik zeer regelmatig met groepen onderweg in
Landschapspark Moerenburg. Een prachtig stukje Tilburg met
een rijke historie. Zelf kom ik oorspronkelijk niet uit Tilburg.
Hetgeen ik onderweg over Moerenburg vertel komt uit boeken, oude krantenartikelen of archieven op internet en natuurlijk van Tilburgers die veel van de
achtergronden van het gebied weten. Af en toe lopen er mensen mee tijdens
een rondleiding die nog uit eigen herinnering kunnen vertellen hoe het vroeger
was. Voor mij is dat zeer waardevol en het biedt een schat aan informatie die
het verhaal dat ik vertel verrijkt en completeert. Soms kan dat heel verrassend
uitpakken.

Voorste Stroom-arrest
In Moerenburg komen de Korvelse Waterloop en de Leij elkaar tegen en gaan
als Voorste Stroom verder richting Oisterwijk. In de tijd van de textielindustrie werd het afval op deze stromen geloosd. De gebruikte verfbaden gaven
het water kleur. Maar het was natuurlijk een smerige bedoening. Het water
stonk, er leefde niks meer in en soms stond er wel een halve meter chemisch
schuim op dat ook wel eens de woonwijken in kon waaien. Halverwege de 19e
eeuw waren een aantal inwoners van Oisterwijk wel klaar met die vuile stroom
vanuit Tilburg en ze begonnen een proces tegen de gemeente Tilburg om zo af
te dwingen dat Tilburg iets aan de waterkwaliteit zou doen. De Hoge Raad gaf
de Oisterwijkers in 1915 gelijk in het zogenaamde Voorste Stroom-arrest en
veroordeelde Tilburg tot het betalen van een schadevergoeding aan de mensen
met een stukje grond aan de vervuilde stroom. Tussen 1915 en 1927 heeft
Tilburg naar schatting zo’n 1,5 miljoen gulden aan schadevergoedingen
betaald. Tot zover de feiten.

februari 2019
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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.
Op de hoek van de huidige Jan Aartestraat en de huidige Lanciersstraat stond
tweeënhalve eeuw geleden een majestueuze oude eik. Deze eik droeg de naam
“Jan Aarte Bumke”. Toen, tweeënhalve eeuw geleden, was de buurt Hoogvenne
nog niet zo vol gebouwd als nu. Toen was het voor een groot deel nog boerenland. Jan Aert Jan Pauwels de Roy (what’s in a name) bezat een stukje grond in
die omgeving. Het schijnt dat hij ooit een stuk hout uit woede een flinke slinger
heeft gegeven. Uit dat stuk hout is de grote eik gegroeid. Ook schijnt het zo te
zijn dat Jan Aert Jan Pauwels de Roy is opgehangen aan de eik, “zo zwaar als
de bomen van de Bosscheweg”.

Het spookte bij de boom. Men zag er in het donker vlammende tongen.
De spoken werden destijds bezworen met een spreuk die luidde:
“Zijde van God dan sprikt, zijde van de duvel dan wikt”.
De boom moest uiteindelijk in de 19e eeuw het veld ruimen voor een uitzicht
over de velden vanuit een villa aan de huidige St. Josephstraat.
De Jan Aartestraat, die de Heuvelring met de Lanciersstraat verbindt, is
vernoemd naar Jan Aert Jan Pauwels de Roy. Misschien heb je net als ik altijd
gedacht dat er iemand is geweest die Jan Aarte heette, en dat die zoiets moois
gedaan had dat hij een charmante straat in het centrum naar zich vernoemd
kreeg. Ik weet inmiddels dat hij niet Jan Aarte heette, maar wat hij gedaan
heeft om een straatnaam te krijgen, dat weet ik nog steeds niet. Daarom hou
ik het er maar op dat hij een mooie sprookjesachtige eik gesticht heeft, die het
vernoemen waard is.

De slimme wethouder
Het verhaal gaat dat een wethouder van de gemeente Tilburg nog snel een
stukje grond kocht aan de Voorste Stroom om op die manier een graantje mee
te pikken van de schadevergoeding die zijn eigen gemeente moest uitkeren.
Maar of dat echt gebeurd is, heb ik nooit in bronnen terug kunnen vinden. Als
anekdote vertel ik het wel eens tijdens een rondleiding. Zo ook die keer dat een
ouder echtpaar achteraan in de groep aandachtig naar mijn verhaal stond te
luisteren. Terwijl de meeste toehoorders moesten lachen om dit misschien wel
echt gebeurde verhaal, zag ik dat de vrouw van het oudere echtpaar haar man
aanstootte en zei “Dè was ons pap”.

bijzonder overnachten

lekker eten

klein vergaderen

laten verrassen

Na de wandeling heb ik de dame in kwestie nog kort gesproken en haar naar
de naam van haar vader gevraagd. ’s Avonds ben ik thuis op zoek gegaan naar
de wethouder, maar tevergeefs, hij had geen sporen achtergelaten……
Bewijs is er waarschijnlijk niet meer, maar het zou dus zomaar eens waar
kunnen zijn dat er inderdaad een handige wethouder was die zijn inkomen
wat aanvulde. Want dè was ons pap…….

Oproep: clubkes
Ik heb een clubje opgericht....
(bijvoorbeeld fietsen, wandelen, roeien, uit eten of iets dergelijks)
Wie hier in de wijk heeft een groepje of clubje en wil daarover geïnterviewd
worden?
Stuur dan een mailtje naar wijkkrant@koningshaven.eu en wij nemen
contact met je op.

Hoevenseweg 2 Tilburg

www.villapastorie.nl
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Prachtige muziek
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Tekst: Eelke Guldenaar
Foto: Hans van Dongen

Voor deze editie interviewde ik Mink Sweens, hij is 12 jaar en speelt al ruim 2
jaar piano.Deze staat bij zijn moeder en eerst speelde er niemand op, tot hij
ontdekte wat een prachtige muziek je ermee kunt maken.

Jong geleerd, oud gedaan
Dat Mink muzikale aanleg heeft was eigenlijk al heel vroeg duidelijk toen hij
als peuter graag op de piano van zijn opa speelde. Ook in drummen was hij
erg geïnteresseerd en toen hij 5 was heeft hij bij Grosveld muziekschool een
jaar muziekles gevolgd. Hierin werden instrumenten gedemonstreerd en
uitgeprobeerd en een klein begin gemaakt met de muziektheorie.

Erik: Koningshaven

februari 2019
Tekst: Erik Bienefelt

Als Italië een laars is die tegen een steen trapt, dan is de
plattegrond van Koningshaven een abstract, ratachtig lachend
varken die een voederbak van achteren neemt.
Goed, je moet wel wat fantasie, een slecht zicht en een krat bier achter de
kiezen hebben, maar dan zie je het wél. Het gebied ten noorden van de haven
is dan de varkenskop, ten zuiden de voederbak. Het Tivolipark helemaal boven
scheidt de twee varkensoren van elkaar, de snuit loopt van de Prinsenhoeven
straat tot de Ringbaan Oost, en de Ringbaan Zuid is de onderkant van de
voederbak.

Piano
Later ontdekte hij dat hij piano toch wel erg mooi vond en begon via zijn
telefoon op te zoeken hoe je zo’n ding eigenlijk bespeelt. Hij ging op les bij
Mobius Muziekschool waar hij door zijn leraar Carl van Kuijk meteen in het
diepe werd gegooid en na een paar weken al zijn eerste (kleine) optreden
mocht doen. Nog steeds treedt hij tweemaal per jaar op met zijn
medestudenten in de Nieuw Apostolische kerk.

Op gehoor
Natuurlijk krijgt Mink ook les uit boeken waar hij de muziektheorie mee onder
de knie krijgt maar het liefst speelt hij toch op gehoor. Hij zoekt daarvoor
liedjes uit op internet die hij dan uitpuzzelt op de piano. Het allermooist vindt
hij Queen en zo te horen heeft hij Bohemian Rhapsody al aardig uitgevogeld!

Probleem met deze overduidelijke vergelijking is dat de hele wijk Jeruzalem
er zo een beetje bijhangt. Bovendien hebben abstracte, ratachtig lachende
varkens een nogal lage aaibaarheidsfactor. Daar weet ene Sjefke Donders,
ex-fokker van abstracte, ratachtig lachende varkens, over mee te vertellen.
Hij aaide er namelijk ooit eens één en werd daarop door het woedende beest
aangevallen. Donders verloor daarbij zijn been, nét op het moment dat hij met
zijn andere been tegen een steen wilde trappen. Sjefke speelde namelijk een
spelletje met zijn vrouw, waarbij hij een land in Zuid-Europa uitbeeldde.
Hij had er speciaal zijn laarzen voor aan getrokken.

Geen concertpianist
Mooi dachten we, Nederland kan vast nog een goede concertpianist gebruiken!
Mooi niet helaas.. Mink wil graag na de middelbare school naar de hotelschool
in Maastricht. Misschien horen we hem nog eens op de piano in de lobby van
een heeeel sjiek hotel.

Repair Café:
ook voor het repareren van textiel
Zoals je misschien wel weet, is er maandelijks een Repair Café
in de wijk. Elke eerste donderdag van de maand staan bij
La Poubelle van 19.00 tot 21.00 vrijwilligers klaar om je te
helpen je kapotte spullen te repareren.
Meestal komen mensen met technische klussen, ze gaan dan vaak blij met hun
herstelde broodrooster, bladblazer of stofzuiger de deur uit.

Na het bloedbad werd Donders tot en met de grens met Zwitserland geam
puteerd. Hij stelde zijn vrouw voor voortaan andere spelletjes te spelen, maar
ze drong erop aan om nog één keer het landenspel te spelen, om het verdriet
van het verloren been beter te kunnen verwerken. Sjefke ging schoorvoetend
akkoord. Hij beeldde een groot land in Noord-Europa uit door zijn onderbroek
omlaag te trekken. Maar in plaats van ‘Zweden’, dacht zijn vrouw dat
‘Liechtenstein’ werd uitgebeeld. Voor Sjefke de aanzet om van zijn vrouw af te
gaan. Ze wonen beiden nog wél in de wijk. Sjefke rechtsonder in de voederbak,
zijn ex linksboven in het puntje van het varkensoor.
Bovenstaande geheel terzijde, want met wat minder fantasie, een goed zicht
en géén krat bier achter de kiezen is er iets veel beters te herkennen in de
plattegrond van Koningshaven. Een paardenhoofd! Een paard dat angstvallig
achterover kijkt, waarbij de hals wordt gevormd door het gebied tussen de
Stevenzandse- en Koopvaardijstraat. Een paard dus. Dat is al heel wat
koninklijker dan dat ratachtige varken.

Wat veel mensen misschien niet weten is dat je bij Repair Café ook terecht
kunt als je een herstelklusje hebt aan je kleding of linnengoed. Ter plekke kan
er op een van de naaimachines iets door de vrijwilligers gerepareerd worden.

Nóg beter wordt het wanneer je de plattegrond van ons stadsdeel een halve
kwart met de klok mee draait. Dan zie je overduidelijk een huis. Niet echt een
koninklijk huis dat Koningshaven zou kunnen uitbeelden, meer een huis als in
een kindertekening.

Je kunt er ook geholpen worden om dit verstelwerk zelf te leren, zodat je
voortaan jezelf kunt redden op dit gebied. Het doel is dat textiel langer
gebruikt wordt, zodat goede spullen niet te snel op onze afvalberg terecht
komen. Ga eens naar het Repair Café en kijk wat ze voor je kunnen doen.

Als je goed naar dit huis kijkt, zie je iemand achter het raam. Is dat boer
Sjefke, lezend in deze wijkkrant, op pagina 12? Zijn ex-vrouw is in ieder geval
niet thuis. De abstract ratachtige lachende varkens heeft hij blijkbaar geruild
voor het paard, dat in de stal rechts naast het huis staat.
Het lijkt erop alsof Sjefke is uitgelezen. Hij loopt boos naar het raam en lijkt
iets uit te willen beelden met zijn middelvinger.
Geen idee wat, maar het is in ieder geval niet Italië.

WIJKNIEUWS
24e jaargang
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Berichten van de gemeente

Stand van zaken bouwprojecten Piushaven

Stand van zaken
openbare ruimte Piushaven
Twentestraat
Bouw van project Aan de Waterkant; de openbare ruimte wordt in
fases aangelegd.
De herinrichting van de Caspar Houbenstraat is gereed. De openbare ruimte Twentestraat is ingericht tot bouwblok C in combinatie
met Piushavenpark Zuidoever (gedeelte tussen Havendijk-zuid
vanaf Betuwestraat tot aan Meijerijbaan).

Wonen in de Piushaven
Piushaven verbindt het centrum van Tilburg met het buitengebied Moerenburg. In dit gebied worden
ongeveer 1700 nieuwe woningen gebouwd, verdeeld over verschillende bouwprojecten.
Voor meer informatie kijk op www.piushaven.nl.

Aan de Waterkant

Bij dit woningbouwplan zijn de blokken A, B, C, E
inmiddels opgeleverd. De bouw van blokken F en
G is in volle gang. De bouw van appartementengebouw D is ook gestart. Het ontwerp voor woontoren
H is opgestart. In het gebied wordt een gevarieerd
aanbod aan woningen en woningtypen gerealiseerd, zoals eengezinswoningen en appartementen
met prachtig uitzicht.
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven op de
website www.aandewaterkant.nl op deze site staan
ook de laatste ontwikkelingen.
Ontwikkelaar: Triborgh Gebiedsontwikkeling.

Jeruzalem

Tiwos werkt aan de ontwikkeling van een bouwblok
op de kruising Veluwestraat/Twentestraat. Naar
verwachting start de bouw begin 2019.

Meierijbaan

Met Tiwos worden mogelijkheden verkend om rond
de 40 appartementen te realiseren aan het talud.
De eerste plannen zijn met het planteam besproken. Volgens de plannen wordt de openbare ruimte
van de Meierijbaan opnieuw ingericht en komt er
meer groen. De presentatie is te vinden op:
www.piushaven.nl/presentatie-plannen-meierijbaanschielandstraat.

Stadskade (Cementbouw)

In het plan Stadskade, op het voormalige Cementbouwterrein, komen 49 woningen. Dat zijn zowel
appartementen als gezinswoningen. De woningen
zijn opgeleverd en de bouw van het appartementencomplex is in volle gang. De oplevering van de
appartementen staat gepland voor begin 2019.
Geïnteresseerden kunnen op de hoogte blijven van
de laatste ontwikkelingen op de website
www.nieuwbouw-stadskade.nl.
Ontwikkelaar: BPD Ontwikkeling.

Geïnteresseerden kunnen op de hoogte blijven van
de laatste ontwikkelingen op de website
www.de-koopvaardij.nl
Ontwikkelaar: Wilborts & Looijkens.

Galjoenstraat Noord

Er zijn hier twee deelplannen actief. Het ene deelplan, Muziekwonen, is niet haalbaar gebleken. Van
der Weegen zal het woningbouwprogramma van 52
woningen wel gaan realiseren. De koop-realisatieovereenkomst met Van der Wegen is inmiddels
getekend. De gemeente is zich nog aan het beraden
over de herbestemming van de hal. Ontwikkelaar
De Bonth werkt het naastgelegen deelplan verder
uit. Het planteam heeft voor beide deelplannen
advies uitgebracht.
Ontwikkelaars: Van der Weegen en De Bonth.

Fabriekskwartier

De plannen voor het deelproject Fabriekskwartier
laten een groene en duurzame wijk zien. In het
gebied komt een gevarieerd aanbod aan woningen
zoals eengezinswoningen en appartementen. De
busremise van Arriva en de kringloopwinkel van La
Poubelle zullen verhuizen naar een ander plek in de
stad.
Meer informatie: www.fabriekskwartier.nl.
Ontwikkelaar: Triborgh Gebiedsontwikkeling.

Pontje (De Ferry)
Het pontje zal worden aangelegd in het verlengde van de
Veluwestraat. De vergunning is aangevraagd en verleend. Er zijn
geen bezwaren ingediend voor de aanleg. Het beheer van het
pontje ligt in handen van bewoners. De beheergroep is nog op
zoek naar een aantal vrijwilligers, met name vanuit Jeruzalem, die
zich in willen zetten voor het beheer. Geïnteresseerden kunnen
een mail sturen naar info@beeldveld.nl. De verwachting is dat
‘De Ferry’ in het eerste kwartaal van 2019 wordt aangelegd.
Piushaven
Na de realisatie van het plan Stadskade wordt het parkje in het
deelplan aangelegd.
Tot er bouwplannen zijn, is de voormalige ‘Lipslocatie’ tijdelijk
ingericht voor stadslandbouw. Er zijn een stadsmoestuin, een
bijentuin en een kleine weide.
Wethouder Baggermanlaan
Er zijn plannen gemaakt om de kruising met de Fatimastraat opnieuw in te richten om de kruising veiliger te maken. Er komt een
verhoogd plateau waardoor automobilisten langzamer moeten
gaan rijden en de kruising meer opvalt. De kruising krijgt middengeleiders die de weg smaller doen lijken (ook om de vaart er uit te
halen) en het wegdek van de aanliggende Fatimastraat krijgt een
andere kleur, wat de attentiewaarde verhoogd. De verwachting is
dat de werkzaamheden begin 2019 starten.
Meer informatie
Er is informatie over de Piushaven te vinden op de website www.
piushaven.nl. Actuele informatie over wegwerkzaamheden kunt u
ook vinden via www.tilburg.nl/wegwerkzaamheden.

Eendjes voeren?
Liever niet!

De Koopvaardij

Op de kop van de haven verrijst vanaf 2019 een
appartementencomplex dat de Piushaven met het
stadshart gaat verbinden. Dit complex komt op de
plek van het voormalige pand van de Harense Smid
en de vier eerste woonhuizen aan de Koopvaardijstraat. Acht appartementen worden verhuurd in
de sociale sector. Het bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld en begin 2019 worden de panden
gesloopt.

Contact

Havenpark Zuidoever
De aanleg van het gedeelte Havendijk-Zuid tussen de Hoevenseweg en de Betuwestraat is klaar. Het wandelpad aan de zuidzijde
tussen Wethouder Baggermanlaan en Hoevenseweg is ook nu
aangelegd.

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

Groen Xtra steekt handen uit
de mouwen
Medewerkers van Groen Xtra zorgen de komende jaren voor de openbare ruimte in de stadsdelen Binnenstad-Oude Stad, West en Noord.
Dat doen ze in opdracht van de gemeente Tilburg.
In de drie gebieden zijn verschillende teams aan de slag. Het team
Binnenstad-Oude Stad is aanspreekpunt voor uw wijk. Groen Xtra is
op alle (werk) dagen van de week aan het werk om uw buurt mooier
en beter te maken en meldingen af te werken. Denk aan een overvolle
prullenbak in de binnenstad, het gras dat gemaaid moet worden,
zwerfafval wat opgeruimd moet worden of een paaltje dat scheef is
gereden op de parkeerplaats.
Bij het schoonhouden van de leefomgeving kan Groen Xtra uw hulp
goed gebruiken. U kunt helpen door zaken te melden of door zelf de
handen uit de mouwen te steken. Via de Buiten Beter app kunt u
laten weten als er iets mis is in de openbare ruimte.
Op www.groenxtra.nl leest u hier meer over en kunt u ook een online
meldingsformulier invullen.
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Kerst doemiddag in groep 5 op
basisschool Fatima
In december verzorgden verschillende leerlingen van groep 5
leuke Kerstworkshops voor hun medeleerlingen.
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Groene schoolpleinen
OBS Panta Rhei is een warme school waar de ontwikkeling en
het welzijn van het kind centraal staat.

Ze konden kiezen uit: kerstkaarten maken bij Lucas, de kerstman leren
tekenen bij Milan, dansen met Wiktoria op kerstmuziek , kerststerren maken
met Milan en Lieke en kerststukjes maken bij Jill.

Bij ons staat zelfstandigheid en samenwerking hoog in het vaandel. Op onze
gezellige school zijn we steeds in beweging om ons te verbeteren. De afgelopen
periode is er een nieuwe, verfrissende huisstijl ontwikkeld, krijgen de kinderen gymles van een vakleerkracht en zijn er gloednieuwe groene schoolpleinen
aangelegd. We zijn trots op de ontwikkelingen die we als school doormaken.

Voor iedereen was er wat wils. De keuze was dan ook snel gemaakt.
De inzet en de betrokkenheid van de leerlingen was groot.
De Kerst-crea-middag vloog dan ook voorbij.

Heeft u het resultaat al gezien van onze groene schoolpleinen?

Op vrijdag 21 december is groep 5 kerstliedjes gaan zingen in de AaBe fabriek.
Het was een geslaagde middag! Ouders en familieleden werden verrast met
een zelfgemaakte kerstwens en kerstkaarten. Zowel het publiek als de kinderen
hebben enorm genoten.
We kijken er dan ook met plezier op terug en gaan nu genieten van een
heerlijke kerstvakantie.

Meer groen in de binnenstad van Tilburg is belangrijk, meer groen werkt namelijk mee aan een betere leefomgeving. Daarnaast zijn onze schoolpleinen nu zó
ingericht dat er meer dynamiek in het spelen van kinderen ontstaat: zij kunnen
zelf hun spel bedenken met de materialen die zij op het schoolplein kunnen
vinden. Ook is het goed dat kinderen leren spelen in een omgeving, waar zij
“moeilijkheden” tegenkomen, zoals grote stenen waar zij moeite voor moeten
doen om overheen te klimmen of op te gaan staan. Of muurtjes waar zij op
kunnen klimmen, kunnen lopen en balanceren.
Het gebeurt ook dat ze zich weleens bezeren… maar dat hoort er dus ook bij!
We noemen dat risicovol spelen.
De kinderen maken er inmiddels enthousiast gebruik van!
Mocht u interesse in onze school hebben, dan kunt u altijd vrijblijvend een
afspraak met ons maken voor een informatief gesprek.
Ons telefoonnummer is 013 5437241
U kunt ons ook bezoeken op onze open dag op woensdag 13 maart. De school
is open van 10.30u tot 12.00u en van 18.30u tot 20.00u. U bent van harte
welkom!
Met vriendelijke groet,
Justin Vliegenthart (directeur)
Wilma Meulendijks (teamleider algemeen)

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

Jules Baak

Gediplomeerd en ISO 9001 gecertiﬁceerd tandprotheticus

Broekhovenseweg 33
5021 LA Tilburg

Baak tandprotheticus

013 - 582 16 00
www.tppbaak.nl

Bel voor een GRATIS adviesgesprek

Voor:
• Nieuwe gebitsprotheses (eventueel op implantaten)
• Reparaties en andere prothetische voorzieningen
Advies hierover? Maak nu een gratis adviesgesprek bij onze praktijk.
Vergoeding via ziektekostenverzekering mogelijk.

Panta Rhei
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Vijf maanden door Europa

nummer 1

februari 2019

Tekst: Carla Segers
Foto: Privé reisfoto’s

Op 14 juli 2018 zijn Peter en Marjolein met hun drie kinderen
Lisa (10), Milou (7) en Pim (4) op rondreis door Europa gegaan.
Half december keerden ze terug en vertelden mij hun mooie
openhartige verhaal. Geniet mee van hun avontuur.

‘In het begin zaten wij er echt bovenop.
Als Peter achter het stuur zat, dan zat ik achterin bij de kinderen om ze te
begeleiden. We merkten echter dat ze heel erg zelfstandig waren en zelf
aangaven wanneer ze vragen hadden. De meiden hadden allebei als thema
de Grieken en Romeinen. Geweldig dat we ze alles uit hun boeken live hebben
kunnen laten zien.’

Mazzel en een vreugdedans

Weekend proefdraaien
Vijf maanden met zijn vijven door Europa. Dat is vast geen beslissing die je in
een paar minuten neemt. Dat klopt vertellen Peter en Marjolein me.
‘We hebben altijd de wens gehad om eens lang te reizen maar het was er niet
eerder van gekomen. Nu vielen een aantal zaken mooi samen waardoor we het
met ons werk geregeld kregen. We hebben in totaal tien maanden voorbereiding getroffen om vijf maanden weg te kunnen.’ Marjolein: ‘We hebben echt
moeite moeten doen om alles rond te krijgen. Op het moment dat alles groen
licht had werd het ineens heel spannend; we gaan echt!’. En toen? ‘We hebben
een week van tevoren een weekend proefgedraaid met de camper. We waren
van alles vergeten in te pakken dus dat proefdraaien was wel verstandig.’

Steeds meer vrijheid en rust
Jullie hebben door Duitsland, Polen, Tsjechië, Oostenrijk, Hongarije, Slovenië,
Kroatië, Bosnië, Montenegro, Albanië, Macedonië, Griekenland, Italië en
Zwitserland gereisd. Op basis waarvan zijn jullie tot deze route gekomen?
Peter: ‘De eerste zes weken hadden we alle campings en stops wel uitgestippeld. Puur omdat het toen het hoogseizoen was en we wel wilden weten dat
we een campingplaats hadden. Daarna werden we steeds makkelijker.
We kregen onderweg veel tips van andere camperaars. Je legt zo makkelijk
contact. Hadden we het naar onze zin dan bleven we. En anders reden we
door.’ Hoe was het om zo lang weg te zijn? Kon je de drukte van alledag hier
makkelijk van je af laten glijden? Marjolein; ‘De eerste weken merkten we dat
we echt nog in het ritme zaten van moeten, maar dat konden we steeds meer
laten varen. We hebben zo van de vrijheid genoten, we hadden alle ruimte,
niks hoeft.’

Terwijl we zitten te praten komen er steeds meer verhalen op tafel. In vijf
maanden tijd maak je heel wat mee. Zijn er ook vervelende dingen gebeurd?
Peter: ‘Niet echt nee, we hebben zoveel geluk gehad achteraf gezien.
We hebben geen pech met de camper gehad, we hebben een gigantische storm
in Athene ontweken zonder dat we het wisten, er was een aardbeving in
Griekenland die we wel voelden maar waar we ook ver genoeg vanaf waren,
de modderstromen en een tornado in Italië hebben we ook onbewust ontweken. Het thuisfront heeft het zwaarder gehad dan wij!’ lachen de twee.
‘We werden door thuis erop gewezen dat we winterbanden nodig hadden.’
vertelt Marjolein. Elk land had weer andere prachtige dingen. We hebben veel
gewandeld. Gingen we op pad om “effe” een wandelingetje te maken, kwamen
we een halve dag later terug. In de bergen hadden we erg gaaf uitzicht. Wenen
en Florence waren zo’n mooie steden. Het was overigens niet alleen maar mooi
wat we zagen. Zo hebben we in Macedonië en Albanië het zwerfafvalprobleem
en bedelende kinderen gezien. In de haven van Griekenland zagen we de
wanhopige vluchtelingen die mee op de boot naar Italië wilden.

Live leerstof
Terwijl ik met Marjolein en Peter zit te praten liggen de kinderen lekker in hun
bed. Hoe moet het voor hen zijn geweest als je nooit langer dan twee of drie
weken van huis bent geweest? ‘De kinderen gingen echt goed, ze hebben geen
heimwee gehad. In het begin hadden ze nog wel eens ruzie, gewoon net als
hier. Mooi was dat dat naarmate we langer onderweg waren onderling steeds
beter ging.’ Jullie hebben de kinderen gedurende jullie reis zelf les gegeven aan
de hand van de materialen die school jullie mee heeft gegeven. Hoe was dat?

Het was wel even spannend toen we in Griekenland een pad afgereden waren
dat veel steiler was dan we hadden verwacht. We wilden zo graag de water
vallen zien! Omlaag ging natuurlijk wel maar daarna moesten we ook weer
terug. Peter achter het stuur kreeg de camper niet omhoog, telkens viel de
motor uit. Wij zijn uitgestapt en bij poging nummer vijf lukte het!
Peter heeft een vreugdedans gedaan bovenaan de heuvel en ik heb met de
kinderen de wave gedaan. Er liep nog een Griek langs en die keek ons wel
wat vreemd aan…’

Echte aandacht voor elkaar

vlnr: Lisa, Pim & Milou

De tijd vliegt terwijl we zitten te praten, er is ook zoveel te vertellen. Wat heeft
deze reis jullie gebracht? ‘Pim zal er zich later misschien niet veel meer van
herinneren, dat is wel jammer. De kinderen hebben een reisdagboek bijgehouden zodat ze daar nog in terug kunnen kijken. Ze zijn alle drie flink gegroeid
qua zelfvertrouwen. We hadden allemaal nog graag door willen reizen, het was
zo fijn. De meiden zeiden tegen elkaar: ‘Wij zijn echte reisvriendinnen’ vertelt
Marjolein. Peter; ‘Voor ons was het hoogtepunt dat we de droom die we
hadden ook waar hebben gemaakt. De vrijheid die we gevoeld hebben, de
echte aandacht voor elkaar, het kunnen gaan en staan waar je maar wilt en
het leven bij de dag. We hebben ervaren dat je maar weinig nodig hebt. We
hopen dat we dit ooit nog een keer kunnen doen.’

24e jaargang
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Vermoeide / pijnlijke voeten en benen
Voeten en (onder)benen die snel vermoeid raken en daardoor pijnlijk gaan aanvoelen tijdens het lopen of staan, is meestal een echte overbelastingsklacht.
Alle spieren die beginnen in de onderbenen en vast zitten aan botdelen van de
voet en spieren van de voet zelf, worden verkeerd en teveel belast, of er is een
doorbloedingsprobleem van de bloedvaten waardoor de spieren geen zuurstof
genoeg krijgen om goed te kunnen functioneren.

Oorzaak
De grootste oorzaak in het ontstaan van de overbelastingsklachten is het
doorzakken van de voeten. Als voeten doorzakken, dan moeten zo goed als alle
spieren van de voet en onderbeen meer oprekken, langer worden dan gebruikelijk, om vervolgens weer harder te moeten samentrekken om de spieren te
laten functioneren. Dit gebeurt bij iedere minuut dat u staat en bij iedere pas
die u zet om te lopen. Hierdoor zullen de spieren sneller vermoeid raken en
kunnen ze bij gebruik pijnlijk aanvoelen.
Een slechte doorbloeding kan verschillende oorzaken hebben, denk dan aan:
Slechte kwaliteit bloedvaten (minder elastisch zijn van de vaten), ouderdom,
aderverkalking (dicht slibben van de vaten), roken of spataders.

Klachten
De meest voorkomende klacht is het hebben van pijn aan de voeten en (onder)
benen tijdens het lopen en staan. Het gevoel zware benen te hebben, niet meer
vooruit kunnen komen. Andere klachten kunnen zijn: knellende schoenen,
tintelingen in voeten en benen, zwellingen (oedeemvorming), niet meer kunnen
lopen, brandende voeten of krampen.

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

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

De fysiotherapeut
Bij vermoeidheidsklachten in de benen en/of voeten kijkt de fysiotherapeut
eerst waar de oorzaak zit. Het kan (1) een orthopedisch oorzaak hebben,
lokaal in gewrichten of spieren. Een conditionele oorzaak (2) is ook mogelijk
of het kan een (3) bloedvatenstoornis zijn.Als gevonden is waar de vermoeidheidsklachten vandaan komen wordt er een oefenprogramma gestart.

De podotherapeut
De podotherapeut zal door het doen van een onderzoek vast stellen of de
klachten veroorzaakt worden door het doorzakken van de voeten, een verminderde of slechte doorbloeding van de bloedvaten (door het gebruik van een
doppler-onderzoek) of eventueel een combinatie hiervan.
Afhankelijk van de klachten zullen of podotherapeutische zolen gemaakt worden ter correctie van de voetstand of een advies uitgesproken worden voor
verder onderzoek van de bloedvaten bij een specialist.

Tegenwoordig worden ook alle mensen met bloedvat stoornissen in de benen
door de vaatchirurg eerst naar de fysiotherapeut gestuurd. Vroeger werd er
vaak meteen gedotterd (schoonmaken van de aangedane bloedvaten), maar
vaak kwam dan het probleem snel weer terug als er niets aan beweging werd
gedaan, er niet gestopt werd met roken of als men overgewicht bleef houden.
De fysiotherapeut wordt door artsen steeds meer als leefstijlcoach gezien,
wellicht de nieuwe term voor fysiotherapeut in de nabije toekomst.

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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Prijspuzzel
1

2

3

4

7
10
14

15

21

25

1 kamerverhuurster 7 land in Zuid-Amerika 8 tennisterm 10 bordspel 11 plek
13 annexus 14 slee 16 civiel ingenieur 17 gewicht 18 mager 20 bijwoord
22 ongehoorzaam 24 rijksuniversiteit 25 jaargetijde 27 veldfles
29 grappenmaker 30 sterke drank 31 cijfer 33 staat in Amerika 35 grondtoon
36 mislukken 38 noordzuid 39 masker 40 met name 42 voorzetsel 43 gewicht
45 dat is 46 bloem 48 liefdesgod 50 frisdrank 52 bosgod 53 beroep

6
9

11

18
20

5

8

13

12

16

17

19

22

23
27

26
29

24

32
36

35

41

33

34

37

46

42

38

43

50

44
48

47
51

1 kledingstuk 2 zwaardwalvis 3 Sovjet-Unie 4 ter plaatse 5 opschik
6 Algemeen Voortgezet Onderwijs 7 metalen staafje 9 hevig 10 flard
12 harde klap 15 kerkgebruik 16 golfstok 19 en omstreken 21 soort appel
22 boetedoening 23 dwingeland 24 boekvorm 26 vochtig 28 zet 31 rubbersoort
32 verlichtingsmiddel 33 kledingstuk 34 pl. in Turkije 37 lichamelijke opvoeding
41 Ned. dagblad 42 Europese hoofdstad 44 vogel 45 Spaanse titel
47 elektrisch geladen deeltje 49 vogel 51 administratietroepen 52 frater

Vorige winnaar!

Winnen?

39
40

VERTICAAL

28
30

31
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Stuur je oplossing uiterlijk eind
februari (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
Marieta van Eijndhoven 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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Kinderdisco in het wijkcentrum

nummer 1
Tekst: Carla Segers
Foto: Freddie de Roeck

Elke maand wordt in Koningshaven een kinderdisco
georganiseerd voor kinderen uit groep 1 t/m groep 6.
En elke keer is dat weer een groot feest!
Als ik op 23 november om half 7 ’s avonds met mijn dochter het wijkcentrum
binnenloop heerst er een vrolijke, uitgelaten sfeer; het is kinderdisco! Dat
betekent; je moeder of vader achterlaten in de bar van het wijkcentrum en
samen met je vriendinnen en vrienden lekker dansen en kletsen en genieten
van ranja, snoep en chips. Wat wens je nog meer?

februari 2019
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Tekst en fotografie: Luc Houet
Illustratie: Toon van Gisbergen

Het ketelhuis van de firma Van den Bergh – Krabbendam (BeKa) is te zien op
de tekening van Toon. Hoewel in veel steden, ook in Tilburg, diverse
ketelhuizen worden hergebruikt als horecagelegenheid, bestaat dit bewuste
gebouw niet meer. Het stond aan de St. Josephstraat tegen de bijna 50 meter
hoge schoorsteen die er nu nog staat.

Enthousiaste ouders
De organisatie van de kinderdisco ligt in handen van een aantal enthousiaste
ouders uit de wijk. Leila, Stefanie, Yvette en Dewi zetten elke maand vol liefde
een supergezellige avond in elkaar voor de kinderen uit de wijk.
De muziek wordt verzorgd door Stefan. De hapjes, ranja en aankleding wordt
bekostigd door de entree die gevraagd wordt.
Zo wordt er elke keer weer een unieke avond verzorgd.

Een ketelhuis is de motor van een fabriek. In een ketelhuis stonden grote ovens
waarin kolen, olie of iets anders verbrand werd. Die verbranding zorgde voor
warmte. Met die warmte werd water verhit tot het stoom was. En met stoom
werden machines aangedreven, bijvoorbeeld weefgetouwen.

vlnr: Jill, Nikki Destiny, Floor en Chelsey
Dansen, zingen en tikkertje spelen
Uiteraard wil ik weleens horen van de experts waarom de disco nou zo leuk is.
Floor (6) vertelt dat ze zo lekker kan dansen op de muziek. ‘En als je de
liedjes kent dan kun je ze meezingen’. Jill (5) zegt dat het zo fijn is dat er
superveel ruimte is om te dansen en… tikkertje spelen! Haar zus Nikki (7) vindt
het er erg gezellig; ‘Je kan er leuk met je vriendjes en vriendinnetjes
spelen en dansen. En soms kun je je laten schminken, dat vind ik ook leuk’.

Het ketelhuis van de wollenstoffenfabriek aan de St. Josephstraat is een heel
mooi gebouw als je het mij vraagt. Ik denk dat het er niet vaak mooier heeft
uitgezien dan in de zomer van 1913. Toen bracht koningin Wilhelmina een
bezoek aan de fabriek. De afbeelding van Toon laat zien hoe het ketelhuis er
vlak voor het bezoek van Hare Koninklijke Hoogheid bij lag.
Toen het met de textielindustrie in Tilburg niet goed meer ging is het ketelhuis
gesloopt. De schoorsteen is gelukkig gespaard gebleven.
Nu staan er appartementen rond de schoorsteen. Ook geen lelijk gebouw hoor,
maar de charme van het ketelhuis ontbreekt vind ik.

Kom je ook?
Zijn jouw kinderen dol op dansen, zingen, gezelligheid en lekkers?
En zitten ze in groep 1 t/m 6? Elke maand is het feest in de kapel van
Wijkcentrum Koningshaven. De disco is van 18:30 tot 20:00 uur en kost €2,50
(incl. Ranja, snoep en chips).

Wil je op de hoogte blijven?
Sluit je dan aan bij de groep ‘Kinderdisco @Fatima’ op Facebook.
Zo weet je meteen wanneer de volgende disco is.

Biljarters gezocht!
De senioren biljartvereniging Jeruzalem is op zoek naar leden
die onze vereniging willen komen versterken.
Normaal gesproken zijn we gevestigd in het wijkgebouw van Jeruzalem aan
de Caspar Houbenstraat 109, maar vanwege een grote verbouwing biljarten we
tijdelijk bij Wijkcentrum Koningshaven aan de Kruisvaarderstraat.
Het is niet belangrijk of je goed of minder goed speelt, belangrijk is plezier om
het spelletje. De vereniging verhuist eind februari of begin maart terug naar
het wijkhuis van Jeruzalem. De clubmiddag zowel op Jeruzalem als bij Koningshaven is op maandag (competitie), dinsdag en donderdag.
De tijden zijn alle dagen van 13.00 tot 17.00 uur.
De vereniging is ook aangesloten bij de Meedoenregeling. Wilt eens komen
kijken of is uw interesse gewekt, kom eens langs om kennis te maken.
U kunt de eerste maand gratis deelnemen .
Op de clubmiddag is er altijd iemand van het bestuur aanwezig voor verdere
informatie. De competitie waaraan wij deelnemen Is de Hart van Brabant
(geen verplichting) en wordt gespeeld op doordeweekse middagen .
De contributie bedraagt €5 per maand.

van de Braak & Maas
fysiotherapie
Specialismen:
Fysiotherapie

Manuele therapie

Kinderfysiotherapie

Dry needling

Taping tegen hooikoorts

Geriatrie fysiotherapie
Etalagebenen

Medical taping

Revalidatie na een operatie of een beroerte

Valt onder de aanvullende verzekering
Contracten met alle verzekeringsmaatschappijen

Geen verwijzing van huisarts nodig
Aangesloten bij Claudicationet en Parkinsonnet

Prinsenhoeven 36, in Gezondheidscentrum Piushaven
www.vdbraakenmaas.nl

COPD

telefoon: 013 5420685
info@vdbraakenmaas.nl
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