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

De volgende Wijkkrant Koningshaven verschijnt in het 
weekend van 26 juli. 

De deadline voor kopij en advertenties is op 2 juli.

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

Wijkkrant Koningshaven



De mensen achter de Wij kkrant
Tekst: Fred Verhagen Fotografi e: Ans Beerens

Fatima in Ti lburg - Een groot succes!

20 januari jl. presenteerde Paul Spapens op de eerste 
“Fatima Dag” zijn lijvige boek vol verhalen en foto’s over 
het verleden en heden van de parochie Fatima.
Tijdens zijn toespraak roemde Spapens de sociale betrokkenheid, 
saamhorigheid en de gemeenschapszin in de wijk.

De eerste exemplaren werden symbolisch uitgereikt aan wethouder De Vries, 
zuster Lies Alkemade en frater Van Doremalen.

Tweede druk?
Het unieke werk is inmiddels uitverkocht, maar Stichting Erfgoed Fatima 
overweegt een tweede druk wanneer er voldoende animo is. 

Tekst en fotografi e: Anne-Marie van der Gouw
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Tel: 013 762 06 20
www.kinderstadtilburg.nl/pantarhei

Wie zijn de drijvende fotograferende, schrijvende en 
illustre rende krachten achter de wijkkant? Fred Verhagen 
neemt deze rubriek wegens omstandigheden eenmalig over van 
Carla Segers. Hij gaat langs bij Jos de Beer (74), Tilburger in 
hart en nieren, die de Tilburgse ‘toal’ een warm hart toedraagt. 
Illustrator Toon van Gisbergen heeft de volgende vraag voor Jos: “Als het gaat 
om Tilburg, waarvan heb je in je jeugd dan het meest genoten?”. Jos: “Ik was 
gecharmeerd van de prenten van de week van Kees Robben in het ‘Nieuwsblad 
van het Zuiden’. Hij maakte met een paar lijntjes een typetje en plaatste daar-
bij een humoristische tekst in het Tilburgs. Ik heb altijd genoten van dat aparte 
dialect. Tijdens de vakantie probeerde ik altijd ABN te praten maar al naar drie 
zinnen vroegen ze aan mij of ik uit Tilburg kwam.” 

“Om wat chiquer over te komen, werd er vroeger in Tilburg veel Frans 
gesproken. Een beetje elitair zelfs. De ‘Tilburgse mèskes’ die in dienst waren 
bij de fabrieksbaronnen, probeerden dat over te nemen. Een vork werd een 
verket. Dat is ook de reden waarom het dialect zo apart is.” 

“De Tilburgse schrijfwijze is vastgelegd door Wil Sterenborg, die bij het 
Odulphuslyceum heeft gewerkt. Hij heeft de schrijfwijze in de jaren tachtig 
aangemeld bij het Meertens Instituut in Amsterdam. 
Daardoor is het een offi cieel dialect.” 
Op de site www.cubra.nl kan je er volgens Jos alles over terugvinden. 

Jos won in 2003 het Grôot Dikteej van de Tilburgse Taol. 
Maar liefst vijf keer haalde hij de top 3. Om anderen ook een kans te geven, 
mocht hij daarom niet meer meedoen. Hoewel Jos bijna veertig jaar bij een 
bank heeft gewerkt, heeft hij zich altijd beziggehouden met taal. Hij noemt het 
zijn grootste hobby. Hij is blij met de wijkkrant, waarin hij al drie jaar over de 
Tilburgse toal schrijft. “Het gaat tenminste ergens over. Dat hoor ik ook vaak 
terug van de wijkbewoners.”

Hij groeide overigens niet op in Koningshaven, maar in de wijk Loven. 
“Tot ik in het Cenakel kwam wonen, kwam ik eigenlijk niet vaak in deze wijk. 
Ik woon hier graag, met het fraaie uitzicht op het verbouwde klooster. Ik ben 
positief over het verdwijnen van het katholieke geloof in het openbare leven. 
De bekrompenheid ervan heeft me altijd benauwd. Ik weet nog dat er mensen 
zijn opgepakt omdat ze vanuit café de Havenmeester (nu Burgemeester 
Jansen) carnaval vierden op straat, die hebben er een nacht voor vastgezeten. 
Het mooiste van het huidige Tilburg is dat veel dingen uit het verleden er niet 
meer zijn, zoals werkloosheid, lage inkomens en lelijke gebouwen. 
En ik bewonder de bereidwilligheid van mensen om te veranderen. Ik herinner 
me de komst van de NS. De mensen die daar werkten waren ‘mondfi at’, niet op 
hun mondje gevallen. Tilburg is uitgegroeid tot een echte studentenstad. 
Dat zorgt voor meer kennis en dynamiek. Fantastisch.” 

Wie van de collega’s wil je de volgende keer in deze rubriek? 
Jos : “Ik zou graag van Freddie de Roeck willen weten of fotograferen zijn 
beroep of zijn hobby is?” 



Gezondheidscentrum Piushaven

Sociaal werkers van ContourdeTwern 
houden spreekuur in het Gezondheids-
centrum Piushaven op dinsdag en 
donderdag van 9.00 tot 10.30 uur. 

Je kunt tijdens deze spreekuren altijd 
vrijblijvend binnenlopen voor informa-
tie en advies, bijvoorbeeld over zorg, 
welzijn en ontspanning (voor ouderen), 
mantelzorgondersteuning en hulp bij 
problemen in het dagelijks leven.

ContourdeTwern in 
Gezondheidscentrum Piushaven

Adres: 
E-mail: 
Telefoon:  
Website: 

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

Openingsfeest buurthuis Jeruzalem 
groot succes

Waar kan ik terecht voor ondersteuning?

Nieuw: de mantelzorglijn 

Na een maandenlange verbouwing werden op zondag 31 maart 
de deuren van buurthuis Jeruzalem feestelijk heropend. 
Tijdens een spetterend openingsfeest konden bewoners het vernieuwde 
buurthuis van binnen bewonderen. En dat feest werd goed bezocht: 
rijen mensen wachtten voor de deur om een glimp van het nieuwe 
buurthuis op te vangen. 

Soms kom je er zelf niet meer uit en heb je extra ondersteuning nodig. 
Denk bijvoorbeeld aan hulp bij schulden, problemen met de opvoeding, 
eenzaamheid, beter voor jezelf willen opkomen, financiële problemen of een 
moeilijke thuissituatie. Met al deze ondersteuningsvragen kun je terecht bij het 
telefonisch meldpunt van de Tilburgse Toegang.

Bereikbaarheid telefonisch meldpunt
Na aanmelding van je ondersteuningsvraag wordt door het wijkteam van de 
wijk waar je woont contact met je opgenomen. Het meldpunt is er voor alle 
inwoners én professionals in Tilburg. Het telefonisch meldpunt is van maandag 
tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar via het IWM, MEE regio 
Tilburg of via de gemeente. Hiervoor bel je met 013 583 95 10, 013 542 41 00 
óf 14-013.

Kom langs bij het wegwijsuurtje
Heb je toch nog vragen of wil je liever face-to-face contact? Kom naar een van 
de wegwijsuurtjes bij jou in de buurt. We denken graag met je mee!

• Wijkcentrum Spijkerbeemden - Don Sartostraat 4 
Dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur
 
• Wijkcentrum Koningshaven - Kruisvaardersstraat 32
Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur

• Loket-Z informatie-inloop (Wijkcentrum Spijkerbeemden) - Don Sartostraat 4
Maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur

Het aantal mantelzorgers neemt toe en daarmee ook de vraag 
naar en behoefte aan informatie. 
Er is gelukkig veel informatie te vinden. Soms zelfs zoveel dat mantelzorgers, 
maar ook professionals, vaak door de bomen het bos niet meer zien. Daarom 
lanceren we samen met Exfam en de gemeente Tilburg de mantelzorglijn. 
De mantelzorglijn heeft als doel mantelzorg op een laagdrempelige manier 
bespreekbaar te maken. Dit doen we door telefonisch ondersteuning te bieden 
aan mantelzorgers en professionals bij het vinden van de weg naar de juiste 
instanties en ondersteuning. 
De mantelzorglijn is dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch te bereiken 
via 013 583 99 00 of per mail via mantelzorglijn@contourdetwern.nl

Officiële opening door de 
wethouder
Om 14.00 uur werd het openings-
feest afgetrapt met een toespraak 
van Gon Mevis (ContourdeTwern). 
Tevens overhandigde hij bewoners 
een medaille; een symbolische dank 
voor hun inzet voor de buurt en het 
buurthuis. Daarna was het de beurt 
aan wethouder Berend de Vries, 
die de eer had om het buurthuis – 
onder muzikale begeleiding van de wijkband – te openen. 
In zijn speech gaf hij aan trots te zijn op de inzet en betrokkenheid 
van bewoners. 

Activiteiten voor jong en oud
Na de opening was het tijd voor de 
bewoners om hun nieuwe buurt-
huis van binnen te bekijken. In 
verschillende ruimtes werden zij 
uitgedaagd om te proeven van de 
nieuwe activiteiten in buurthuis 
Jeruzalem. Van stoelendans tot de 
verkoop van het boek van Ronald 
Peters – waarin de geschiedenis van 
Jeruzalem uitgebreid aan bod komt 
– en van het logo borduren tot oud-Hollandse spelletjes: 
er was voor ieder wat wils. En natuurlijk was er volop gelegenheid voor 
een hapje, drankje, dansje en bijkletsen met buurtbewoners. 

Een schitterende dag
Sociaal werker Jacoline Pijl: 
“We kijken terug op een schitte-
rende dag. Alle delen van de wijk 
Jeruzalem waren vertegenwoordigd 
op het openingsfeest, ook bewoners 
uit de nieuwbouwwoningen waren 
aanwezig. Met de verbouwing 
hopen we aan te sluiten bij en een 
plek te zijn voor alle bewoners in de 
veranderende wijk.” 

Heb je het nieuwe buurthuis nog 
niet bezocht of ben je benieuwd 
naar de activiteiten? Kom gerust 
eens langs! 
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Maandag:
Di t/m Do:
Vrijdag:

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

Zaterdag:
Zondag:

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

Piushaven 22 www.burgemeesterjansen.nl
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Sinds vier maanden woont er een baardagaam op het 
Merodeplein en wel bij zijn baasje, de zestienjarige Marieke. 
Een baardagaam. Niet bepaald een doorsneehuisdier, lijkt ons. 
Eigenlijk weten we niet eens hoe zo’n beestje eruitziet, dus 
wordt ie van tevoren even gegoogeld. Wow, nu maar hopen 
dat ie niet gewoon in de kamer rondhuppelt…
Maar dat is gelukkig niet het geval. Dat kan ook helemaal niet. 
Een baardagaam is een hagedis en een koudbloedig dier. Hij komt voor in de 
woestijngebieden van Australië. Dus als je een baardagaam als huisdiertje 
wilt houden, moet je een terrarium met warmtelampen hebben. En dat heeft 
Marieke, op haar kamer. En daar woont Oddy dus. 

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

Maar waarom de keuze voor een reptiel als huisdier? 
Marieke: “Ik vind reptielen gewoon interessante dieren. Keek er vaak filmpjes 
van op youtube. Eigenlijk wilde ik een slang, maar toen mama en ik gingen 
kijken in de reptielenwinkel raadde die vrouw een baardagaam aan. Dit omdat 
ze aaibaar en vriendelijk zijn. Je hebt echt contact met ze. Met een slang heb 
je dat niet. En slangen eten muizen; levende muizen. Daar zag ik ook tegenop, 
om levende muizen te voeren.”

Krekels in een doosje
Oddy eet krekels. Levende krekels. Die koopt Marieke in de dierenwinkel. 
Marieke laat zien hoe dat voeren gaat. Met een pincet haalt ze een krekel uit 
het doosje en houdt het voor Oddy. Hap, slik, weg. Brrr… “Acht tot tien per 
dag”, antwoordt ze op de vraag hoeveel krekels Oddy er op een dag doorheen 
jaagt. “Maar hij eet ook fruit en als hij volwassen is, ga ik hem steeds meer 
fruit geven en minder krekels.” Hij is nu ongeveer 20 centimeter, maar een 
volwassen baardagaam kan 60 centimeter worden. En, o ja, ze kunnen wel 15 
jaar worden.

Marieke pakt Oddy uit het terrarium en zet hem op haar hand. Hij laat zich 
gewillig fotograferen. “Vaak gaat hij op mijn hand liggen, dat doet hij om 
zoveel mogelijk warmte op te nemen”, vertelt Marieke. 

Wassen
En wat doetíe aanders nôôt?
“Als een baardagaam zich bedreigd voelt, zet hij de stekels rond zijn kin uit. 
Vandaar de naam baardagaam. Maar bij Oddy zie je dat nog niet zo goed, 
omdat ie nog niet volwassen is. En hij wordt hier ook niet bedreigd natuurlijk”, 
zegt Marieke. Dus hij bijt niet? Marieke schudt van nee. “Waar hij een hekel 
aan heeft, is wassen. Dus besproeien met water. Dat moet ik regelmatig doen. 
Maar ook dan bijt hij niet, dan rent ie naar mijn schouder.” 

Het was een leerzaam bezoekje. Leuk om Marieke zo met haar bijzondere 
huisdiertje bezig te zien. Dag Oddy, word maar snel groot. En vegetariër…

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.

Willem 2
Toen koning Willem 2 zich terugtrok van de tiendaagse veldtocht om de Belgen 
te onderdrukken in 1831 bleef hij in Tilburg hangen. Het leger dat met hem 
meereisde werd toen ondergebracht bij de plaatselijke bevolking. Dat leek 
misschien een eer, maar zorgde voor de nodige overlast. Toch hielden ze dat 
tien jaar vol. In 1841 bouwde Willem 2 drie paardenstallen die plaats boden 
aan 200 paarden. Een jaar later bouwde hij een kazerne bij het complex aan de 
st. Josephstraat. In de kazerne woonden 200 soldaten. 

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

Cavalerie
Het is leuk om je voor te stellen hoe dat leger er destijds heeft uitgezien. 
De straatnamen van de straten rond het Kazernehof helpen je daarbij een eind 
op weg. Om te beginnen kun je aannemen dat 200 soldaten en 200 paarden 
elkaar aanvullen en samen de Cavalerie vormen. Een soldaat bij de cavalerie 
was vroeger een soldaat te paard. Napoleon Bonaparte maakte vaak gebruik 
van cavalerie. Hij liet ze een omtrekkende beweging maken zodat hij de vijand 
in de flank of liever nog in de rug kon aanvallen.

De lichte ruiters
De ene soldaat te paard is de andere niet. Binnen de cavalerie betaat veel 
onderscheid tussen de verschillende eenheden. Lansiers bijvoorbeeld (Lanciers 
in het Frans), werden gezien als lichte cavalerie. Met hun lans waren deze sol-
daten in staat op grote snelheid te paard een vijandige formatie te doorbreken. 
Een lansier droeg een helm, maar verder geen bepantsering. Huzaren droegen 
naast een lichte helm ook een licht pantser. Hierdoor waren ze snel en doeltref-
fend. Ze werden daarom ook wel ingezet voor speciale missies. Huzaren waren 
een soort elite eenheid binnen de cavalerie. Oorspronkelijk kwamen huzaren uit 
Hongarije waar het woord “huzsar” zoiets als “piraat” betekent. 

Zware jongens
Mannen met zware, dikke bepantsering over hun borst (een kuras genaamd), 
een stevige helm op de kop en een flink sabel in hun hand vormden de kuras-
siersdivisie. Vechtersbazen te paard die een tik konden opvangen, maar er 
zeker ook een konden uitdelen. Deze kerels gingen voorop in de strijd en 
dunden de vijandige legers stevig uit. De grootste vijand van de kurassier is 
de minst bepantserde eenheid van de vijand, namelijk de boogschutter. Zette 
de vijand boogschutters in bij een veldslag, dan maakten de kurassiers een 
omtrekkende beweging of ze kwamen helemaal niet in actie.

Whatsapp
Een vreemde vogel in deze zwerm verchtersbazen is de ordonnans. Dit was 
een assistent voor een officier. Nogal een titel voor iemand die in het dagelijks 
leven berichten van de ene officier naar de andere bracht. Een ordonnans was 
eigenlijk wat Whatsapp nu is. 
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Aan tafel bij Marcel Dassen Tekst: Fred Verhagen
Fotografie: Hans van Dongen

Aan de rand van de wijk Koningshaven woont Marcel Dassen 
(50). Zijn woning kijkt uit over de Korte Heuvel, die hij 
binnenkort echter gaat verlaten. Hij gaat samenwonen met 
zijn vriendin. Niet meer in het centrum maar juist daarbuiten. 
Deze voormalige Hagenees voelt zich al 30 jaar vooral Tilburger.

Wat eten we vanavond?
Marcel: “Vanavond ga ik uit eten, ik weet nog niet wat ik ga eten maar ik ga in 
Den Haag eten. In Tilburg eet ik ook graag in restaurants. Ik ga vooral naar het 
hoger middensegment (Kok Verhoeven, RAK & De Houtloods) en daar is nog 
echt te weinig van.”

Wat eet je vooral als je wel thuis kookt? 
“Een mooi stukje vlees, nooit aardappelen, geen friet, maar wel groenten. 
En daarbij een heerlijk wijntje. Een topwijntje voor het weekend en doorde-
weeks meer de slobberwijntjes”. Marcel kookt ook regelmatig soep. Hiervoor 
heeft hij een ‘soupmaker’ aangeschaft. “Je gooit er gewoon wat groenten 
in, beetje water en soepblokjes en in 18 minuten heb je overheerlijke soep.” 
Marcel is vooral een Bourgondiër die voor zijn studie naar Brabant is gekomen. 
Maar de Bourgondische levensstijl heeft hem verbonden aan Tilburg.

Is je eetpatroon veranderd nu je weer met iemand samen bent? 
Marcel lacht: “Jazeker, alleen kook ik niet. Het lukt me niet om voor mezelf 
aardappels te schillen. Dan ga ik liever snel wat halen of ik eet buiten de deur. 
Op langere termijn zou dat niet gezond voor mij zijn geweest. Het is daarom 
ook heel fijn dat ik weer iemand heb leren kennen. Ze leert me om weer meer 
groenten te eten. Maar een heel mooi stukje vlees, zoals tomahawk of biefstuk 
van de haas, dat heb ik altijd graag gemaakt en zijn mijn lievelingsgerechten. 
Ik ben me bewust van het dierenleed. Ik eet geen varkensvlees, ben kritisch 
over kippenvlees, daar zouden meer wettelijke maatregelen voor getroffen 
moeten worden om het onnodig dierenleed een halt toe te roepen.”

Wat vind je van de smaken in de wijk?
“Korte Heuvel vind ik minder leuk dan een aantal jaren voorheen. Het is teveel 
van hetzelfde waarbij ook vaker mooie restaurants worden vervangen voor 
kroegen. En deze kroegen richten zich steeds vaker op eenzelfde doelgroep. 
Bovendien is het echt van de zotte dat er nog steeds een fietspad door de Korte 
Heuvel gaat. Dat is gewoon levensgevaarlijk. Piushaven daarentegen ontwikkelt 
zich veel beter (wel te langzaam), daar heb ik meer vertrouwen in. 
Ik geniet nog altijd van het uitzicht als ik ’s avonds thuis ben en ik zie al die 
lichtjes over de stad. Ik verwacht dat ik zeker weer terugkom in het centrum. 
Het is hier heerlijk wonen.”

Marcel vindt dat de wijk sociaal enorm is verbeterd. Er is veel meer verbinding 
in de wijk. Het hart van Koningshaven wordt toch vooral gevormd door Vittorio 
uit Iran. Heerlijk ijs en een goed gesprek samen met Vittorio en met elkaar. 
Zoals hij dat heeft aangepakt met de plek die hij heeft gekozen en eigenlijk 
heel eenvoudig, daar heb ik veel respect voor. En hij is een voorbeeld van een 
verbinder, echt een topper!”

Heb je nog een nagerecht, een nabrander? 
“Ik ben niet van het nagerecht, eerder koffie met een cognacje. Alhoewel ik er 
op moet letten dat het niet teveel cognacjes worden want dan gaat het weer 
goed fout”, lacht Marcel. “Belangrijk is om gezellig samen te zijn, met vrienden 
en familie, daar ga ik voor!”

Van kèrkgeminte tòt 
multiekultuureele stadswèèk.

In en artiekel oover de stadswèèk Faatiema naviegeerdenet 
BD ons der zonder toereloerke nòr toe: Nòr Faatiema, geleegen 
in den òksel van de Ringbaon Zèùd èn de Ringbaon Ost.
Èn agge iets schrèèft oover Faatiema dan kant nie aanders zèèn dan dègge mot 
begiene meej pestoor Piet van der Vèlden.
Piet van der Vèlden wier in 1936 tòt priester gekonsakreerd.
In 1946 benoemde Bisschòp Mutsaers em tòt baawpestoor van Faatiema.
Onder zijn bezielende leiding wier de O.L.Vraaw van Faatiemakèrk gebaawd. 
Die wier in 1947 ingeweeje. De kèrk meej pastoorie waar onderdêel van en 
grôot gebaawekomplèks waortoe Sint Joozefzörg, schoole, woonhèùzen èn en 
fraaterskloster beheurde.

Op 1 juulie 1979 gieng Piet van der Vèlden meej pesjoen. Hij naam afscheid 
van zèn Faatiema, van zèn Fatieneezen èn van zèn priesterkarriejèère.
Hierbè spraak Piet de wèns èùt dèt kèrkgebaaw en geminschapshèùs zo motte 
wòrre èn de pastoorie moes en soosjaale funksie krèège.
Hiermeej liet pestoor Van der Vèlden zen grôote soosjaale betrokkenhèd zien.
Mar jè: De O.L.Vraaw van Faatiemakèrk wier in 1980 weeges gebrèk òn 
gelêûvegen onttrokken aon de eeredienst èn in 1990 geslopt. 
De pastoorie blêef staon. Pestoor Piet van der Vèlden is op 20 feebruuwaarie 
1983 geheemeld. Op 74 jaorege aawer.
Hij is begraove opt kèrkhòf in zen geborteplòts Lierop.

In 2007 zòcht de geminte nòr en oplòssing vur de hèùsvèsting van vèèf dak-
looze èn heeroowieneverslaafde daames-van-lichte-zeede. Geheel nòr de wèns 
van pestoor Van der Vèlden wièr hiervur de pastoorie òngeweeze. Ondanks dè 
de pastoorie omgeeven is dur en baasisschool èn en peuterspeulzaol. Hierèùt 
ontstond en komplèks perbleem èn de oplòssing hiervan vèèregt de prezansie 
van koele harses èn en wèèrm hart.
Beide ingreediejènte waaren in onsuffiesaante maote beschikbaor. Èn op enen 
veraltereerende bewoonersaovend meej veul gepòllesjaank wier de verant-
woordeleke wèthaawster der meej der haore bègesleurd. Lètterlek. 
In 2008 wieret hêele proojèkt afgeblaoze.
Wètter van de daames-van-lichte-zeeden is gewòrre? Onbekènd, werschènlek 
meej de löfbôot verschipt nòr en plòts waor ze wèl tèùshêûre.

Vanèùt en graf op en kèrkhòf in Lierop wier onheilspèllend geknars van taande 
geheurd.

Dan ist 4 deezèmber 2015. In plòts van Sienterklaos ooverschrijje 400 
azielzuukers vieja den òksel de Faatiemagrèns. Ze wòrre gedròpt in Joozefzörg.
Joozefzörg ha gin ònlèg mir vur hèùsvèsting vur bejaorde Krèùkezèèkers, 
mar waar goed zat vur azielzuukers meej kènder. Ok hier zèn koele harses èn 
en wèèrm hart gewènst. Meej behulp van den börger, zwaorgewicht Peeter 
Noordanus, bootert et om de gemoederen te kalmeeren èn in plòts van 
mekaaren in de haore te vliege, vliegen de geminte èn de bewooners elkaor 
om de hals. Bekaant dan.

Rondom et graf opt kèrkhòf in Lierop blêef alles opstaoj.

Joozefzörg is onderwèèl geslopt.
Daorveur in de plòts komt ‘Woon-/zörgbuurt Joozefpark’.
Den baawmister van Joozefpark moes veul hèùze baawe op wèèneg laand. 
Hij liet zenèège inspiereere dur de hòfkes aon de Ringbaon Zèùd. 
Naaw moetie nòg inspieraosie opdoen vur en bestèmming vur de kepèl.
Meschient iets vur daklooze èn heeroowieneverslaafde 
daames-van-lichte-zeede?

Der is niks meer vernoome vanaaf Lierop.

Illustratie: Toon van Gisbergen
Tekst: Jòs de Bèèr
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Beewee: openheid 26 Arbeidsmigranten 
aan de Broekhovenseweg

Foto: Toon van Kaam Foto: Jan Nieuwstad

Tekst: Beewee Nederkoorn Tekst: José de Jonge

Normaal gesproken schrijft brugwachter Beewee Nederkoorn in deze 
wijkkrant een verhaaltje bij een foto die een van de fotografen van de krant 
niet in opdracht van de redactie heeft gemaakt – een mooi stilleven, een 
vertederend plaatje, een stijlvolle prent die uitblinkt door z’n fraaie compositie 
en kleuren. Bij wijze van uitzondering gaat het stukje van Beewee deze keer 
over een foto die op zijn verzoek speciaal voor deze rubriek door fotograaf 
Toon van Kaam werd gemaakt. 

Om de huisvesting van 3600 tot 5000 arbeidsmigranten voor 
2025 mogelijk te maken wil het college van burgemeester en 
wethouders meewerken aan de realisatie van (veelal) 
grootschalige en goed beheerde logiesvoorzieningen op 
verschillende plekken in de stad. 
Het college heeft nu 7 kansrijke locaties voor deze huisvesting aangewezen. 
Op donderdag 21 maart was er bij café Bet Kolen een informatieavond voor 
omwonenden van Broekhovenseweg 136a. Deze locatie is als geschikt aange-
wezen voor 26 arbeidsmigranten. Een kleinschalige logiesvoorziening dus. 
Deze locatie wordt voor maximaal 5 jaar beschikbaar gesteld omdat er 
uiteindelijk een plan voor woningbouw komt op deze plek.

Logistiek, aspergeboerderijen, vleesverwerking
Aanwezig waren Hedwig Harks, hoofd stedelijke ontwikkeling van de gemeente, 
wethouder Oscar Dusschooten die onder andere maatschappelijk vastgoed in 
zijn portefeuille heeft en Patrick Engel van het uitzendbureau T&S flexwerk dat 
internationale arbeidskrachten, uit o.a. Oost-Europa, bemiddelt en begeleidt. 
Er waren zo’n 25 omwonenden aanwezig. En wij van de wijkkrant.
Er was een praatje over waarom we arbeidskrachten uit Oost-Europa nodig 
hebben. ‘Wij willen het werk niet doen’; wat ze zoal doen: logistiek, asper-
geboerderijen, vleesverwerking. En dat we deze mensen goede huisvesting 
moeten bieden. 

Laatst las ik een verhaaltje van een taalkundige die in verwarring was gebracht 
door een verkeersbordje dat je vooral bij parkeerplaatsen kunt zien hangen – 
het bordje met de tekst op slot buit eruit. De taalkundige had verkeersborden 
bestudeerd waarop teksten staan om verkeersdeelnemers tot bepaald gedrag 
aan te zetten. Meestal, schreef hij, stellen de teksten op dergelijke verkeers-
borden een voorwaarde: als je vaart mindert, dan spaar je kinderen; als je hier 
parkeert, dan riskeer je een wielklem. Daarom had de tekst op slot buit eruit 
hem verward, want als je je auto op slot doet, dan maak je het risico toch juist 
kleiner dat de buit er door een dief uitgehaald wordt?  

Een gewone mens zal waarschijnlijk wèl meteen snappen wat het bordje 
bedoelt: doe je auto op slot en haal de buit eruit. Een gewone mens zal boven-
dien meteen bedenken dat het wel zo praktisch is om de volgorde van die 
handelingen om te draaien: eerst de buit eruit halen, en pas daarna de auto op 
slot doen. En een gewone mens zal daarom de taalkundige misschien toch ook 
een beetje gelijk geven: het bordje had best iets duidelijker gekund.

Het verhaaltje deed me denken aan de bordjes die bij Den Ophef zijn 
opgehangen. Toon van Kaam was zo vriendelijk om er eentje te fotograferen. 
Brug dicht, motor af staat er op die bordjes. Een heel beknopt zinnetje – met 
een voorwaarde, dus ook die taalkundige zal meteen snappen dat bestuurders 
van motorvoertuigen worden aangespoord om hun motor af te zetten als de 
brug bediend wordt. Net zoals een gewone mens dat meteen begrijpt.

Natuurlijk snap ook ik wel wat er met de tekst op het bordje wordt bedoeld, 
maar als brugwachter heb ik er toch moeite mee. Ik hoop niet dat een hele 
commissie zich wekenlang heeft bezig gehouden met de formulering van de 
tekst op de bordjes, want die tekst klopt gewoon niet. Ik denk dat ik wel weet 
hoe dat zo gekomen is. Waarschijnlijk is men begonnen met het stellen van de 
vraag Wanneer is een brug nu eigenlijk open en wanneer is ‘ie dicht? 

Daarna zal men hebben bedacht dat het ervan afhangt aan wie je die vraag 
stelt – een schipper zal immers een ander antwoord geven dan een auto-
mobilist. Daarop redeneerde men vermoedelijk: “Aha, dus als een brug open is 
voor de scheepvaart, dan is ‘ie op dat moment dicht voor het landverkeer. De 
bordjes zijn bedoeld voor het (gemotoriseerde) landverkeer, dus we zijn eruit: 
Brug dicht, motor af.”

Maar helaas, da’s niet de logica van de gewone mens. Als een brug geopend 
is om een schip te laten passeren, vindt iedereen – ook landverkeer – dat die 
brug open is. U toch ook? Een dichte brug is dus een brug waar geen schepen 
door kunnen. Over een dichte brug kunnen automobilisten, fietsers en voet-
gangers de andere kant van het water bereiken. En daarom zou op de bordjes 
bij Den Ophef gewoon moeten staan: Brug open? Motor af. 
Net zoals bij alle bruggen in de rest van Nederland. 

Omwonenden in klankbordgroep
Na de informatie was er ruimte om 
vragen te stellen. Er was een vraag over 
hoe het beheer of toezicht geregeld zou 
worden. Antwoord was dat dat vanuit 
het uitzendbureau zou worden verzorgd 
en dat er voor omwonenden iemand zou 
zijn die ze altijd zouden kunnen bellen 
bij problemen. Wat vooral een punt van 
aandacht was voor omwonenden was de 
te verwachten parkeerproblemen aan de 
Broekhovenseweg. Die zijn er nu al 
(te veel auto’s voor te weinig plaatsen). En wat als daar zo’n 26 auto’s bij 
komen? Daar zou zeker naar gekeken moeten worden en de uitnodiging vanuit 
de gemeente was dan ook dat omwonenden zich konden opgeven voor een 
klankbordgroep die dan een paar keer samen met mensen van de gemeente 
en het uitzendbureau om de tafel zou gaan zitten om tot aanvaardbare 
oplossingen te komen. Mensen werden van harte uitgenodigd om plaats te 
nemen in de klankbordgroep. 

Parkeren en bier
Na afloop van de informatieavond gingen we nog even kletsen met de 
aanwezige omwonenden. Wat vonden ze van de plannen? Grote zorg was 
inderdaad de parkeerproblematiek (‘Dan moeten ze maar een fiets krijgen of 
met busjes komen, maar niet iedereen met een eigen auto’), maar toch ook 
angst voor overlast: ‘Het bier van de Jumbo op loopafstand, je weet hoe dat 
gaat.’ En op onze vraag of mensen interesse hadden in de klankbordgroep: 
‘Nee, heeft toch geen zin.’ Veel geloof in samenwerking met de gemeente en 
partijen was er niet vanuit omwonenden. 
Wordt vast vervolgd…

Meer informatie over de huisvesting van arbeidsmigranten is te vinden op: 
www.tilburg.nl/huisvesting-arbeidsmigranten 
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Tilburg wordt steeds mooier, en Koningshaven in het 
bijzonder. De Piushaven loopt als een blauwe ader, met veel 
groen omgeven, door het hart van onze wijk. Niet gek dat je 
daar, op een mooie zomeravond, zittend op een terrasje met 
twintig bier achter de kiezen, wegdroomt van een nóg grotere 
haven. Eentje waarbij het water doorloopt tot het meest 
sfeerloze stuk van de stad. Het Koningsplein.
Het aantal keren dat geopperd is om de haven daar naartoe door te trekken is 
inmiddels niet meer op één hand te tellen, of op twee. Tot vervelens toe. Hoe 
reëel is dat nu eigenlijk?
Op facebook was iemand dat dromerige gezwijmel ook helemaal beu. Waar-
schijnlijk zelf een paar keer in de haven geflikkerd. Toen het onhaalbare plan 
voor de zoveelste keer op het sociale medium werd voorgesteld, stond er plots:

“Weet je wat ze moeten doen? Ze moeten het Koningsplein doortrekken naar 
de haven!”

Vind ik leuk!
Dát is immers ook een visie. Origineel ook wel. En praktisch.
Nippend van mijn bier kon ik me wel in die gedachtegang verplaatsen. Beetje 
Burgemeester Becht 2.0. Dat gedoe met die Cityring ook de laatste jaren. 
Waarom niet gewoon direct aansluiten op de A58?
En als het Koningsplein wordt doorgetrokken naar Moerenburg, dan kan ‘mee-
pesaant’ de haven gedempt worden, zodat er voldoende parkeergelegenheid 
ontstaat in de wijk. 
Om een verdere opsomming van mijn steeds grimmig wordende droom te 
voorkomen, onderstaande kaart met uitleg: 

Olof Bredo (55) en zijn vrouw Maud wonen al jaren met hun 
gezin in de Gildebroederstraat, en volgden de ontwikkeling 
van de Piushaven van dichtbij. “Toen dit pand in oktober 2014 
beschikbaar kwam, hebben we binnen drie dagen besloten het 
te gaan huren. Al hadden we toen nog geen idee wat we er 
zouden gaan doen.”

Droom, of nachtmerrie? Porto
De Italiaanse haven aan de Piushaven

Beeld: Erik Bienefelt
Tekst: Erik Bienefelt Fotografie: Freddie de RoeckTekst: Anne-Marie van der Gouw

A
B 

C 

C1 
C2 
D 
E 

F 

G 
H

Dempen Piushaven (start oktober 2021- afronding november 2021)
Doortrekken Koningsplein richting Moerenburg (start november 2021)
aandachtspunten: asfaltering noord- en zuidoever, verwijderen van d’n 
Ophef en de draaibrug
Ontsluiting Moerenburg middels aansluiting Ringbaan-Zuid op Rijksweg 
A58 (start december 2021) 
Verdere ontsluiting middels aansluiting Ringbaan-Oost op A65 en A58 
(start januari 2022)
Verbreding Ringbaan-Oost noordzijde (start februari 2022)
Verbreding Ringbaan-Oost zuidzijde (start maart 2022)
Aanleg Kerncentrale “Hart van Brabant” (start maart 2022)
Start bomenkap Leijpark 
(1 februari 2022, aanleg windmolenpark 2 februari 2022)
Compensatie natuur: aanleg minipark en start bouw clubhuis 
‘Vrienden van N.A.C. Breda (start aanvang nacompetitie 2022)
Aanleg landingsbaan Eindhoven Airpor(T)-West (start zomer 2022)
Start aanleg Reeshof-Centrum-Oost (start september 2022)

Toen schrok ik wakker. De ober legde de rekening van 21 bier op tafel.
Gelukkig! Het was alleen maar een nachtmerrie (net als die rekening).
Maar de haven doortrekken naar het Koningsplein? 
Dat is, en blijft bij een droom.

Droom
Veel vragen heeft Olof niet nodig. Hij serveert een heerlijk kopje koffie en 
steekt enthousiast van wal over het ontstaan van het concept “Porto”, 
Italiaans voor “haven”. Na de Hogere Hotelschool die hij samen met Maud 
volgde, werkte Olof jarenlang als horecamanager en uiteindelijk als vestigings-
directeur van een congresbedrijf. “Een flinke job. Alles wat ik wilde, heb ik 
gedaan,” vertelt hij “maar ik was er klaar mee.” Het ondernemerschap lokte. 
En toen kwam dus de mogelijkheid tot vestigen in het hoekpand aan de 
Piushaven. Olofs droom was een espressobar te beginnen, maar omdat 
Nederland niet echt een koffiecultuur kent, groeide het concept uit tot 
Italiaanse koffiespecialiteiten en ambachtelijk Italiaans ijs, geflankeerd door 
wat andere, zelfbereide, Italiaanse lekkernijen. “Restaurants zijn er genoeg,” 
aldus Olof, “en koffie en ijs zijn laagdrempelig. Al blijft ondernemen altijd een 
risico en zijn we voor de ijsomzet heel erg afhankelijk van het weer.”

Bewogen tijden
Na de opening op 1 april 2015 was er direct klandizie en het gezin Bredo werk-
te er hard aan om Porto een succes te maken. Maar toen kwam de winter, en 
die was dramatisch. Olof vertelt over die periode: “Het waren bewogen tijden. 
Ook privé. Van een geregeld leven met vrije weekenden en een behoorlijk 
salaris, naar zeven dagen per week paraat en onzekerheid. Gelukkig heeft 
Maud er nog een goede baan naast en waren en zijn de studerende kinderen 
(nu 19, 22 en 24 jaar) vaak beschikbaar te helpen.”

De nieuwe lente
De winter overleefden ze en toen kwam de lente weer in zicht. “Het was span-
nend of de mensen het tweede jaar de weg naar Porto weer zouden vinden,” 
aldus Olof. “Maar bij de eerste zonnestraal stroomden de tent en het terras 
weer vol, en wisten we dat het goed was!” Olof lacht en vertelt dat de zaak 
inmiddels haar naam gevestigd heeft en dat er al een flink vast klantenbestand 
is, niet in laatste plaats bestaande uit kinderen van basisscholen in de buurt.

Ambitie
“Jullie betrekken ijs van een speciale leverancier uit Italië, las ik ooit.” Olof 
knikt en vertelt over zijn ambitie zelfgedraaid ijs op de kaart te zetten. “Ik ben 
al een tijdje in de leer en vanaf oktober ga ik het testen. Het wordt spannend; 
we hebben een heel hoge standaard. Als mijn ijs ons huidige aanbod niet eve-
naart of beter is, gaat het feest niet door.”

Toekomstdroom
Tot slot wil ik weten hoe Olof de toekomst ziet. Italië soms? Olof lacht: “Nee, 
we willen ons bedrijf doorontwikkelen, zo lang mogelijk hier blijven zitten en 
oud worden in… Málaga, Zuid-Spanje. Maar dat is een privé-dingetje.”
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HEIKESTRAAT 64  |  TILBURG  |  013 - 536 00 23

Bij Gymclub Fatima is nu weer plaats voor nieuwe leden.
We gymmen op maandagavond om 20:00 uur in de gymzaal op het 
Fatima plein, onder deskundige leiding van Daniek.

Samen sporten en onze spieren soepel houden!
Dames: Van harte welkom!

Kom gerust een keer kijken of meedoen! 
013-5357684 (Ans) 013-5433047 (Annie)

Op 2 juni is er van 10:00 tot 16:00 uur weer een garagesale 
op het Merodeplein, Stuyvesantplein en omliggende straten

Wat is de bedoeling?
• De bedoeling is om er een gezellige dag van te maken in en door de buurt.
• Het verkopen van tweedehands spulletjes op straat in de vorm van een 

rommelmarkt, het snuffelen bij andermans spulletjes en wie weet wel de 
koop van je leven te doen.

• Andere inwoners van Tilburg en omstreken kennis laten maken met onze 
gezellige buurt.

Neem voor meer informatie contact op via rommelmarkt201@hotmail.com

Op 29 juni is er een zomerfeest in Wijkcentrum Koningshaven
Hiervoor kun je inschrijven aan de balie van het wijkcentrum tot 20 juni.
De kosten bedragen €3 per persoon, hiervoor ontvang je 2 consumptiebonnen.
Ook wordt er natuurlijk weer voor iets lekkers gezorgd.  
Er is ook live muziek aanwezig. Aanvang 20.00 uur.
 
Let op!  
Bij inschrijving krijg je een nummerticket. 
Bewaar dit goed want het is je entreebewijs deze avond.  

Op 13 augustus vindt er een gezellige Schrobbelèr meezing
middag plaats in Wijkcentrum Koningshaven.

Al zingend, de liedjes van weleer, proef je Schrobbelèr op 3 verschillende 
manieren. Je kunt hiervoor inschrijven aan de balie van het wijkcentrum tot 
6  augustus. De kosten bedragen €2 per persoon. Aanvang 14.00 uur

Let op!   
Bij inschrijving krijg je een nummerticket. 
Bewaar dit goed want het is je entreebewijs deze middag.  

26 oktober
Mosselavond
Wijkcentrum Koningshaven

12 november
Wijkcafé
Wijkcentrum Koningshaven

Gymclub Fatima

Garagesale op zondag 2 juni

Zomerfeest in het Wijkcentrum

Schrobbelèr meezingmiddag 

Noteer alvast in je agenda

van de Braak & Maas
fysiotherapie

Specialismen:
Fysiotherapie Manuele therapie

Dry needlingKinderfysiotherapie Etalagebenen

Geriatrie fysiotherapie 

Medical taping

COPD

Taping tegen hooikoorts Revalidatie na een operatie of een beroerte

Geen verwijzing van huisarts nodig

Contracten met alle verzekeringsmaatschappijen

Valt onder de aanvullende verzekering

Aangesloten bij Claudicationet en Parkinsonnet

Prinsenhoeven 36, in Gezondheidscentrum Piushaven telefoon: 013 5420685

info@vdbraakenmaas.nlwww.vdbraakenmaas.nl
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Allereerst komen we Petra en Jurgen tegen. Jurgen wil niet op de foto. 
Maar hij vertelt wel trots dat de twee gaan trouwen. Gefeliciteerd met 
jullie verloving! Ze wonen al zes jaar samen in Jeruzalem, in een van de 
oude woningen. “Dat is behoorlijk tochtig en ik ben ermee bezig om dat aan 
te vechten.” Hoe heet de hond? “Dat is Luna. Zeg ook maar LunaTIK.”

Bij de grote toren aan de Lourdeskade zien we verhuizers bezig. Joost gaat 
hier intrekken. Hij is 34 en gaat met zijn vriendin Merel samenwonen. Hij 
komt van het Phoenixplaats. Zij komt uit Hilvarenbeek. Maar matchen de 
meubels dan wel? “Ja hoor,”zegt hij lachend, ”dat valt alles mee.”

Van de straat geplukt (1) Tekst: Janske Verhulst
Fotografie: Ans Beerens

Op deze winderige dag maken Ans en ik een rondje om de 
haven. Helaas is dit onze laatste tocht samen. Ans woont 
inmiddels in een andere wijk en ze gaat ons daarom verlaten. 



Kringloopwinkel  Hoevenseweg 3 
Maandag:  13.00 uur tot 18.00 uur
Di t/m vrij: 10.00 uur tot 18.00 uur
Zaterdag:  10.00 uur tot 17.00 uur

Inname goederen    Havendijk 20

Ma t/m vrij:Ma t/m vrij:  9.00 uur tot 18.00 uur
Zaterdag:  10.00 uur tot 17.00 uur

Koopavond en Repair Café

Het Repair Café bij La Poubelle
biedt je eens per maand de
gelegenheid om gezamelijk
sleutelend de wegwerpmaat-
schappij te lijf te gaan...
De winkel is dan open tot 21.00De winkel is dan open tot 21.00
uur zodat je ook gewoon gezellig
(duurzaam) kunt komen shoppen.

Actuele informatie over al onze
activiteiten en evenementen
vind je op onze website en
Facebook. Volg ons en je hoeft
niets meer te missen, zoals bij-niets meer te missen, zoals bij-
voorbeeld onze grote zomermarkt
in juli met het thema:
‘Tilburg aan zee’...

T  013 54 39 222
E  info@poubelle.nl

www.lapoubelle.nl

Gratis ophaalservice

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Waar? 
Wijkcentrum Koningshaven, 

Kruisvaardersstraat 32 
In Tilburg. 

 

Wanneer? 
13 augustus 2019. 

Vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur. 
 

Meer info 
- Meezingmiddag met de liedjes van Weleer. 
- Gebundeld meezing boekje voor iedereen. 
- Een troubadour en professionele zangeres 

aanwezig. 
U wordt ontvangen met koffie /thee 
- 3 Schrobbelèr krijgt u te nuttigen. 

- Een presentje. 
 

Uw eigen bijdrage € 2,--  
te voldoen bij inschrijving op Wijkcentrum Koningshaven. 

Inschrijven mogelijk tot 6 augustus. Vol is Vol! 
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Daar komen vijf dames aangefietst met een plattegrond in de hand. 
Willen jullie in de wijkkrant? “Ja hoor. Maar wel snel dan, want we moeten 
over vijf minuten ergens zijn. “Wat zijn jullie voor een groep dan? We zijn de 
gezellige carnavalsvereniging Veul Sjans .

Daar staan de twee mannen even te pauzeren. Wat een plaatje zeg! Martijn 
is souschef maar gaat binnenkort in Oosterhout bij de golfbaan werken. 
En Davy is chef-kok. Davy woont samen. En wie kookt er thuis vraag ik? 
“Wij koken thuis nooit,” lacht de kok.

Het was vandaag de opening van het nieuwe restaurant Jaxx Marina. 
Kijk daar komt een stel dat er net gegeten heeft. En? Wat vinden jullie 
ervan? Helemaal objectief kun je ze niet noemen. Geoffrey, Andrea, Sofie en 
Mitch komen uit Den Bosch. Daar zijn ze vaste klant bij Tante Pietje. 
Ze vonden het lekker. Toch weer een andere kaart dan ze gewend zijn. 
En nu weer gauw naar huis .

Van de straat geplukt (2) Tekst: Janske Verhulst
Fotografie: Ans Beerens
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Voor de goede verstaander: de Piushaven dat is het deel van de 
haven met kademuren. Bekeken uit de richting van het stads
centrum dus ongeveer tot op hoogte van Stadsbrouwerij 013. 
Nog ruim voor den Ophef die de oevers van het toeloopkanaal met elkaar 
verbindt. Dat het toeloopkanaal in de volksmond ook nog Piushaven wordt 
genoemd is begrijpelijk. En dat we de bebouwing aan de Piushaven en het 
toeloopkanaal aanduiden als Piushaven ook. Maar de Piushaven is “hot and 
happening” en dus wordt de naam Piushaven te pas en te onpas opgevoerd 
omdat dat goed verkoopt.

Van Ringbaan Zuid
Huis te koop in de Gildestraat: “wie wil niet wonen in de bruisende Piushaven?” 
Pardon, de Gildestraat ligt 1 kilometer verderop tegen de Ringbaan Zuid aan. 
Pak eens ouderwets een kaart en een passer, zet de punt in de Piushaven en 
het potlood op de Gildestraat en draai een rondje. Popcentrum 013 haalt het 
net niet maar de Heuvelse kerk hoort nu ook bij de Piushaven. 
Net als een fors deel van Broekhoven en een stuk van het stadscentrum. De 
makelaar uit Tilburg die aangeeft zijn stad als geen ander te kennen, slaat hier 
de geografische plank toch wel zeer behoorlijk mis.

Tilburg wordt Piusstad Tekst: Marc Storms
Foto: Jan Nieuwstad

Elke editie van de wijkkrant ga ik in het wijkcentrum eens 
kijken wat er zoal te doen is. En deze keer tref ik het: 
Het is Nationale Pannenkoekendag waarbij kinderen voor 
ouderen pannenkoeken bakken.
In de keuken tref ik Jayda (9) en Yinde (7) Katelijne (8) en Dolores (12) rond 
een grote tafel waar ze ijverig in het beslag roeren. “Gebruiken jullie geen 
elektrische mixer?” “Nee”, vertelt Willem van ContourdeTwern: “ze gebruiken 
liever een garde. En we gebruiken ook gewoon eieren, melk en meel. Vorig jaar 
deden we dit in Jeruzalem en toen hadden we ons officieel ingeschreven. 
We kregen toen pannenkoekenmix. Kant en klaar. Dat was niet lekker. 
Maar de pannen die we toen kregen gebruiken we nu nog wel.” 

Nationale Pannenkoekendag Fotografie: Ans Beerens

Dan gaan de kinderen echt bakken. Boter in de pan, beslag erin…. en opgooien 
maar. Intussen ga ik even binnen spieken. Oei, het begint al vol te lopen. 
Er hebben zich 21 mensen ingeschreven en ze mogen het symbolische bedrag 
van een euro betalen. Er zitten ook aardig wat oma’s van de kinderen bij. 
Zo trots als een pauw.

Ik zit even aan tafel bij mevrouw Smulders. Ik ken haar nog van de knutselclub 
in het wijkcentrum. Zij woont in de huisjes hier naast het wijkcentrum. Ideaal. 
En zo ook haar 95-jarige tafelgenoot. We hebben het al gauw over vroeger. 
Na de mobilisatie heeft zij in Vught de school voor dienstmeisjes gedaan. 
Zij was vroeger ‘een binnenmeid’. Op de vraag wat dat dan is heb ik geen 
antwoord gekregen, want daar komen de kinderen binnen.

Er zijn pannenkoeken en gebakken appeltjes, en stroop en suiker en 
champignonragout en wat zijn ze lekker zeg. 

Lief hoor, dit idee om kinderen en ouderen samen te brengen. Chapeau!

Tekst: Janske Verhulst

Tot Hasseltrotonde
Maar het kan nog gekker: Smariuskade, vlakbij de Hasseltrotonde en het 
TweeSteden ziekenhuis, wordt verkocht met de “allure van de Piushaven”. 
Ontwikkelaar SDK vastgoed bouwt een woonwijk met Piushaven-achtige allure. 
Ja, want het ligt aan het Wilhelminakanaal, dus ook aan het water, en dat 
levert geld op. Voor het gemak nemen we alle wijken aan het Wilhelminakanaal 
ook gewoon bij de Piushaven. Je vraagt je overigens af wat er bedoeld wordt 
met Piushaven-achtige allure. Iets à-la de Schutsboomhof misschien, of de 
Hopliedenkade? Die liggen namelijk wel aan de Piushaven.

Piushavenpark
En ken je het Piushavenpark al? Nog zo’n prachtige kreet. Zoek het op met 
Google en de zoekmachine komt met pijn en moeite tot 19 resultaten 
(bedoelde je: Piushaven park). Gek? Nee, niet echt. Het woord heeft de spreek-
taal namelijk nog niet bereikt. Of weet jij wel waar het Piushavenpark ligt? 
Dat mooie stukje groen rond de haven waar je lekker onder een boom kunt 
genieten van de spelende kinderen op het grasveldje voor je. Het bestaat 
alleen in de hoofden van planologen zoals die van Quadrat in Rotterdam. 
Dezelfde mensen achter het onzalige plan om op de brug Meierijbaan een 
horecapaviljoen te gaan bouwen. Het Brugplein heet het dan. Maar Piushaven-
park; dus geld verdienen. Een stukje verder zie je de Trappistenbrug al liggen.    

Van Heuvelse kerk tot Meierijbaan, van Hasseltrotonde tot Gildestraat, het is 
allemaal Piushaven. Waarom veranderen we de naam Tilburg niet gewoon in 
Piusburg of Piusstad? Is de hele stad in één keer bruisend en aantrekkelijk. 
Bijkomend voordeel: alle huizen in Tilburg zijn in één klap 25% meer waard.
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bijzonder overnachten lekker eten klein vergaderen laten verrassen
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Voor:
• Nieuwe gebitsprotheses (eventueel op implantaten)
• Reparaties en andere prothetische voorzieningen

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

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

Problemen met uw kunstgebit of toe 
aan een nieuwe?

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

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

Jules Baak 
Gediplomeerd en ISO 9001 gecertifi ceerd tandprotheticus

Onze nieuwe wijkbewoner heet Bas van de Hoven. Hij woont 
in een van de nieuwe huizen in de Schoenerstraat. Als we bij 
hem binnenkomen excuseert hij zich want hij moet nog ontbij
ten. Terwijl hij op zijn gemak een eitje aan het bakken is en ons 
voorziet van koffie vertelt hij alvast een beetje. 
Bas is opgegroeid in Loon op Zand en Udenhout en woonde tot zijn zesentwin-
tigste bij zijn ouders. Daarna verhuisde hij naar de Westpoint en nu woont hij 
hier met zijn vrouw Elle. “Tot je zesentwintigste bij je ouders gewoond?” “Ja, 
dat heeft alles te maken met mijn fysiek.” Bas heeft bouwkunde gestudeerd en 
is nu werkzaam als energetisch adviseur voor de bouw in Den Bosch. Hij werkt 
drie dagen. Maar ook dat heeft alles te maken met zijn fysiek. En dat zal hij zo 
vertellen. Nu ben ik wel nieuwsgierig.

Nieuwe longen
Bas komt aan tafel zitten met een koffie, zijn gebakken eitje en een doosje 
met verschillende gekleurde pilletjes. Hij vertelt dat hij taaislijmziekte heeft 
(Cystic fibrosis). Dit is een erfelijke ziekte waarbij het slijm te taai is. Het slijm 
voert afvalstoffen af voor een verscheidenheid aan organen. Maar omdat het zo 
taai is werkt het afweersysteem in de longen niet goed. De bacteriën kunnen 
niet goed uitgehoest worden. Bas kreeg hierdoor heel vaak longontstekingen 
en zijn longen werden steeds slechter. Hij moest vaak aan de antibiotica, veel 
medicijnen verstuiven etc. Op zijn laatste krachten heeft hij HBO bouwkunde 
gehaald. “Eigenlijk was ik toen een wrak en kon ik fysiek helemaal niks meer 
opbrengen. Het examen heb ik op pure ‘mindset‘ gedaan. Daarna zakte ik vol-
ledig in elkaar.” In 2004 was Bas zo ziek dat hij op de wachtlijst voor nieuwe 
longen omhoog schoot. “In maart 2004 werd ik op het randje gered door een 
setje nieuwe longen.”

Fanatiek sporten
“Het voelde zo goed. Ik bepaalde weer mijn eigen leven. En niet mijn ziekte.”
Dus onze nieuwe buurtbewoner heeft twee nieuwe longen gekregen en vandaar 
het pillendoosje. Die zijn om de afstoting tegen te gaan. Met de nieuwe longen 
kon Bas zijn leven weer opnieuw gaan oppakken. Nu zag hij ineens in wat een 
verrotte conditie hij had. Hij begint vanaf dat moment alle lagen op te bouwen. 
Zijn lichaam, zijn relatie en werken. Bas is gaan sporten. Hij begint met roeien. 
Daarna fanatiek wielrennen. “Het voelde zo goed. Ik bepaalde weer mijn eigen 
leven. En niet de ziekte.” 

Nieuwe wijkbewoner: Bas Foto: Jan Nieuwstad
Tekst: Janske Verhulst

World Transplant games
Met de Stichting Sport en Transplantatie is hij al de hele wereld over gereisd. 
Bij de World Transplant Games heeft hij veel prijzen gewonnen. In augustus 
gaat hij als teammanager van teamNL (± 80 atleten) naar de World Transplant 
Games in NewCastle. Dit zijn wereldkampioenschappen voor mensen met een 
orgaantransplantatie. Bas is ook een liefhebber van de wielersport. Met een van 
zijn deelnames aan de WTG was hij in Australië. “Ik heb daar na mijn deelname 
nog een jaar gewoond. Toen ik in Sydney allemaal fietskoeriers zag bracht het 
me op een idee. Hiermee kan ik werk en therapie combineren.”

Fietskoerier
In Tilburg heeft hij vervolgens een fietskoeriersbedrijf opgericht. 
“Dat groeide eigenlijk heel snel.” Toch heeft hij besloten om iets anders te gaan 
doen. “Ik merkte dat ik toch ook iets met mijn technische opleiding wilde doen. 
Maar het netwerken, het leidinggeven, het luisteren en meedenken en het 
ondernemerschap vond ik wel heel leuk.” 
Bas blijft wel fietsen. Bij de wielervereniging TWC Pijnenburg waar hij fanatiek 
wedstrijden fietst is hij coördinator van het amateurteam. 

Leven met de dag
Op welke manier denk je dat jij het leven anders dan anderen beleeft nu je die 
ziekte hebt en zo’n zware operatie hebt ondergaan? “Nou ja, mijn fysiek is niet 
zo vanzelfsprekend zoals voor velen, dus ik ben mij er altijd heel bewust van. 
Ik denk meer dan anderen. Wij leven met de dag.”
Bas werkt nu nog drie dagen. Hij probeert daarmee ook wat ‘langzamer’ en in 
de dag te leven. Niet leven om levensdoelen te bereiken of om prestaties neer 
te zetten. Hij wil niet alleen door het leven rennen, maar ook rust kunnen 
pakken. ”Al mijn doelen komen van intrinsieke motivatie.” 

Nieuw in de wijk
Bas is getrouwd met Elle. Zij hebben enkele jaren in de Westpoint gewoond. 
Maar Elle mistte de tuin en het straatleven. Wat een geluk dat ze dit huis op 
deze mooie plek konden krijgen. Het huis is splinternieuw. Hij vindt het heel 
fijn om in een nieuw huis te wonen. In het begin moest er nog veel aan 
gebeuren. Maar nu is het nagenoeg onderhoudsvrij. “Ik vind het eigenlijk ook 
heel leuk dat we in een bestaande wijk zijn gekomen. Er is al een sfeertje. 
Een nieuw huis in een al bestaande wijk. Ideaal en supergezellig!”  

Meer informatie: www.sportentransplantatie.nl
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WIJKNIEUWS    Berichten van de gemeente

Contact
Marc van Akkeren, omgevingsmanager Hoogvenne, Piushaven Noord. 
E-mail: marc.van.akkeren@tilburg.nl of telefonisch 013-5429077
Chris Liebregts, wijkregisseur Hoogvenne, Piushaven Noord. 
E-mail: chris.liebregts @tilburg.nl of telefonisch 013-5428864
Peter-Paul Stoof, omgevingsmanager Fatima, Jeruzalem, Broekhoven, 
Piushaven Zuid.
Email: peter-paul.stoof@tilburg.nl of telefonisch 013-542 81 76
Anthonie Quispel, wijkregisseur Fatima, Jeruzalem, Broekhoven, Piushaven Zuid. 
E-mail: anthonie.quispel@tilburg.nl of telefonisch 013-5429495

Peter-Paul Stoof is sinds 1 maart de 
nieuwe omgevingsmanager in Konings-
haven. Hij heeft er veel zin in om sa-
men zich in te zetten voor de wijk. “Ik 
hoop dat ik een verschil kan maken.”

Voorheen werkte Peter-Paul bij de 
afdeling Ruimtelijke uitvoering en hield 
hij zich bezig met de openbare ruimte. 
Hij had daar vooral contact met col-
lega’s van de gemeente en niet met 
mensen of organisaties uit de stad. En 
dat is mede de reden geweest om de 
overstap te maken. Zo vertelt Peter-
Paul: “Ik wilde meer contact met de 
‘buitenwereld’. Denk aan de wijkraden 
en organisaties als ContourdeTwern of 
woningcorporaties. Bovendien gaat de 
gemeente over zoveel meer dingen dan 
over de openbare ruimte. Ook onder-
wijs, het sociaal domein en veiligheid 
zijn belangrijk voor de stad. En in mijn 
huidige functie kom ik met al die zaken 
in aanraking. 

Eerste indrukken
Ik ben omgevingsmanager in Konings-
haven van het gebied ten zuiden van 
de Piushaven. Mijn collega Marc van 
Akkeren is dat in Koningshaven van het 
gebied ten noorden daarvan. Er zijn ook 
twee wijkregisseurs die in deze wijken 
werken. Zij houden zich bezig met de 
dagelijkse gang van zaken. Zo vangen ze 
signalen uit de wijk op die ze aan ons 
kunnen doorgeven. Als omgevings-ma-
nager kijken Marc en ik meer naar de 

grote lijnen: welke kant gaat 
het op met de wijk en wat 
betekent dit voor de leefbaar-
heid? 

Op die vragen kan ik na één 
maand nog geen antwoord 
geven. Wel ben ik benieuwd 
naar de ontwikkelingen van 
de wijken en alle gevolgen 
daarvan. Kijk bijvoorbeeld 
naar Jeruzalem: er staan ou-
dere woningen en daar komt 
veel nieuwbouw bij, dus ook 

veel nieuwe wijkbewoners. Hoe gaat 
dat straks samen, hoe maak je daar één 
geheel van? Verder is me in mijn eerste 
weken vooral opgevallen hoe geweldig 
mooi de ligging is: dicht bij de stad, 
dicht bij Moerenburg en bij de uitvals-
wegen: ideaal, toch?

Verbinding
Wat ik in mijn werk heel fijn vind, is dat 
ik verbindingen mag leggen. Samen-
werken met de partijen die nodig zijn, 
dat vind ik erg mooi. Samen kijken we 
naar wat goed is voor de straat, voor de 
wijk en voor de stad. En ik ben dan ook 
wel benieuwd naar waar die belangen 
botsen. Want iedereen wil bijvoorbeeld 
goed openbaar vervoer, maar niemand 
wil het bushokje voor z’n deur. Hoe los 
je dat soort dilemma’s op?  

Om de verbinding op te zoeken heb ik 
al meerdere gesprekken gevoerd in de 
wijk. Bijvoorbeeld met woningbouwver-
enigingen, La Poubelle, de wijkagent en 
de wijkraad. Ik probeer daarbij vooral 
te luisteren naar wat zij belangrijk 
vinden, zodat wij als gemeente kunnen 
faciliteren. Het is leuk om te merken 
dat iedereen zich inzet voor de wijk, en 
dit doet vanuit de eigen intenties. Ik 
denk dat ik als omgevingsmanager die 
goede intenties moet verbinden als ze 
elkaar aanvullen en het gesprek moet 
organiseren als ze strijdig zijn, zodat 
iedereen zich kan verplaatsen in elkaars 
belangen.”

Nieuwe omgevingsmanager in Koningshaven 
De gemeente gaat extra schoonmaken 
in de wijk. Dat gebeurt op toegangs-
wegen (zoals de Tivolistraat, Hoevense-
weg, Fatimastraat, Caspar Houbenstraat 
en Groenstraat) en op plekken waar 
veel mensen elkaar ontmoeten zoals 
rondom de Piushaven en het 
Stuivesantplein. 

Het schoonhouden van de stad is niet 
alleen een taak van de gemeente. Steeds 
meer mensen ruimen op in hun eigen 
omgeving. Als iedere inwoner één keer 
per week 10 minuten besteed aan het 
opruimen van de straat is de straat het 
hele jaar door netjes. De gemeente 
heeft hiervoor gratis zwerfafvalgrijpers 
en speciale gele afvalzakken. 

Interesse? Stuur een mail met uw naam, 
adresgegevens en telefoonnummer 
naar:

info@groenextra.nl 
of bel 013  464 17 00.

Grotere plannen? Bijvoorbeeld met een 
groep het park of de buurt schoonma-
ken? Stuur een mail naar:
schonestad@tilburg.nl 
of bel 013 542 90 77

Een schone stad, dat is heel gewoon

De gemeente wil zoveel mogelijk 
huiseigenaren helpen met het verduur-
zamen en eventueel aanpassen van 
hun woning, zodat inwoners langer 
zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. 
Dat gebeurt onder andere met de rege-
ling ‘Aan de slag met je huis’. Dat is een 
aanvulling op de bestaande leningen die 
de rijksoverheid beschikbaar heeft. 

Wethouder Oscar Dusschooten: “Via 
de stimuleringslening ‘Aan de slag met 
je huis’ kunnen duurzaamheidsmaat-
regelen zoals zonnepanelen, isolatie of 
een warmtepomp worden gefinancierd. 
Maar ook maatregelen om langer thuis 
te blijven wonen als het aanpassen 
van de badkamer, het wegnemen van 

drempels of het verbreden van deuren 
kunnen voor financiering in aanmerking 
komen. Zo slaan we meerdere vliegen in 
een klap op het gebied van duurzaam en 
toekomstbestendig wonen.”

Op 6 mei ligt het voorstel voor de stimu-
leringsregeling ter besluitvorming voor 
in de gemeenteraad. Als de raad positief 
besluit zal de lening snel in werking 
treden. Op dat moment komt ook meer 
informatie beschikbaar over het aanvra-
gen van de lening.

Meer informatie over energiezuinig 
wonen staat op de pagina op de site 
www.aandeslagmetjehuis.nl. 

Stimuleringsregeling ‘Aan de slag met je huis’

De gemeente Tilburg maakt geen 
gebruik meer van de WaakSamen-app. 
Uit het aantal en het soort meldingen 
blijkt dat de app te weinig meerwaarde 
heeft ten opzichte van andere kanalen. 
Het overgrote deel van de meldingen 
ging over klachten in de openbare 
ruimte. Hiervoor maakt de gemeente 
al jarenlang met succes gebruik van de 
BuitenBeter-app.

Ervaart u overlast? Vermoedt u crimi-
nele activiteiten, heeft u het gevoel dat 
er ‘iets niet klopt’ in uw buurt of ergens 
anders in Tilburg? Meld dit bij de politie 
via telefoonnummer 0900-8844 of bij de 
gemeente via www.tilburg.nl/melden of 
telefoonnummer 14013. 

Liever anoniem een melding maken? 
Dat kan bij Meld Misdaad Anoniem via 

telefoonnummer 0800 - 7000.

Tip of melding over uw buurt
Straatverlichting kapot? Ophalen (grof) 
huisvuil? Losliggende stoeptegel? 
Verstopte riolering? Parkeerproblemen? 
www.tilbug.nl/melden.

Of download de gratis BuitenBeter app 
via www.buitenbeter.nl

Gemeente stopt met WaakSamen-app

BuitenBeter app

‘Aan de slag met je huis’



Ateliers bij Panta Rhei

Pannenkoekendag BS Fatima groep 8

Pendula brengt een bezoek aan 
het RijksmuseumWij zijn inmiddels weer druk bezig met onze ATELIERS! waarbij kinderen zich 

in kunnen schrijven voor allerlei creatieve workshops, verzorgd door leer-
krachten, ouders en externen. De kinderen hebben er echt van genoten! 

Deze keer stonden er onder andere op de planning: 
• Een gave stopmotion maken
• Grafisch ontwerpen (je eigen villa maken)
• Een rondleiding door Poppodium 013
• 3D striptekening maken
• Weer helemaal tot jezelf komen bij Mindfulness

Donderdag 22 maart 2019 was het pannenkoekendag. 
We gingen met groep 8 die dag pannenkoeken bakken met 
de bewoners van de Satijnhof (een bejaarde tehuis). 
We hadden allemaal koksmutsen op. Toen we ingedeeld waren in bepaalde 
groepen gingen we naar hun verblijf daar gingen we kennis maken met de 
verzorgers en de bejaarden.

We gingen daar een paar pannenkoeken bakken en kletsen met de bewoners
Daarna gingen we afscheidt nemen en gingen terug naar de lobby waar we 
gingen drinken en een ijsje kregen en een pakketje met twix een pen en een 
kladblokje. Toen gingen we weer naar buiten en liepen terug naar school.

We moesten met de hele klas rond kwart voor 6 opstaan. 
Om 06.45 uur stapten we in de bus. Na het zwaaien naar de 
ouders, vertrokken we. Na een lange busrit kwamen we aan 
bij het Rijksmuseum. 
We werden hartelijk ontvangen in de openingszaal en moesten een jasje aan 
van de groep waar je in zat. 
De groepen waren: Nachtwacht, Nova Zembla en Hugo de Groot. 
Niet iedereen vond het jasje even aantrekkelijk. 

Elke groep kreeg een gids toegewezen en zo vertrokken we op rondreis door 
het museum. Nadat we de schilderijen bezichtigd hadden, kregen we ranja 
en een stroopwafeltje. Toen we dat op hadden, gingen we repeteren voor het 
toneelstuk. Ieder met zijn eigen groep. We hadden weinig tijd om te repeteren, 
maar het liep allemaal goed af. We vertoonden de toneelstukjes aan de andere 
groepen. Iedereen vond het erg leuk.

We leverden de jasjes, die niet iedereen aanspraken, in. Toen keerden we terug 
naar school. Omdat we zo lang stil moesten zitten in de bus, mochten we na 
overleg van de juffen en meesters de rest van de schooldag buitenspelen.

Door: Emily, Roos en Edozie van groep 7

Door: Ahmed, Dalida, Zoë en Stijn van groep 8
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StadsTuinderij Piushaven gaat haar laatste teeltseizoen in op 
de tijdelijke locatie aan de Piushaven.
Maar voor haar vertrek naar een defi nitieve locatie (mét moes- en pluktuin, 
een multifunctioneel gebouw met daghoreca, streekwinkel, vergader- en edu-
catieruimte én een terras bij Stadsakker, hoek Zwartvenseweg-Reeshofdijk) 
bloeit en groeit de tuin aan de Piushaven nog één keer zeer weelderig!

Groenten, fruit, bloemen en kruiden
Er worden dit seizoen wel 120 soorten groenten en fruit geteeld. Ook de bloe-
mentuin is nieuw leven ingeblazen. Een mooie verbetering van het aanzien van 
buitenaf en voor bezoekers, mét een wandelpad in de vorm van het logo van 
de StadsTuinderij en de combinatie van zo’n 60 soorten plukbloemen, kruiden, 
eet- en drinkbare (geneeskrachtige) planten wordt dit echt een pareltje.

Zelf bijdragen aan wat er op je bord komt
De StadsTuinderij is een plek waar ruim 50 vrijwilligers en een aantal dagbe-
steders werken. Een plek waar je elkaar inspireert, waar je samen actief bent 
en waar mensen tot bloei komen.
Het past dan ook bij de fi losofi e van de StadsTuinderij om, onder begeleiding, 
klanten zélf wekelijks hun groentenpakket te laten oogsten. Zelf oogsten zorgt 
voor meer verbinding met de tuin, de producten en haar mensen, je gooit 
minder eten weg en geniet meer van het verse eten dat je zelf van het land 
haalt. Interesse? Neem dan een Zelfoogst Groenten Abonnement en/of Zelfpluk 
Bloemen Strippenkaart. Aanmelden via info@stadstuinderijpiushaven.nl of te 
koop bij de winkel vanaf 1 mei. (Zolang de voorraad strekt)

Veel te doen in laatste oogstseizoen 
bij  StadsTuinderij  Piushaven 

ZomerSmaak
• Genieten van 013 Food proeverijen bij StadsTuinderij Piushaven
• Donderdagavond 27 juni/25 juli/29 aug/26 sept van 18.00u tot 21.00u
StadsTuinderij Piushaven organiseert komende zomer, in samenwerking met 
013 Food, vier smaakvolle zomerse lokale streek proeverijen, genaamd 
‘ZomerSmaak’. Op 27 juni, 25 juli, 29 augustus en 26 september kunnen 
liefhebbers van 18.00u tot 21.00u lekker en lokaal voedsel kopen bij zo’n 
15 tot 20 kramen van streekboeren/-producenten uit de buurt én aanschuiven 
aan lange tafels om op ons sfeervolle groene marktplein de verse aankopen 
te nuttigen. Proeven en smullen o.a. van ambachtelijke kaas, wijn, bier, brood, 
biologisch vlees, plukfruit en verse soep.
Lekker én gezellig! Met sfeervolle live optredens.

Vrijwilligers gezocht
Vind je het leuk om in de tuin te werken of mee te helpen bij activiteiten? Of 
je nu 2 of 20 uur een bijdrage wilt leveren, alle handjes zijn welkom! Kijk voor 
meer informatie op www.stadstuinderijpiushaven.nl of meld je aan via info@
stadstuinderijpiushaven.nl. 

Een drumstel in je kamer.., wie wil dat nou niet? Willem van 
den Hurk (11) heeft het gewoon en hij vertelt ons alles over 
zijn hobby: Punniken ( nee joh, drummen natuurlijk!).
Eigenlijk is het allemaal begonnen in groep 1, tijdens de weeksluiting van 
basisschool Panta Rhei. Samen met een groepje stond hij op het toneel om 
een liedje te playbacken. En hoewel hij toen, als ik me niet vergis, geen drums 
maar luchtgitaar speelde was zijn interesse voor de muziek gewekt.
Drie jaar later, inmiddels was hij zeven geworden, vroeg hij om drumles omdat 
het hem stoer leek en hij wilde met stokken slaan. Na een jaar Factorium 
hoorde hij dat de broer van een vriendje op voetbal thuis les kreeg en dat leek 
hem ook wel wat. Nu krijgt hij eens in de week thuis les en om de buren te 
pesten oefent hij daarbij nog eens twee keer per week.

Bij zondere hobby Fotografi e: Jan Nieuwstad
Tekst: Eelke Guldenaar

Band
Dat oefenen is niet alleen handig om de buren op afstand te houden maar 
ook om in een band te spelen! Ja een echte band, Okapi genaamd, samen 
met schoolvrienden en tweelingbroers Koen en Mat. Met de broers die voor de 
gitaar, piano en zang gaan maakt hij rockmuziek. En dat doen ze heel goed.

Optreden
Zo goed zelfs dat ze al eens in 013 hebben opgetreden, in het voorprogramma 
van Hippe Gasten. Daar kan menig bandje voorlopig alleen nog van dromen. 
En met wat geluk kun je hun muzikale kwaliteiten in de binnenstad met eigen 
oren beluisteren. Af en toe gaan de drie de straat op om muziek te maken en 
omdat een drumstel wat lastig te vervoeren is gaat er een cajón (spreek uit als 
“kachón”) mee, een handtrommel met een slagvlak van hout. Hiermee kunnen 
de heren een aardig zakcentje bijverdienen. 

Manager
Ondanks dat is gebleken dat drummen in een band nu al behoorlijk lucratief 
kan zijn, wil Willem liever manager worden later. Dat mag best van een band 
zijn. Misschien een goed idee voor hem om drummer én manager van een band 
te worden? Dan heeft hij in ieder geval de juiste “instrumenten” om de leden 
een beetje in het gareel te houden.. 

Wil je ook
adverteren in 

Wij kkrant 
Koninghaven?

    Mail voor voor meer

info en de tarieven naar

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

Manueeltherapie

Kinderfysiotherapie

Oefentherapie

Rugklachten

Rugscholing

Dry needling

Sportmassage

Sportblessures

Sportbegeleiding

Sportspreekuur

Oedeemtherapie

Beweegprogramma’s

Massage

Medical taping

Medische fitness

Fysiotherapie bij etalagebenen

Psychosomatische fysiotherapie

Fysiotherapie bij longklachten

Oefentherapie bij Parkinson

Kinderfysiotherapie

Oefentherapie

Sportmassage

Sportblessures

SportbegeleidingSportbegeleiding

Sportspreekuur

OedeemtherapieOedeemtherapie

Beweegprogramma’sBeweegprogramma’sBeweegprogramma’s

Medical tapingMedical tapingMedical taping

Medische fitness

Fysiotherapie bij etalagebenenFysiotherapie bij etalagebenen

Psychosomatische fysiotherapiePsychosomatische fysiotherapiePsychosomatische fysiotherapie

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

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

Pijnlijke scheenbenen (shin splints)
Het onderbeen bestaat uit twee beenderen, het scheenbeen en 
het kuitbeen. De twee beenderen worden verbonden door een 
sterke bindweefselplaat. De beenderen worden omhuld door 
een dun botvlies, dat goed doorbloed en zeer gevoelig is. Aan 
het onderbeen zitten bepaalde spieren vast; de diepe kuitspier, 
de achterste scheenbeenspier en de lange teenbuigspier zijn de 
belangrijkste. Al deze genoemde spieren spelen een rol bij het 
ontstaan of hebben van pijnlijke scheenbenen of shin splints.

Oorzaak
Het ontstaan van pijnlijke scheenbenen is redelijk complex en niet in een paar 
regels op te schrijven. Hier spelen verschillende factoren zoals, trek- en draai-
krachten en compressiekrachten die inwerken op het onderbeen, de spieren en 
de bindweefselplaat een grote rol. Pijnlijke scheenbenen komen voornamelijk 
voor bij hardlopers of sporters die veel moeten rennen, en dan ook nog eens 
meer bij vrouwen dan bij mannen. 

Andere oorzaken of risicofactoren hierbij kunnen zijn:
• Doorzakken van de voeten
• Slechte schoenen
• Verkeerde training (te lang, te intens, te vaak)
• Dysbalans in de onderbeenspieren
• Botontkalking (osteoporose)
• Verkeerde ondergrond (te hard of net te zacht)
• Eerder opgelopen enkelblessure, botbreuk
• Hypermobiele heupgewrichten
• Veel lopen en veel staan (tijdens werken en/of sporten)

Klachten
De klachten beginnen meestal met vermoeidheidsklachten in de onderbenen 
of met een gevoel van zeurende spierpijn die niet meer wegtrekt. Bij het langer 
hebben van klachten kunnen steken gevoeld worden in het midden of onderste 
deel van het scheenbeen. De klachten kunnen minder worden tijdens het 
hardlopen, maar komt meestal terug bij het einde van de hardloopsessie. 
Vaker kunnen de mensen met klachten niet op het pijnlijke been staan terwijl 
het andere been opgetrokken wordt.

Podotherapeut
Een podotherapeut zal met alle onderdelen van het probleem rekening houden.  
De alledaagse activiteiten worden besproken, evenals de sportintensiteit en 
eventueel belastende hobby’s. Vanwege de veelzijdigheid van het probleem 
zijn er verschillende therapieën mogelijk zoals podotherapeutische sportzolen, 
schoenadvies, tijdelijke ontlasting (podotherapeutische zool, taping) in 
combinatie met fysiotherapie, loopadvies enz.

Fysiotherapeut
Omdat de oorzaken van shin splints (pijnlijke scheenbenen) velerlei kunnen 
zijn, zal een anamnese en onderzoek bij de fysiotherapeut zich eerst daarop 
richten. De in te stellen therapie is daarvan weer afhankelijk. Als basis geldt 
altijd: even stoppen met redelijk belastende sporten (hardlopen, voetbal, etc.) 
en tijdelijk overschakelen op onderhouden van conditie met minder belastende 
sporten voor de onderbenen: bv zwemmen en fietsen. Daarnaast veel rekken 
en strekken en eventueel hands-on therapie, bv massage en medical taping. 
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 Gewoon goed

AaBe-straat 27
5021 AV Tilburg | 013 - 5801227

www.leenbakker.nl

Leen Bakker 
AaBe Fabriek Tilburg

Winnen?
Stuur je oplossing uiterlijk 
eind mei (samen met je naam, 
adres en tel.nr) naar 
wijkkrant@koningshaven.eu en 
maak kans op een waardebon van 
Burgemeester Jansen ter waarde 
van €20,-

Heb je geen e-mail? 
Je kunt ook een briefje sturen 
naar Wijkkrant Konings haven: 
p/a Cenakel 36 - 5022 KL Tilburg

Vorige winnaar!

Prij spuzzel

Peggy Scheepens is de gelukkige 
winnaar van de cadeaubon van 
Burgemeester Jansen. 
Gefeliciteerd!

HORIZONTAAL
1 logement 6 halsbont 8 godin v.d. dageraad 9 vogeleigenschap 
11 politieke partij 12 vreemde munt 13 Noorse godheid 14 voedingsstof 
16 één en ander (afk.) 18 meterton 19 soort 20 nummer 21 domoor 
23 te zijner tijd 24 klungel 25 warboel 26 houten paaltje 29 graanproduct 
32 wandversiering 33 voordat 34 en andere 35 trillen 37 vogel 38 bladgroente 
40 deel v.e. woning 41 werkplaats (afk.) 42 Ierse verzetsgroep 43 hoofddeksel 
44 godin v.d. aarde 45 gebouw in Amsterdam 47 ontkenning 48 onhandig.

VERTICAAL
1 bezit 2 zangnoot 3 voorzetsel 4 boom 5 dunne weefselplek 7 taaloefening 
10 item 13 toestand van razernij 14 lied 15 handigheid 17 dokter 22 knorrig 
23 verbod 26 uiteinde v.e. spier 27 Europees land 28 gang 29 grafi sch product 
30 tsarenbesluit 31 bezinksel 36 leenman 39 rijstdrank 41 vis 
45 rijksuniversiteit 46 ter plaatse.

Vul de puzzel in en noteer de 
letters in de gekleurde vormen.
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Er wordt al tijden stevig geboord, getimmerd en gezaagd aan 
de waterkant. Het stuk grond tussen het Wilhelminakanaal, de 
Twentestraat, de Meijerijbaan en de Piushaven is bestemd om 
te wonen en dat is goed te zien. 
Over een tijdje zullen er heel veel mensen wonen daar lekker dicht bij de 
natuur en binnen no-time op de A58. Dat was tot voor kort wel even anders. 
Hetzelfde stukje grond was eerder uitermate geschikt voor industrie. 
In 1986 werd het pand van de kleurstoffenfabriek Frado gesloopt. 
Vanaf de bouw na de tweede wereldoorlog produceerde de firma 
Franken-Donders United Aniline Works hier kleurstof voor textiel. 
Deze kleurstoffen verkochten ze over de hele wereld.

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

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: Daan Segers, 
Freerunner en medeoprichter van Aquila Movement. 
We zijn op een woensdagavond in de gymzaal van de Pendula waar Daan 
lesgeeft aan kinderen in Freerun. Dat klinkt vrij en snel ook, maar wat is 
het? De bedoeling is om zo sierlijk mogelijk over obstakels te geraken en om 
van het ene obstakel naar het andere te springen. Dus in plaats van om een 
muurtje heen te lopen zoals gewone stervelingen, spring je er in een vloeiende 
beweging  op om er bijvoorbeeld met een salto weer vanaf te springen. 

Of, beter nog:  je neemt vanaf het muurtje, waar je zojuist behendig op geland 
bent, een enorme sprong naar een volgend muurtje om vervolgens via een 
achterwaartse salto keurig op je voeten te landen, waarna je doorrent naar de  
auto waar je overheen gaat springen, enzovoorts. 
De obstakels en dus mogelijkheden zijn eindeloos… (Wènne kwats? Echt nie! 
Kijk zelf maar: www.aquilamovement.com/ons-team/) 

Freerunnen - Hoe doede dè? Fotografie: Toon van Kaam
Tekst: Eelke Guldenaar

Bronstijd
Waarschijnlijk woonden op deze lap grond heel vroeger ook mensen. 
Tijdens de bouw van de huidige woningen werden resten van een 12e-eeuwse 
nederzetting gevonden. Zelfs een scherf die dateert uit de Bronstijd lag 
opgeslagen in de bodem. Let wel, die is toch ongeveer 3.500 jaren oud dus. De 
omgeving zag er toen de pot van de scherf werd gebakken totaal anders uit. 
Geen kanaal, geen Meijerijbaan en de Piushaven bestond ook niet. Hoewel de 
omgeving niet zo dichtbevolkt was als nu, was er dus al wel iemand die hier 
zijn vuurtje maakte en een potje bakte. En misschien stelde deze mens zich 
toen al wel voor hoe heerlijk het zou zijn om aan de waterkant te wonen.

Aquila Movement
Dat kost natuurlijk veel training en dat is precies waar de kinderen onder lei-
ding van Daan mee bezig zijn op deze avond. Sinds januari 2018 geeft Aquila 
Movement namelijk les aan kinderen, die zich ook op bovennatuurlijke wijze 
willen leren voortbewegen. Je grenzen respecteren maar verleggen, is hierbij 
de goede raad van Daan. 

Toen hij in 2013 met twee vrienden Aquila Movement oprichtte bestonden er,  
buiten de grote steden, nauwelijks lessen voor deze sport.
Onder andere via YouTube leerden ze zichzelf de technieken aan die bij deze 
buitengewone sport horen.  Het kostte jaren van oefenen, doorzetten, falen, 
wondverzorging, nog meer oefenen en overwinnen om tot dit niveau te komen, 
maar de kinderen van nu hebben hierdoor wel het geluk les te krijgen van zeer 
ervaren trainers. Inmiddels zijn er  wekelijks 10 lessen in de regio Tilburg waar 
per keer ongeveer 15 kinderen aan kunnen deelnemen. De kans dat een koter 
over je incl. je fiets heen springt als hij niet wil wachten met oversteken is dus 
aanzienlijk toegenomen. Je bent gewaarschuwd.
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www.viapaulmakelaardij.nl
Kempenaarplaats 8, Tilburg  |  T  06 201 13 14 E  paul@viapaulmakelaardij.nl

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

Via Paul 
Makelaardij 
natuurlijk!

Via wie anders?

Voor meer informatie bel:
Via Paul06 201 133 14

Woning verkopen? 
Via Wie? 

Paul
via

MAKELAARDIJ


