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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 25 oktober.
De deadline voor kopij en advertenties is op 1 oktober .
Op onze website wijkkrant.koningshaven.eu is meer informatie over de Wijkkrant te vinden.
Ook kunnen eerdere edities daar bekeken worden.
Carla Segers

Beewee

Tekst

Column

Per e-mail is de redactie bereikbaar via wijkkrant@koningshaven.eu
Het postadres is: Cenakel 36 / 5022 KL Tilburg
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Kom bij de club - Tekstschrijver gezocht!

Fotografie: Hans van Dongen

Freddie de Roeck (41) is al verschillende jaren betrokken bij
de wijkkrant als fotograaf. We hebben met hem afgesproken
bij ‘Villa Pastorie’ waar hij zijn foto-expositie heeft hangen.
Met zorg zijn de foto’s ingelijst en geven een indrukwekkend beeld van het
landschap in de omgeving van Moerenburg en Piushaven.

Wij van de wijkkrant zijn een gezellige club enthousiaste
vrijwilligers die met veel plezier de leukste wijkkrant van
Tilburg in elkaar zetten. Maar… we hebben ook allemaal banen,
kinderen en honderden verplichtingen.
We kunnen wel wat tekstschrijvers gebruiken.
Lijkt het je leuk om bij de club te komen, mensen uit de wijk te interviewen,
verslag te doen van evenementen en/of zelf op zoek te gaan naar verhalen in
de buurt? Stuur dan een mailtje naar: wijkkrant@koningshaven.eu
We vergaderen eens in de drie maanden met de redactie bij Burgemeester
Jansen. En het moet gezegd: die vergaderingen waarbij de ideeën gespuid
en artikelen verdeeld worden over de tekstschrijvers en fotografen duren
aanzienlijk korter dan de borrel (met bitterballen!) erna. Gezelligheid dus!
En als je denkt: ‘daar heb ik geen tijd voor’, nou, dat hebben wij ook allemaal
niet! Vandaar deze lokroep.
Tot bij de volgende borrel eh… vergadering dan maar?

Vanuit het vorige interview met Jos de Beer kwam nog de volgende vraag:
“Is fotografie jouw vak of is het jouw hobby?”. Freddie lacht en antwoordt:
“Fotografie is een uit de hand gelopen hobby. Bijna 12 jaar geleden ben ik
begonnen om met mijn mobiele telefoon foto’s te maken bij het Levenslied.
Één van de artiesten, John de Bever, heeft me daarna gevraagd of ik zijn
‘huisfotograaf’ wilde worden. Daarna ben ik heel Nederland afgereisd om
allerlei Nederlandstalige artiesten te fotograferen, maar uiteindelijk werd
dat me allemaal wat te veel. 6 Jaar geleden heb ik mijn focus veranderd van
artiesten naar landschappen & architectuur. Ik woon in de wijk Jeruzalem en
zag de veranderingen om me heen. Ook kreeg ik vaker opdrachten van o.a.
projectontwikkelaars”.
Met veel enthousiasme toont Freddie zijn professionele fotocamera. De
hele dag neemt Freddie zijn camera overal mee naartoe. Maar hij heeft
verschillende fototoestellen die afhankelijk van wat hij wil fotograferen gebruikt
worden. Hij maakt zeker enkele honderden foto’s per dag.
“Wanneer ik mensen fotografeer houd ik vooral van spontane foto’s. Foto’s van
passanten die niet model staan maar toevallig voorbij komen. Ik vraag daarna
pas of het akkoord is, maar vrijwel altijd vindt men dit prima. Ik fotografeer
voor het blad ‘Tillywood’ en voor de site ‘I Love my city’. Het dagelijks foto’s
schieten geeft een bepaalde rust. Je kijkt met een scherpe blik om je heen. Het
mooiste vind ik de laagstaande zon, of foto’s waarbij de reflectie van het water
te zien is”. Bij vrijwel alle foto’s die hij momenteel toont in de Villa, zijn deze
kenmerken te zien. Er is veel kleur, prachtige landschappen en de foto’s tonen
steeds nieuwe details waardoor je er naar kunt blijven kijken.
“De kost verdienen met fotografie is heel moeilijk, maar toch is het fijn als je
regelmatig wat verkoopt om deze hobby te kunnen doen. Ik heb ook allerlei
cursussen en workshops gedaan maar leer toch vooral in de praktijk. Ik blijf
leren met instellingen, sluitertijd en diafragma, en probeer steeds meer diepte
te krijgen in mijn foto’s. Mijn ultieme foto is de skyline van Tilburg en als daar
de ondergaande zon nog bij zit, dat vind ik super”.
De volgende keer zou ik graag Mark Storms van de Kuierlat in deze rubriek
willen vragen. Ik zou van hem graag willen weten hoe hij erbij is gekomen om
met bootverhuur te starten in Piushaven”.
We bedanken Freddie voor het gesprek en verlaten de Villa Pastorie, samen
met Hans loop ik terug en bewonderen wij het nieuwe terras van Boot013
dat zojuist is aangemeerd. Onverwacht ontmoeten we daar opnieuw Freddie,
hij maakt als een van de eersten, foto’s van deze aanwinst voor de Piushaven.
Ik zie Freddie genieten van het fotograferen.
Kijk ook eens op zijn website www.freddiederoeck.nl

Adverteren in Wijkkrant Koningshaven?
Mail naar: niels@koningshaven.eu

Tel: 013 762 06 20
www.kinderstadtilburg.nl/pantarhei
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Wil jij als vrijwilliger voorlichting geven
over zelfstandig blijven wonen?

Kinderbouwspeelplaats op reis
De afgelopen jaren heeft de Kinderbouwspeelplaats (KBSP)
zich ontwikkeld tot een supertof evenement waar kinderen en
hun ouders massaal hun vakantieplannen op afstemden.
Met behulp van buurtbewoners en ondernemers zijn we steeds
beter geworden in het organiseren en kon het bouwfeest verder
doorgroeien. Hierdoor is de KBSP harder gegroeid dan wij als
organisatie kunnen dragen. Help jij ons met het organiseren
van de volgende Kinderbouwspeelplaats?

Mensen willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven
wonen. Om mensen – en dan in het bijzonder mensen met
dementie of mensen die extra ondersteuning nodig hebben
– hierbij te helpen, heeft ContourdeTwern een zogenoemde
technokoffer aangeschaft. In deze koffer zitten technologische
hulpmiddelen die kunnen ondersteunen bij het langer
zelfstandig blijven wonen.
Wat zit er in de koffer?
De technokoffer is gevuld met hulpmiddelen, waaronder een rookmelder,
een sociaal robotje dat structuur brengt in het dagelijks leven van mensen,
een kalenderklok, LED-strips voor mensen die bang zijn in het donker en een
daglichtlamp. Maar natuurlijk moet je dan wel weten hoe je deze hulpmiddelen
dient te gebruiken. Wij zoeken vrijwilligers die geïnteresseerde inwoners
(mantelzorgers, zorgvragers) willen informeren over het gebruik van de
technokoffer.

Een houten stad afbreken
Een heel concreet voorbeeld van
de dilemma’s waar wij al jaren
mee worstelen is het opruimen
van het bouwterrein. Wij hebben
veel respect voor de inzet van alle
ouders en buurtbewoners die ons
met opruimen hebben geholpen. Ook
zij hebben ervaren dat er véél meer
handjes nodig zijn om steeds weer een complete houten stad af te breken en
in containers te plaatsen. Mede door dit afvalprobleem is het niet realistisch om
op deze manier door te gaan met het organiseren van dit grote evenement.

Hoe nu verder?
Gelukkig gaat de Kinderbouwspeelplaats niet stoppen. We zien juist
mogelijkheden om meerdere keren per jaar een KBSP te organiseren! Maar dan
minder massaal, laagdrempeliger en dichterbij huis. Daarom gaan we met de
Kinderbouwspeelplaats op reis! Hierbij hebben we jouw hulp hard nodig.
Volgend schooljaar gaat onze reis verder.
Met jouw hulp willen wij de KBSP in jouw buurt organiseren.
Kan jij ons helpen door onderstaande vragen te beantwoorden?
• Waar vind jij dat de Kinderbouwspeelplaats op Reis georganiseerd moet
worden?
• Ken jij nog meer mensen die ons zouden willen helpen?
• Welke kinderen nodigen we uit om hier aan deel te nemen?
• Wanneer organiseren we het evenement?
• Hoeveel dagen gaan we bouwen?
Neem gerust contact op met Willem van de Voort, sociaal werker bij
ContourdeTwern, via willemvandevoort@contourdetwern.nl of door te bellen
of appen naar 06 251 78 472.

Gezondheidscentrum Piushaven

Wat ga je doen?
Als vrijwilliger geef je een groep geïnteresseerden, waaronder mantelzorgers,
informatie over de hulpmiddelen die in de koffer zitten.
Natuurlijk krijg je vooraf eerst zélf een instructie over alle hulpmiddelen.
De informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerden worden door heel Tilburg
georganiseerd. Als vrijwilliger mag je zelf kiezen voor welk gebied je ingezet
wilt worden.
Wil je meer informatie of je direct aanmelden als vrijwilliger?
Dat kan via Marjel Bloem: marjelbloem@contourdetwern.nl of 013 549 86 46.

Jezelf ontwikkelen als vrijwilliger

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

Vrijwilligerswerk is leuk en zinvol. Toch kan het zo zijn dat je
naar verloop van tijd behoefte hebt aan meer uitdaging.
Of dat je jezelf wil ontwikkelen binnen je vrijwilligersbaan.
Hiervoor hebben wij een cursus ontwikkeld.

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.

In zes dagdelen gaan we aan de slag met een persoonlijk ontwikkelingsplan.
We bekijken of een andere werkomgeving wellicht beter bij je past of dat
je misschien binnen je eigen organisatie iets anders wil gaan doen. We
onderzoeken wat voor mogelijkheden er zijn en gaan bij zes organisaties op
bezoek die altijd blij worden van nieuwe vrijwilligers.

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

Persoonlijk ontwikkelingsplan

Wanneer en waar?
De cursusdagen zijn 6 september, 13 september, 20 september, 4 oktober, 11
oktober en 25 oktober, van 09.00 tot 12.00 uur.
De locatie is buurthuis Jeruzalem (Caspar Houbenstraat 109).

Heb je vragen of wil je je direct aanmelden?
Neem dan contact op met Gerda de Ruijter of Kitty Lumens.

Gerda de Ruijter

Kitty Lumens

Telefoon: 06 190 77 041
Mail: gerda@dekrachtcentrale013.nl

Telefoon: 06 515 88 670
Mail: kittylumens@contourdetwern.nl
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En witte wèèk int gruun

Tekst: Jòs de Bèèr
Illustratie: Toon van Gisbergen

Agge òn komt gereeje vanaaf de Ringbaon Zèùd, nimde den
òksel nòr de Ringbaon Ost. Nò en paor honderd meeter moete
dan goed öt oew dòppe kèèke want rèchs stao de fanatiekste
flitspaol van Tilburg.
Agge dè ding zonder fienansieële ramspoed hèt ooverleeft, slaode tèènenêen
rèchsaaf de Kaspar Houbenstraot in. Deeze straot is nie vernoemd nòr êen
van de Driekôoninge, die onderweege nòr Bèthlehèm, in Jeruuzalèm is blèève
hange. Nèè, Kaspar Houben waar en tèkstielfabriekaant.
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Tekst: José de Jonge
Fotografie: Hans van Dongen

Bordjes met de tekst: ‘Pas op voor de hond’, kennen we
natuurlijk allemaal wel. Maar het bordje: ‘Pas op, ratten’
hadden we nog nooit eerder gezien. Maar bij Linde Maas (31)
in de Jan van Rijzewijkstraat staat ie voor het raam.
Daar willen we meer van weten.
Maar nee, het is natuurlijk gewoon een geintje, dat bordje. Sambal, zo heet
haar tamme ratje, heeft nog nooit iemand gebeten, vertelt Linde.
Maar hoezo een ratje als huisdier? “Ik ben opgegroeid met reptielen.

De Kaspar Houbenstraot is de hoofdstraot van de wèèk èn dè waar vruuger en
geèffereerde winkelstraot. De geminte ha besloote om de wèèk, die ingeklèmd
ligt tussen et Wilhèlmienakenaol, de Meierijbaon, de Ringbaon Ost èn de zijtak
vant kenaol nòr de Piushaove, de naom Kôoningshoeve te gòn geeve.
Mar daor hadde de wèèkbewooners gin goesting in. Hullie mòktener,
geïnspiereerd dur de ònblik van 168 witte hèùze, Jeruuzalèm van.

Nèt nò den ològ, in 1949 zèn ze begonne meej et opbaawe van de wèèk.
Dè baawe deeje ze vòlges et Airey-siesteem, zôo genoemd nòr de Èngelse
baawmister Edwin Airey. Tis en baawmenier waorbè alle eelemènte van te
vurre èn èèreges aanders klaorgemòkt wiere om dan tèr plèkke in mekaare
geflaanst te wòrre.
Op die menier hèbbe ze daor 168 hèùze gebaawd. Vurnaomelek meej van
die grôote witte blòkken betòn. Dèrrom wieret daor en witte wèèk genoemd.
Laoter begossen de vurtöntjes, de pèrkskes èn de bôome te groeje zodètter
lèkker gezèllig gruun ötzaag. Et hielp ok dèt langs de waoterkaante èn langs
de taluuds van zenèège al gruun waar. Nèè, et waar gin pèrsekuusie om in
Jeruuzalèm te woone. Et waar daor toendertèèd en sjieke buurt.
Oorspronkelek ist daor in Jeruuzalem en bietje en nathielenbuurt gewist. Der
wonde veul amtenèère, misters, verpleegers, verpleegsters èn pliesies. Zèlfs
ene dòkter èn ene zjoernalist wondener vruuger.Mar jè de witte höskes waare
gebaawd meej en èùterste haawbaarhèdsduur van 25 jaor. Dus in de jaore
seuveteg van de vurrege euw waar gedeegen onderhoud brôodnôodeg. Pas in
de jaore taageteg gebeurde dè wèl, mar op vuls te klèène schaol, waordeur
de verloedering onverbiddelijk toesloeg. Et sjieke öt de buurt gong hierdeur
stillekesaon plèète.
In 2010 is de grôote gedònteverwisseling van de “Witte Wèèk int Gruun”
ingezèt. Deze gedònteverwisseling naadert naaw zen voltôojing. Nòg tweej
woontoores te gaon èn Tilburg is wir en sjieke buurt rèèker. Nuuw-Jeruuzalèm.

Mijn vader had vroeger de reptielenwinkel ‘De Kameleon’ aan het Textielplein.
Die is inmiddels al lang verkocht, maar de liefde voor reptielen is me met de
paplepel ingegoten, kun je wel zeggen. Na de winkel is mijn vader krekels en
meelwormen en ander levend voer gaan kweken voor reptielen.
Ik verdiende mijn zakgeld met het in plastic bakjes stoppen van die insecten.
Weer eens wat anders dan een krantenwijk”, lacht Linde.

Kroepoek en Sambal
Sambal? “Ja, vond ik gewoon een leuke naam. Ik had er eerst twee. Het zusje
van Sambal heette Kroepoek. Maar Kroepoek is gaan hemelen en sindsdien
is Sambal alleen.” Ratten zijn sociale dieren en zijn niet graag alleen. Maar
omdat Sambal zo lang met Kroepoek samen is geweest, durft Linde niet goed
een ander ratje bij hem te zetten. Bang dat hij te dominant wordt. “Als Sambal
er niet meer is, neem ik wel weer twee ratjes. Een ratje alleen is eigenlijk
zielig.”

Samen boodschappen doen
Sambal is twee jaar en woont in een volière met een huisje, een klimtouw
en een hangmat. Hij staat in de kamer en nee, het stinkt niet. Kwestie van
regelmatig schoonmaken, vertelt Linde.
En echt eenzaam is Sambal niet. Als Linde thuis is, komt hij uit de volière en
zitten ze gezellig samen op de bank. Sambal kruipt dan graag bij Linde in haar
hals of zit achter een kussen in de bank.
Ook luistert hij naar zijn naam, vertelt Linde. Ze demonstreert het ons. Ze
roept hem en inderdaad, Sambal kijkt op en rent over de bank naar zijn
baasje. Grappig om te zien dat ze echt contact hebben. Soms gaan ze samen
wandelen. Dan neemt Linde hem stiekem mee als ze boodschappen doet.
Sambal zit dan onder haar capuchon. Niemand die het ziet.

Slangenvoer
Naaw, naaw, dè heej têen èn taander teweeggebròcht.
We hèbben der vuls te lang op mòtte wòchte. Tis en gròf schandaol.
Netuurlek, we hèbben ene vaasten oprit oover et kenaol èn we hèbben enen
ophèfbrug èn zèlfs enen draajbrug. Mar we hadde nòg steeds gin pontje.
Tilburg, de grotste haovestad tussen Aantwèrpen èn Ròtterdam, moetet al
jaore zonder pontje doen. Mar dès naaw afgelôope. De Fèrrie, is op 4 juuni te
waoter gelaote. Hij leej òn de kaant vant rèèke Nuuw-Jeruuzalèm te dòbbere
int waoter èn gao hèrs èn geens vaore nòr de Èèrme Hoefse Akkers.
As dè mar goed gao as straks al die kroezbôote nòr de Piushaove derlangs
mòtte.

Op tafel staan plastic bakjes waarin het krioelt. “Meelwormen”, vertelt Linde.
“Die eet hij graag.” Verder bestaat het diner van Sambal uit fruithapjes (“ja, die
potjes babyvoeding”), groenten en fruit en brokjes. Ook lust hij graag vlees in
saus uit blikjes. Eigenlijk worden ratten vooral verkocht als voer voor slangen.
“Als ik dan weer nieuwe ratjes koop, dan denk ik altijd dat ik die gered heb van
de dood”, zegt Linde.
Regelmatig bellen er kinderen aan bij Linde. Vanwege dat bordje voor het
raam. “Mogen we even kijken?” vragen ze dan. En dat mag. Want Linde vindt
het leuk om anderen te laten zien hoe leuk ratjes eigenlijk zijn.

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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Dave PLU open en bloot
“Ik wil afrekenen met mijn verleden”

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

“Ik heb niks te verbergen, en ga hiervoor zelfs met de billen
bloot.” Dave PLU (Peace, Love & Understanding) de Laat (47)
is een van onze kleurrijkste buurtgenoten.
Ik ontmoet de bevlogen dichter, zanger en tatoeëerder bij
tattooshop Stillwaters in de Piusstraat, alwaar hij werkt.
26 Rozen voor moeder
Wie Dave tegenkomt, zal hem niet snel vergeten. Vaak draagt hij een hoedje,
maar nog frappanter zijn de vele kleurrijke tatoeages op zijn lichaam,
ledematen, hals en zijn gezicht. Opvallend zijn de twee getatoeëerde
bakkebaarden en de grote hoeveelheid rozen. “Het zijn er 26,” vertelt Dave.
“Een voor elk levensjaar van mijn moeder.” Toen Dave zes jaar was, kwam ze
om bij een auto-ongeluk vlakbij hun huis in Vlijmen. Hij vertelt over hoe zijn
vader - een halve Neanderthaler, volgens Dave - met het trauma omging:
“Hij had een autosloperij en heeft het wrak daags na het ongeval een aantal
dagen voor ons huis tentoongesteld.” Hij laat een vingertop zien met een flink
litteken. “Kijk, ik heb me nog aan het blik van die auto gesneden.”

Tattooshop Stillwaters, Piusstraat
Ik heb rondgereisd en ben uiteindelijk verhuisd naar Tilburg om een nieuwe
start te maken.” Dat bleek uiteindelijk niet eenvoudig met een strafblad.
“Mijn verleden blijft me achtervolgen. Al ben ik al 20 jaar een nette burger,
een verklaring van goed gedrag krijg ik nooit meer, dus op veel functies kan ik
nooit meer solliciteren.”

Tatoeages met een verhaal
De creatieve Dave leerde tatoeëren en ontwerpen en verdient nu zijn
boterham vooral met het aanbrengen van definitieve “plakplaatjes”. Ook
zijn eigen lichaam beschouwt hij als een tekenblok waarop hij zijn verhaal
vertelt. “Wat is je laatste tattoo?” wil ik weten. Dave stroopt een broekspijp
op en toont de naam “Jeskeee…”. Hij vertelt over een vriendin, Jeske, die
werkt in de ouderenzorg. “Voor mij staat haar naam voor alle mensen die
dit zware, noodzakelijke en ondergewaardeerde werk doen. Voor hen heb
ik zoveel respect. Voor zorgverleners, leraren en leraressen zouden ze die
mooie woontoren in het centrum moeten bouwen, en niet voor die elitaire
leegzuigers!” Dave wordt steeds geagiteerder. “De Bankier, gaan ze dat ding
dan ook nog noemen. Ik moet ervan kotsen!”

Elvis en Hazes
Dave PLU
Heftige kindertijd
Na de dood van zijn moeder volgden zware jaren. Dave en zijn zes jaar jongere
broertje, Perry, werden ondergebracht bij hun opa en oma. Zijn zus en andere
broer bleven bij vader. Toen Dave bijna tien was, werd Perry ernstig ziek: leukemie. “Opa en oma zaten bijna dag en nacht bij hem in het ziekenhuis.” Het
was in die periode dat Dave voor het eerst seksueel werd misbruikt door een
buurman, op een brug tussen Den Bosch en Vlijmen.
“Deze man ving mij, net als andere buurtbewoners, ook vaak op in zijn huis…”
Dave zucht: “En ik heb niks gezegd. Uit schaamte niet, maar ook omdat ik
bang was niet geloofd te worden. Het heeft mijn leven getekend. Ik heb nog
steeds problemen met intieme relaties.” Twee jaar later overleed Perry.
Dave showt zijn linkerhand waarop hij in 2011 zelf een grote bloem en de
naam van zijn broertje tatoeëerde.

New Kids
Na de dood van Perry ging het snel bergafwaarts met Dave. “Ik werd een puber
die niet wilde deugen. Ken je “New Kids” uit Maaskantje? Nou, dat verhaal is zo
ongeveer gebaseerd op hoe ik en mijn toenmalige vrienden in Vlijmen leefden.
Alcohol, cocaïne, vandalisme, diefstal. Ik wilde zo graag ergens bij horen, en in
deze groep werd ik geaccepteerd. Ik had veel lef, omdat ik, voor mijn gevoel,
niet veel meer te verliezen had.”

“Je bent gek op Elvis. Waar komt deze passie vandaan?” wil ik weten.
Dave: “Elvis stierf vier maanden vóór mijn moeder. Over mijn moeders dood
werd thuis nooit meer gesproken. Elvis werd wél herdacht. Zo werd hij een
plaatsvervangende herinnering aan mijn moeder.” Dave vertelt hoe zijn oma
voor hem een Elvispak maakte, en hoe hij als kleine jongen al Elvis nadeed.
Met een fraaie bariton vertolkt Dave nog steeds regelmatig op podia het
repertoire van The King.” Een andere grote liefde is André Hazes. Senior wel te
verstaan, want met junior heeft hij niets op. “Mafkees. Een beetje zijn vader
door het slijk halen. Mond houden, snotneus!” Op Daves rug staat een groot
portret van de oude Dré. “Mét een vlieger. Voor mijn moeder.”

De Naakte Waarheid
“Verder nog plannen?” vraag ik. “Ja,” antwoordt Dave, “fotograaf Izaak Slagt
gaat mij in september vastleggen voor mijn project “De Naakte Waarheid”,
waarmee ik wil afrekenen met mijn verleden. Ik laat me bloot en kwetsbaar, in
foetushouding fotograferen op een brug in de Moerputten. Vanaf die specifieke
plek heb je zicht op de plek van het ongeluk van mijn moeder, het huis van
mijn grootouders, het ziekenhuis waar Perry overleed, en de brug waarop
het misbruik begon.” Hoe Dave de foto’s gaat presenteren, weet hij nog niet
precies. “Wellicht in een boek. Ik zoek nog een ghostwriter.”

van de Braak & Maas
fysiotherapie

Poëzie
Op zijn zestiende belandde Dave voor het eerst achter de tralies.
“Ik was compleet op het verkeerde pad, maar,” voegt hij eraan toe,
“ben nooit gewelddadig geweest en heb geen woninginbraken gepleegd.”
In de bak ontdekte Dave de gevoelige jongen in zichzelf. Hij vertelt over dichter
Simon Vinkenoog, die voor de gedetineerden een voordracht hield. “Wat was
ik onder de indruk van die man en zijn woordenstroom. Dat wilde ik ook!”
Dave begon met schrijven van poëzie en heeft een indrukwekkend oeuvre op
gedichten-freaks.nl achtergelaten.

Achtervolgd door het verleden
Tot zijn 27ste heeft Dave in totaal zeveneneenhalf jaar vastgezeten.
Zijn dochter, die hij op zijn 23ste kreeg toen hij net weer vastzat, heeft hij
leren lopen in de bezoekersruimte van de gevangenis. “Om mijn leven te
beteren heb ik uiteindelijk gebroken met alles en iedereen uit het verleden.

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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Aan tafel bij Linda & Ton

Tekst: Fred Verhagen
Fotografie: Hans van Dongen

Deze keer schuiven we aan bij het bourgondische stel Linda
(59) & Ton (65). Zij verwelkomen ons in hun appartement
bovenin de woontoren die geïnspireerd is op de historisch
graansilo. Het uitzicht over de stad is tijdens deze zonovergoten
middag magnifiek.
Wat eten we vanavond?
Ton: “We eten risotto en zalm speciaal bereid, ingelegd in bietensap, gin met
citroensap. We eten steeds vaker wat minder maar vooral gezonder. Nadat we
onlangs de cursus ‘pensioen in zicht’ hebben gedaan zijn we geconfronteerd
met de noodzaak van gezonde voeding. Van gezonde voeding worden mensen
gelukkiger en ouder. Dat heeft ons wakker geschud. Ik krijg er jaarlijks een
kilootje bij. Dat moet worden gestopt. Daarom ga ik vooral lopend naar mijn
werk in het stadskantoor en pak zelden de auto.”
Linda en Ton zeggen dat ze laatbloeiers zijn. Ton heeft een huwelijk van
achttien jaar achter de rug en heeft een dochter. Zes jaar geleden heeft hij
Linda ontmoet en sinds twee jaar wonen ze samen. Linda is twintig jaar
getrouwd geweest en heeft drie kinderen. “We zijn bezig met de volgende stap,
we hebben vijf kleinkinderen en dat is fantastisch.”
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Leren zeilen in de Piushaven
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Tekst: José de Jonge
Fotografie: Jan Nieuwstad

Nienke Feenstra en Jolien Clijsen zijn twee jonge, maar ervaren
zeilinstructeurs. In samenwerking met Stichting Tilburg te
Water hebben zij Tilburgse kinderen op twee open dagen,
16 en 23 juni j.l., laten ervaren hoe leuk zeilen is.
Iedereen tussen 7 en 12 jaar mocht
gratis komen zeilen tijdens een open
dag van hun zeilschool Topti’s. Dat
zeilen gebeurde in de Piushaven in
een klein zeilbootje, een Optimist.
Beide dagen waren drukbezocht
door enthousiaste kinderen en hun
ouders, die vanaf een terrasje naar
hun zeilende kroost keken.
Na de zomervakantie begint de echte
zeilcursus. Een cursus bestaat uit 6
lessen van 4 uur op 6 aansluitende zondagen.
Kosten van een cursus zijn 192 euro. De data waarop de cursus gegeven wordt
zijn 1, 15, 22 en 29 september en 6 en 13 oktober. Er zijn twee cursussen op
een dag. Er is een cursus van 9.00 tot 13.00 uur en een van 14.00 tot 18 uur.
• Voor meer informatie kun je terecht op www.zeilschooltoptis.nl

Oppasoma Linda is al 42 jaar vegetariër, maar sinds ze met Ton woont eet ze
weer vis. Ton is door Linda ook bewuster en biologischer gaan eten.
Ton woonde voorheen in de Blaak en kwam in 2008 naar de wijk Koningshaven.
Hij is gehecht aan zijn stekkie. Linda heeft Goirle verlaten en is met veel plezier
bij hem ingetrokken. Zij mist wel een tuin. Gelukkig is Tilburg groen, hetgeen
pas echt opvalt als je van bovenaf op de stad neerkijkt.
“Wanneer we een buurtmenu mogen samenstellen zouden we waarschijnlijk
kiezen voor een BBQ of een ontbijt. We hebben mooie herinneringen aan
de lange tafels die met koningsdag worden geplaatst en waar vijfhonderd
wijkbewoners aan plaats kunnen nemen.
Muziek, Schrobbelèr, uniek om samen te beleven.”
Linda: “We vinden het jammer dat er aan de Piushaven onlangs wat restaurants
van eigenaar gewisseld zijn en hopen dat het culinair specialisme behouden
blijft. We zien ook de concurrentie toenemen, maar het aanbod onderscheidt
zich echt van dat van het centrum. De ondernemers aan de Piushaven zijn
ook bezig met het gebied, ze werken goed samen. Zo introduceerde de
horeca onlangs gezamenlijk een nieuw biertje dat je overal kunt drinken:
De Blonde Boei. Een gedeelte van de opbrengst ervan gaat naar investeringen
in het Piushavengebied.” Linda wijst op de bloembakken die vandaag om de
lantaarnpalen zijn opgehangen. “Dat doen vrijwilligers van ‘Tilburg te Water’.
De brugwachters zorgen voor het onderhoud.”
Linda en Ton verwachten hier in de toekomst te blijven wonen.
“We hopen dat de Piushaven wordt doorgetrokken naar het Koningsplein.
Water in de stad brengt altijd leven. We hopen ook dat het gebied autoluw
gaat worden.” Samen kijken we uit het raam waar binnenkort een balkon zal
verschijnen. Een ‘open’ balkon waar eventueel genoten kan worden van een
lekker ijsje dat Ton en Linda het allerliefste halen als toetje bij Porto ijs!
We bedanken dit energieke stel voor een fantastisch culinair diner.
In de lift naar beneden bekennen Hans en ik dat het de eerste keer is dat we
samen zoveel gelachen hebben. We nemen de positieve energie van Ton en
Linda mee naar huis.

OVERBLIJFKRACHTEN
GEZOCHT M/V
Vind u het leuk om met kinderen om te gaan, om samen met ze
te eten op school? En heeft u een pedagogische achtergrond of
veel ervaring met kinderen in het onderwijs? Wij zijn op zoek naar
enthousiaste dames en/of heren, die ons team met vaste overblijfkrachten willen versterken.
U begeleidt dan de groep op één of meerdere dagen naar keuze
(ma, di, do, vrij). Het gaat om een vrijwilligersvacature waar een
vrijwilligersvergoeding tegenover staat. Klinkt u dat interessant
in de oren en wilt u meer informatie over de werkzaamheden en
vergoeding neem dan contact op via onderstaande gegevens.
OBS Panta Rhei
Galjoenstraat 50
5017 CN Tilburg
Coördinator Overblijfcommissie:
Eline Copal (obs.pantarhei_oc.ds@opmaat-scholen.nl)
Contactpersoon van school:
Wilma Meulendijks (013 543 72 41)
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Opknapbeurt gemeentelijk monument
Op 27 oktober 2019 herdenkt en viert Tilburg voor de 75e keer
de bevrijding. In Fatima staat een belangrijk monument, dat
herinnert aan de slachtoffers die op Broekhoven vielen.
Stichting Erfgoed Fatima heeft aan de gemeente voorgesteld om het monument
grondig op te knappen, zodat het er weer zeker 25 jaar tegen kan.
Zo was het bladgoud op het door kunstenaar Kees Mandos vervaardigde icoon
van O.L. Vrouw van Altijd Durende Bijstand grotendeels afgebladderd en waren
er voegen in het metselwerk aan vervanging toe.
De Gemeente Tilburg heeft door
Kunstwacht uit Delft het monument
inmiddels laten opknappen. Tijdens
de restauratie bleek het originele
icoon onder een plaat met daarop
een replica te zitten. Het gehele
monument is schoongemaakt
en opgeknapt: de replicaplaat is
verwijderd en het icoon is daarna
opgeschilderd en teruggebracht in
de originele staat.
Stichting Erfgoed Fatima heeft
contact gezocht met basisschool
Fatima (die het monument heeft
geadopteerd) om op vrijdag 25
oktober ‘s middags iets gezamenlijks
te organiseren rondom de
bevrijding. De 75e herdenking is
een prachtige kans om het verhaal
van het monument aan de volgende
generaties door te geven!
In mei hebben de kinderen van
BS Fatima al bloemen gelegd bij het
opgeknapte monument en er komt
dus een vervolg.
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Een lintje voor Rien

Tekst: Janske Verhulst
Fotografie: Hans van Dongen

“Rien heeft met zijn enthousiasme en inzet een grote bijdrage
geleverd aan onze vereniging” (meer dan 15 jaar leider/coach
jeugdleden Were Di (voetbal)). “Hij is een geweldige zorgzame
trainer en heeft oog voor iedereen. Hij investeert tijd en
aandacht in persoonlijke begeleiding” (Tilburg Road runners).
Op koningsdag ben ik met mijn muziekkapel gevraagd om voor iemand een
eerbetoon te spelen omdat hij een lintje had gekregen. Nou, dat was dus Rien
van Oirschot. Al 50 jaar bewoner van onze wijk. Hij werd twee dagen lang in
het zonnetje gezet en genoot er zichtbaar van. Hij had natuurlijk al de huldiging in het concertgebouw gehad met zijn familie en de burgemeester. Deze
koningsdag werd hij nogmaals verrast door zijn loopgroep, de Road Runners,
met een muzikaal onthaal, oranje tompoezen en een drankje. Tijdens mijn
interview vroeg ik Rien wat hem het meeste is bijgebleven. Nou, dat was toch
wel het verrassingsaspect. Dat hij opgehaald werd voor de lunch door zijn
zoon. Maar toen hij gevraagd werd zich netjes aan te kleden begon hij vaag
iets te vermoeden….

“Dat geeft gewoon energie”
Vanuit verschillende kanten is de
vraag ingediend om Rien een lintje
te geven vanwege zijn activiteiten
als sporttrainer. Na zijn pensioen
is Rien gevraagd om bij De Wever
looptraining te geven voor jonge
mensen met dementie die in De
Hazelaar wonen of mensen van
de dagbehandeling. Dat doet hij
inmiddels 10 jaar. “Dat geeft gewoon
energie.” Je moet elke training even
kijken hoe de mensen er aan toe
zijn, want dat varieert van dag tot
dag. Ze maken gebruik van een
omheind sportterrein. En er zijn
verschillende begeleiders, dus als
iemand niet kan lopen wordt daar
rekening mee gehouden.

Altijd heel sportief geweest

TANDPROTHETISCHE
PRAKTIJK BAAK

Rien heeft in zijn jonge jaren allerlei sporten beoefend en na zijn huwelijk zijn
zonen tijdens het voetballen begeleid. Maar hardlopen doet hij al 35 jaar.
Rien heeft veel marathons gelopen. In New York, in China (Chinese muur).
Vooral die van Singapore heeft veel indruk gemaakt. “Voor de plaatselijke
bevolking was dat hardlopen heel vreemd. Eigenlijk deden er alleen maar
buitenlanders aan mee. Terwijl wij gewend zijn dat het parcours netjes afgezet
wordt, hield de plaatselijke politie ons tegen om de auto’s voor te laten gaan.
Dat was zo bijzonder. Dat blijft me altijd nog bij.”

Hoe ziet een looptraining er nu uit?

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

Een looptraining begint natuurlijk altijd met inlopen en dan de warming up.
En dan is er de zogenaamde “loopscholing.” Je kijkt hoe iemand loopt en
probeert wat tips te geven om efficiënter te lopen. Dat is natuurlijk heel
moeilijk om te veranderen want de meesten lopen zo al 20 jaar of langer.
Rien kan ook niet elke dag elke renner loopscholing geven, maar telkens komt
iemand anders aan de beurt. Dan komt de kern. Dit is een schema dat Rien
hanteert. “Soms werk je naar iets toe. De Ten Miles of een ander doel.” De kern
kan bestaan uit intervallen of een piramideloop. Dit is allemaal in tijd, niet in
afstand. De snellere lopers krijgen dan de opdracht om te gaan “lussen”. Dat
betekent dat ze terug moeten gaan lopen als ze te ver uit het zicht zouden
zijn. Want het is wel belangrijk om de groep bij elkaar te houden. En dat is dus
een belangrijke kwaliteit van een trainer. Om de groep bij elkaar te houden.
Dit is ook belangrijk voor de veiligheid. Echte duurlopen of langeafstandslopen
moeten de mensen zelf doen. Vaak zie je wel dat ze in kleinere groepjes een
andere keer erbij trainen. Na de kern doe je nog een cooling down.

“Ik ben maar een gewoon mens hoor”
Broekhovenseweg 33
5021 LA Tilburg

Baak tandprotheticus

013 - 582 16 00
www.tppbaak.nl

Bel voor een GRATIS adviesgesprek

Voor:

Rien en Nellie wonen inmiddels alweer 50 jaar op de Hoevenseweg. Nellie komt
uit Goirle en Rien uit Oisterwijk. En zo zochten ze iets in het midden. Vroeger
keken ze uit op de toegangspoort van de AaBe fabriek. Dat was een komen en
gaan van mensen. Nu nog een leuke een foto voor in de wijkkrant? Met het
lintje erbij? “ja natuurlijk. Maar dan moet alles weer normaal worden hoor.
Want ik ben maar een gewoon mens en anderen verdienen dit misschien wel
veel meer.”

Garagesale - 22 september

• Nieuwe gebitsprotheses (eventueel op implantaten)
• Reparaties en andere prothetische voorzieningen

Kom op 22 september van 10.00 tot 16.00 uur naar de garagesale

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

in de Phoenixplaats, Groenstraat, Mechtildisstraat, Hertogstraat en
Leenherenstraat.
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Oude boom aan de haven

nummer 3
Tekst: Luc Houet
Fotografie: Luc Houet

Of je nu per boot of met de auto, de fiets of te voet de
Piushaven betreedt, een prachtige grote en zichtbaar oude
boom verwelkomt je.
De mooie boom op de foto is een zilveresdoorn. Acer Saccharinum heeft een
hoop veranderingen in de Piushaven overleefd. Ze is vast een van de oudste,
nog levende, bewoners van onze wijk. In elk geval is de wijk heel aardig
geïntegreerd in deze boom. Op de foto is goed te zien dat deze oude rot
langzaam maar zeker een betonnen paaltje opslokt.

What’s in a name?

Nieuw in de wijk!
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Tekst: Janske Verhulst
Fotografie: Jan Nieuwstad

Onze nieuwe wijkbewoners van deze editie zijn echte
Bourgondiërs. Ze houden van lekker eten en drinken, gaan
graag naar evenementen en houden van een terrasje pakken.
Nou, dan zitten ze aan de Piushaven wel op de goeie plek!
Martin en Sandra hadden al wel lang geleden besloten dat ze ooit bij
de Piushaven zouden gaan wonen. Sandra komt ook uit deze buurt.
Maar dat was eigenlijk een besluit voor als ze oud zouden zijn. Als ze
60 zijn of zo. Maar nu Luc, onze collega van de wijkkrant, dit huis in de
verkoop deed. Tja, toen hebben ze alles, maar vervroegd.

Zilveresdoorn. Er lijkt een hoop
mis met die naam. Zilver zou je
moeten kunnen zien. Ik kan het niet
ontdekken. Een es lijkt veel op een
wilg, met bijvoorbeeld kleine ovale
bladeren. Onze zilveresdoorn heeft
bladeren zoals die op de vlag van
Canada. En tot slot zit er werkelijk
geen enkele doorn aan deze boom.
Hoe kom je dan toch op zo’n naam?
Het Germaans heeft hierop invloed
gehad. ‘Doorn’ komt van ‘teer’ dat
bijvoorbeeld hout betekent. ‘Es’ werd gebruikt om ‘speer’ aan te duiden.
Letterlijk betekent esdoorn dus hout voor speer. ‘Zilver’ slaat op de enigszins
lichte onderkant van het blad.

Nuttig of niet?
Eigenlijk maakt niemand meer speren van bomen. Welk doel dient deze
boom dan nog? Esdoorns zijn echte drachtbomen. Dat betekent dat ze in de
bloeiperiode, het vroege voorjaar, veel stuifmeel en nectar produceren. Daar
zijn bijen dol op. En we weten ondertussen allemaal wel hoe belangrijk bijen
zijn voor al het leven op aarde.
Het hout van esdoorns wordt nog steeds veel gebruikt. Het is licht van kleur
en heeft fijne en gelijkmatige houtvaten. Dat maakt het hout heel geschikt om
meubels van te maken, maar ook muziekinstrumenten zoals bijvoorbeeld een
viool.
Je kunt uit deze boom ook esdoornsiroop (maple syrup) tappen. Het zal niet zo
veel zijn als uit een suikeresdoorn of zwarte esdoorn, maar deze boom zal je
heus wat geven. Lekker voor door je yoghurt!

Hoe oud is de onze?
Als je wilt weten hoe oud deze schitterende zilveresdoorn is ondertussen,
dan moet je met een meetlint op pad. Je meet op ongeveer 150 cm hoogte de
omtrek van de stam in centimeters. Deel deze omtrek door 3,5 en daar heb je
een geschatte leeftijd voor je boom. Maar wanneer zou ze aan het paaltje zijn
begonnen te knagen?

Sandra (50) komt oorspronkelijk dus uit deze wijk en Martin (50) is
geboren in Oisterwijk. Ze woonden al jaren in Oisterwijk. In Oisterwijk
snappen maar weinig mensen het. Dat ze verhuizen naar Tilburg.
Van een dorp naar een stad. Maar Martin was altijd al wel ‘Tilburgs
georiënteerd’.
“We zijn hier puur voor de locatie komen wonen. Het huis is prima. We
gaan er zelfs iets op vooruit in ruimte. En de tuin is kleiner. Ook heel
fijn. Maar als het huis anders was geweest hadden we het ook gedaan”.
Martin is onderhoudsdeskundige en zorgt ervoor dat (beveiligings)
systemen goed blijven functioneren. Hij loopt graag hard met een
vriend uit Goirle. Maar bovenal houdt hij van het bourgondische leven.
Lekker eten en drinken. Buiten op terrasjes zitten. Naar de kermis,
op vakantie.
Sandra werkt al jaren bij CZ en doet daar van alles. Zij gaat naar de
yoga, ze wandelt graag en is ook gek op het buitenleven tussen de
mensen. Lekker terrasjes pakken en evenementen bezoeken. Wat eten
en drinken. En ze houdt ook van dansen en percussie.
Aan deze kant van de Piushaven is het wel iets rustiger. Natuurlijk zijn
er met het goeie weer nog tot laat mensen buiten. Gisterenavond om
elf uur sprongen er nog mensen in het water. (31 graden op 2 juni).
“Maar ja, er is verschil tussen overlast en iets horen. Sommige mensen
hebben al gauw ergens last van.” Martin en Sandra zijn hier in ieder
geval komen wonen vanwege het uitzicht en de roering. En dan zit je
toch nog heel dicht bij het natuurgebied de Moerenburg. Het leuke van
dit huis is dat je op elke verdieping een ander uitzicht hebt. Hier op de
eerste verdieping is ook een relaxkamertje ingericht waar je inderdaad
een mooie uitkijk hebt op onze haven.

Expositie Henk Bakker
Tot 27 augustus hangt in de ‘koffiekamer’ van Wijkcentrum
Koningshaven een aantal modeltekeningen van Henk Bakker
Henk (1942) is een enthousiast
deelnemer aan een wekelijkse teken
ochtend. Hij werkt graag met potlood
of pen, soms in combinatie met biester,
dat vroeger als basis schoorsteenroet
had, aangelengd met water.
De expositie is gratis toegankelijk tijdens
de openingsuren van het Wijkcentrum.

HEIKESTRAAT 64 | TILBURG | 013 - 536 00 23
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Waar komt die straatnaam vandaan?
Tekst: Luc Houet

Illustratie: Toon van Gisbergen
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Van de straat geplukt

Tekst: Janske Verhulst
Fotografie: Hans van Dongen

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 verzoek
De redactieleden van deze krant wonen verspreid over de hele wijk
Koningshaven, en sommigen zelfs daarbuiten. Er is één straat in onze wijk die
wel heel veel leden van de redactie herbergt. Dat is de Clercxstraat. De straat
verbindt de Galjoenstraat met de Piusstraat op de plek waar deze het Piusplein
bereikt. Elke redactievergadering krijg ik weer de vraag wanneer ik mijn licht
eens op de Clercxstraat laat schijnen. Ik kon het lang uitstellen, maar nu geef
ik toe en onthul ik de herkomst van de bijzonder gespelde straatnaam (zes
medeklinkers achter elkaar waarvan de eerste drie zelfs ‘rcx’ zijn, dat zie je
niet vaak in het Nederlandsch).

Kijk, zo zien we het graag.
Hashim is de straat aan het
vegen. Dat mag wel even op de
foto. Hashim woont al 28 jaar
hier op het Anton van Rijenplein
samen met zijn moeder. Maar
die is met vakantie. Wel netjes
hoor om de boel dan een beetje
bij te houden.

Het is weer een van die
plotseling warme dagen, en dan
kom je de leukste exemplaren
tegen. Dit is Frans. Ik vroeg hem
of ik alsjeblieft een foto van hem
mocht vanwege de badslippers.
“Jawel,” zegt hij, “maar zo zie ik
er normaal niet uit hoor!”

Hubo
Pieter Bernard Clercx ziet het levenslicht halverwege de 19e eeuw in
Steenbergen. Toen hij ongeveer 30 jaar oud was trouwde hij in Tilburg met de
Tilburgse Petronella van der Wegen. Pieter was de trotse eigenaar van een doehet-zelfzaak aan het Piusplein. Hij verkocht met veel plezier bouwmaterialen
vanuit Firma P.B Clercx aan de klussende Tilburgers. Omstreeks 1900 besloot
hij dat hij liever aannemer was. Daarnaast opende hij een steenhouwerij en
marmerhandel. Hij deed dat in de straat die door de gemeente werd aangeduid
als: Van einde Pius-straat bij P. B. Clercx in oostelijke richting. Vanaf dat
moment heet dat straatje Clercxstraat.

bijzonder overnachten

lekker eten

klein vergaderen

laten verrassen

Wie heeft ze nog niet gezien.
De jongleurs op het
Stuivesantplein? Ze komen daar
wel vaker met een iets grotere
groep. Hans en ik plukken
ze eens van straat. Marius
en Joseph zijn twee broers
uit Zwitserland. Ze zijn naar
Nederland gekomen voor de
ACAPA-opleiding. Een opleiding
tot circusperformer. Nou laat
maar eens wat zien dan! Wat
is je specialiteit? Voor allebei is
dat hand-balancing.

En tot slot lopen we aan tegen
Bernardus. Wat heeft u daar een
mooi kruis om uw hals hangen?
“Ja, die maak ik zelf. En soms
schenk ik ze aan gewijde
personen.” Bernardus is zelf ook
een ‘oude priester’. Maar niet
van de Rooms-Katholieke kerk.
Daar heeft Bernardus niet veel
mee. Bernardus woont al lange
tijd met tevredenheid op de
Prinsenhoeven.

In de Van Hessen
Kasselstraat zie je het
gelukkig nog. Lekker in
de schaduw voor het huis.
Mevrouw en meneer Van
Meling wonen hier al 30
jaar. Eigenlijk sinds de
nieuwbouw al. Hoe vinden
de mensen dat nou als ze
hier voorbij lopen? “Ooh,
bijna iedereen is vriendelijk
en zegt hallo of maakt een
praatje”. Nou, gelukkig maar dan. Want wij vinden het ook gezellig!

Hoevenseweg 2 Tilburg

www.villapastorie.nl
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Het Iers mannenkoor in het wijkcentrum
Fotografie: Freddie de Roekck

Tekst: Janske Verhulst

Elke editie van de wijkkrant probeer ik ergens aan mee te
doen in Wijkcentrum Koningshaven. Deze keer schuifel ik eens
binnen bij het Ierse mannenkoor. Zingen mocht ik natuurlijk
niet. Maar ik heb wel meegeklapt.
Het mannenkoor komt elke week samen in de kapel van het wijkcentrum.
Deze keer met 20 man, mooi uitgedost voor de groepsfoto. En toen
gingen ze zingen. Wat een prachtige akoestiek en een vol geluid met die
mannenstemmen. Ze zongen over bier en whisky, pubs, vrouwen en weidse
velden. Er waren ook een aantal muzikanten op viool, mandoline, gitaar en
trommel. Het bracht me al gauw in de sfeer van kampvuurtjes en rokerige
cafe’s…

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.

Zes man en een karaokeapparaat

www.lapoubelle.nl

Drie jaar geleden heeft Laurens Schapendonk een advertentie gezet in de
rubriek: Lezers voor lezers met een oproep: Wie wil meedoen met het opzetten
van een Iers mannenkoor? En zo begonnen ze met z’n zessen. Met een
karaokeapparaat en een paar liedjes. Maar er kwamen steeds meer mensen
bij. En zo’n karaokeapparaat werkte toch niet helemaal goed. Ze kregen een
probleem met de toonhoogtes. Toen hebben ze Elly Blok erbij gevraagd. Zij
is de vrouwelijke dirigente en arrangeert de liedjes. Ze heeft de stemmen
gerangschikt en maakt er een- of tweestemmige muziek van. “We begonnen
met zesstemmige muziek,” zegt Alan met een glimlach. Dus dit is een grote
verbetering. Maar de groei hield niet op. Sinds drie jaar zijn ze inmiddels met
30 man. Waaronder ook nog 7 muzikanten. (Toch wel twee vrouwen op de
mandoline en de fluit)

HET

Zonnelicht

“Met mannen krijg je toch een heel andere sfeer”
“Waarom Iers en waarom alleen
mannen?”, is toch wel mijn eerste
vraag aan de voorzitter Walter van
Limpt. “Tja,” zegt hij, ”met mannen
krijg je toch een hele andere sfeer.
En als er vrouwen bij zijn komen er
geen mannen meer.”
En waarom Ierse liedjes? ”Bij mij is
dat gewoon een gevoel. Als ik die
liedjes zing dan klopt het gewoon.
Het is misschien dat verhalende,
het gewone.”

Ierse Taal
Alan Fenn is er ook vanaf het begin bij. Hij heeft Engelse roots.
“Soms leg ik wel een aantal betekenissen uit, want de Ierse taal in die oude
liedjes is soms onbegrijpelijk.” Dat doet hij ook tijdens de optredens.
Hij probeert in het kort aan het publiek uit te leggen dat ze meegenomen
worden naar Ierland en waar de oude liedjes over gaan. Het koor heet
Maydoon. Een zelfverzonnen naam. Maydoon heeft al wel 35 liedjes in het
repertoire. Ze hebben wel gekozen voor de oude klassieke liedjes. Ze worden
heel vaak gevraagd om ergens op te treden. “Omdat we met zovelen zijn
hebben we de luxe dat er iemand kan uitvallen. We kunnen met de anderen
dan toch de liedjes zingen”.
Heb je interesse in het koor? Kijk dan op www.maydoon.nl

Meditatiehuis Het Zonnelicht
Activiteiten & Zonnelichtdagen
Wekelijkse lessen
Mindful Yoga

Movement & Silence

Kundalini Yoga

Weekend / workshops
Puur Dansen

Omgaan met rouw

Brein & Mindfulness

Yoga Nidra workshop

Healing Mantra’s

Yoga Nidra cursus

Zwangerschapsyoga

Ohm Chanting Circle

Rite van de baarmoeder

Qigong
for stress release

Mindfulness en
Zelf Compassie deel II

YES programma
jongeren 13-18 jaar

Zwangerschaps
workshop

Qi Gong
Tai Chi

Qi Gong
de 5 elementen

Leef je dromen
Sjamanisme

Weekend
Art of Meditation

Stembevrijding

Masterclass
Yoga & Mindfulness

Gregoor van Zummeren
Judith de Lange

Monique Coppens
Karen van Dam

Jade van den Hout
Janneke Zegveld
Linda Holman

Godert Verbiest

Monique Coppens
Bhakti Marga

Laura Las

Art of Living / Apoorv

Chantal van Heumen

Marian Scherpenisse

Martine Moulart

Blote Voeten Sessies
Reis Door Het Lichaam

Mindful
Zelfcompassie

Irma Barten

Rianne Schoenmakers

Dru Yoga

Stembevrijding

Monique Coppens

Sat-Zang

Bas Brand Heek

Margo Didden

Minjon van Zoest
Bas Brand Heek

Judith de Lange
Linda Holman
Art of Living

Gregoor van Zummeren
en Dorle Lommatzsch

Margo Didden

Klankreis

Aneta Chroniowska

Zonnelichtdagen
Zonnelichtochtend

meditatie en wisselend thema

Zonnelichtweekend
diverse workshops

Stiltedag

meditatie - open inloop

Sat-Zangavond

samenzang en stilte

Lanciersstraat 90G - 5017 CT Tilburg
Zie voor meer informatie en tijden www.hetzonnelicht.nl
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Beewee: gemak

24e jaargang
Tekst: Beewee Nederkoorn
Foto: Jan Nieuwstad

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 brugwachter Beewee Nederkoorn
een foto die Jan Nieuwstad maakte.
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Van toen tot nu

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

Op de tekening van Toon zie je twee vissers en hun supervisor
aan het oostelijke eind van de Hopliedenkade. Zo heeft de
Piushaven eruit gezien.
En dat is nog helemaal niet lang geleden.
Pakweg twintig jaar geleden waren deze mannen in het echt op die plek aan
het vissen en het uitzicht dat zij hadden leek in niets op het uitzicht dat je nu
hebt vanaf die plek. Eigenlijk is alleen café Burgemeester Jansen van buiten
nog zoals het er twintig jaar geleden uitzag.

De AaBe Fabriek noemt
zichzelf op z’n website de
nieuwe winkel-hotspot
van Tilburg en omgeving.
Dat de koopfabriek zich
richt op klandizie uit
de hele stad en uit de
omgeving zie je goed aan
de moeite die men heeft
gedaan om het vooral de
bezoekers-met-de-auto
zo gemakkelijk mogelijk
te maken.
Er zijn parkeerplaatsen
in overvloed en je hoeft
nooit ver te lopen om
een winkelwagentje
te pakken. Op de foto
hiernaast wordt dat heel
mooi samengevat.
De foto is gemaakt op
het parkeerdak van de
AaBe Fabriek.
Het stuk van de Lourdes-kerktoren dat boven de bomen uitsteekt lijkt
precies te passen in het gat in de muur naast de regenpijp, en alle
boodschappenkarretjes – ook die rechtse met de koplampen – staan netjes op
een rij en hebben min of meer dezelfde kleur.
Het gemotoriseerde boodschappenwagentje staat bovenop de Zeeman; veel
dichter bij een winkel kun je niet parkeren. Desondanks lijken de meeste
mensen hun auto het liefst op een van de parkeerplaatsen vóór de winkels neer
te zetten. Misschien omdat ze dan voor hun gevoel toch minder ver hoeven te
lopen. Want lopen, daar lijken we het allemaal over eens, da’s ongemak.
Sinds een tijdje is de parkeerplaats voor de winkels in tweeën gedeeld;
met de auto kun je althans niet meer onder de oude fabrieksmuur door rijden.
Wie bij de Fatimastraat de parkeerplaats oprijdt wordt daarop gewezen door
een geel bord, dat bovendien meedeelt: Jumbo en naastgelegen winkels
bereikbaar via Wethouder van Ierlandstraat. Op zo’n zelfde bord bij de
Wethouder van Ierlantstraat (want je schrijft die naam met een ‘t’ op het
eind) staat te lezen dat de Lidl en naastgelegen winkels bereikbaar zijn via de
Fatimastraat.

In die twintig jaar zijn werkelijk alle buren van de burgemeester verhuisd. Ze
hebben plaatsgemaakt voor een hele zwik nieuwe ondernemers en bewoners,
met de daarbij horende verbouwingen. Ik hoef ze vast niet met naam en toenaam te noemen hier. Je kent ze geloof ik allemaal wel. Wel leuk om te zeggen
is dat in 1998 twee horecagelegenheden hun plek aan de Piushaven hadden:
Burgemeester Jansen en Partyboot De Albatros. Inmiddels zijn dat er wat meer
geworden, namelijk twaalf tot aan D’n Ophef.
Een aantal industriëlen heeft plaatsgemaakt voor nieuwe wijkgenoten. Ik kan
me nog herinneren dat een winkel voor scootmobielen en de Axivloer hun zaak
hadden waar nu de Stadskade is verrezen. De Admiraal staat waar eerder een
hoop hijskranen stonden geparkeerd. En ik kan me alleen een braakliggend
stuk Tilburg herinneren waar nu de Havenmeester staat. Daar stond vroeger
wel een soort loods waar een paar carnavalswagens opgeslagen werden voordat ze meereden in de optocht door het centrum. Ik ging er als kleine jongen
vaak alvast spieken.
Niets dan vooruitgang in de Piushaven als je het mij vraagt. Vissen kun je er
nog steeds prima. Een visje eten is nu ook heel goed mogelijk op de kades.
Voor elk wat wils.

Die borden vormen wat mij betreft het ultieme bewijs dat ook de
ondernemersvereniging van de AaBe Fabriek meent dat hun klanten als de
dood zijn voor een stukje lopen. Want ook al sta je voor de Lidl geparkeerd,
dan nog is de Jumbo aan de andere kant van de oude fabrieksmuur uitstekend
bereikbaar. Lopend. Wie z’n klanten aanraadt om een stukje om te rijden opdat
ze zo dicht mogelijk kunnen parkeren bij de winkel waar ze moeten zijn, die
verwart gemak met decadente luiheid.
Aan het gemak voor de klanten die met de fiets naar de AaBe Fabriek
willen komen is een stuk minder aandacht besteed. De minst-onveilige weg
ernaartoe, bijvoorbeeld vanuit de Lanciersstraat, is de langste route: via de
Hoevenseweg. Want de obstakels op de Fatimastraat die bedoeld zijn om de
snelheid van het autoverkeer te beperken, lijken voor veel automobilisten
vooral een uitdaging om de wegligging van hun auto’s te testen.
Bij de fietsbeugels voor de winkels is het doorgaans een chaos.
Op het fietsenparkeerplaatsje voor de oude hoofdingang van de dekenfabriek
heb ik nog nooit een fiets zien staan. Ook fietsers parkeren hun fiets blijkbaar
het liefst vóór de winkel waar ze moeten wezen... En wil je via de Wethouder
Baggermanlaan terugfietsen, naar bijvoorbeeld de Lanciersstraat, dan moet je
die Baggermanlaan twee keer oversteken – althans wanneer je je netjes aan de
verkeersregels houdt.
Ooit was AaBe de afkorting van Adolf van den Bergh; anno nu lijkt het te staan
voor Automobilisten Behagen.

Dolle vrijdag in het wijkcentrum
Vrijdag 30 augustus is Wijkcentrum Koningshaven weer
van 19:30 tot 22:30 uur geopend.
Heb jij zin om lekker bij te praten, buurtgenoten te ontmoeten, gezellig een
spelletje te spelen of een potje te biljarten? Kom dan bij ons langs!
Lijkt dit je leuk maar komt 30 augustus niet uit? Niet getreurd, deze Dolle
Vrijdag organiseren wij elke laatste vrijdag van de maand!

WIJKNIEUWS
24e jaargang
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Berichten van de gemeente

Stadsecoloog Mischa Cillessen aan het woord
“Ik wil vertellen waarom we doen wat we doen.”
“Als ecoloog van de gemeente maak ik me druk
over alle inwoners van de stad… behalve de
mensen. Zo vat ik mijn werk altijd samen. Want
er zijn veel meer planten en dieren in Tilburg
dan mensen. Alleen hebben zij zelf geen stem
dus moet iemand voor ze praten. Dat doe ik dus,
samen met mijn collega’s.
Ik doe veel op het gebied van wetgeving ter
bescherming van planten en dieren. En ik heb veel
contact met partners zoals de provincie. Gelukkig kom ik ook nog wel eens buiten, zo was ik
laatst nog op zoek naar vleermuizen. En ik geef
rondleidingen in de wijk, voor inwoners. Want ik
wil vertellen waarom we doen wat we doen. Vaak
denken mensen dat we ‘ecologisch beheer’ als een
soort smoes gebruiken, omdat het goedkoper zou
zijn. Het lijkt soms dat we gewoon maar niks doen.
Maar die ‘ruigere’ natuur laten we ontstaan met
goede redenen. Soms vragen mensen of het riet
rond de haven niet kan worden afgemaaid. We leggen dan uit dat het hoge riet erg belangrijk is voor
allerlei dieren. Elke keer als je er naar kijkt zie je
wel een vlindertje of iets anders bewegen. Ook de
struiken die tot in het water hangen vinden sommige mensen niet mooi. Maar daar nesten vogels
als de fuut en de meerkoet.
Vleermuizen
De Piushaven is cruciaal als verbinding van de
stad met het buitengebied. Via dit gebied komen
vlinders en vogels ver de stad in. Zelfs een egel
of een vos zou helemaal tot aan de kop van de
haven kunnen komen. Ook is het een trekroute
voor vleermuizen: die zitten er erg veel in de stad.
Sommige mensen zijn bang voor ze, maar ze doen
mensen niks. Sterker nog, ze zijn heel nuttig: een
vleermuis eet makkelijk 1000 muggen per nacht.
Niet bang zijn dus, maar hang een kast aan je huis!
Om te zorgen dat vleermuizen de stad in kunnen
komen via het buitengebied nemen we de nodige
maatregelen. Een voorbeeld: een lamp bij d’n
ophef scheen in het water. Dat schrok vleermuizen
af, want die houden nou eenmaal van donker. Die
lamp hebben we bijgesteld zodat het water nu ‘s
avonds weer donker is.
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Mischa Cillessen
Alles draait om evenwicht
Ik zeg altijd, ons werk is klaar als er ecologisch
evenwicht is in de stad. We bestrijden daarom ook
bepaalde schadelijke planten, zoals de Japanse
duizendknoop. Die geeft enorm veel overlast,
zoals het omhoog drukken van bestrating. Aan de
andere kant zijn er ook planten die we willen behouden, zoals de bijzondere varen die op de kade
groeit. Toen de zuidkade opnieuw gevoegd moest
worden, is er eerst maar één deel onder handen
genomen. Daarna hebben we gewacht tot de varen op het nieuwe gedeelte groeide en toen kon er
weer verder gevoegd worden. Ook bij nieuwbouw
denken we aan het evenwicht, de dieren moeten
hun plekje niet kwijtraken. In de wijk Jeruzalem zie
je ingebouwde ruimtes voor vleermuizen en mussen. En in de 2 hogere torens bij de Aabe fabriek
zitten gierzwaluwkasten.
Tips van Mischa
De Piushaven is een mooi gebied en je ziet er veel
mensen wandelen, maar helaas zie je ook vaak
dat ze de eendjes voeren. Brood is niet goed voor
watervogels. Bovendien hebben ze genoeg te eten
in en rond het water. Ook komen er ongewenste
planten en dieren door in de haven. Denk aan ratten: de bruine rat komt vaak bij water voor, maar
door brood te strooien trek je ze extra aan. Verder
zou het over het algemeen mooi zijn als mensen
weer meer groen in de tuinen planten, in plaats
van al die tegels. En verschillende bloemen, voor
bijen en vlinders. Bomen en struiken werken als
airco, wat we zeker nodig hebben met dit soort
zomers. Je kunt beter een boom planten dan een
parasol neerzetten. En vraag een geveltuintje aan!
Tilburg mag echt nog wel wat groener.”

Stimuleringslening
‘Aan de slag met je huis’
De gemeente wil zoveel mogelijk huiseigenaren helpen met het
verduurzamen en eventueel aanpassen van hun woning, zodat
inwoners langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Dat
gebeurt onder andere met de stimuleringslening ‘Aan de slag met
je huis’. Dat is een aanvulling op de bestaande landelijke Energiebespaarlening. Via de stimuleringslening ‘Aan de slag met je huis’
kunnen duurzaamheidsmaatregelen zoals zonnepanelen, isolatie
of een warmtepomp worden gefinancierd. Maar ook maatregelen
om langer thuis te blijven wonen als het aanpassen van de badkamer, het verwijderen van drempels of het verbreden van deuren
kunnen voor financiering in aanmerking komen.
In de vorige editie van deze wijkkrant hebben wij gemeld dat
die regeling nog ter besluitvorming aan de gemeenteraad werd
voorgelegd. Op 6 mei heeft de gemeenteraad deze regeling
vastgesteld. Dit betekent dat vanaf 1 juli de stimuleringslening kan
worden aangevraagd. Meer informatie staat op de site
www.aandeslagmetjehuis.nl.

Overlast eikenprocessierups

Groene leges

Heeft u uw woning verbouwd met
een omgevingsvergunning? En heeft
u daarbij duurzame maatregelen
getroffen zoals isolatie, dubbel glas
of een warmtepomp? Dan krijgt u
de legeskosten voor die duurzame
maatregelen van de gemeente terug.
De maximum teruggave is € 2.500,-.
U kunt een aanvraag voor teruggave
indienen via www.tilburg.nl/subsidies.
Bij de aanvraag stuurt u de eindfactuur
van de duurzame maatregelen en uw
betalingsbewijs mee.

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.
E-mail: peter-paul.stoof@tilburg.nl of telefonisch 013-5428176
Anthonie Quispel, wijkregisseur Fatima, Jeruzalem, Broekhoven, Piushaven Zuid.
E-mail: anthonie.quispel@tilburg.nl of telefonisch 013-5429495

Er komen veel meldingen binnen over de eikenprocessierups.
Dit jaar is er meer overlast dan ooit. Hierdoor kan het langer
duren dan normaal voordat meldingen zijn afgehandeld.
De gemeente probeert zo snel mogelijk alle processierupsen te
verwijderen op plekken waar veel mensen komen. Dat geldt alleen voor de openbare ruimte, dus niet voor bosgebieden of op
eigen terrein. Normaal gesproken wordt een melding binnen 2
weken afgehandeld. Het is belangrijk om meldingen van nieuwe
locaties te (blijven) doen via de gemeente. Dat kan via de BuitenBeter app of via www.tilburg.nl.
Meer informatie over de processierups is te vinden op de website
van de GGD via www.oakie.info of op processierups.nu.
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
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Sponsorloop bij Pendula
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Door: Nienke,Teun en
Leander (groep 6)

De groepen 3,4,5,6,7 en 8 deden mee aan de sponsorloop
op basisschool Pendula.
De kinderen liepen mee voor Stichting Leergeld. Ouders konden kinderen
sponsoren, de groepen 3, 4 en 5 liepen met elkaar. De groepen 6, 7 en 8
gingen hen aanmoedigen en andersom. De kinderen konden tijdens het rennen
eten en drinken ophalen bij de ouders die langs de kant stonden.
Na afloop werd er bekend gemaakt hoeveel de kinderen hadden opgehaald
hoeveel euro er was opgehaald. Het doel was 750 euro maar de kinderen
hebben in totaal 3000 euro opgehaald!!!
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Conciërge van het jaar in Tilburg:
John Smolders van BS Fatima
“Ik had dit werk veel eerder moeten gaan doen. Het is dankbaar
en mooi werk. Al die kinderen en collega’s voor wie je echt iets
kunt betekenen, prachtig!”
John Smolders werd al twee keer eerder voorgedragen voor de titel conciërge
van het jaar. Dat toont wel aan hoezeer leerlingen, directie en docenten van de
diverse scholen waar hij werkt hem vertrouwen en waarderen. Volgend jaar
gaat hij met pensioen. “Ik werkte eerst bij buurtcentra , en toen kon ik aan de
slag bij basisschool Zuiderlicht. daar ben ik zes jaar conciërge geweest.
Toen die school ophield te bestaan ben ik zeven jaar geleden samen met een
aantal leerlingen en docenten van die school naar Fatima gegaan. Leerlingen
die nu samen met mij de school verlaten zijn hier dus eigenlijk ook samen met
mij begonnen. dat is wel bijzonder ook.”

Filmpje
Bijzonder was zeker de inzending
waarmee basisschool Fatima hun
conciërge nomineerden voor de
eretitel. Een 17 minuten durend
filmpje met daarin interviews, een lied,
toneelstukjes en veel informatie over
het belangrijke werk dat ‘meneer John’
voor de school doet.

Feestelijk
Beppie Smit, voorzitter van de gemeenteraadfractie van D66 Tilburg,
overhandigde hem een oorkonde, een boeket en een cadeaubon tijdens een
ceremonie op 27 juni, waarbij ook alle ongeveer 200 leerlingen van Fatima
in de aula van de school verzameld waren. Opnieuw was er een lied voor
de winnaar, cadeautjes van leerlingen en een indrukwekkende taart met
daarop een marsepeinen foto van de conciërge zelf. Zijn vrouw en meerdere
familieleden woonden de feestelijke ochtend bij.

Dag wijkbewoners!

Pendula wint de Piuscup

Hier een bericht van obs Panta Rhei! De zomervakantie
staat weer voor de deur. Wat een heerlijk vooruitzicht! Onze
leerlingen hebben weer hard gewerkt en veel geleerd het
afgelopen schooljaar. En wat wás het een mooi schooljaar!
Naast alles wat er op onze school geleerd wordt aan taal, rekenen en
wereldoriëntatie, wordt er ook veel geleerd op sociaal emotioneel gebied.
Hoe speel je met elkaar, hoe maak je vrienden en natuurlijk ook: wat leer je
als je eens ruzie hebt gemaakt.

Door: Dara,
groep 7 - BS Pendula

Op 11 juni werd er op het Koggeplein de Piuscup gehouden.
Dit was voor kinderen uit groep 6 en 7 van basisscholen
Pendula en Panta Rhei.
Er werden 3 verschillende spelletjes gespeeld. Die spelletjes waren: slagbal,
trefbal en frisbeeën. Je kon met verschillende dingen punten verdienen.
De school die de meeste punten had, won de Piuscup. Je kreeg 3 punten als je
won en je kon ook 1 t/m 3 punten verdienen met sportiviteit.
Uiteindelijk heeft het team van Pendula (waar ik ook in zat) gewonnen met
10-13. Het was superleuk en ik vind het heel jammer dat ik volgend jaar niet
meer mee kan doen omdat ik dan in groep 8 zit.

Creatief & cultuur
Onze school wil ook een basis leggen
wat betreft culturele vorming. Dat
hebben we afgelopen jaar gedaan
bijvoorbeeld door bezoeken aan een
museum als De Pont en Vincents
Tekenlokaal en door het geven
van Ateliers, waar vakdocenten,
leerkrachten én ouders de leerlingen
kennis laten maken met diverse
creatieve vakken.

Vergroend
Ook ín en om de school hebben we ontwikkelingen doorgemaakt. Zo zijn we
volop bezig om oude leerlingmeubels te vernieuwen én ….. iets wat u vast wel
heeft gezien, onze schoolpleinen zijn ‘vergroend’.
Dit maakt het spelen dynamischer en geeft aandacht voor risicovoller spelen.
Dit is van belang in de stadse omgeving waar onze leerlingen opgroeien.

Afsluiting
Zo op het einde van het schooljaar zien we hoe de leerlingen weer gegroeid
zijn in alle opzichten. En dan is het de hoogste tijd om het jaar mooi af te
sluiten. Dat doen we op obs Panta Rhei met het afsluitende kamp voor groep 8,
het schoolreisje voor groep 7, het landenproject voor de groepen 5 en 6,
de musical én natuurlijk met dejuffen/meester-dag in alle groepen!

Panta Rhei
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IJsvogeltje in Moerenburg

nummer 3
Tekst: Marc Storms

Hoe het ooit kwam dat ik verliefd werd op het ijsvogeltje dat
weet ik niet meer precies. Maar het zal ongetwijfeld met zijn
opvallende verschijning te maken hebben gehad. Het prachtige
blauwe verenkleed dat afsteekt tegen de oranje borst, als je ‘m
een keer ziet dan ben je verkocht.
Pas veel later werd ik gids in Landschapspark Moerenburg. En warempel, daar
vlak over het kanaal, amper 1,5 kilometer buiten het centrum van de stad,
leeft ook ‘n koppeltje ijsvogeltjes. Misschien zelfs wel 2.
Hoe bijzonder is dit vogeltje eigenlijk? En waarom doet hij het in Moerenburg
zo goed? Kijk je in de recent verschenen vogelatlas van Nederland dan vind je
dat er in 2015 naar schatting zo’n 1050 koppeltjes in Nederland leefden.
Niet heel veel dus. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden houdt
het ijsvogeltje niet van ijs. Als het water waar hij zijn visjes vangt bevriest,
dan legt hij in 24 tot 48 uur het loodje. Omdat we sinds 2015 louter zachte
winters hebben gehad zal de populatie sindsdien waarschijnlijk wel iets
toegenomen zijn.

juli 2019

In de Ban van de Ringbaan (1)

Tekst: Erik Bienefelt
Fotografie: Toon van Kaam

‘In de ban van de Ringbaan’ is het epische en
hartverscheurende verhaal van de Broekhovense
fantasyschrijver en Tolkien-liefhebber Aad Plaggi (Tilburg,
1920-2020), en handelt over het vreedzame elfenrijk
Broekhoven, dat door de aanleg van de Ringbaan Zuid
verscheurd ten onder dreigt te gaan…
Het verhaal van Plaggi, ook wel bekend als ‘Aad Plagiaat’, bestaat feitelijk
uit drie delen: het slaapverwekkende ‘In de ban van de Ringbaan’, het
bedroevende vervolg ‘In de Baan van de Ring’ en tot slot het rotslecht
geschreven ‘Vlucht naar de Vluchtheuvel’.

Deze keer deel 1: In de Ban van de Ringbaan
Dit eerste deel begint in het lieflijke Broekhoven, aan de rand van het
Groene Woud, niet ver van de groene oevers van de rivier de Ley, nog voor
de Intratuin. Er leefde daar eens een ‘thobbit’, een soort dwerg, …Randalf
heet hij. Deze thobbit leidt een kalm en vreedzaam leven in Broekhoven,
met zijn goedlopende autoschadeherstelbedrijf, zijn vrouw/huwelijk (minder
goedlopend) en kinderen (kunnen nog niet lopen).
Doch op een dag wordt dat eenvoudige geluk van Randalf ernstig verstoord.
Een snode list van ‘het Grote Kwaad’ (de gemeente) bepaalt immers dat er een
nieuwe weg moet komen. Dwars door het elfenrijk!
Broekhoven zou door de aanleg van deze zogenaamde Ringbaan-Zuid
uiteenvallen in Broekhoven I, II en III. Dat Randalf door de nieuwe weg
gescheiden zou worden van zijn schoonouders in Broekhoven II, daar kon
hij zich wel in vinden. Maar dat zijn bedrijf in een auto-, een schade- en een
herstelbedrijf uiteen zou vallen, dat nooit!
De anders zo kalme Randalf wordt onrustiger met de dag.
De Ringbaan-Zuid, nog niet eens aangelegd, beheerst plots zijn hele leven.
Hij is er helemaal van in de ban, vandaar ook de titel.
Tot overmaat van ramp besluit de gemeente dan ook nog het kwaadwillende
‘Trollenvolk van de Middenberm’ recht van overpad te verlenen.
Óver de erfgrens van zijn autoschadeherstelbedrijf. Nu is niet alleen zijn
erfgrens, maar ook zijn irritatiegrens overschreden!
Nu was de maat halfvol! (Randalf bleef immers een optimist.)
Hij besluit op reis te gaan. Tijdens die reis houdt Randalf een verslag bij;
“Het reis naar de paleis”; in de ‘thobbit-taal’ gebruikt men de lidwoorden
immers net andersom. Met ‘de paleis’ bedoelt hij het hoofdkwartier van het
Grote Kwaad’, het Tilburgse stadskantoor aan de Paleisring.

Foto: Jan Nieuwstad
Waar kun je ‘m zien?
Tijdens een wandeling in Moerenburg heb je een reële kans om het ijsvogeltje
tegen te komen. Daar waar de Korvelse Waterloop en de Leij elkaar ontmoeten
en samen verder gaan als Voorste Stroom, zien we ‘m regelmatig op een
overhangende tak van een boom zitten. Maar ook als je met een bootje
onderweg bent op het Wilhelminakanaal of op het toeloopkanaal kun je
‘m spotten. Als een klein bommenwerpertje scheert hij vlak boven het
wateroppervlak en volgt het water.

En waarom juist in Moerenburg?
Dat het ijsvogeltje het in Moerenburg zo goed doet heeft er vermoedelijk
(je kunt het ‘m immers niet vragen) mee te maken dat daar over het algemeen
open water beschikbaar is om te vissen. In de Lange Jan bijvoorbeeld komt
kwelwater omhoog. Daardoor is de kans dat het water bevriest, ook tijdens
iets koudere winters, niet heel groot. Een andere reden is dat het ijsvogeltje
in Moerenburg de beschikking heeft over steile oeverwanden waar hij zijn
nest kan maken. De Leij mag in Moerenburg weer meanderen, kronkelen, en
daardoor ontstaan de steile oeverwanden die de ijsvogel nodig heeft.
Bij een van de steile oeverwanden
zag ik het ijsvogeltje een tijdje terug
zeer regelmatig. Steeds als ik daar in
de buurt kwam vloog er een weg.
Ik vermoedde dan ook dat hij
daar een nestje aan het bouwen
was. Ideaal om hem een keer te
fotograferen. Daarom trokken
fotograaf Jan van Nieuwstad en ik er
op een zonnige middag op uit in de
hoop m tegen te komen.

De reis is niet zonder gevaren.
Al snel na Randalfs vertrek uit Broekhoven blijkt - door een vooralsnog
onbekende verrader - het stadskantoor op de hoogte te zijn van zijn komst.

Foto: Cees van Ginkel

Helaas, het beestje laat zich niet op bestelling vastleggen op de gevoelige
plaat. Maar gelukkig mocht Jan van een natuurfotograaf een foto lenen.
Zeg nou zelf, is ie niet mooi…..

Om Randalf te ontmoedigen sturen ze zeven vogelachtige monsters op hem af,
van wie Roe-Koehkoe de reuzeduif de gevaarlijkste was. Een nogal vreemde
vogel, en ook best groot, zo half duif, half Boeing 747.
Na een lang en intens gevecht met deze reuzeduif, wordt Randalf naar achteren
gedreven, glijdt hij daarbij uit over een bananenschil, en valt vervolgens met
een ijselijke kreet achterover, de diepte in.
Gelukkig weet Randalf zich vast te grijpen aan de rand van de klif, en blijft hij
daar tot zijn opluchting hangen…
(wordt vervolgd)
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Diabetes Mellitus en de voet
Diabetes (doorstroming) Mellitus (Honingzoet) –
in de volksmond suikerziekte genoemd – is een aandoening
waarbij het glucose gehalte van het bloed structureel en
langdurig te hoog is.
De oorzaak is bijna altijd de combinatie van leeftijd en leefstijl. Bij de oudere
mens wordt de aanmaak van insuline door de alvleesklier langzaam wat
minder, maar vaak is dat met een gezonde leefstijl goed op te vangen.
Aan je leeftijd zelf kan je immers niets doen. Aan leefstijl des te meer.

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

Een gezonde leefstijl is:
•
•
•
•
•

Niet roken (roken vernauwd de bloedvaten)
Gezond eten
(kant en klare suikers overbelasten het insuline systeem teveel)
Veel bewegen (bewegen houdt de doorstroming van de bloedvaten op peil)
Een gezond gewicht (overgewicht belast het hart-long systeem te veel)
Voorkomen van langdurige stress (stress vernauwd de bloedvaten)

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

Bloedvaatjes
Is de concentratie van glucose in het bloed structureel en langdurig te hoog,
dan raken met name de kleine bloedvaatjes beschadigd. Kwetsbaar zijn de
bloedvaatjes in de ogen, het hart en de bloedvaatjes die het verst van het hart
afzitten, die van de voeten. Aangezien de kleine bloedvaatjes de toevoerwegen
zijn tot de cellen van spieren, zenuwen en kraakbeen in de voet, zullen deze
spieren, zenuwen en kraakbeen na belasting slechter herstellen. Immers de
aanvoerweg is niet optimaal.

Het gevolg:
1.
2.
3.

Slechte wondgenezing door slechtere doorbloeding
Minder gevoel door zenuwbeschadiging waardoor wondjes minder snel
gevoeld worden
Stijve gewrichten. De voet heeft meer dan twintig gewrichtjes, dus de
beweging van de voet gaat sterk achteruit.

De fysiotherapeut zal met u uw leefstijl inventariseren vaak in overleg met
de POH (praktijk ondersteuner huisarts). Samen met u wordt gekeken waar
verbeterpunten liggen en samen met u wordt een beweegplan opgesteld.

Een podotherapeut kan u voorlichten hoe wondjes te voorkomen zijn en
hoe ze behandeld moeten worden. Heel belangrijk bij de wondgenezing is
het regelmatig verwijderen van overtollig eelt ter plaatse van de wond en het
drukvrij leggen van de wond.

Voetverzorgingstips
•
•
•
•
•
•

Inspecteer uw voeten iedere dag op kloofjes, wondjes, verkleuringen van
de huid.
Was uw voeten iedere dag met een milde zeep en droog ze goed af, ook
tussen de tenen.
Smeer uw voeten iedere dag in met crème om uitdroging te voorkomen.
Inspecteer de schoen voordat u deze aantrekt door met de hand te voelen
of er iets in zit.
Loop nooit op kousen of blote voeten.
Neem nooit langer dan 5 minuten een voetbad, anders wordt de huid te
week en extra kwetsbaar voor wondjes en infecties.

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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HORIZONTAAL

Prijspuzzel
1
6

2

7

3

4

9

11
15

VERTICAAL

16

19

18

17
20

23

22
25

24

26

10

12
14

21

1 verdrietig 6 voor 8 laag 9 Noorse godheid 11 in orde 12 sprookjesfiguur
13 één en ander (afk.) 14 veerkracht 16 woonschip 18 en dergelijke
19 toelage 20 onder andere 21 onbepaald vnw. 23 fideel 24 tromp
25 accuraat 26 boomvrucht 29 muziekterm 32 doctorandus
33 Duitse omroep 34 zangnoot 35 aromatisch middel 37 onderofficier
38 pl. in Overijssel 40 soort hert 41 dik en rond 42 Ierse verzetsgroep
43 varkenshok 44 vogel 45 trekgat 47 Europeaan 48 armoedig.

5

8

13

27

28

29

30

31

33
35

38

39

36

37

40
43

44

45

46

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

Vorige winnaar!

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

41

42

1 donkere kamer 2 Openbaar Ministerie 3 vorderen 4 Verenigde Naties
5 avondkleding 7 troep herten 10 ingedikt vruchtensap 13 riv. in Duitsland
14 diefstal 15 zedig 17 omslag 22 knorrig 23 driekroon
26 Oudijslandse literatuur 27 bedekte spot 28 open plek 29 gast
30 grandioos 31 mondwater 36 pl. in Italië 39 liefdesgod
41 grote hoeveelheid 45 Mijne Heren 46 in memoriam.

Winnen?

32
34
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M. van Herwaarde is de gelukkige
winnaar van de cadeaubon van
Burgemeester Jansen.
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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Groen Xtra - Groen in de wijk

nummer 3
Tekst: Eelke Guldenaar
Foto: Freddie de Roeck

De wijk wordt de afgelopen jaren steeds mooier door alle
ontwikkelingen rond de Piushaven, maar wie zorgt er eigenlijk
voor dat dit zo blijft?
In dit nieuwe item praten we met de mensen van Groen Xtra, een bedrijf van
de Diamantgroep. De Diamantgroep is het sociale leerwerkbedrijf van de regio
waar veel mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt met veel plezier
dagelijks aan de slag zijn. Zij zorgen voor het beheer en onderhoud van de
openbare ruimte, van volle prullenbak tot gras dat gemaaid moet worden.
In deze editie een gesprek met Hans Beer, omgevingsmanager bij Groen Xtra.

Tevreden
In het gesprek met Hans wordt al snel duidelijk dat hij als omgevingsmanager
tevredenheid van de bewoners hoog in het vaandel heeft. Doorlopend wordt
er door hem en het team Binnenstad & Oude stad gestreefd naar een schone,
veilige en prettige omgeving voor de bewoners uit de wijk. Samen met de
opdrachtgever - de gemeente Tilburg - zijn er afspraken gemaakt over de
gewenste kwaliteitsniveaus in de openbare ruimte.
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Cees en Hanne leven verder met N.A.H.
Tekst: José de Jonge

Fotografie: Jan Nieuwstad

Al zo’n dertig jaar loop ik bijna iedere dag door de Barkstraat.
En sinds zo’n jaar of tien kom ik langs een huis (nummer 7)
waar allemaal beelden voor het raam staan. Wat is dit hier?
Woont hier iemand of is dit alleen een atelier? vraag ik me dan
altijd af. Sinds kort weet ik het…
Al ruim veertig jaar wonen ze in
de Barkstraat. Op nummer negen.
Cees en Hanne Weijtmans. Hun drie
dochters zijn hier geboren. Cees
was bouwvakker, Hanne werkte als
verpleegkundige op een neurologische
afdeling. Daarnaast volgde ze een
kunstopleiding in Arendonk. 14 Jaar
geleden sloeg het noodlot toe. Cees
werd aangereden op zijn racefiets. Hij
weet er zelf niets meer van. Na een
ziekenhuisopname werd hij genezen
verklaard en ging hij weer aan het werk. Maar dat ging niet. “Ik begreep niets
meer van mijn collega’s. Ik kon ze niet volgen en het werk niet bijhouden.”
Hanne had al in de gaten dat er meer aan de hand was. Zij werkte immers
met mensen met hersenletsel. Cees bleek aan de val op zijn hoofd blijvend
hersenletsel te hebben overgehouden. Na een lang traject revalideren in het
Leijpark moest Cees verder leren leven met zijn N.A.H. (niet aangeboren
hersenletsel). “Dat was en is nog steeds moeilijk. Dingen die voorheen
vanzelfsprekend waren, lukken niet meer. Werken, autorijden, boodschappen
doen, gesprekken volgen op verjaardagen. Dat frustreert.”
De ziekte van Cees heeft uiteraard een enorme impact gehad op het gezin.
Hanne is, zoals ze zelf zegt, hobbykunstenaar. “Ja, bizar allemaal. Ik was
nog met de opleiding bezig toen het met Cees gebeurde. Daarnaast werk
ik natuurlijk met mensen met N.A.H. Dus ja, dan ga je daar vanzelf iets
mee doen in je werk.” We lopen door het atelier en inderdaad, de beelden
spreken voor zich. Mensfiguren die met zichzelf in de knoop zitten, verbaasde
gezichtsuitdrukkingen. Ze verbeelden echt wat Cees heeft verteld:
“Je begrijpt de wereld om je heen niet meer.” Het atelier is er nu tien jaar.
Gewoon, het huis ernaast dus, dat ze tien jaar geleden hebben kunnen kopen.

Hans Beer
Plaatjes
Maar hoe weet je nou hoe het kwaliteitsniveau er uit moet zien en of dat
vervolgens ook behaald wordt? Het is eigenlijk heel simpel, de kwaliteitsniveaus
worden met foto’s inzichtelijk gemaakt in de kwaliteitscatalogus openbare
ruimte (2018) van CROW. Aan de hand van deze foto’s worden door een
gespecialiseerd bureau continue kwaliteitsmetingen gedaan en beoordeeld of
de plek nog voldoende voldoet aan “het plaatje”.

Samen
Het werk in de wijk is nooit af. Daarom zijn goede tips en ideeën zeer welkom!
Deze worden allemaal doorgesproken met de opdrachtgever, de gemeente
Tilburg, en weer aan de tipgever teruggekoppeld. En je kunt natuurlijk zelf
ook de handen uit de mouwen steken voor die perfect schone en fijne wijk.
Neem eens een kijkje op https://groenxtra.nl/wat-doen-wij/ .
Op deze site staan linkjes, uitleg en tips om wonen in de wijk zo fijn mogelijk te
maken en te houden. Of download de Buiten Beter app om direct een bijdrage
te kunnen leveren aan een fijnere wijk!

Trek de Stoute Schoenen aan!
Al eens gehoord van Stichting Stoute Schoenen? Dat zou goed
kunnen, want in Tilburg kun je haast niet meer om ze heen.
Met hun kunstworkshops voor senioren (60+) in de wijk weten ze bij iedereen
de creatieve snaar te raken. Niet met de zoveelste knutselmiddag, maar een
echte kunstwerkplaats waarin de originaliteit en kwaliteit enorm hoog is.

Je talent ontdekken onder leiding van ervaren kunstdocenten?
Stoute Schoenen geeft in het najaar een serie uitdagende workshops waarin
afwisselend schilderen, literatuur&ontwerpen, tekenen, textiel of theater
centraal staat. Ervaring is niet nodig. Vandaar het motto ;
‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan,’

Meer weten? Meld je aan voor de informatiebijeenkomst - Gebakje Kunst Dinsdag 27 augustus van 15.15 tot 16.30 uur in Wijkcentrum Koningshaven
Aanmelden vóór 23 augustus via info@stouteschoenen.com,
of intekenlijst bij balie van het wijkcentrum, want vol = vol.

Gelijkgestemden
Cees gaat twee dagen per week naar
Zorgatelier Buiten in Lage Mierde, een
creatieve dagbesteding voor mensen
met N.A.H. “Daar voel ik me veilig,
ik zit er tussen gelijkgestemden die ik
niets hoef uit te leggen. Ze helpen mij,
maar ook mijn familie, om goed met
mijn beperking om te gaan. Want N.A.H.
heb je niet alleen.” Daarnaast werkt
Cees ook nog een dag in de week in
buurtpark Maria Goretti in de wijk
Theresia. Hij verzorgt er de dieren.
Klinkt logisch voor mij, aangezien ik
Cees ken van de wandelingen met zijn
herdershond.

Veranderd
Cees heeft ook zijn eigen atelier. In de garage. Hij maakt er van alles, veel
van hout. Speelgoed voor de kleinkinderen bijvoorbeeld. Hij laat een houten
vrachtwagen zien die hij heeft gemaakt van afvalhout. Een drukke baas dus,
die heeft leren leven met zijn beperking. “Het blijft moeilijk, iedere dag weer.
De frustratie als je drie dingen moet
kopen en constant in je hoofd herhaalt
wat je moet hebben en het toch
vergeten zijn als je in de supermarkt
bent”, vertelt een geëmotioneerde
Cees. Die, zoals hij zelf zegt, niet meer
de man is die hij was. Genieten doet
hij zeker nog, samen met Hanne. Van
het oppassen op de kleinkinderen, van
de prachtige tuin, van zijn werk en
contacten in Lage Mierde, van de dieren,
van de wandelingen met de hond (Buuf
van dertien maanden, de derde herder van Cees en Hanne).
Voor mensen die Cees alleen oppervlakkig kennen van het groeten op straat,
zoals ik, heeft Cees heel mooi verwoord hoe hij zich vaak voelt:
Ik wil wel iets zeggen
Maar de woorden komen niet
Ze zijn voor later.

Woning verkopen?
Via Wie?
via

Paul

Via Paul
Makelaardij
natuurlijk!

Via wie anders?

MAKELAARDIJ

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

:

Via Paul
06 201 13
3 14

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