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De mensen achter de Wijkkrant
Tekst: Carla Segers

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

Fotografie: Hans van Dongen

Wie zijn de drijvende, fotograferende en schrijvende krachten
achter deze wijkkrant? Dit keer springen Hans en ik aan boord
bij Marc Storms; een van onze tekstschrijvers en eigenaar van
bootverhuur De Kuierlat in de Piushaven.
Of we zin hebben om een rondje door de haven te varen? Sommige dingen
hoef je niet twee keer te vragen dus Hans en ik stappen op een prachtige
ochtend aan boord van een van de fluisterboten van Marc. Onze collega Freddie wil graag weten van Marc hoe hij erbij is gekomen om een bootverhuur te
starten aan de Piushaven? Marc begint te lachen ‘Dat antwoord is kort: niet.
Ik ben in 2012 begonnen met het geven van wandeltochten en ben zo in contact gekomen met de vorige eigenaresse. Zij wilde het op den duur verkopen
en nadat ik het twee jaar van haar heb gehuurd, heb ik het daarna gekocht.’

Per e-mail is de redactie bereikbaar via wijkkrant@koningshaven.eu
Het postadres is: Cenakel 36 / 5022 KL Tilburg

Wijkkrant Koningshaven wordt gemaakt door:
Jos de Beer
Erik Bienefelt
Niels van der Burgt
Agnes Cools
Hans van Dongen
Toon van Gisbergen
Anne-Marie van der Gouw
Luc Houet
José de Jonge
Toon van Kaam
Beewee Nederkoorn
Jan Nieuwstad
Freddie de Roeck
Isabelle Savelkoul
Manuela Scholten
Carla Segers
Marc Storms
Katrien van Burken
Fred Verhagen
Janske Vervulst
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Adverteren in Wijkkrant Koningshaven?
Stuur dan een e-mail naar niels@koningshaven.eu

Zaadje geplant
Ik hoor Marc vertellen dat hij twintig jaar op kantoor heeft gewerkt als manager. Waar komt de interesse voor de natuur vandaan? ‘Ik was als kind altijd
al graag buiten, zat bij de scouting en organiseerde al jaren met een collega
wandeltochten voor andere collega’s. Toen ik vervolgens als gastouder hier aan
de haven werkte, is het zaadje geplant voor mijn interesse in deze omgeving.’
Je bent vrij blanco begonnen, waar haal je al je kennis vandaan? ‘Die heb ik in
al die jaren opgedaan door te leren van anderen en door mijn interesse.
Elke week vaar ik een paar dagen en wandel veel door de omgeving.
Daardoor zie ik alle veranderingen snel. Kom ik iets tegen wat nieuw voor me
is, dan ga ik op onderzoek uit tot ik er alles van weet.’

Smile van oor tot oor

75 jaar bevrijding
Op 25 oktober vieren we 75 jaar bevrijding in Fatima bij het
oorlogsmonument aan de Ringbaan Zuid (aan het einde van de
Kruisvaardersstraat).
Dit vieren we samen met de burgemeester, wethouder en kinderen van groep 8
van basisschool Fatima. Er worden ook bloemen gelegd.
We hopen ook kinderen en kleinkinderen van de oorlogsslachtoffers die op het
monument vermeld staan te kunnen begroeten.
Er is voor hen ook gelegenheid om een woordje te zeggen.

Wat vind je het mooiste moment van de dag? Marc begint te lachen ‘Tja, ik ben
dus echt geen ochtendmens. Vroeg opstaan kost me moeite, maar als ik dan
aankom bij de haven en er staat een groep enthousiaste gasten te wachten,
het zonnetje schijnt en je ziet de rijp op het gras dan heb ik echt een smile van
oor tot oor. Na zo’n toer loop ik de hele dag te genieten!’

Dan de laatste vraag:
Wie van onze collega’s wil je de volgende keer in deze rubriek zien en welke
vraag ga je stellen? Ik zou graag van Eric Bienefelt willen weten hoe hij zijn
verhalen bedacht krijgt? Waar haalt hij zijn inspiratie en fantasie vandaan?

De bevrijding zal herdacht worden bij het monument om 14.00 uur tot ongeveer 14.45 uur. Daarna is er de mogelijkheid voor iedereen om bij te praten in
het Wijkcentrum Koningshaven aan de Kruisvaarderstraat.
Bestuur en leden van Stichting Erfgoed Fatima in Tilburg

van de Braak & Maas
fysiotherapie
Specialismen:
Fysiotherapie

Manuele therapie

Kinderfysiotherapie

Dry needling

Taping tegen hooikoorts

Geriatrie fysiotherapie
Etalagebenen

Medical taping

Revalidatie na een operatie of een beroerte

Valt onder de aanvullende verzekering
Contracten met alle verzekeringsmaatschappijen

Geen verwijzing van huisarts nodig
Aangesloten bij Claudicationet en Parkinsonnet

Prinsenhoeven 36, in Gezondheidscentrum Piushaven
www.vdbraakenmaas.nl

COPD

telefoon: 013 5420685
info@vdbraakenmaas.nl
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Tekst: Beewee Nederkoorn
Foto: Hans van Dongen

Wijkkrant Koningshaven heeft de beschikking over een groot aantal fotografen.
Stuk voor stuk mensen met een bijzonder talent voor beeld. Meestal vraagt de
redactie ze om ‘plaatjes te schieten’ voor bij de artikelen in de krant. Foto’s in
opdracht. Maar al die fotografen maken in het Koningshavengebied ook vaak
foto’s die niet direct over iets actueels gaan – mooie stillevens, vertederende
plaatjes, stijlvolle prenten die uitblinken door hun fraaie compositie en kleuren.
Foto’s met een verhaal. Deze keer bekijkt brugwachter Beewee Nederkoorn een
foto die Hans van Dongen maakte.

Dat kunstenaar John Körmeling zich bij het ontwerpen van Den Ophef heeft
laten inspireren door de Tilburgse kermis blijkt heel duidelijk uit het woord
PiusHaven dat op het balanshuis van de brug prijkt. De letters van dat woord
zijn voorzien van kermislampjes die er ‘s avonds voor zorgen, zeker in
combinatie met het constant van kleur veranderende licht in het balanshuis,
dat Den Ophef beslist niet zou misstaan tussen de botsauto’s en de hogati.
Tel: 013 762 06 20
www.kinderstadtilburg.nl/pantarhei

Op de foto hierboven lijkt de ophaalbrug nog veel meer op een kermisattractie
– alsof de fotograaf precies afdrukte op het moment dat het balanshuis voor
z’n camera langs zwierde. Maar dat is natuurlijk niet zo. De foto is ook niet
gemaakt terwijl de brug openstond, want in welke stand de brug zich ook
bevindt, het balanshuis blijft altijd horizontaal hangen. De brug was dicht toen
Hans van Dongen de foto maakte. Hij heeft gewoon z’n camera scheef
gehouden, kijk maar naar de weg rechtsonder in de hoek.
Den Ophef zou overigens als kermisattractie niet zo heel rendabel zijn.
Daarvoor heeft de brug net iets te vaak te kampen met technische storingen.
Mij wordt als brugwachter nog wel eens gevraagd hoe dat nou toch komt en
wie z’n schuld dat dan is. Na lang nadenken ben ik tot de conclusie gekomen
dat er eigenlijk geen schuldige is aan te wijzen, maar dat een ongelukkige
samenloop van omstandigheden de oorzaak is van de storingen.
Den Ophef werd gebouwd tijdens de nasleep van de economische crisis die in
2008 z’n hoogtepunt kende. Tijdens de bouw ging een aantal (onder)aannemers failliet, waardoor de brug flink duurder werd dan begroot was.
De aannemers die het stokje van hun failliete collega’s overnamen kregen de
opdracht om de extra kosten zoveel mogelijk te beperken en kozen daarom
veelal niet voor de beste oplossingen, maar voor de goedkoopste. Die goedkope oplossingen beginnen nu een voor een te haperen, wat leidt tot storingen.
En Den Ophef is zodanig goed beveiligd, dat als één ding het niet meer doet,
dan doet de hele brug het niet meer.
Achteraf gezien kun je zeggen: hadden ze indertijd dan toch maar voor die
betere oplossingen gekozen, iedereen weet toch: goedkoop is duurkoop, en
aan het verhelpen van die storingen zal toch ook een prijskaartje hangen;
maar achteraf is makkelijk praten. In de nasleep van een economische crisis
krijgen mensen met een visie op de langere termijn in de regel niet veel bijval.
Het vereist durf en een olifantenhuid om voor duurkoop te pleiten in een tijd
dat iedereen angstig de hand op de knip houdt.
Den Ophef was dus naar mijn idee bij z’n geboorte al een zorgenkindje, en van
meet af aan gedoemd om een brug met een rugzakje te worden.
Maar met veel liefde, onverminderde aandacht en een flinke dosis duurzame
zorg zal dat rugzakje mettertijd steeds kleiner worden. En dan hebben we in de
Piushaven een goed functonerende kermisattractie, die bovendien de meest
fotogenieke van heel de kermis is.

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.

www.lapoubelle.nl
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Buurthuis Jeruzalem:
een huiskamer voor de wijk

Nieuw in buurthuis Jeruzalem: Stijldansles
Vanaf donderdag 10 oktober
Elke donderdag van 15.30 tot 17.00 uur
Voor alle leeftijden en alle niveaus
Ter kennismaking de eerste 4 weken gratis!
Daarna €2,50 per keer inclusief een kopje koffie of thee
Aanmelden kan bij buurthuis Jeruzalem
(beheerjeruzalem@contourdetwern.nl of via 013 542 47 98)

Eind maart opende het compleet verbouwde buurthuis
Jeruzalem, in Tilburg-Zuid. Hoewel het buurthuis altijd al een
plek was waar veel Tilburgers elkaar troffen, is het sinds de
verbouwing een nóg prettigere plek om te vertoeven.
Hoe dat komt? Door onder meer de samenwerking met
architect Armand Hermans (HSH Architecten) en
interieurarchitect Femke Gerris (VORM EN ZO), die ervoor
zorgden dat buurthuis Jeruzalem een pláátje is om te zien.
Buurthuis Jeruzalem stond bij de gemeente op een lijst van te slopen
gebouwen. Hier was weerstand tegen en dus ging er een verzoek richting
gemeente met de vraag of buurthuis Jeruzalem niet kon blijven staan.
De gemeente benaderde HSH Architecten, waarna Armand Hermans al gauw
in beeld kwam. Armand: “De kwaliteit van het pand bleek in orde. Hierdoor kon
het karkas blijven staan. Niet veel later kreeg HSH Architecten de opdracht van
de gemeente om buurthuis Jeruzalem opnieuw in te richten. Een mooie klus!”

Echt samen

Wijkrestaurant
Elke laatste woensdag van de maand
Om 18.30 uur bij buurthuis Jeruzalem
Kosten €6,50 p.p.(consumpties zijn voor eigen rekening)
Inschrijven en betalen uiterlijk de vrijdag ervoor bij het beheer van buurthuis
Jeruzalem (beheerjeruzalem@contourdetwern.nl of via 013 542 47 98)
Er kunnen max. 30 personen deelnemen

De verbouwing van buurthuis Jeruzalem is een bijzondere opdracht, zo vindt
ook Femke Gerris. “ContourdeTwern mocht met bewoners bepalen wat er met
het vrijgekomen budget ging gebeuren. Echt samen met de bewoners hebben
wij toen een programma van eisen samengesteld. Sessies waarbij we samen
om tafel gingen om het gewenste interieur te bespreken, heel erg leuk.” De
uitkomsten vertaalden Femke en Armand naar een nieuwe inrichting. Tijdens
een bewonersavond presenteerden ze dit aan ContourdeTwern, bewoners en
gemeente.

Warm uiterlijk

Wijksoep
Elke maandag van 12.00 tot 13.30 uur
Bij buurthuis Jeruzalem
Kosten €0,80 per kop
Opgeven hoeft niet
Heb je zin om een keer soep te maken? Laat het weten aan het beheer van
buurthuis Jeruzalem (beheerjeruzalem@contourdetwern.nl
of via 013 542 47 98)

Wijklunch
Elke eerste woensdag van de maand om 12.30 uur
Bij buurthuis Jeruzalem
Kosten €2,50 p.p. (kinderen betalen €1,50).
Opgeven kan tot uiterlijk de maandag voorafgaand aan de wijklunch via het
beheer van buurthuis Jeruzalem (beheerjeruzalem@contourdetwern.nl
of via 013 542 47 98)

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

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

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

Uit de sessies kwam al snel naar voren dat buurthuis Jeruzalem een soort huiskamer voor de wijk moest zijn. Een pand met een warm uiterlijk, waar iedereen graag komt. Geen oubollige sfeer. Een mooie klus voor interieurarchitect
Femke. “De gezellige caféstoelen zijn tweedehands en de tafels zijn gemaakt in
de werkplaats van Diamant Groep”, vertelt ze.

Authentieke elementen
Armand: “Het was een ingrijpende verbouwing. Eigenlijk zijn alle eerdere
verbouwingen ongedaan gemaakt en is de oude indeling in ere hersteld.
Daarbij kwamen authentieke elementen tevoorschijn, zoals mooie stucplafond.
Verder heb ik als architect vooral gekeken naar hoe het pand logischer
ingedeeld kon worden.”

Koffie staat klaar
Het buurthuis is nu bijna een half jaar in gebruik en nog altijd is het een plek
waar heel Jeruzalem – maar ook mensen búiten de wijk – graag komt.
De sfeer is goed, de mensen hartelijk en de koffie staat klaar.
Kom jij ook een keer langs aan de Caspar Houbenstraat 109 in Tilburg?

De Luister- & Vertelgroep
Woorden op papier die voorgelezen worden, zijn in staat een
hele wereld op te roepen… een wereld vol geuren en kleuren.
Als wij onze verhalen delen, ontstaat vanzelf een gesprek.
Het samenzijn en luisteren naar verhalen roept herinneringen
en nieuwe verhalen op.
In de Luister- & Vertelgroep delen
wij met elkaar ervaringen, herinneringen en verhalen. Dit doen wij aan
de hand van teksten, zoals boekfragmenten, gedichten en krantenartikelen, die worden voorgelezen door
onze vrijwilligers Marianne en Idie.
U bent van harte welkom deel te
nemen. Er zijn geen kosten aan verbonden en er staat voor u een kopje
thee of koffie klaar.

Locatie: 		
Startdatum: 		
Tijd: 			

Woordlab, 2de verdieping, LocHal.
di 22 oktober, elke dinsdag in oneven weken
10.30 – 12.00 uur

Er is een lift aanwezig.
De Luister- & Vertelgroep is niet uitsluitend voor senioren.
Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Kitty Lumens
(e-mail: Kittylumens@contourdetwern.nl of telefoonnummer 06 23 64 50 33)
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En rijbewèès op de gòk

Tekst: Jòs de Bèèr
Illustratie: Toon van Gisbergen

Der zèn kaffees èn der zèn kazienoos.
En kaffee is en oopenbaare geleegendeghèd waor ge iets kunt drinke èn waor
ge mistal ok nòg iets kunt eete. En kazienoo is en ötgaansgeleegendeghèd
waor ge meej kunt doen meej kaansspeule.
Gòkken dus mar dan in en gòkpalèès.
In onze wèèk op den hoek van de Sint Joozefstraot èn de Prinsenhoeve haddet
vruuger allebaaj in êen: Kaffee Kazienoo.
Et karakteriestieke gebaaw Kaffee Kazienoo is in 1902 gebaawd dur baawmister
Jos Donders. In den ònzèt waar et eetabliessemènt in haande van de Trappiste
van Kôoningshoeve. De bekèndste Kaffee-Kazienoo-ötbaater is Dreej Meulenbroek. Den Dreej heej veul gedaon òn de ontwikkeling vant Tilburgse karneval
èn hij waar ok vurzitter van de georganiezeerde hooreka in Tilburg.
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Tekst: Carla Segers
Foto: Toon van Kaam

Eigenlijk vind ik het woord taart niet helemaal passen bij de
heerlijke kunstwerken die Marleen Haans bakt! Ik zie haar
creaties al een tijdlang voorbij komen op Facebook en ik vraag
me oprecht af: Hoe doede dè???
Op die vraag is het antwoord van Marleen heel kort: vaak doen en veel oefenen. ‘Ik heb het altijd leuk gevonden om lekker uitgebreid te koken, zowel zoet
als hartig. Vroeger stond ik met mijn moeder in de keuken Indonesisch of Indiaas te koken. Nu maak ik ook regelmatig Marokkaans of Mexicaans, maar net
waar ik zin in heb. Daarna gezellig met vrienden of familie aan tafel.’

Van appeltaart tot unicorn
Mar et Kazienoo is vural wèèreldberoemd in Tilburg as de plèk waor veule
jaore lang et òttoomoobielrijbewèèsèksaome is afgenoome. Iedere Tilburgse
beebieboemer meej en rijbewèès heej rijèksaome gedaon vanaaf et Kazienoo.
Baaj zon rijèksaome nimt ene èksaomienaatòr vant CBR nèffe jou plòts in
oewe lèsòttoo èn dan mòtte schier ontspanne meej hum en uurke òf zôoiets
gòn rondtoere dur Tilburg. Agge dan al en aoreg ènd op scheut zèèt meej dè
èksaome, gao de rit nòr et AeBee komplèks. As toetje krèègde daor en biezondere verrichting vur oew kieze: De hèllingproef.
Tilburg ha toendertèèd vier heuvels: Den Heuvel, enen oprit oover et spoor,
enen oprit oover et kenaol èn enen oprit nòr den hoofdòntreej vant AaBee
febriek. Èn dieje liste oprit waar enen boovenste biste. Dur de mèrt waar de
stèèging daor zeeker tien persènt. Naaw dè kunde beeter in oew glas hèbbe
zitte. Die tien persènt stèèging mòtte vur de hèlft oprije. Dan haawde hoow,
naajt den haandhoowhaawer derop èn ge zèt den òttoo in zen vrij. Agge dè
ammòl vur mekaare hèt gekreege mòtte meej et hêele geneuk tòt boovenaon
de tòp zien te koome. Mar, lèt op, agge bèt optrèkken ok mar êene sèntiemeeter nòr beneeje zèèt geschoove, dan krèègde en ingreep, zèède as ene
bakstêen gezakt èn kundet oover en week of drie nòg en kirke perbeere.
Agge gin ingreep hèt meegemòkt, kunde, bèt Kazienoo òngekoome, oewèège
klaormaoke vurt teejôorieèksaome. Dan mòtte zittend òn en tòffeltje meej en
grôot vèl pepier vur oewe fòk en stèl meerkeuzevraoge gòn perbeere te beantwoorde. Bè iedere vraog heure vier antwoorden èn daorvan isser mar intje
goed. Agge en antwoord niet wit zittter niks aanders op dan te gòn gòkke.
Ge hèt dan tweej òkkaasies: De kòrtste antwoorde zèn goed òf de langste
antwoorde zèn goed. Kòrtom, tis zèùver gòkke geblaoze int Kazienoo.
Mar òn alles komt en ènd: Et CBR verkaste nòr den Drèùvetros èn in 1989
naam de stuudèntesoos Plaatoo bezit vant Kazienoo. Tòt 2007. Vanaaf toen
waare der planne vur nieuwbouw. Dè is ötèèndelek gereejaliezeerd dur zörginstèlling Amarant. Hullie hèbbenet gebaaw hèrontwikkeld tòt wooning/zörgappartemènte. Meej behaawd van de kènmèrkende aawe vurgeevel, want
dur hil dè gedoe meej die rijèksaomes zit Kaffee Kazieno steevig verankerd int
gezaomeleke geheuge van de stad.
Goed gedaon.

Het bakken van taarten is Marleen pas later gaan doen. Eerst met haar dochter
Isa koekjes bakken, daarna cupcakes. ‘Ik ben gewoon zelf gaan rotzooien. Ik
vond het leuk om bijvoorbeeld voor een verjaardag een taart te bakken. Dat
begon met een appelkruimeltaart en afgelopen jaar ben ik helemaal los gegaan
op een unicorn-taart met roze binnenkant en bijpassende regenboogcupcakes
voor Isa’s verjaardag. Het is echt mijn hobby en ik kan er heel mijn creativiteit in kwijt. Het leukst vind ik het om botercrème te spuiten. Je kunt voor alle
kleuren en vormen gaan’. Wat is de ultieme taart voor jezelf? Marleen laat me
een foto zien van een grote paars/roze dripcake met roze toeven botercrème
bovenop. ‘En de vulling heeft een panterprint met Oreo-botercrème!’

Vereerd
Marleen maakt de taarten alleen voor zichzelf (en de buren genieten mee) en
als vrienden een verzoekje doen. ‘Binnenkort maak ik een taart voor een
communie, 3-laags, alles erop en eraan. Ik voel me vereerd als ik gevraagd
word.’ Zou je dit in de toekomst willen uitbreiden zodat je er je baan van kunt
maken? ‘Dat lijkt me echt leuk ja. Maar dan wel op bestelling zodat de taart bij
de persoon past. Net als laatst voor een neefje. Hij wilde een taart met auto’s.
Toen ben ik eerst gaan kijken met welke auto’s hij speelt zodat de taart herkenbaar is voor hem. Verder bespreek ik dan welke smaken er in de binnenkant
mogen want er is zoveel mogelijk.’

Oreo botercrème
Al dat gepraat over taart maakt hongerig en nieuwsgierig want bij binnenkomst
werd ons al door Isa verteld dat er een prachtexemplaar op ons staat te wachten. Bring it on Marleen! Voor we het beseffen staat er een 2-laagse taart voor
onze neuzen. De onderkant is van binnen geblokt met ertussen caramel en
mascarpone. De bovenste laag heeft een panterprint met daartussen Marleens
beroemde Oreo-botercrème.
Ineens is het stil in de huiskamer: hij smaakt verrukkelijk!
Marleen en Isa, hartelijk dank voor jullie gastvrijheid en nog veel bakplezier
gewenst.

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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Aan tafel bij André en Carin

Tekst: Fred Verhagen
Fotografie: Hans van Dongen

Dit gezellige stel woont in de Piusstraat in een pand dat tot
1971 in gebruik was als drogisterij. Samen met mijn fotograaf
Hans, schuif ik aan voor een heerlijke maaltijd: mosselen met
friet. Het lievelingsgerecht van André.
Het koppel is gepensioneerd. André had een koeriersdienst, vooral voor autoschadebedrijven. Nadat een grote klant ging verhuizen, besloot hij te stoppen.
Carin werkte als lerares tekenen en textiele werkvormen. ‘Ik ben begonnen bij
huishoudschool Sancta Maria. Na de fusie met Quirijn ben ik vanaf 1986 voor
het eerst ook aan jongens les gaan geven. Vooral met de tweedejaars in de
onderbouw was dat best moeilijk. Eind jaren 90 mocht ik, samen met een
collega, de afdeling Mode en Commercie opstarten. Dat was erg leuk. Bij de
H&M gingen ze in die tijd nét verbouwen en we mochten toen gratis volop
spullen, zoals paspoppen en kledingrekken uitzoeken. Ik heb altijd graag met
jonge mensen gewerkt. Dat mis ik soms wel eens. Het leuke is, dat ik nog
geregeld oud-leerlingen tegenkom en die reageren altijd heel enthousiast.’

nummer 4
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Nieuwe wijkbewoners

Tekst: Janske Verhulst
Fotografie: Jan Nieuwstad

Als ik op de hoek van de Lanciersstraat en de Hoogvensestraat
een paar mensen op het terras zie zitten, wil ik er bij gaan
zitten en een thee bestellen. Maar dat kan natuurlijk niet,
want het is privédomein. Maar zo gek is het nou ook weer niet.
Hier zat vroeger café de Triangel met bijbehorend terras.
En het terras ziet er uitnodigend uit. Vandaar dat ik meteen
vraag of zij de nieuwe wijkbewoners zijn.
Tess en Rob woonden eerst in een appartement in de Tuinstraat. Nu konden ze
dit huis huren en ze zijn er wel blij mee. “Het is hier ‘s avonds veel rustiger.
En het is hier echt een buurtje met meer aanspraak. Mensen zeggen elkaar
gedag en maken een praatje. Als we boodschappen gaan doen”, vertelt Tess,
“is de wandeling meteen veel aangenamer. Je loopt langs het groen en het
water. Heel anders dan eerst onze weg naar het Pieter Vreedeplein.” Ook al de
kinderen die hier langslopen als ze van en naar school gaan vinden Tess en Rob
heel gezellig.
Het huis is een huurhuis. “Ja,” zegt Rob, ”dat krijg je als je drie bedrijven hebt.
Dan kun je niet zo eenvoudig iets kopen.” Rob vertelt dat hij vroeger wel al
die dingen had. Een grote auto, groot huis, groot salaris en een succesvolle
baan. Totdat hij er letterlijk ziek van werd. Toen is hij het allemaal anders gaan
doen. Hij is naar school gegaan, is gaan leren masseren en heeft een opleiding
gedaan tot life-coach. Vervolgens heeft hij Sooss opgericht. Een plek voor ontspanning en verbinding, yoga en massage.

Carin is in 1976 in dit karakteristieke pand getrokken. Het huis kent veel
specifieke details. Met aandacht is gekozen voor uitstraling en sfeer, een genot
om te zien. De twee hebben elkaar in 1996 leren kennen bij het voormalige
café De Plaats (nu Kim’s kroeg). Tijdens een swingavond sloeg de vonk over
en een jaar later is André bij Carin ingetrokken. Ook de kinderen van André
hebben er nog een tijdje gewoond, maar ze zijn inmiddels uitgevlogen.
Na een bezoek aan brouwerij De Roos in Hilvarenbeek startte André vijf jaar
geleden met drie vrienden zijn eigen bierbrouwerij: FierBier. Binnenkort
brouwen ze voor de honderdste keer. ‘We hebben al zo’n achttien verschillende
biersoorten gebrouwen. De meest succesvolle blijven we brouwen.’
Het is een hobby, dus ze brouwen alleen voor eigen gebruik. Het meest
populaire biertje dat gebrouwen wordt in de Galjoenstraat is Portorico.
Pivovica is ontstaan uit een samenwerking tussen Fierbier en de Bosnische
brouwerij Silvertown. Samen met zijn partner Nico staat hij op het etiket
(Like voor actuele informatie FierBier Brouwerij op Facebook).
Het koppel is heel tevreden in de wijk Koningshaven. ‘We wonen in de Piusstraat, dat voelt niet echt als een buurt. We hebben minder contact met de
wijk, maar wel met enkele buren.’ Volgens de twee wonen er veel jongeren
en studenten, waardoor er een relatief groot verloop is. ‘Wij hebben ons thuis
vooral gevonden aan de Piushaven, waar we wandelen of genieten van een
drankje in één van de cafés.’
Een wijkmenu zou zéker vis bevatten. Vroeger ging de broer van Carin
grondelingen vangen in de haven. Haar moeder maakte die dan klaar, maar
een aanrader was dat niet! ‘Omdat het water tegenwoordig veel schoner is, zijn
er nu ook andere vissen te vinden.’
Minpunt van de wijk vinden ze het autoverkeer. ‘Het zou wat meer autoluw
mogen. Ook hebben we veel moeite met het afval dat mensen overal op straat
achterlaten. Het fijne van de wijk is het actieve wijkcentrum, alhoewel wij daar
geen gebruik van maken. We moeten wel voorkomen dat Koningshaven door
het succes van de Piushaven niet teveel een yuppenbuurt wordt. Iedereen
moet er kunnen wonen, van jong tot oud, ook starters.’
Van toetjes moeten de twee niets hebben, dus dat komt niet op tafel.
Ze willen benadrukken dat ze zich erg thuis voelen in de wijk. ‘De Piushaven en
Moerenburg zijn heerlijke gebieden om in te wandelen. Het is fijn om mensen
te verrassen met deze fantastische omgeving, zoals we onlangs hebben gedaan
tijdens een familiedag.’

Tess heeft in Nijmegen de opleiding tot creatief therapeut gevolgd en is daarna
gaan werken op de PAAZ-afdeling hier in Tilburg. Ze leerde Rob kennen op
de massagetafel bij Sooss. Toen er flink bezuinigd werd op de PAAZ-afdeling
heeft Rob voorgesteld dat ze leerde masseren en bij hem kwam werken. En zo
geschiedde. Ze ging ook bij Sooss werken en kregen een relatie.
Inmiddels runt Tess de Sooss en nog twee andere bedrijven. Zo heeft ze een
bedrijf, CityMassage, met verschillende locaties en arrangementen. En Tess
maakt ook nog kunstwerken. Deze verkoopt ze onder de naam van Tess-olly .
Maar dat klinkt toch wel behoorlijk
druk, wijzend op de drie telefoons die
af en toe van schoot naar schoot gaan.
“Nee hoor”, zegt Rob, “Ik doe eigenlijk niks meer aan die bedrijven. Dat
doet Tess. Ik zorg fulltime voor onze
zoon Sem. Dat gaat prima zo. En ik
doe een paar dingen die ik leuk vind.
Zo is daar nog Oploskoffie. Dat is een
avond in de Sooss waar mensen, als
ze daar behoefte aan hebben, met
elkaar samen kunnen zijn om over hun
problemen te praten. Dat kost niks.
Dat doe ik voor de verbinding.”
Over hobby’s hoef ik het met Tess niet te hebben. Daar heeft ze het echt te
druk voor. Maar ze zijn altijd veel uitgegaan en dat doen ze natuurlijk nog
steeds af en toe. Rob ging ook graag uit. Lekker een Rochefort 10 drinken bij
Weemoed met een sigaartje erbij. Maar dat kan nu hier op het terras. Hij heeft
er speciaal een luifel voor laten maken.

24e jaargang
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De oude kappersboot doet weer mee!
Tekst: José de Jonge

Foto: Jan Nieuwstad

Door omwonenden wordt ie nog steeds ‘De kappersboot’
genoemd, ondanks dat de kapper er al zes jaar uit is.
Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de ark
al die tijd geen andere bestemming had en leeg stond.
Maar dat is nu verleden tijd…
We spreken Rob Ammersdorffer (49), die al sinds begin 2013 de nieuwe eigenaar is van de boot. “Toen ik hoorde dat de kapper de boot ging verkopen, heb
ik ‘m meteen gekocht. Prachtige plek natuurlijk hier.” Rob is ondernemer en ook
eigenaar van twee sportscholen. “Ja, ik begrijp wel dat er veel gespeculeerd
werd over de boot”, vertelt hij. “Er is vier jaar niks mee gebeurd.” Rob had de
boot verhuurd aan de eigenaar van Shinzo die er allerlei plannen mee had,
maar het is er nooit van gekomen. Dus besloot hij twee jaar geleden er zelf een
restaurant te beginnen. “De gemeente wilde ook dat het een horecabestemming kreeg, dus dacht ik: dan gaan we dat maar zelf doen!”

Van toen tot nu

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

In 1954 ontwierp de Tilburgse architect Noud Heerkens een
schoolgebouw op het Lourdesplein. De Sint Passchalisschool
werd dicht tegen de Ringbaan Oost gebouwd.
De Tilburgse kunstenaar Frans Mandos maakte voor deze basisschool 6 bijzondere muurtegels uit trilbeton. Deze zes tegels sierden de blinde wand aan
de noordzijde van de school tot dit gebouw gesloopt werd om plaats te maken
voor woningen op het Lourdesplein.

Alles zelf gedaan
En omdat Rob een perfectionist is en hij de verbouwing, van het ontwerpen
van het interieur tot het timmeren van de meubels, grotendeels zelf heeft
uitgedacht en gedaan, “met hulp van de juiste mensen natuurlijk”, is hij een
behoorlijk tijdje bezig geweest. Bijna twee jaar. Maar het resultaat mag er
wezen! Sinds het voorjaar zijn ze open.

Als kind zat ik 6 jaar op deze school en de tegels heb ik al die jaren nooit goed
bekeken. Ik kan me herinneren dat we er spelletjes tegen speelden.
Met een tennisbal telkens een tegel hoger proberen te raken. Of eenzelfde doel
nastreven met een voetbal. Die tegels hoorden gewoon bij het gebouw zoals
ook de heel brede trap aan de pleinzijde en ook de grote metalen kozijnen.
In mijn herinnering hoorden zelfs de Lourdeskerk en klokkentoren bij de
school. Dat was niet zo, maar ik wist niet beter.
Nu er op het plein veel mensen een hele fijne plek hebben om te wonen,
is er toch nog een herinnering aan de ontwerpen van Noud Heerkens en Frans
Mandos. De woningen tegen de Ringbaan aan hebben mooie stalen kozijnen en
op de blinde noordgevel van de rij zijn de zes tegels van Frans Mandos hergebruikt. De tegels verbeelden zes schoolvakken. Van boven naar beneden zie je
godsdienst, lezen, rekenen, en dan nog drie.
Welke herken jij in de afbeeldingen?
Het antwoord kun je vinden op de website van Regionaal Archief Tilburg.

Drijvend terras
Rob is trots op wat Boot013 uiteindelijk is geworden. Hij vertelt over de Big
Green Egg, een speciaal soort barbecue waarop alle gerechten bereid worden.
En over Vico, de ‘wereldkok’ die fantastisch is. En over het drijvend terras,
uniek in de Piushaven. De nieuwe horecagelegenheid is groot: er zijn honderd
zitplaatsen boven de waterspiegel en beneden, in de kelder zeg maar, is er nog
een sfeervolle gelegenheid voor groepen van vijftig personen.

Omwonenden
Heel veel nieuwsgierige omwonenden naar wat ‘De kappersboot’ na zes jaar
eindelijk was geworden, kwamen eten toen ze net open waren, vertelt Rob.
En de reacties waren allemaal positief. Rob: “Inmiddels hebben we al veel vaste
klanten, veel uit de buurt ook, bijvoorbeeld bewoners van de appartementen
aan de Piushaven. Maar ook mensen van buiten Tilburg weten ons te vinden.
Dat heeft alles te maken met onze topkoks en het superenthousiaste per
soneel. Zij zorgen iedere dag voor tevreden klanten. ”Ook is de samenwerking
goed met de andere horeca-ondernemers aan de Piushaven. “Als er ergens een
grote groep wil komen eten en er is geen plek, dan verwijzen ze die door naar
ons. En wij doen dat uiteraard andersom ook.”

In plaats van naar de kapper…
Een van de medewerkers van het restaurant vertelt lachend: “Toen we net
open waren, kwamen er twee vriendinnen. Die zeiden: ‘We gingen hier vroeger iedere week samen naar de kapper en nu willen we weleens weten hoe het
er hier uitziet.’ Ze kwamen een hapje eten en waren zo enthousiast dat ze nu
iedere week komen eten. Vaste prik. Dus net als vroeger. Maar dan anders.”
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Workshop:
‘Erfrecht en Levenstestament’
Dat je boeken kunt lenen bij de ‘Place to bieb’ in wijkcentrum
Koningshaven wist je misschien wel. Maar dat de Bibliotheek
LocHal samen met ContourdeTwern, het Rode Kruis, Wijkraad
Koningshaven en KBO ‘t Heike hier een interactieve workshop
organiseert klinkt misschien nieuw.
Wil jij zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en de regie in eigen hand
houden? Dan bent je voor informatie, advies en tips over Erfrecht en Levenstestamenten van harte welkom tijdens de workshop op 31 oktober in
Wijkcentrum Koningshaven.

Erfrecht en Levenstestamenten
Heb je er wel eens over nagedacht wat
de financiële gevolgen zijn wanneer
jij of je partner komt te overlijden?
Erfrechtzaken goed organiseren is voor
jezelf, de nabestaanden en de familie
van groot belang.
Met deze workshop word je geïn
formeerd over de belangrijkste veranderingen in de wet- en regelgeving
rondom het erfrecht. Bovendien krijg je
een aantal tips en trucs mee over Erfrecht en Levenstestamenten.

Praktische informatie
Je bent welkom op donderdag 31 oktober om 14.00 uur in Wijkcentrum
Koningshaven. De workshop eindigt om 16.00 uur.
Deelname is gratis en aanmelden vooraf is niet nodig.

‘Place to bieb’
In wijkcentrum Koningshaven vind je een ‘Place to bieb’. Hier kunt je met jouw
bibliotheekpas boeken lenen. Van kinderboeken tot romans en detectives.
Struin gerust eens rond in de boekenkasten..

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

Jules Baak

Gediplomeerd en ISO 9001 gecertiﬁceerd tandprotheticus

Baak tandprotheticus

Het Zonnelicht
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Tekst: Katrien van Burken
Fotografie: Freddie de Roeck

We hebben er al van alles over gehoord en gelezen, maar een
ervaring door één van ons is er nog niet over gedeeld. Vandaar
dat ik besloot om op een zonnige ochtend deel te nemen aan
een meditatie-ochtend op deze bijzondere plek middenin de
stad. En wát een fijne ervaring werd het! Ik zal niet alle geheimen prijsgeven, daarvoor moet je er zelf heen gaan om het te
ervaren. Maar een inkijkje wil ik je toch niet onthouden.
Mini retraite
In het drukke alledaagse leven hebben we (of althans, ik) soms een escape
nodig. Je kunt op stap gaan met vrienden, in het bos gaan wandelen, een
concertje of een filmpje meepikken of eens goed uitslapen maar je kunt dus
ook op mini retraite gaan in ons eigen Tilburg. Zodra je de poort van het
Zonnelicht binnenloopt, beginnen al je zintuigen met het aftasten van de
omgeving. Je ziet zoveel moois, je hoort in principe bar weinig aan geluid terwijl je midden in de stad zit, ja het ruisen van de bamboe is eigenlijk het enige
geluid. Je ruikt de natuur en het hout van het meditatiehuis en een kopje verse
thee of koffie. Je voelt, in mijn geval, een soort rust over je neerdalen. Het lijkt
wel alsof je in een land hier ver vandaan bent. Een oase in de binnenstad!

Welkom
Karin de Leeuw heeft een prachtige
omgeving gecreëerd waar je je welkom voelt. En ze benadrukt hierbij
dat iedereen echt welkom is, of je
nou een goedgevulde portemonnee
hebt of niet. Daarom zijn er diverse
Zonnelichtdagen op basis van een
vrijwillige of lage bijdrage. Dit zorgt
voor een laagdrempelige sfeer. Ikzelf
zie deze ochtend een gevarieerde
groep samenkomen. Je hoeft niet in
een kekke legging allerlei poses uit
te voeren of je enigszins opgelaten
te voelen als je een onderdeel niet
mee kan of wil doen. Alles is goed en
mag, met respect voor de ruimte en
de omgeving waarin je je bevindt. De
omgeving voelt, zoals ik al zei, heel
warm en rustgevend aan, met oog voor detail en toch sober.
Je hebt ook niet veel afleiding nodig.

Meditatie
In mijn geval neem ik deel aan een Zonnelichtochtend (op zondag). Deze
ochtend werd door Dorle Lommatzsch, founder van de Academie voor Open
Bewustzijn geleid. Ik heb al wel wat meditatie-ervaring maar was wel erg
benieuwd; zou ik écht een uur stil kunnen zitten? Gelukkig bleek dit niet het
geval en zijn we door middel van een
aantal lichaamsoefeningen de meditatie ‘in’ begeleid. Zoals ik al eerder
zei, ik wil niet teveel prijsgeven van
mijn ervaring omdat ik vind dat als je
interesse hebt, je gewoon zelf moet
gaan kijken en meedoen. Maar ik kan
je dit zeggen: het was een bijzondere
ochtend. Tot mijn grote verbazing
werd ik meegenomen in een rollercoaster van gevoelens. Ja dat klinkt
vrij zweverig uit mijn mond, als je mij
persoonlijk zou kennen zou je hier hard om lachen. Maar serieus, de omgeving,
de zachte meditatie en ‘stof tot nadenken’ die Dorle ons meegaf tijdens en na
de sessie, krijg ik niet meer uit mijn hoofd. Het heeft iets losgemaakt waar ik
meer van wil weten en zeker meer mee ga doen. Wat fijn dat juist deze plek bij
mij letterlijk om de hoek zit!
Bijzonder is dat je op maandag, tijdens de stiltedag, vrij door de tuin mag
wandelen, of ergens in stilte op een plekje in de bamboetuin kan gaan zitten.
Om zomaar even stilte te ervaren, te staan of lopen met jezelf. Doe mij een lol
en gun jezelf dat als je daar zin in hebt.

Broekhovenseweg 33
5021 LA Tilburg

013 - 582 16 00
www.tppbaak.nl
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Bel voor een GRATIS adviesgesprek

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

Karin wil Het Zonnelicht delen met zoveel mogelijk mensen en zorgt, door
samen te werken met verschillende aanbieders, voor een gevarieerd pro
gramma. Terwijl ik dit schrijf valt er een mooi gekleurde en zeer duidelijke folder in de brievenbus met haar programma en ‘missie’ erop. Die ga ik dus niet
verder uitspitten. Dus, als ik je al niet had overtuigd met mijn verhaal,
ga er eens langs. Ze hebben er ook lekkere thee ;-)
Kijk voor actuele activiteiten en het lesprogramma op www.hetzonnelicht.nl

24e jaargang

Zegt het voort, zegt het voort!
Reünie Fatima 1950-1970

nummer 4

Werkgroepen
De heren zijn bij elkaar gaan zitten en hebben hun idee tot een serieus plan
uitgewerkt, er zijn oproepen gedaan op sociale media en in lokale kranten. Op
de oproep aan mensen om te helpen bij het organiseren van de reünie is ook
goed gehoor gegeven. De stuurgroep is op 18 september j.l. voor het eerst bij
elkaar gekomen en daaruit zijn verschillende werkgroepen gevormd, o.a. een
ontvangstcomité, een werkgroep die de muziek verzorgt, mensen die een fotoexpositie maken… Het wordt een behoorlijke operatie om alles in goede banen
te leiden.

5 september 2020
We hebben het dus over een reünie van leerlingen die tussen 1950 en 1970
op een van de ‘Fatimascholen’ zaten. Dus even rekenen: mensen in de leeftijd
van ongeveer 53 tot 82 jaar. En dat mensen enthousiast zijn, weten de
organisatoren inmiddels: er zijn al honderden aanmeldingen gekomen.
Omdat het veel tijd kost om alles te regelen is de datum van de reünie
vastgelegd op 5 september 2020 in Wijkcentrum Koningshaven.

Aanmelden
Kan op verschillende manieren. Je kunt een aanmeldformulier invullen op de
website https://fatimaschoolreunie.koningshaven.eu of een mail sturen naar
info@ietsvooru.nl. De website is ook te bereiken via www.koningshaven.eu –
vervolgens op de link naar de Fatimareünie klikken.
Voor meer informatie kun je terecht op de facebookpagina ‘Fatima 1950-1970’.
Hierop staan al heel veel foto’s en anekdotes van mensen die zich hebben
aangemeld. En voor degenen die geen internet hebben, ligt er een inschrijfformulier bij de receptie van Wijkcentrum Koningshaven.

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

Tekst: José de Jonge
Fotografie: Freddie de Roeck

Hoe leuk zou het zijn om oud-klasgenoten, -buurtgenoten,
-vriendjes en -vriendinnetjes van de kleuterschool en de lagere
school weer eens te zien? Deze overpeinzing van de heren
Jan Engel, Mathieu Mertens en Ad Schraven is niet bij een
overpeinzing gebleven: het idee voor een reünie van oudleerlingen van de Heilig Hartschool (jongens) en de O.L.V. Fatima (meisjes) aan de Wethouderslaan, in de volksmond
ook wel bekend als de Fatimaschool, was geboren.

nov 2019

Illustratie: Toon van Gisbergen

Je woont er. Je ziet het bordje aan het begin van je straat niet eens meer.
Het is zo’n vanzelfsprekend deel van je leven geworden, dat je je soms niet
eens afvraagt wat het nou eigenlijk betekent. Je straatnaam. Veel straatnamen
hebben een historische betekenis, en sommigen helemaal niet. Graag schijn ik
elke nieuwe editie licht op de achtergrond bij een straatnaam in je buurt.

De man, de heilige
Dit straatje fungeert veelal als sluiproute om vanuit het zuiden van de stad bij
de parkeerplaats aan de Koopvaardijstraat te kunnen komen. Ik bedoel de Sint
Sebastiaanstraat. Het straatje begint bij Donders Meubels en baant zich een
weg door de wijk richting Stevenzandsestraat.
Sebastianus was een stiekeme
Christen in het Romeinse leger
zo’n 275 jaar na het jaar nul.
Stiekem natuurlijk, want de
Romeinen hadden het niet zo erg
op met Christenen. En al helemaal
niet met van die goedgebekte
gelovigen, die her en der ook nog
eens wonderen verrichtten. Nee,
daar hadden de Romeinen een
heel drastische maatregel tegen.
Toen ze erachter kwamen dat
Sebastianus in het geniep preekte
en goede Romeinen bekeerde tot
het Christendom, bonden ze hem
aan een boom en doorzeefden
hem met pijlen. Toen aanhangers
hem wilden begraven, bleek hij
nog levend! Ze verzorgden hem
en hij genas van zijn wonden. Niet
oké, aldus de Romeinen. Opnieuw arresteerden ze Sebastianus.
Dit keer knuppelden ze hem tot moes in de arena in Rome.
Dit alles was reden genoeg om Sebastianus heilig te verklaren. Vanaf de 9e
eeuw mag hij zich daarom trots Sint Sebastiaan noemen. Hij is de beschermheilige van onder andere (hand)boogschutters en hij is ook nog eens een pestheilige. Vele kinderen kregen vroeger zijn naam om de verschrikkingen van de
pest te weren.

Gildebroeders
In Tilburg is al vanaf ongeveer het jaar 1500 na nul een schuttersgilde actief
onder de naam Sint-Sebastiaansgilde. De gildebroeders waakten in vroeger
tijden over de veiligheid van de Tilburgsche inwoners. Ze bewapenden zich met
pijl en boog en mochten zelfs ongure types op straat arresteren. Een goed deel
van de opgelegde boete kwam ten gunste van het gilde. Daarnaast zorgde het
gilde er ook voor dat de lichamen van de pestslachtoffers in Tilburg netjes werden begraven. Natuurlijk voordat anderen zich eraan konden besmetten.
Tegenwoordig bestaat het Sint-Sebastiaansgilde nog steeds. Ze schieten nog
steeds met pijl en boog, maar dan voor de lol en op een schutsboom. Ze vieren
nog elk jaar de sterfdag van Sebastianus op 20 januari. Binnen gildes zijn
allerlei functies te bekleden. Heb je altijd al tamboer, vendelier of kolvenier
genoemd willen worden? Dat kan nog bij het gilde.

Gefelicteerd namens
de Wijkkrant!
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Geschubde Inktzwam

nov 2019
Tekst en fotografie: Luc Houet

Nu de herfst haar intrede weer gedaan heeft in onze wijk, schieten de geschubde inktzwammen als paddenstoelen uit de grond.

WIJKRAAD KONINGSHAVEN
ORGANISEERT VOOR U WEER EEN GEZELLIG

WIJKCAFÉ

Dit trosje kwam ik tegen bij het voetbalveldje aan de Havendijk (noord), vlakbij
het punt waar de Ringbaan Oost de havenarm oversteekt. Ik kom deze paddenstoelen op heel veel plekken tegen, maar eigenlijk weet ik er helemaal niets
van. Dat zint me niet en ik ben op onderzoek uit gegaan. Lees verder en leer
wat ik leerde.

12 november 2019
BUURTHUIS JERUZALEM
Caspar Houbenstraat 109
GASTSPREKERS DEZE AVOND ZIJN O.A.
Peter-Paul Stoof | Omgevingsmanager Fatima-JeruzalemBroekhoven I
Marc van Akkeren | Omgevingsmanager Hoogvenne
Zij komen u vertellen over de plannen in deze wijken en
natuurlijk beantwoorden zij graag uw vragen m.b.t. de
wijken.
Inloop vanaf 19.00 u. met thee & koffie en lekkers.
Bij binnenkomst ontvangt u 2 consumptiemunten
en natuurlijk een hapje zoals u van ons gewend bent!
GRAAG TOT ZIENS
*CONSUMPTIEMUNTEN ZIJN ALLEEN DEZE AVOND INWISSELBAAR

Heb je een leuk idee voor een item in de wijkkrant
of ken je iemand met een bijzonder verhaal?
Tip de redactie en stuur een e-mail naar
wijkkrant@koningshaven.eu

bijzonder overnachten

lekker eten

klein vergaderen

laten verrassen

Vleeseter
Elke paddenstoel is de vrucht van een schimmel. Het grootste deel van de
geschubde inktzwam zie je niet. Dat deel woekert onder de grond. Vergelijk
het met een appelboom, de schimmel is de boom en de paddenstoel is de
appel. Een schimmel doet heel goed werk. Schimmels zijn de recycledienst
van moeder natuur. Dode planten of dieren worden door schimmels verwerkt
tot voedingsstoffen voor de levende planten. De geschubde inktzwam is een
soort die dieren eet. Hij eet kleine, voor ons onzichtbare, wormpjes die in de
grond leven. De zwam vermoordt de worm eerst om hem vervolgens lekker
op te peuzelen. Daar hoeft deze schimmel overigens niet voor op jacht. In één
vierkante meter grond kunnen best 1.000.000 heerlijke wormpjes leven. Die
kruipen net iets te dicht langs de schimmel en dood zijn ze.

Smikkelen
Uiteraard heeft ooit iemand geprobeerd hoe een inktzwam smaakt. Ik
verbaas me vaak over dingen die we
eten, en denk vooral: wat dacht de
eerste die dat deed. Zo ook bij deze
paddenstoel. Die ziet er toch niet uit
om op te eten? Toch smaakt hij heerlijk zolang hij jong is. De paddenstoel
komt als een ei uit de grond omhoog.
Hij wordt maximaal een centimeter of
15 hoog en houdt eerst zijn hoed nog
gesloten om de steel. Zolang die hoed
gesloten is kun je deze zwam goed
eten. Gewoon rauw in een salade of
in een saus of soep doet ie het fantastisch. Voor recepten moet je bij
Google zijn. Je kunt de zwam niet vers
houden als je hem hebt geplukt. Binnen een uur na de pluk zet het verval
al in.

The blob

Hoevenseweg 2 Tilburg

www.villapastorie.nl

Wanneer de geschubde inktzwam zijn
hoed opent wil je hem niet meer eten.
Dan ben je te laat. Je bent nog wel net
op tijd voor het andere nut van deze
schimmel. Als in een lekkere sciencefictionfilm “smelt” de geschubde inktzwam en verandert in een vloeibare,
zwarte substantie. Het lijkt wel inkt.
Sterker nog, als je zorgt dat het houdbaar wordt door het zacht te koken
met wat kruidnagel, kun je het in een
potje stoppen en er mee schrijven.
Natuurlijk moet je daarvoor wel eerst
je kroontjespen van zolder halen.
Ik wist dit alles niet van deze veel
voorkomende zwam en zag ze toch
vooral als kneuterige woninkjes voor
hele kleine sprookjesfiguren.

HET

Zonnelicht
Meditatiehuis
Het Zonnelicht
Wekelijkse lessen

Movement & Silence, Kundalini Yoga
Yoga Nidra, Shadow Yoga
Zwangerschapsyoga
Qi Gong for stress release
Qi Gong 5 elementen, Tai Chi

Weekend / workshops

Bewust Zwanger, Mindfulness
Grip op leven met rouw
The Art of Breathing, Zelfcompassie
Munsel Meditation
Om Chanting Circle, Healing Mantra’s
Stembevrijding en meer…

Zonnelichtdagen

Zonnelicht-ochtend op zondag:
meditatie en steeds wisselend thema
Stille zaterdag:
meditatie begeleid in ochtend en
vrij in middag
Stilte-dag op maandag:
gehele dag meditatie en stilte
Sat-zangavond:
mantra zingen en stilte
Zonnelichtweekend:
diverse workshops
Lanciersstraat 90G - 5017 CT Tilburg
Zie voor meer info

www.hetzonnelicht.nl

24e jaargang

Jan van Roessel
Mijn hobby gaat ter ziele

Teks: Anne-Marie van der Gouw
Fotografie: Hans van Dongen

Een vast onderdeel van onze wijkkrant is de populaire prijs
puzzel. Een vaste inzender van de juiste oplossing en nog veel
meer is Jan van Roessel (69). Jan is helaas nog nooit in de
prijzen gevallen, maar de redactie was erg benieuwd naar
wie er toch schuilt achter de kaarten en enveloppen vol woordspelingen. De hoogste tijd dus een afspraak te maken met deze
taalkunstenaar. Ik ontmoet hem in ons gezellige Wijkcentrum
Koningshaven.
“Ik ben Jan, ik hou van talen, maar niet van het digitale en ook niet van
betalen.” Een fitte zestiger geeft me een ferme handdruk, gaat zitten en heeft
duidelijk zin in het interview. “Ik heb wat dingen opgeschreven.” Blijkbaar goed
voorbereid haalt Jan een briefje uit zijn tas dat helemaal is volgepend. “Ik ben
verslaafd aan lezen, associëren en schrijven,” legt hij uit. “Staat ergens bijvoorbeeld het woordje gezeik, begint het direct te werken in mijn hoofd:
gedoe met ge, ze en ik. Dit soort vondsten krabbel ik dan meteen naast de
tekst.” Jan lacht: “Ik heb een bult van het schrijven.” Hij toont zijn rechterhand
met flink eelt op de plek waar zijn pen altijd rust.
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In de Ban van de Ringbaan (2)
Tekst: Erik Bienefelt

Fotografie: Toon van Kaam

Illustratie: Toon van Gisbergen

‘In de ban van de Ringbaan’ is het epische en hartver
scheurende verhaal van de Broekhovense fantasyschrijver en
Tolkien-liefhebber Aad Plaggi, beter bekend als ‘Aad Plagiaat’
(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
bestaat feitelijk uit drie
delen. In het eerste deel
hebben we kunnen lezen
dat de hoofdpersoon van
het verhaal, -Randalf-,
verhaal is gaan halen bij
het Tilburgse stadskantoor
aan de Paleisring. Maar
de gemeente blijkt niet
erg bereid om de plannen
omtrent de aanleg van de
Ringbaan-Zuid nader toe
te lichten. Een zevental
vogelachtige monsters worden op Randalf afgestuurd, waardoor hij achterover
in een ravijn valt, maar zich op het nippertje vastklampt aan de rand van de
klif, waar hij blijft hangen…

Nu het vervolg in deel 2: ‘In de Ba(a)n van de Ring’
“Opgelucht krabbelt Randalf omhoog, -in veiligheid-, want de klif waaraan hij
hangt blijkt veel minder hoog dan gedacht; slechts zo’n anderhalve meter, zelfs
voor de kleine Randalf (1 meter 45) niet fataal”.
Met deze veel te lange openingszin brengt de schrijver het kleine beetje spanning in het tweede deel gelijk om zeep. En Aad Plaggi was tóch al depressief
na de vernietigende recensies van deel één in het Broekhovens Belang en
de Groenewoud Gazette. De enige positieve boekrecensie stond in Wijkkrant
Koningshaven, maar dat kwam omdat de betreffende recensent was omgekocht
met drie kratten bier en de toezegging kreeg dat het recensie-exemplaar niet
per sé gelezen hoefde te worden. Zo werd het eerste deel in deze krant met
de maximale 5 sterren beloond, want het was dan ook van erg goede kwaliteit,
dat bier.

Jan van Roessel
Grensgeval
“U woont nét buiten het verspreidingsgebied van onze wijkkrant,” merk ik op.
“Ja, ik ben een grensgeval,” antwoordt Jan gevat, “maar heb veel met de wijk,
want ik ben heel lang mantelzorger geweest voor mijn moeder die in Jozefzorg
verbleef. Daarbij verspreid ik hier het seniorenmagazine De Draad en verricht
ik vrijwilligerswerk voor ouderen.”

Mail art

De belachelijke avonturen in het eerste deel van de trilogie werden toegeschreven aan het oplopende drankgebruik van Plaggi. Na het lezen van deel twee
werd vermoed dat Plaggi zijn bier inmiddels aanvulde met absint, cocaïne en
ayahuasca (een Indiaanse hallucinogene drank) want hij vervolgde:
‘En toen redde Randalf zichzelf, en toen ging hij naar het Tilburgse gemeentehuis, en toen werd hem het volgende verteld:

Het volschrijven en -plakken van kaarten en enveloppen bestempelt Jan als
Mail art. “En rotzooien met postzegels vind ik ook erg leuk.” Hij vertelt hoe hij
vroeger binnenlandse post verstuurde met ongestempelde Russische postzegels. “Dan vertaalde ik iemands achternaam in het Russisch en zette onder het
adres als land Нидерланды (Niderlandy). Alle post kwam geruisloos en zonder
strafport aan.” Ik vind het een leuke tip, maar bedenk dat men steeds minder
papieren post verstuurt. “Ja, helaas,” verzucht Jan, “mijn hobby gaat ter ziele.”

Kerk en kweekschool
“Wanneer is de passie voor taal ontstaan?” wil ik weten. Jan vertelt over hoe
hij als kind mee naar de kerk moest. “Ik zat me dan stierlijk te vervelen, en om
de tijd te doden ontleedde ik dan Latijnse teksten uit het missaal om te zien
of er iets uit op te maken viel.” “Maar uiteindelijk geen schrijver of journalist
geworden?” vraag ik. “Nee, ik ben uiteindelijk naar de kweekschool gegaan en
onderwijzer geworden. En het enige gedicht dat ik ooit gemaakt heb luidt
Het gedicht is geopend..”

Standbeeld

“In de Piushaven bevindt zich een enorm groot monster: Ringba, de ringbaan
slang. Deze Ringba is onlangs uit haar slaap ontwaakt, en heel langzaam uit
de haven tevoorschijn gekomen. Net voorbij de draaibrug is zij noordwaarts
aan land gekropen. Eenmaal op het droge heeft ze met haar enorme lijf talloze
huizen plat gewalst. Ringba is misschien wel 13 kilometer lang! Na eerst noordwaarts gekropen te zijn, is zij ter hoogte van Groeseind westwaarts gekropen
richting de Hasseltste Kapel. Daar werd ze draaierig van ‘t draaiend huis, en nu
kruipt ze tergend langzaam naar het zuiden, richting Broekhoven, jouw geliefde
elfenrijk!”

Tot slot: “Familie van dé
Jan van Roessel?”
Jan antwoordt: “Ik heb
niks met voetbal en het
antwoord is nee, maar
buiten de stad maak ik nog
wel eens de grap dat er
een standbeeld van mijn
vader bij het Willem IIstadion staat.”

Een typische Jan van Roessel-kaart

Randalf laat het bizarre verhaal op zich inwerken, en stamelt vervolgens:
“-Maar waarom moet dan die Ringbaan-Zuid aangelegd worden? Als die misselijke uit de kluiten gewassen regenworm tóch alles vernielt?”
“Juist daarom, Randalf, juist daarom. Ringba’s spoor van vernieling door Tilburg
moet gestopt worden!”
(wordt vervolgd)
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Nieuwe voorzitter Hans Kokke:
“De wijkraad heeft nog volop budget
voor bewonersinitiatieven”

Tekst: Isabelle Savelkoul
Fotografie: Luc Houet

Hans Kokke kent de gemeentepolitiek van Tilburg als zijn broekzak: hij was 6 jaar raadslid voor de SP, werd vervolgens fractievoorzitter en zette zich als wethouder van onder meer armoede,
zorg en sport vooral in voor de minderbedeelden in de stad.
Hij woont al meer dan 15 jaar met veel plezier in de wijk Fatima. Als nieuwe
voorzitter van de Wijkraad Koningshaven (Jeruzalem, Fatima, Broekhoven I en
Hoogvenne) ziet hij dan ook geen loodzware taak voor zichzelf weggelegd:
“Het is een leuke wijk, met weinig problemen. Daarom richten we ons vooral
op het organiseren van activiteiten die de buurt verlevendigen en bewoners
betrekken.”

nov 2019

Beheerders Joost & Henk

Tekst: Janske Verhulst
Fotografie: Freddie de Roeck

Elke editie van de wijkkrant bezoek ik een activiteit in Wijkcentrum Koningshaven. Maar deze keer ga ik de twee beheerders
van het wijkcentrum eens interviewen, Joost en Henk.
Allereerst praat ik met Henk (rechts op de foto). Als ik hem vraag wat hij nu
allemaal doet als beheerder geeft hij kort en zelfverzekerd antwoord: “Alles”.
De beheerder stuurt eigenlijk alles aan. Hij heeft de horeca- en BHV-papieren.
Hij regelt de verhuur en planning van ruimtes en organiseert ook nog evenementen. Zo is er op het moment dat deze krant uitkomt een sixties-middag
met band in het wijkcentrum. De zalen van het gezondheidscentrum zijn
helemaal zelfstandig. Daar heeft de beheerder niet zoveel mee te maken. Als
ik Henk vraag wat hij hiervoor heeft gedaan zucht hij eens diep. “Wat heb ik
eigenlijk niet gedaan?” Hij heeft jarenlang een café gehad. Is 10 jaar lang
reisgids geweest in o.a. Turkije en de laatste vijf jaar heeft hij gewerkt bij Tilliander, een theater in Oisterwijk. Daar ging het heel goed. En hier ook. Henk
heeft het hier enorm naar zijn zin. Het liefst blijft hij hier tot zijn pensioen.
Dat straalt hij ook uit. “Wat doe je in je vrije tijd Henk?” Hij lacht en haalt zijn
schouders op: “In mijn vrijetijd ga ik graag werken. Dan zie je me in de taxi”.

Je moet een beetje ‘out of the box’ denken
Wijkraad Koningshaven
De wijkraad fungeert als wegwijzer voor bewoners en als schakel tussen de
wijk en het gemeentebestuur. Concreet betekent dat, dat de 8 leden van de
raad de wijk vertegenwoordigen bij belangrijke bijeenkomsten en dat de wijkraad bewoners adviseert en doorverwijst bij vragen en problemen. Een andere
belangrijke taak van Wijkraad Koningshaven is het bevorderen van de sociale
cohesie onder de inwoners. In gewone mensentaal: Zorgen dat iedereen die
dat wil mee kan doen en zich prettig voelt in de buurt. De wijkraad organiseert
zelf door het jaar heen activiteiten, zoals het Wijkcafé, het jaarlijkse Zomerfeest of een avondje mosselen eten. Maar er is ook volop budget voor
bewoners om hun eigen ideeën voor de wijk te verwezenlijken.

Heb je een idee, de gemeente betaalt mee!
Er zijn twee potjes van de gemeente waar je als wijkbewoner aanspraak op
kunt maken, nl Verrijk je Wijk en De Wijk Aan Zet. Het verschil tussen de
subsidieregelingen is niet duidelijk omschreven. In de praktijk komt het er dus
op neer dat de wijk gewoon meer geld heeft om bij te dragen aan activiteiten
of voorzieningen die het in Koningshaven gezelliger, socialer of veiliger maken.
“Je moet dan denken aan het plaatsen van een bankje, ondersteuning bij een
opruimactie van de straat, een buurtfeest, maar ook een spooktocht of mooie
bordjes die het erfgoed van de wijk Fatima in beeld brengen”, aldus Hans
Kokke. Het mag een activiteit of een object zijn, als het maar bijdraagt aan de
leefbaarheid van de straat of buurt. Voor allebei de regelingen kan een verzoek
via een mail aan de Wijkraad (secretaris@koningshaven.eu) ingediend worden.
De raad beoordeelt de projecten en kent de subsidies toe, soms in samenspraak met de wijkregisseur.

Meer geld, maar wel tijdelijk
Verrijk je Wijk is een structurele subsidie van de gemeente waarvan Koningshaven jaarlijks zo’n 3000 euro mag uitgeven. De Wijk Aan Zet heeft beduidend
meer geld te vergeven: Dit jaar 13.000 euro en in 2018 zelfs 22.000 euro,
alleen voor Koningshaven. De Wijk Aan Zet is helaas ook tijdelijk, al is het niet
duidelijk wanneer deze regeling ophoudt te bestaan.
Dien je plan dus in voor het te laat is!

Dan komt Joost binnen. Joost had me al eerder aangesproken toen ik voor een
andere activiteit kwam. Hij heeft een doel: meer zichtbaarheid van het wijkcentrum. Joost is 36 uur beheerder van het wijkcentrum. In een wijkcentrum in
Oosterhout, zijn woonplaats, deed hij hetzelfde werk. Joost vindt dat het wijkcentrum meer naar buiten moet treden. Er zijn nog zoveel mensen in de wijk
die niet weten dat ze zo’n geweldig centrum hebben. Hij heeft een Instagramaccount aangemaakt. Dat zal de jeugd wat meer aantrekken. Maar zo heeft hij
ook al een voorstel gedaan om de pakketjes van de post in ontvangst te nemen
voor de bewoners van ContourdeTwern. “Dan komen mensen tenminste
binnen”, zegt Joost: ”Het centrum biedt zoveel mogelijkheden. Je moet een
beetje ‘out of the box’ denken. Daar houd ik van. “En wat doe jij in je vrijetijd
Joost?” vraag ik. Joost is een fanatieke vlogger. En, zegt hij in alle bescheidenheid: hij heeft best veel volgers. En tegenwoordig treedt hij ook op als zanger.
Misschien kunnen we hem een keertje in het wijkcentrum beluisteren?

The Sixties Revival Band
Zondag 3 november 2019 - Wijkcentrum Koningshaven
The Sixties Revival Band
Met The Sixties Revival Band ga je weer helemaal ‘back to the rock and roll
years’. Heb jij zin in een gezellige dans- en muziekmiddag? Kom dan naar het
optreden van The Sixties Revival Band en hoor alle hits uit de jaren ’60.
• Zaal open 13.30 uur • Aanvang 14.00 uur • Entree 1 euro

WIJKNIEUWS
24e jaargang
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Berichten van de gemeente
LEA: het netwerk versterken
De nieuwe Lokale Educatieve Agenda (LEA) is in september vastgesteld. Hierin staat wat de stad tot en met 2022 wil bereiken voor
de Tilburgse jeugd van 0 tot 23 jaar. Leren doe je in Tilburg overal.
Niet alleen op een peutervoorziening, buitenschoolse opvang of op
school. En jongeren leren niet alleen van juffen of meesters, leraren
of docenten, maar van iedereen en alles wat ze interesseert, waar ze
energie van krijgen. In de komende jaren willen de gemeente en de
partners ervoor zorgen dat er steeds meer plekken voor kinderen en
jongeren komen waar ze leren vanuit de energie die er is.

Ambtenaar aan het woord over onderwijs
Florentine van de Sanden is een geboren en getogen Tilburgse. Ze werkt nu 2,5 jaar bij de gemeente als
beleidsmedewerker bij de afdeling Sociaal. De focus van haar werk ligt op onderwijs. Hiervoor komt ze
vaak over de vloer bij organisaties in de stad. Ook in de wijk Koningshaven.
“Ik probeer veel bij de op basisscholen of bij de
kinderopvang langs te gaan. Daar praat ik met de
locatiedirecteuren. Zo kan ik goed zien wat er speelt
op wijkniveau. En tussen de wijken zijn er weer
linken te leggen, zodat de kennis en ervaringen
gedeeld kunnen worden. Daarnaast heb ik ook een
verbindende rol met andere partners zoals de GGD,
de bibliotheek en R-Newt. Dat is een organisatie die
kinderen en jongeren onder andere helpt bij het
ontwikkelen van hun talenten. De samenwerking
met al deze organisaties is van groot belang in mijn
werk. En natuurlijk de afstemming met ouders.
Oog voor alle kinderen
Als gemeente willen we alle kinderen ondersteunen, dus ook bijvoorbeeld kinderen die naar
gastouders gaan. Ook daar willen we kwaliteit kunnen garanderen. Er zijn ook kinderen die helemaal
niet worden weggebracht, omdat hun ouders dat
niet willen of kunnen. Uit gesprekken blijkt dat veel

van deze ouders graag iets samen met hun kind
willen doen, wat bijdraagt aan hun ontwikkeling.
Daarvoor zijn we nu in bepaalde wijken activiteiten aan het ontwikkelen. Bijvoorbeeld ouder-kind
activiteiten zoals peuteruurtjes met muziek en
voorleesochtenden.
Wijkgericht werken
Het aanbod hangt erg af van de behoefte per wijk:
Koningshaven bestaat uit verschillende wijken en
dus zijn er ook verschillende wensen. We willen
daar als gemeente steeds meer gehoor aan geven.
Dit staat ook in de nieuwe educatieve agenda: dat
we op wijkniveau werken. Daarbij probeer ik altijd
te kijken naar wat er nodig is, en niet alleen te
denken vanuit de al bestaande situatie.
De overheid zal steeds meer ‘dienend’ optreden:
de behoeften van kinderen, ouders en de wijk staan
voorop bij het maken van ons beleid.”

Nationale Duurzame Huizen Route
Welke stappen zet je op weg naar een aardgasvrije woning? Ga je voor een warmtepomp of een
zonneboiler? Steeds meer mensen zijn op zoek naar informatie over duurzame en energiebesparende
maatregelen om een goede keuze te kunnen maken voor hun woning.

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen iemand heeft in zijn
omgeving op wie je kunt vertrouwen, die je verder helpt, een zetje
geeft als dat nodig is. Dat kan de trainer van voetbal zijn, maar net
zo goed de buurvrouw of een leraar. Het netwerk versterken noemen we dat. Het gaat hierbij ook over het netwerk van iedereen die
met kinderen en jongeren werkt.

Heel Tilburg aan de TON!
Bewoners in de gemeente Tilburg kunnen meedoen aan de actie
van stichting OpGroeneVoet –Tilburg. U koopt een regenton met
korting en het klusteam komt de ton installeren.
Met een ton heeft u regenwater om de planten water te geven en
bespaart u op (gezuiverd en betaald) drinkwater. Het afkoppelen
van de regenpijp is belangrijk omdat het rioolsysteem in Tilburg
op veel plekken de grote hoeveelheden regenwater niet meer aan
kan. Dus een regenton is goed voor uw tuin en zorgt voor minder
wateroverlast in de stad.
Voor sommige mensen is het halen en installeren van een regenton niet zo makkelijk. Daarom is de levering tijdens deze actie gratis en krijgen deelnemers advies van het Blauwe Tuinen klusteam.
Zij helpen ook bij het doorzagen van de regenpijp. Bij elke regenton krijgen deelnemers een gratis overloopset aangeboden van de
gemeente Tilburg. Voor de totale installatie van de ton wordt een
klusvergoeding gevraagd, maar u mag het ook zelf doen. Een ton
bestellen via deze regeling kan via BlauweTuinen.nl.
1000 Blauwe(re) Tuinen kaart
2 jaar geleden begon het als een kleinschalig idee om mensen te
ondersteunen wanneer zij een watervriendelijkere tuin willen hebben. Inmiddels is dit uitgegroeid tot een project met een zichtbaar
resultaat: de 1000 blauwe tuinen zijn nóg niet behaald, maar wel
is al goed te zien op een plattegrond waar men ermee bezig is. Het
geeft een interessante kaart van Tilburg. Bekijk hem op https://
www.huisjeboompjebeter.nl/tilburg/kaart/

Contact
Daarom doet de gemeente Tilburg mee aan de
Nationale Duurzame Huizen Route. Dat is een platform voor mensen die op zoek zijn naar informatie
over duurzaam wonen. Ruim 1.300 huiseigenaren
delen via www.duurzamehuizenroute.nl hun
ervaringen.
Ook huiseigenaren uit Tilburg, Udenhout en BerkelEnschot doen mee. Bezoekers kunnen hier kennis
opdoen en krijgen de mogelijkheid om online vragen te stellen. Daarnaast zijn er op 2 en 9 november
2019 duurzame woningen te bezoeken.

Heeft u ervaring met duurzame maatregelen zoals
aardgasvrij wonen, zonnecollectoren, HR+++ glas
of een warmtepomp en lijkt het u leuk om anderen
op weg te helpen? Meld uw woning aan op:
www.duurzamehuizenroute.nl/tilburg.
Woonverhalen uit de eerste hand
Bent u nog niet zo ver en juist op zoek naar informatie over infrarood verwarming, isolatiemateriaal
of tips voor een energiezuinige woning. Bezoek een
duurzame woning in de buurt. Schrijf u in voor een
bezoek op:
www.duurzamehuizenroute.nl/voorbeeldwoningen.

Marc van Akkeren, omgevingsmanager Hoogvenne, Piushaven
Noord.
E-mail: marc.van.akkeren@tilburg.nl of telefonisch 013-542 90 77
Chris Liebregts, wijkregisseur Hoogvenne, Piushaven Noord.
E-mail: chris.liebregts @tilburg.nl of telefonisch 013-542 88 64
Peter-Paul Stoof, omgevingsmanager Fatima, Jeruzalem,
Broekhoven, Piushaven Zuid.
E-mail: 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 013-542 94 95
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SCHOLENPAGINA!

Dit jaar doen we mee met de week tegen het pesten
als onderdeel van het gezamenlijk positief
pedagogisch klimaat op Kindercampus Pendula.

De Razende Reporters van Panta Rhei!
Wij zijn Milo en Tijn en we interviewen:
Dieuwertje, juf van groep 4b
Waarom wilde jij juffrouw worden?
In groep 5 had ik een superleuke meester, die geweldige verhalen vertelde en
heel goed kon uitleggen. Toen dacht ik, dat wil ik ook!
Wat vind jij leuk aan je werk op Panta Rhei?
Op dit moment ben ik de geluksvogel die iedere dag aan een superleuke en
gezellige groep 4 mag lesgeven. Het is ontzettend leuk om met deze lieve
kinderen te werken. Verder is de sfeer op school erg goed, onder de
leerkrachten én onder de leerlingen!
Wat zou jij zelf graag in de wijkkrant willen laten weten over onze school?
Hoe tof de school is!
Welke top heb jij voor onze school?
Er wordt hard en serieus gewerkt en er is ook veel ruimte voor gezelligheid!

Wij interviewden ook: Johan, conciërge
Waarom wilde jij conciërge worden?
Omdat ik het heel fijn vind om met kinderen te werken.
Wat vind jij leuk aan je werk op Panta Rhei?
Dat geen dag hetzelfde is. En ik vind het heel leuk om behulpzaam te zijn voor
iedereen.
Wat zou jij zelf graag in de wijkkrant willen laten weten over onze school?
Hoe geweldig de school is!
Welke top heb jij voor onze school?
Dat iedereen welkom is.

Panta Rhei

24e jaargang
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Van de straat geplukt
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Tekst: Janske Verhulst
Fotografie: Hans van Dongen

“Wat loopt u daar met een grote buis! En bent u niet die meneer die zijn
huis in een felle kleur had geschilderd?” Dit is Marc met zijn vrouw Mangesti en inderdaad: Hij had zijn huis eerst neongroen geschilderd. Maar dat
moest hij weghalen van de gemeente. Toen heeft hij zijn huis botergeel
geschilderd en nu is het mintgroen. “Het is weer eens iets anders he.
Maar nu ga ik mijn platdak repareren en die buis is handig om het water
weg te laten lopen.”

Dit zijn Elmer en Steffie met hun kersverse dochter Doris. “We gingen een
stukje wandelen omdat ze niet wilde slapen. Maar we zijn al gauw terug
omdat we bedachten dat ze beter eerst de fles kon krijgen.” In de wieg leek
Doris nog geenszins van plan om te slapen. “ Veel succes ;)”

Wat een geluk! Lange Piet, de
brugwachter, moet net weer
gaan draaien. Tijdens ons
praatje waarschuw ik hem voor
de dalende slagboom. “Ik heb
deze brug nu misschien duizenden keren gedraaid en jij
bent vandaag de tweede die
me waarschuwt voor de slagbomen.” “Welk merk apparaatje
heb je daar?,” vraagt Lange Piet
als Hans een foto maakt.

Bij de draaibrug staat Sander
met de fietstaxi te wachten.
“Hoeveel kilometer maak je
zo op een dag?” “Ooh, dat
varieert. Vandaag heb ik er tien
opzitten. Het zijn meestal maar
korte stukjes.” “En is het wel
een elektrische fiets?”
“Nee, het is een fiets met
trapondersteuning. Dat is ook
wel nodig. Anders kom je hier
de brug al niet op. Het bakje
weegt best veel. En dan met
mensen erin….”

Bij café de Langerijt zitten Ron en Jack op het terras. Mogen we jullie even
op de foto nemen? De wijkbewoners die het weekend met een biertje inluiden? “Ja hoor”, zegt Jack, schrijf maar: “hier zitten ze, de Bon Vivants”.

Dan lopen we even de stadstuinderij in. En daar zien we Evelien en Veron
kieskeurig tussen de bloemen lopen. Veron heeft zelfs een schaar bij zich
en de bloemen zijn straks voor op zijn eigen kamer. Evelien vertelt dat ze
zo van die bloomon boeketten houdt. Maar dat ze dat dus net zo goed zelf
kan maken. Als de bloemen maar allemaal anders en niet even lang zijn.
“Mijn man hoeft niet aan te komen zetten met een gedraaid boeketje hoor!”

24e jaargang
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Etalagebenen (Claudicatio intermittens)
Claudicatio intermittens, ook wel etalagebenen genoemd,
is een vaataandoening waarbij de slagaderen in de benen
vernauwd zijn. Claudius was een Romeinse keizer in het begin
van de jaartelling die mank liep. Intermitterend betekent: met
perioden. Vandaar de naam claudicatio intermittens.
Bij vernauwing komt de zuurstofvoorziening van de spieren in het gedrang.
Er ontstaan klachten als: kramp, verzuring, moeheid en pijn. Sta je even stil,
bijvoorbeeld voor een etalage, vandaar de naam etalagebenen, dan zakt de
pijn. De klachten kunnen zich uiten in: de voet, de kuit, het dijbeen of in de bil.

Oorzaak
Met het ouder worden worden de slagaderen bij iedereen wat nauwer, dat
is een natuurlijk proces. Er hopen zich
allerlei afvalstoffen op aan de wand
van de slagaderen. Daardoor worden
ze nauwer en stugger.
Een slechte leefstijl, zoals: roken, weinig bewegen, slecht eten, overgewicht
en stress, zijn ook factoren die het
ontstaan van claudicatio bevorderen.

Zelfredzaamheid
Het is belangrijk om goed in beweging
blijven, blijf lopen en fietsen!
Zoek de uitdaging. Af en toe moe
worden kan geen kwaad! En probeer
uw leefstijl aan te passen: niet roken
en vooral gezond eten.

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

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

Fysiotherapeutisch
De fysiotherapeut maakt samen met u een beweegplan. Zeker in het begin
traint u onder begeleiding van een fysiotherapeut op de loopband. Dit beweegplan wordt door de vaatchirurgen tegenwoordig op plaats één gezet. Dotteren,
het plaatsen van een stent (buisje) in de bloedvaten komt pas al bewegen geen
effect heeft.

Podotherapeutische mogelijkheden
Een podotherapeut kan voor u een goed passend schoenadvies opstellen.
Daarnaast kan er bij een standsafwijking en/of drukplekken (eelt of likdoorn)
een corrigerende of drukverdelende inlegzool aangemeten worden.

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

18

24e jaargang

nummer 4
HORIZONTAAL

Prijspuzzel
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12
16
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22
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29

28
31
35
39
42

43

46

26

30

36

45
48

51

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

41

44

2 werkelijk 3 gast 4 hoeveelheid 5 slaapplaats 6 liefdesgod 7 eenheid van
trilling per seconde 8 Europeaan 10 persbureau 12 drank 14 voedingsstof
16 spinrag 19 stremsel 20 beroep 22 pl. in Japan 23 vaardigheid 24 vis
26 plant 28 kledingstuk 30 bladgroente 34 trompetvogel 35 oude vochtmaat
36 ergo 37 maand 40 hallucinerend middel 43 opera van Puccini
45 strijdgewoel 46 wees gegroet 47 Jeruzalem 48 loon 49 hoogste punt
51 priem 52 afbakening.

Winnen?

37

40

47

50

25

32

34

38

21
24

1 schik 5 kledingstuk 9 pronkkastje 11 handvat 13 stekel 15 rondrit 17 punt 18
namelijk 19 vreemde munt 21 zuidwest 22 onzes inziens 23 vleesgerecht 25
ter plaatse 27 deel v.e. vis 29 afgesloten stand 31 voegwoord 32 reeds
33 betaalplaats 36 wending 38 als gast 39 heester 41 per expresse
42 administratietroepen 44 schoolsoort 45 titel 46 profeet 48 vrouwelijk dier
50 zienswijze 52 groet 53 bestuur 54 sterk smakend 55 insnijding.

VERTICAAL

14
17

23

27

33
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9
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49

52

Vorige winnaar!

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

53
54

55

Ineke Nuijten 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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Exoten in de wijk

Tekst: Marc Storms
Fotografie: Jan Nieuwstad

Je hoort en leest er steeds vaker over: exoten of “invasieve”
exoten, dieren en planten die hier van origine niet voorkomen.
Afkomstig uit andere delen van de wereld zijn ze hier door menselijk handelen terechtgekomen en gedijen hier zo goed dat ze
een plekje tussen de inheemse flora en fauna veroverd hebben.
We tellen in Nederland een kleine 900 verschillende exoten.
Hoe meer zielen hoe meer vreugd
Leuk toch, nieuwe soorten erbij. Goed voor de soortenrijkdom, de biodiversiteit, zou je zeggen. En dat is vaak ook zo. Neem het koppeltje muskuseenden
dat al jaren bij het viaduct over het toeloopkanaal bij de Ringbaan-Oost leeft.
Ze verstoren niks en zijn een mooie aanvulling op de diversiteit aan water
vogels in het gebied. Of de nijlganzen die je regelmatig in Moerenburg en
aan het Wilhelminakanaal ziet. Een prachtig getekende gans die vaak samen
optrekt met groepen inheemse ganzen. Oorspronkelijk afkomstig uit de Nijl
delta in Egypte. Eind jaren 60 zijn enkele van deze dieren ontsnapt uit een
privé-dierentuin in Duitsland, net tegen de Nederlandse grens. Ze hebben zich
hier gevestigd en inmiddels zijn er naar schatting al zo’n 5000 koppeltjes in
Nederland. En soms omarmen we een exoot zelfs. Zoals de aardappel,
die ergens in de 16e eeuw vanuit Zuid-Amerika naar Europa werd gebracht,
maar lekker en goed te verbouwen in ons klimaat en op onze gronden.
En dus was ie welkom en mocht blijven.

nummer 4

nov 2019

19

Wat is Verrijk je Wijk?
Verrijk je Wijk is een onderdeel van de Wijkraad Koningshaven.
Aan de wijkraad wordt door de gemeente Tilburg een bedrag
beschikbaar gesteld. Een gedeelte van dit totale bedrag wordt
aan Verrijk je Wijk toebedeeld zodat er een bijdrage geleverd
kan worden aan initiatieven voor en door de wijkbewoners
van Koningshaven. Onder Koningshaven vallen de wijken
Jeruzalem, Fatima, Broekhoven 1 en Hoogvenne.
Wat voor initiatieven kunnen er worden ingediend door wijkbewoners?
Dat kan van alles zijn, als het maar voor en door wijkbewoners van Konings
haven is. Enkele voorbeelden: startmateriaal om een hobbyclub voor ouderen
of jongeren op te zetten, een straatfeest met of zonder BBQ, een lunch gekookt
door kinderen voor ouderen, iets in het wijkcentrum opzetten voor de wijkbewoners. Elke aanvraag wordt geadministreerd en besproken.

Krijg je altijd een bijdrage van
Verrijk je Wijk?
Nee. Niet altijd wordt een aanvraag
gehonoreerd met een bijdrage.
Er worden bepaalde voorwaarden
gesteld. Dit zijn o.a. alcohol, bijdrages
voor clubtenues, containers huren om
troep op te ruimen nooit worden vergoed. Speeltoestellen voor in de wijk
ook niet, deze kun je bij de gemeente
aanvragen. Als er meerdere malen
per jaar, of elk jaar, dezelfde aanvraag
gedaan wordt voor een evenement
in straat of complex, wordt ook geen
bedrag meer toegekend.

Hoe doe je een aanvraag bij Verrijk je Wijk?
Het liefst krijgen we een aanvraag via de website wijkraad.koningshaven.eu of
de website van de gemeente Tilburg binnen. Lukt dit niet, stuur dan een mail
aan secretaris@koningshaven.eu met daarin een omschrijving waarvoor je een
bijdrage vraagt, datum van de activiteit, aantal personen en een goede
begroting met bijbehorende bedragen. Een e-mailadres en telefoonnummer is
ook belangrijk om contact op te nemen. Geen computer, dan kun je ook een
formulier invullen, die liggen bij de wijkcentra, of een briefje schrijven en dit
afgeven bij Wijkcentrum Koningshaven.

Als er een aanvraag wordt ingediend wat gebeurt er dan?

Muskuseenden
Of toch niet?
Maar exoten kunnen ook een probleem vormen. Dat is met name zo bij de
zogenaamde invasieve exoten. Ze verdringen inheemse flora en fauna, kunnen
die zelfs doen verdwijnen, en leveren vaak ook economische schade op. De
meest bekende is natuurlijk de Japanse duizendknoop. Met name aan de oevers
van het Wilhelminakanaal zie je deze invasieve soort al in grote getale groeien.
Hij verdringt de inheemse soorten volledig en kan voor enorme overlast zorgen
doordat hij bestrating omhoog drukt. Zoals stadsecoloog Mischa Cillessen in de
vorige wijkkrant al aangaf wordt deze soort daarom actief bestreden.

Heb je nog vragen stuur dan een mail naar secretaris@koningshaven.eu of laat
je vraag en gegevens achter bij Wijkcentrum Koningshaven, zodat er contact
opgenomen kan worden. Bedenk iets origineels en leuks door en voor wijkbewoners van Koningshaven en doe een aanvraag, wij nemen hem graag in
behandeling.

Cursus computergebruik en internet

Waterpest
Een invasieve exoot die we helaas
veel te veel zien in de Piushaven is de
waterpest. Oorspronkelijk afkomstig
uit Noord-Amerika. Halverwege de 19e
eeuw zorgde deze zoetwaterplant die
zeer snel groeit (woekert), voor problemen in Nederland omdat waterwegen
onbevaarbaar werden. Daar heeft hij
ook zijn naam aan te danken.

De aanvraag wordt door de Verrijk je Wijk-commissie besproken en er wordt
een bedrag voorgesteld (of niet als de aanvraag wordt afgewezen) wat daarna
in de wijkraadvergadering voorgelegd wordt. De aanvrager krijgt een mail of
brief met de hoogte van het toegekende bedrag, of een afwijzing met de reden
daarvan. Ons streven is om binnen 6 weken een bericht te sturen.
Het toegekende bedrag wordt achteraf uitbetaald na het inleveren van de
bonnen en betaalbewijzen.

Voor iedereen die graag meer vertrouwd raakt met het gebruik
van een computer en het internet verzorgen de Bibliotheek
LocHal en Wijkcentrum Koningshaven vanaf 1 november de
cursus ‘Klik & Tik’.

Marc met een boeketje Japanse duizendknoop

Een invasieve soort dus die waarschijnlijk in de Piushaven terecht is gekomen
doordat iemand enkele jaren geleden de inhoud van zijn aquarium in de Piushaven heeft geleegd. Al snel ontstonden er problemen voor de scheepvaart in
de haven. Op enig moment was er zelfs geen scheepvaart meer mogelijk.
Duikers moesten er aan te pas komen om de lange slierten waterpest te verwijderen uit de schroeven van enkele pleziervaartuigen. De plant wordt
nu onder controle gehouden door periodiek maaiboten in te zetten die de
waterpest zo goed mogelijk opruimen. Maar dat we er ooit nog van af komen
is een illusie.
Je ziet, het is niet eenduidig hoe we met exoten omgaan en er tegen aan
kijken. Het is maar net wat hij toevoegt, of niet…..

De cursus wordt gegeven bij Wijkcentrum Koningshaven aan de Kruisvaardersstraat en kan gratis worden gevolgd. Tijdens Klik & Tik leren de deelnemers
in een kleine groep en onder begeleiding van een vakkundige trainer, stap voor
stap, hoe de computer werkt. Iedereen kan op eigen tempo de cursus door
lopen. Internet is onmisbaar geworden in het dagelijks leven. Overal is een
computer bij nodig, of het nu gaat om het regelen van bankzaken, het boeken
van een reis, het zoeken naar een baan of het vinden van informatie bij de
woningbouwvereniging, gemeente en overheid.
Daarom leren de deelnemers aan de cursus ‘Klik & Tik’ onder meer hoe ze
een email kunnen versturen, hoe bestanden kunnen worden opgeslagen op de
computer en ze leren hoe ze kunnen zoeken naar informatie op internet en hoe
ze formulieren kunnen aanvragen en invullen
De cursus ‘Klik & Tik’ begint op vrijdag 1 november van 9.00 tot 11.00 uur.
Aanmelden kan bij Wijkcentrum Koningshaven of bij de Bibliotheek LocHal /
Otto Janssen via telefoonnr. 013-5470858.

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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