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Wijkkrant Koningshaven

Koningshaven Garage-sale?

Ook adverteren in
deze wijkkrant?

Stuur dan een 
mailtje naar:

niels@koningshaven.eu

De Wijkkrant wordt gemaakt door:

De mensen achter de Wijkkrant2

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 
30 april. De deadline voor kopij en advertenties is op 31 maart .

Op onze website wijkkrant.koningshaven.eu is meer informatie over de 
Wijkkrant te vinden. Ook kunnen eerdere edities daar bekeken worden.

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

Elk jaar wordt er al een garage-sale georganiseerd in de Mech-
tildisstraat, Leenherenstaat, Groenstraat en Phoenixplaats. 
Het idee is nu ontstaan om dit een keer in het hele Koningshavengebied te 
doen. Patricia Quispel, organisator van de garage-sale in bovengenoemde 
straten is benieuwd of er veel buurtbewoners zijn die dat een goed idee vinden, 
of beter nog, die haar willen helpen om dit te gaan organiseren.

Heb je interesse?
Stuur dan eens een mailtje naar Patriciaquispel@gmail.com

Wie zijn de drijvende, fotograferende en schrijvende krachten 
achter deze wijkkrant? Dit keer gaan we in Jeruzalem op de 
koffie bij onze verhalen vertellende woordkunstenaar Erik 
Bienefelt.
De eerste keer dat ik een artikel van Erik las kan ik me goed herinneren. 
De dialoog in mijn hoofd ging als volgt: Ah interessant; uitleg over de 
herkomst van een straatnaam…. oh echt?... bizar!..... wie heeft dit geschreven?
....Ach Erik!! Hoe krijgt ‘ie het verzonnen?
Dat is meteen de vraag die onze collega Marc aan Erik stelt.

van de Braak & Maas
fysiotherapie

Specialismen:
Fysiotherapie Manuele therapie

Dry needlingKinderfysiotherapie Etalagebenen

Geriatrie fysiotherapie 

Medical taping

COPD

Taping tegen hooikoorts Revalidatie na een operatie of een beroerte

Geen verwijzing van huisarts nodig

Contracten met alle verzekeringsmaatschappijen

Valt onder de aanvullende verzekering

Aangesloten bij Claudicationet en Parkinsonnet

Prinsenhoeven 36, in Gezondheidscentrum Piushaven telefoon: 013 5420685

info@vdbraakenmaas.nlwww.vdbraakenmaas.nl

Tekst: Carla Segers Fotografie: Hans van Dongen

Eric Bienefelt

Fantasie
Hoe dan? Waar haal je de fantasie en inspiratie vandaan voor je verhalen? 
Erik begint te lachen; ‘Die fantasie zit er gewoon in. Op school moest ik 
regelmatig voor straf een opstel schrijven. Dat had ik zo klaar, het was een 
en al slap geouwehoer. Als ik tijdens voetbal weer eens reserve was, schreef ik 
paginalange zeververhalen, met als slotzin: ‘p.s. we verloren met 19-0’. Ik vind 
het gewoon leuk om teksten te verzinnen. Dwangrijm levert de mooiste teksten 
op. Bijvoorbeeld; ‘T tocht onder de deur deur’ of ‘Mieren zijn mijn favoriete 
dieren’. Daar heb ik trouwens een liedtekst van gemaakt’.

Ay Ay Eddy
Liedtekst? Heb ik hier nu te maken met een groots chansonnier? Vertel Erik! 
‘Nee, ik had een aantal teksten geschreven en mijn beste maat zong die. 
Door zijn opschepperij werden we plots geboekt als  band bij de lokale voetbal-
club en stonden we met onze band Ay Ay Eddy in de kantine op te treden. 
We namen onszelf vooral niet serieus en zongen vol overgave teksten vol onzin. 
De grootste lol hadden we en we vroegen ons echt af of de mensen dit zouden 
pikken’. En deden ze dat? ‘Niet allemaal’ vertelt Erik met een glimlach ‘Maar het 
was gewoon leuk’. 

Biografie
Zijn er op dit moment nog projecten waar je je creativiteit in kwijt kan? 
‘Hans (onze fotograaf) en ik zijn al een tijd bezig met een boekje waarin 13 
van mijn columns en gedichten gepubliceerd worden. Hans zorgt voor de bijbe-
horende foto’s. Nu nog de laatste puntjes op de i en het kan naar de drukker’. 

Dan de laatste vraag: Wie van onze collega’s wil je de volgende keer in deze 
rubriek zien en welke vraag ga je stellen? ‘Het wordt tijd dat jij zelf eens in 
beeld komt, Carla! Wat hebben alle geïnterviewde redactieleden met elkaar 
gemeen?’

• Jos de Beer

• Erik Bienefelt

• Niels van der Burgt

• Katrien van Burken

• Agnes Cools

• Hans van Dongen

• Toon van Gisbergen

• Anne-Marie van der Gouw

• Eelke Guldenaar

• Luc Houet

• José de Jonge

• Toon van Kaam

• Beewee Nederkoorn

• Freddie de Roeck

• Isabelle Savelkoul

• Manuela Scholten

• Carla Segers

• Marc Storms

• Fred Verhagen

• Janske Verhulst
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Maandag:
Di t/m Do:
Vrijdag:

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

Zaterdag:
Zondag:

15:00 - 02:00 uur
14:00 - 24:00 uur
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Stikstofuitstoot
Over stikstofuitstoot door boeren sprak men in de beginjaren van de 20e eeuw 
nog niet. Niet dat ik gehoord heb in elk geval. Landbouw en veeteelt gebeurde 
in die tijd natuurlijk nog niet op zo’n grote schaal als tegenwoordig. Toch zat 
daar ongeveer honderd jaar geleden wel beweging en groei in. De machines 
die men gebruikte om het land en haar gewassen te bewerken werden snel 
geavanceerder. 

Steampunk
In de hoek van de Groenstraat met de Broekhovenseweg bouwde Manille 
Bogaerts in 1911 een fabriek die landbouwmachines maakte. Prachtige machi-
nes met hendels, spaakwielen, walsen, persen, kettingen, en meer van dat 
spul. Machines die doen denken aan stoomlocomotieven, en vandaag de dag 
moeiteloos meekunnen in de steampunk hype.

De knipper en plakker van de krant
De oplettende lezer heeft het misschien wel gezien. ‘Onze’ wijkkrant gaat 
de 25e jaargang in. Reden om eens een medewerker van het eerste uur te 
interviewen. We spreken Jack Janssens (62).

Tekst: José de JongeTekst & foto: Luc Houet Fotografie: Freddie de RoeckIllustratie: Toon van Gisbergen

De Boagaerts fabriek op de hoek van de Groenstraat met de Broekhovenseweg

Anno 2020

Jack Janssens

Uitbreiding 
De fabriek groeide in de beginjaren hard. Na een paar jaar besloeg het terrein 
van Tilburgsche Landbouwmachinefabriek Manille Bogaerts een fors deel van 
de wijk. Architect Ide Bloem, ook bekend van het ontwerp van Café Havenzicht 
(Burgemeester Jansen), ontwierp extra magazijnruimte aan de Groenstraat en 
ook het kantoor dat je op de tekening van Toon ziet.

Het eind
Was het heftige concurrentie? Had elke boer een functionerende machine? 
Wilde Bogaerts iets anders gaan doen? Of was er toch misschien stikstof in het 
spel? In 1926 ging de fabriek failliet. Na een paar jaar leegstand vestigde zich 
in het gebouw een kinderwagenfabrikant. Maar daarover vertel ik nu niet. Dat 
verhaal heb ik al eens beschreven in een eerdere editie van deze krant.

De Kubus
Die vertelt ons meteen dat hij geen medewerker van het eerste uur is. 
“Nee, de wijkkrant bestond al een tijd toen ik erbij kwam. Ik ben begonnen 
als vrijwilliger bij wijkgebouw ‘De Kubus’ in de Fatimastraat toen ik in Fatima 
kwam wonen. Dat was in 1985. Ik verrichtte daar hand- en spandiensten. De 
wijkkrant is in 1995 opgericht. Ik ben later pas mee gaan helpen de krant op 
te maken. Dat was een zwart-witblaadje met informatie over activiteiten in de 
verschillende wijkcentra. We interviewden geen mensen uit de wijk, zoals jullie 
nu. Het was allemaal knip- en plakwerk en moest in één avond klaar en dan 
naar de drukker. Was altijd leuk om te doen. We waren met z’n vijven toen. 
In 2008 zijn we digitaal gegaan.”

De Spil
Toen ‘De Kubus’ ophield te bestaan (in 2010, de gemeente moest bezuinigen, 
red.) verhuisde Wijkkrant Koningshaven naar buurtcentrum ‘De Spil’ in de 
Heikestraat en Jack verhuisde mee. 
Jack: “Ik was niet zo van het digitale. Heb het nog wel een tijdje gedaan toen, 
maar na mijn hartoperatie, nu 7 jaar geleden, ben ik ermee gestopt. Ik doe 
nu geen vrijwilligerswerk meer. Ik ben blij dat ik nog terug kon gaan naar mijn 
werk. Daar gaat een groot deel van mijn energie in zitten.”

Buschauffeur
Jack is al dertig jaar buschauffeur bij Arriva. Interessant. Ik vraag hem of hij in 
de loop der jaren een verandering heeft gemerkt in het gedrag van passagiers. 
“Ja, toch wel. Het lijkt of mensen onverschilliger worden. Respectloos ook naar 
de chauffeur. Kijken je niet aan als ze de bus in stappen, zeggen ook geen 
gedag. Natuurlijk geldt dit lang niet voor iedereen, maar het is wel meer dan 
vroeger. En gedag zeggen als ze uitstappen, of even de hand opsteken, nee, 
bijna niemand.” Toch vindt Jack zijn werk nog steeds leuk en is hij blij dat hij 
na zijn operatie toch weer terug kon naar zijn werk. 

Arriva wordt Fabriekskwartier
Hij vertelt trouwens dat hij over een tijdje niet meer naar zijn werk kan lopen. 
“De stalling van Arriva gaat weg in de Fatimastraat. De werkplaats blijft wel. 
We moeten plaats maken voor het Fabriekskwartier, duurzame woningbouw. 
De stalling gaat naar de Insulindestraat. Moet ik wel wat verder.”

Nee nee sticker
Tenslotte vertelt hij nog dat hij de wijkkrant niet in de bus krijgt. “Ik heb zo’n 
‘nee nee sticker’ op de deur. Je moet toch aan het milieu denken, vind ik. 
Ik lees de wijkkrant digitaal.” Heel goed. En bijzonder voor iemand die moeite 
had met de digitale opmaak van de wijkkrant. “Ja, je moet toch met je tijd 
meegaan”, besluit Jack. 



4 I never talked to Bob Dylan
Tekst: Anne-Marie van der Gouw Fotografie: Hans van Dongen

Gullie het ‘m er ingegooid!
Tekst: Marc Storms

Maar wél met Jacques Mees!
“Sorry, ik ben nog niet helemaal wakker.” Jacques laat me binnen voor ons 
gesprek. “Had een te gekke klus gisteravond en het is uiteindelijk 5 uur 
geworden. Lust je oploskoffie?”

Snaarinstrumenten aan de muur, omhangen met kerstverlichting. Uit de 
speakers klinkt Bob Dylan. Hoewel, het kan ook zomaar Jacques zelf zijn. 
Zijn recent compleet gerenoveerde Gibson J45 is het middelpunt van de 
woonkamer. “Een drama: ik viel er in november bovenop. 15 Scheuren in het 
hout. Maar hij klinkt nu misschien nog wel beter dan ooit.”

Jacques Mees

Americana
Jacques Mees (60), al sinds zijn elfde Dylan-fan, is wereldwijd bekend als een 
van de beste Bob Dylan Tribute-artiesten. Met zijn geleefde stemgeluid, dat 
verdacht veel lijkt op dat van de meester zelf, en zijn gitaar trekt hij publiek 
van Rio de Janeiro tot Berlijn, maar vooral ook daar waar zijn hart ligt: in het 
Texas van de americana: blues, folk en country. “Ik heb er in 1997 zelfs mogen 
spelen op de wake van americana-legende Townes Van Zandt. Een grote eer.”

Eerste gitaar
“Is muziek je met de paplepel ingegeven?” “Absoluut niet,” reageert Jacques 
resoluut. Hij vertelt over het gezin waarin hij opgroeide, en hoe hij, als jongste 
van vier, getuige was van het verdriet van zijn ouders toen zijn vader van 51 
halfzijdig verlamd en afatisch uit een medische ingreep kwam. 
“Volgens mijn ouders zou muziek me alleen maar het café injagen.” 
Jacques lacht: “Maar hoe strenger je iets verbiedt…” Dus spaarde hij zelf 
voor een gitaar en leerde zichzelf spelen. “Gelukkig hadden de meeste oude 
nummers van Dylan maar drie akkoorden.”

Plannen
In 2016 bracht Jacques de cd All Americana uit. Zijn veertiende. Afgelopen 
zomer trok hij zich terug in een woonwagen in Friesland om te werken aan 
nummers voor een nieuw album met eigen werk. “Komend jaar duik ik de 
studio in.” “En dan weer toeren?” vraag ik. “Geen plannen.” Hij steekt een 
sjekkie op. “Ik richt me tegenwoordig vooral op huiskamerconcerten, al dan 
niet in duo met zanger/gitarist Toine Waterreus. Fijn om mooie dingen te 
doen voor luisterende mensen. Maar,” garandeert hij met een grijns, 
“ook als muzikaal behang doe ik het prima.”

Kippenvel 
“Wat is je eigen favoriete nummer?” wil ik weten. Jacques hoeft niet na te 
denken en antwoordt: “Sneaked out of Heaven’s Door. Ik zal het je laten 
horen.” Kippenvel als ik luister naar hoe hij de moeizame relatie met zijn vader 
bezingt. Jacques: “Ik heb nooit kunnen rouwen, omdat ik bij leven al afscheid 
van hem had genomen. Hij is 89 geworden. Op aanraden van een vriendin 
bezocht ik een medium. Heb daar zelf niks mee, maar na thuiskomst had ik 
wel binnen vijf minuten dit lied af.”

Dylan
Tot slot de vraag of hij ooit met Dylan gesproken heeft. “Nee, laat die man 
toch lekker met rust. Maar ik sprak deze week nog wel met mijn zoon van 27 
in Amerika. Die heet Dylan. Toevallig.”

We schrijven oktober 1990. Rond 04.00 ‘s nachts lopen de 3 
vrienden Ron, Fred en Bas na een feestje op de sociëteit van 
studentenvereniging Plato, toen nog gevestigd in het Casino 
aan de St. Josephstraat, langs de Piushaven terug naar hun 
studentenkamers. 
Nu zouden we misschien zeggen “aan het einde van het vaarseizoen”. 
Maar van vaarseizoen was toen nog geen sprake. Het was een oude desolate 
industriehaven die amper nog gebruikt werd. Geen terrassen geen restaurants. 
De haven was nauwelijks verlicht. Alleen voor het appartementencomplex op 
de Hopliedenkade brandden straatlantaarns.

Wat nu?
De 3 studenten hadden ‘m goed geraakt en waren behoorlijk uitbundig op 
weg naar huis. Ter hoogte van waar nu restaurant Boot 013 ligt, begonnen de 
jongens een beetje te zooien: ze trokken en duwden wat aan en tegen elkaar 
en dreigden elkaar het water van de Piushaven in te gooien. Niet veel later 
kreeg de veel grotere Ron de wat kleiner uitgevallen Fred te pakken en ter 
hoogte van RAK gooide hij Fred daadwerkelijk het nog relatief warme water 
in. De 2 op de kade bescheurden het van het lachen. Maar dat zou snel ver-
anderen. Fred kwam namelijk niet meer boven….. “Shit, waar is die kerel nou” 
zei Bas tegen Ron. “Ik zie ‘m ook niet” zei Ron. Enkele minuten verstreken en 
voorzichtig aan raakten de mannen in paniek. Mobieltjes hadden we nog niet. 
Wat nu?

Betrapt
Aan de overkant, op een balkon van een van de appartementen aan de 
Hopliedenkade, zwaaide een deur open en kwam een oudere dame het balkon 
op. Ze riep naar beneden: “Ik heb het wel gezien; Gullie het ‘m er in gegooid”.  
“Ja, ja, dat klopt mevrouw, maar daar gaat het nu niet om” riep Bas terug. 
“Kunt u de politie bellen, hij komt niet meer boven”. De vrouw belde de hulp-
diensten en slechts enkele minuten later waren politie en brandweer ter plaat-
se. Met lampen werd met man en macht naar Fred gezocht. Maar geen spoor 
van de drenkeling. Er werden 2 duikers ingezet. En ook het dreggen leverde 
niets op. Een drama tekende zich af.

Ondertussen
Maar toch niet. Want Fred, niet op zijn achterhoofd gevallen, had terwijl hij 
kopje onderging een idee gekregen. Hij was met kleren aan onder water naar 
de overkant gezwommen en daar in zijn natte plunje de kant op geklauterd. 
Stomtoevallig kwam daar, net uit het zicht van Ron en Bas, een taxi aanrijden 
die hem wel even thuis wou brengen. Terwijl Ron, Bas en hulpdiensten tot 
06.00 uur ‘s ochtends tevergeefs naar hem hadden gezocht, lag Fred inmiddels 
al lekker warm op zijn kamer in zijn bedje. 

Een medewerker op een taxicentrale had het radioverkeer tussen de hulpdien-
sten opgevangen en de politie gemeld dat er eerder die nacht een kletsnat 
persoon van de Piushaven naar de Varkensmarkt was gebracht. Dat moest Fred 
zijn. Eenmaal thuis vloog Ron de breed grijnzende Fred om de nek. Eind goed 
al goed. En een prachtig waargebeurd verhaal waarbij enige gelijkenis met 
bestaande personen niet op louter toeval berust…...

Hoevenseweg 2  Tilburg              www.villapastorie.nl 

bijzonder overnachten lekker eten klein vergaderen laten verrassen



Beewee: fi etspad
Tekst: Beewee Nederkoorn Fotografi e: Freddie de Roeck

5 sept - Reünie Fatima 1950-1970 5
Tekst: José de Jonge

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

Een klein half jaar geleden werd het idee geboren en inmiddels 
zijn de voorbereidingen voor de reünie van oud-leerlingen van 
de Heilig Hartschool (jongens) en de O.L.V. Fatima (meisjes) 
aan de Wethouderslaan, in de volksmond ook wel bekend als de 
Fatimaschool, in volle gang. 
Mathieu Mertens, Ad Schraven, Jan Engel en al die mensen die in de verschil-
lende werkgroepen zitten, zijn er druk mee. Er zijn al rond de 300 aanmel-
dingen binnen. De capaciteit van het wijkcentrum kent een maximum en dus 
mensen: als je je nog niet hebt aangemeld, wacht niet te lang. Het kan maar 
zo zijn dat er een stop komt. 

Dat het Leijpark een heel mooi stukje Tilburg is, weten we allemaal natuur-
lijk allang. Maar fotograaf Freddie de Roeck maakt het met de prachtige foto 
hierboven nog eens extra duidelijk. Freddie lijkt een beetje met belichting en 
kleur te hebben gespeeld, waardoor de foto een wonderlijke, sprookjesachtige 
uitstraling heeft gekregen. De indrukwekkende wolkenlucht boven het park 
doet de rest.

Ten zuidoosten van het Leijpark, niet ver van de A58, verrees een jaar of vier 
geleden De Leyhoeve, het appartementencomplex voor 55-plussers dat lof 
verdient vanwege de frisse manier waarop men er naar streeft om de bewoners 
zorgeloos oud te laten worden. Toch heeft het complex naar mijn idee twee 
minpunten. Misschien vind ik wel dat er meer minpunten zijn, maar ik ben een 
beetje voorzichtig – over een paar jaar hoor ik zelf ook tot de doelgroep... 
Het eerste minpunt vind ik de offi ciële naam van het complex: Woonlandschap 
De Leyhoeve. 

Woonlandschap? “Moeder heeft haar intrek genomen in Woonlandschap 
De Leyhoeve…” Dat klinkt toch alsof moeder het tijdelijke met het eeuwige 
verwisseld heeft? Toegegeven: zorgzone zou niet veel beter zijn, seniorengetto 
of Henk-Krolkwartier laat ook veel te wensen over, maar woonlandschap? 

Over het tweede minpunt kun je je met veel meer reden druk maken: 
De Leyhoeve is per fi ets nauwelijks te bereiken. Honderdvijftig bewoners van 
het complex vonden dat ook behoorlijk vervelend, en vroegen daarom in een 
petitie om een fi etspad dat van de Wethouder Baggermanlaan rechtstreeks 
door het Leijpark naar hun woonlandschap voert. Goed idee, zou je denken. 
Wordt het Elisabeth-ziekenhuis vast ook beter per fi ets bereikbaar, en hoe meer 
mensen de fi ets pakken, hoe minder stikstof en CO2, toch? 

Maar met het aanleggen van een fi etspad door het Leijpark bemoeien zich 
meer mensen dan je in eerste instantie zou denken. Er zijn mensen die vinden 
dat je niet zomaar van alles kunt veranderen in een parkontwerp dat een eeuw 
geleden werd gemaakt door de beroemde Haarlemse tuinarchitect Leonard 
Springer. Er zijn mensen die vrezen dat de vleermuizen in het Leijpark ’s nachts 
last zullen hebben van de verlichting langs het fi etspad. Er zijn mensen die vin-
den dat eerst onderzocht moet worden of het fi etspad misschien zal leiden tot 
veel meer fi etsverkeer in het hele park, en dus ook op de wandelpaden. Er zijn 
mensen die vinden dat een fi etspad door het Leijpark oké is zolang het maar 
verboden is voor brommers en scooters. 

Hoe meer mensen iets vinden, hoe meer er overlegd moet worden, hoe langer 
het duurt voor er een beslissing kan worden genomen. Het is dus nog maar de 
vraag of, en zo ja wanneer, de Leyhoevigen zonder enorme omweg per fi ets 
van en naar hun woonlandschap zullen kunnen reizen. Maar wat mij betreft 
komt dat fi etspad er morgen al. Misschien niet ideaal voor de natuur in het 
park, uiteindelijk wel beter voor de natuur in het algemeen.

En Leonard Springer? Die zal – het is op de foto van Freddie de Roeck immers 
duidelijk te zien – weten dat achter de wolken altijd de zon schijnt. 
Zeker in zijn Leijpark.

Het Leij park

Update 
Wat we mogen melden: Er komen 
optredens van John Desmares, 
The Stews en Maydoon. Allemaal 
bekenden voor Fatimezen. Er zijn 
tot nu toe aanmeldingen binnen uit 
25 straten, het grootste aantal 
aanmeldingen van mensen uit 1 gezin 
is 10! Een bijzondere aanmelding is 
die van zuster Jacinta. Zuster Jacinta 
Snik is als juffrouw begonnen aan de 
Fatimaschool toen deze opgericht 

Foto uit collectie Ad Schraven

werd. Ze is 92 jaar, woont in een verzorgingshuis in Grubbenvorst en komt heel 
graag naar de reünie. En het ziet ernaar uit dat ook een van de toenmalige 
fraters komt.  Er zal een digitale foto-expositie zijn die nog tot een week na de 
reünie in het wijkcentrum te bekijken zal zijn. Ook zal er tijdens de reünie een 
fotograaf aanwezig zijn.

Aanmelden
Kan op: www.koningshaven.eu en dan klikken op het logo ‘reünie Fatima 
1950-1970’ Hier vind je ook alle informatie over de reünie. Ook is er de 
facebookpagina ‘Fatima 1950-1970’. 

En voor degenen die geen internet hebben, ligt er een inschrijfformulier bij de 
receptie van Wijkcentrum Koningshaven, Kruisvaardersstraat 32C. 

Tel: 013 762 06 20
www.kinderstadtilburg.nl/pantarhei



Keltische Dans6
Tekst: Janske Verhulst Fotografi e: Hans van Dongen

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

Inname goederen    Havendijk 20

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

Koopavond en Repair Café

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

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

T  013 54 39 222
E  info@poubelle.nl

www.lapoubelle.nl

Gratis ophaalservice

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

Elke editie van de wijkkrant doe ik mee aan een activiteit in 
het Wijkcentrum Koningshaven. Deze keer durfde ik me te 
wagen aan de Keltische dans. 
Kirsten geeft elke woensdagavond om half acht les in Ierse dans. Ze hield altijd 
al van dansen. Maar toen ze Riverdance zag op televisie, een pauze-act tijdens 
het Eurovisiesongfestival, was ze verkocht. Ze heeft zelf veel cursussen en 
lessen gevolgd. Ze deed aan wedstrijden mee en nu kan ze zelf ook de 
kneepjes van het vak aan anderen leren.  

Ierse dans
Kirsten danst dus de Ierse dans. Niet te verwarren met de Schotse dans, waar 
ze met zwaarden en quilten dansen. Bij de Ierse dans worden de armen stijf 
tegen het lichaam gehouden. Het bovenlichaam doet eigenlijk niet mee. 
Waarom dit is in de Ierse traditie weet niemand. Er worden wel verhalen over 
verteld, maar over het waarheidsgehalte is geen zekerheid. 
Als je het op tv of op een podium ziet, lijkt het misschien heel makkelijk, 
maar zoals bij de meeste dansstijlen zit er veel meer achter. 

Keltische dans in Wij kcentrum Koningshaven

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 overblijf-
krachten 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)

Shoes
Zo zijn er verschillende soorten schoenen: soft shoes en hard shoes. 
De hard shoes lijken meer op tapschoenen. Er zijn drie verschillende muziek-
soorten waar je tijdens de Ierse dans op beweegt en ze hebben allemaal een 
ander ritme. De gelijkmatige muziek van de Reel, de minder gelijkmatige Jing 
en de Hornpipe. Deze laatste soort wordt alleen gedanst met hard shoes. 
Normaal danst Kirsten met de cursisten op de hard shoes.
Dan dansen ze beneden in de kapel. Vandaag zitten ze in een zaaltje boven. 
Dan kan dat niet vanwege het lawaai.

Ceili 
“een twee drie kick, een twee drie kick!”  En die kick is dan vaak het onderbeen 
dat met een onmogelijke hoek naar binnen of achteren zwaait. Dat laatste kan 
ik natuurlijk niet. Maar dan nog is het bijzonder vermoeiend. Je bent eigenlijk 
de hele tijd aan het springen.  En dat continue op je tenen. Althans, dat is 
de bedoeling. Ik doe mee aan een Ceili dance. Dat is een populaire vorm 
van volksdansen in Ierland. Voor mij is het van belang dat ik op tijd draai, 
oversteek of naar links of rechts beweeg. Anders zouden we botsen. 

Strakke regels
Van oudsher was het een dans voor bruiloften en andere feesten. Het ging 
toen meer om het plezier. “Dat is allemaal door geëvalueerd” zegt Kristen.
Alle dansen zijn heel strak aan regels verbonden. Ook van alle andere dansen 
is de choreografi e bepaald.  

Gek op Ierland
Deze groep doet ook weleens mee aan wedstrijden, shows, presentaties. 
Er zitten vijf vrouwen in de groep waarvan er vandaag drie zijn. 

Josee is 39 en heeft altijd aan stijldansen gedaan. Ze moest ermee stoppen 
omdat haar partner uitviel. En die heb je hier niet bij nodig. 
Malin is 34 en gek op Ierland en de Ierse muziek. Ze hoeft die wedstrijden niet 
perse te doen. Maar de presentaties vindt ze wel weer leuk. 
Katie komt uit Amerika en heeft een Ierse moeder. Sinds haar vijfde is ze 
bekend met de dans en de cultuur. Zo beleeft ze een beetje haar ‘roots’.

Interesse?
Als je interesse hebt kun je informeren bij Wijkcentrum Koningshaven.  
De kosten zijn 20 euro per maand. En mannen zijn ook welkom hoor!



Et Hèùs dèr Duuzend Liekeure
Tekst: Jos de Beer Illustratie: Toon van Gisbergen

Et Hèùs Dèr Duuzend Liekeure

HEIKESTRAAT 64  |  TILBURG  |  013 - 536 00 23

Dichtenbij de draaibrug oover de Piushaove, die de 
Hoevensewèg verbindt meej wè naaw Prinsenhoeve hiet, 
laag òn de kaant van de Prinsenhoeve en kafeej: 
Et Hèùs Dèr Duuzend Liekeure. 
Dieje naom is en verwèèzing nòr de nie te tèlle flèsse liekeur die de 
kastelèèn toendertèèd den Bèls ha ötgesmòkkeld. Frappeerend waar de 
kollesaole gifgruune neejonreklaome opt dak vant kafeej. 

Kroegbaos van Et Hèùs Dèr Duuzend Likeure waar Kees van Nuuw Aame-
rongen. Kees stond meer bekènd onder zenen bijnaom Kees den Reijer. 
Diejen bijnaom hattie opgelôopen omdèttie den aorege gewonte had om 
daogeleks op zen pèèrd dur de wèèk te gòn draove. Hij sjeesden dan dur de 
Sint Joozefstraot de Ringbaon op tòt den Ènschòtsestraot èn gieng dan oover 
et rèùterpad wir trug nòr hèùs. Et rèùterpad waar en schaans tusse de tweej 
rijbaone van de Ringbaon.

Om zen kafeej wè meer kasjèt te geeve hòlde Kees nò de Twidde Wèèreldològ 
Tilburgse kunstenèèrs èn aandere kreeatievelingen in hèùs. Op die menier 
ontpoptenet kaffeej zenèège tòt en kunstzinnege kweekplòts. De zaoke gienge 
goed èn de kroeg krêeg de stènding van hootèl-kafeej-rèsteraant. 

Èn enen bijnaom: Raldaldal. De kunstenèèrs risselden alderhaande 
tetôonstèllingen, èkspoozieties èn aandere beezegheeje. Al deeze dinger 
wiere dur de kraant hêel sirrejeus genoome. Zôodaaneg zèlfs dèsse van 
zen èège reesènsènten der op aaf stuurde. Wèèreldberoemd in Tilburg èn 
omstreeke waare de kunstmaniefèstaosies: De Klad in de Pèrs. Braabantse 
zjoernalisten ekspoozeerden dan hullie têekeningen èn schilderwèèreken èn 
de kunstenèèrs reesènseerden die kunstwèèreke. De zjoernaliste as palèttisten 
èn de kunstenèèrs as reesènsènte zôogezeej.

Dan hadden ok nòg de spòrtbèttels tussen de ridders van de pèn teege die 
vant pènsêel: De Klad teegen de Pèrs. Mistal waare dè voetbalbèttels opt 
spòrtkomplèks vant AaBee febriek. De wèthaawer van Kultuur, Piet van Ierlant, 
fungeerde dan as flèùtist. De kunstenèèrs van de Duuzend Liekeure 
òrganiezeerden ok ieder jaor begien deesèmber de Sinterklaoskunst-
klòttermèrt. Meej veul suuksès.

Ooveral waor dègge kunstenèèrs ziet, ziede ok vraawe. Die liepen nie allêeneg 
mar schôon te zèèn, nèè die hannet daor vural druk meej stilzitte. Et waare 
moodèlle die dur de kunstenèèrs waare verzuukt. Soomers moeste ze veultij in 
der blôote naakie gòn stilzitte. Gewoone Tilburgers wiesse wèl wanneer dè was 
èn hadde dan toepertoe ènen ongelêûveleken dòrst. Et waar bekaanst iedere 
dag fist daor, mar somwèèle mòktezeder ok wèl en flòdderiedòssie van. 

Dè kan ok nie aanders meej duuzend vattersgerêedstònde flèsse liekeur 
vur oewe snuffert. Geduurende êen van die fiste kuukelde en moodèl 
aboepertaant et kenaol in, waornao de heere zo lang gienge stòn bakkelaaje 
oover wie et mèdje et irst mocht gòn rèdde, dèsse bekaanst waar verzoope. 
Aachteraaf bekeeke waar dees den ònzèt vant ènde van Raldaldal.

Èn dan ist ènd van de jaore sisteg. Kees den Reijer klaovert op zen pèèrd, 
roetst meej en ròtgang nòr de Sint Joozefstraot, slao lingsaaf de Ringbaon 
Ost op èn galòppèèrt bèt rèùterpad rèèchttoevord de Ringbaon Noord op om 
daor meej de noorderzon te vertrèkke. Vanaaf diejen dag stont hootèl-kaffeej-
rèsteraant klinkklaor leeg. Et Hèùs Dèr Duuzend Liekeure is in 1972 geslopt.

Stadsfotograaf Tilburg 2020 7

Trots! Dat zijn we hier bij de redactie van Wijkkrant 
Konings haven. Onze Hans is op 20 december 2019 verkozen 
tot Stadsfotograaf van Tilburg. Eens even vragen wat dat 
betekent en wat hij er zelf van vindt.
Sinds eind 2017 gaat Citymarketing Tilburg jaarlijks op zoek naar een Stadsfo-
tograaf. Zij roepen ‘gedreven Instagrammers, amateurfotografen én fotoprofes-
sionals uit Tilburg op om hun creativiteit de vrije loop te laten rond het thema 
transitie.’ Hans had al eerder van de wedstrijd gehoord maar niet eerder mee-
gedaan. Dit keer waagde hij de gok en met de overwinning als resultaat! Hans: 
‘Als er iets in transitie is, dan is het wel Tilburg en haar Spoorzone’. 

Tekst: Carla Segers Fotografie: Hans van Dongen

Op de foto die Hans ingestuurd heeft voor de wedstrijd zie je de LocHal met op de 
voorgrond de fonteinen van het Burgemeester Stekelenburgplein. De hijskraan staat voor 
bouw en ontwikkeling, het water en de wolken voor beweging.

Chauvinist
Ik ken Hans als een nuchtere man die niet zo gauw onder de indruk is. 
Wat vindt hij van zijn nieuwe titel? ‘Ik had echt niet verwacht dat ik zou win-
nen. Er waren 13 foto’s genomineerd en daar zaten echt mooie bij. Ik wilde 
zelfs bijna weggaan voordat de prijsuitreiking was. Dit is wel hartstikke leuk 
en het betekent meer dan ik vooraf had gedacht. Toch mooi dat mijn werk zo 
gewaardeerd wordt. Tilburg is echt mijn stad. Ik ben er geboren en getogen. 
De stad is zo in ontwikkeling en er is elk weekend genoeg te doen. Leuk dat ik 
op deze manier mijn steentje mag bijdragen aan het presenteren van de stad. 
Eigenlijk ben ik best een beetje chauvinistisch’ zegt Hans. 

Stadsfoto’s
Nu hij verkozen is tot Stadsfotograaf mag hij foto’s aanleveren die Ticket to 
Tilburg gaat gebruiken in hun marketinglijn. ‘Ik heb echt zin in de opdrachten 
die ik ga krijgen. Elke maand lever ik een stadsfoto die past bij een door hen 
gekozen onderwerp. Bijvoorbeeld sport of cultuur. Ik mag dan zelf bedenken 
welke foto ik bij dat onderwerp vind passen’. Hoe ga jij te werk? Hoe is bijvoor-
beeld de winnende foto tot stand gekomen? ‘Ik ben geen fotograaf die gepo-
seerde foto’s maakt. Ik ben meer iemand die al wandelend om zich heen kijkt. 
Zie ik iets wat ik interessant vind dan maak ik er een foto van. Zo ook met de 
winnende foto’.

Hans, namens alle collega’s van de wijkkrant van harte gefeliciteerd met deze 
prachtige titel! Draag hem met trots.
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Voor:
• Nieuwe gebitsprotheses (eventueel op implantaten)
• Reparaties en andere prothetische voorzieningen

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

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

Problemen met uw kunstgebit of toe 
aan een nieuwe?

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

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

Jules Baak 
Gediplomeerd en ISO 9001 gecertifi ceerd tandprotheticus

Op alle vlakken blijven dansen

De Zonnebloem zoekt vrijwilligers

8
Tekst: Katrien van Burken

Justin Vliegenthart (foto uit privécollectie Justin)

‘Op alle vlakken blijven dansen’. Net als een konijn uit een hoed 
schudt Justin Vliegenthart zomaar even een paar mooie quotes 
uit zijn mouw. Justin is de directeur van OBS Panta Rhei maar 
tevens professioneel goochelaar/illusionist en niet te vergeten 
vader en echtgenoot. En nog veel meer.
Ja, Justin heeft een druk bestaan. Het lijkt wel of er in zijn dagen méér dan 
vierentwintig uur zitten. “Je moet keuzes maken en prioriteiten stellen”, zegt 
hij. Justin begon al jong met goochelen, geraakt door de alom bekende old-
school goocheldoos van Hans Kazan (wie had hem niet?) werd hij in zijn late 
tienerjaren voor het eerst geboekt. Vanuit het collectief ‘Dutch Magic’ wordt hij 
zeer regelmatig gevraagd voor grote evenementen. 

Zijn acts bestaan onder andere uit table magic, het ‘aan tafel verwonderen’, 
podiumacts à la mindf*ck, maar ook is Justin te zien als balloonartist en geeft 
hij workshops aan bedrijven en shows speciaal voor kinderen. Justin geniet van 
de verwondering bij jong en oud. In speciale shows die hij in de Efteling geeft 
wordt hij niet voor niks ‘Justin de Verwonderaar’ genoemd. Justin lacht. 
Hij houdt van de verbinding die hij maakt met mensen. “Ik gebruik trucs als 
voertuig om met mensen in contact te komen en voeg er een vleugje humor 
aan toe”. Dit werkt! Niet voor niets won hij meerdere (inter)nationale prijzen. 

Hobby
Als je het zo leest zou je je af kunnen vragen waar Justin de tijd vandaan haalt 
om ook nog directeur van OBS Panta Rhei te zijn, een niet geheel onbelangrijke 
baan zeg maar! Met zijn hart voor onderwijs ziet hij zijn goochelcarrière nog 
steeds echt alleen als hobby. Fulltime goochelaar zou hij met zijn talent 
makkelijk kunnen zijn maar Justin verkiest zijn gezin en het onderwijs boven 
de roem en de shows. Dat leidt er zo nu en dan toe dat hij wel eens bizar 
interessante boekingen af moet slaan, bijvoorbeeld vier dagen Dubai, maar 
dat vindt hij niet erg.

De magie van onderwijs
Als je met Justin praat kom je erachter wat een gedreven persoon hij is. Die 
gedrevenheid neemt hij mee in zijn werk, op alle fronten. Magie en onderwijs 
zijn volgens hem een geweldig mooie combinatie. Justin probeert zijn team te 
enthousiasmeren, hen ‘out-of-the-box’ te laten denken en in te zetten op brede 
talentontwikkeling, ook bij de kinderen op school. 

Met verwondering bereik je de mooiste dingen
Justin is fan van de quote van Aristoteles: 
Verwondering is het begin van alle wijsheid. 

Justin is zich ervan bewust dat hij een voorbeeldfunctie heeft. 
Hij zet hoog in met zijn team en legt de lat hoog. “Ik wil kinderen laten zien 
wat doorzettingsvermogen inhoudt en dat je doelen bereikt door veel te 
oefenen”. Ja, daar komt zijn werk als goochelaar om de hoek kijken. 
Man, wat heeft hij veel geoefend! In de rol van directeur zie je Justin weinig 
dagelijks goochelen, wel af en toe bij klassenbezoeken of begin of eind van het 
schooljaar, maar vooral functioneel. Hij gebruikt soms een act om een thema 
in te leiden en is ervan overtuigd dat je door kinderen te verwonderen hun 
creativiteit en fantasie stimuleert. Justin is een inspirerende schoolleider. 

Horloge
Tot slot nog wat voor de hand liggende vragen.
“Heb je ooit wel eens iets weggetoverd wat nooit meer terugkwam?”. 
Justin lacht: “Nou, wel bijna. Ik heb ooit een trouwring laten verdwijnen die we 
serieus gedurende de show niet meer terugvonden. Dat was even paniek. 
Bleek dat de ring weggerold was tijdens de act. Toen ik erachter kwam heb ik 
door middel van een geïmproviseerde truc de ring weer terug getoverd. Of ze 
het doorhadden?”. 

Nog een vraag: “Wat doe je als iemand de truc doorheeft als je ermee bezig 
bent?”. Justin vertelt: “Er zijn drie soorten publiek. De eerste mensen vinden 
er gewoon niks aan, de tweede groep vindt het fantastisch en de derde is 
buitengewoon kritisch op zoek naar de clou. Deze mensen hebben het het 
zwaarst in mijn show! Ik probeer deze laatste groep ‘sportief bij de neus te 
nemen’. 

Heel anders is het om voor kinderen op te treden. Kinderen gaan ver op in 
magie, ze denken niet veel verder en ingewikkeld, een dankbaar publiek 
natuurlijk”. Ook een dankbaar publiek zijn de zieke kinderen die Justin bezoekt 
als vrijwilliger voor Magic Care, een soort Cliniclowns voor goochelaars. “Door 
middel van kleine acts of het aanleren van een truc aan een kind dat in het 
ziekenhuis ligt laat je het kind heel even de narigheid vergeten”.

Als ik weer richting huis ga check ik toch even mijn horloge en ringen. Alles is 
er nog, gelukkig. Maar de magie van het gesprek blijft nog wel even hangen!

Nationale Vereniging de Zonnebloem is de landelijke vrijwilli-
gersorganisatie die zich inzet voor het welzijn van mensen met 
een fysieke beperking door leeftijd, ziekte of handicap. 
Door huisbezoek en het organiseren van aangepaste activiteiten en vakanties 
wil de Zonnebloem het sociaal isolement van mensen voorkomen en bijdragen 
aan de kwaliteit van het leven. Ruim 600.000 ondersteunende leden en dona-
teurs maken het aanbod financieel mogelijk. Met ruim 39.500 vrijwilligers is de 
Zonnebloem een van de grootste vrijwilligersorganisaties van Nederland. 

Voor de afdeling Tilburg Zuid Oost is het bestuur op zoek naar vrijwilligers. Er 
worden 10 activiteiten per jaar georganiseerd (juli/augustus vakantiemaanden) 
die worden gehouden in het wijkcentrum Koningshaven.

Voor meer info kun je een berichtje sturen naar: zb.afd.zo.tilburg@gmail.com 
of bellen naar penningmeester Henk Schollen via 013  535 40 86.



Jeruzalem Sounds 9
Tekst: Cees Breugelmans / Erik Bienefelt Fotografie: Cees Breugelmans

Gezicht in de wijk: Jan Meurs 

Movement & Silence - Shadow Yoga - Zwangerschapsyoga
Qi Gong for stress release - Qi Gong 5 elementen - Tai Chi 

Bewust Zwanger - Mindfulness - Grip op leven met rouw
The Art of Breathing - Zelfcompassie - Munsel Meditation

Om Chanting Circle - Healing Mantra’s Stembevrijding 
Klankontspanning - Dansend Licht 

Ontwaken in het NU met Milo en meer…

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

HET

Zonnelicht

Meditatiehuis Het Zonnelicht
Activiteiten & Zonnelichtdagen

Wekelijkse lessen

Zonnelichtdagen

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

Weekend / workshops

Al een tijdje liep aankomend wijkbewoner Cees Breugelmans 
met het idee om in Jeruzalem een muziekproject te beginnen.
Het doel: wijkbewoners met elkaar verbinden door het maken van muziek. 
Alleen of samen, door zang en/of het bespelen van een instrument, of door zich 
te laten begeleiden door een orkestband, soundmix dus. Buurthuis Jeruzalem is 
verbouwd en voorzien van een mooi zaaltje met podium. Zo kan het buurthuis 
uitgroeien tot een plek waar de vele wijkbewoners met muziektalenten en –
hobby’s, regelmatig evenementen zelf voorzien van muzikale entourage.

Geweldig samenwerkingsverband
Leuk idee, maar hoe kom je aan geld voor de benodigde apparatuur en 
professionele begeleiding? Dat lukte met hulp van het Prins Bernhard Fonds, 
een degelijk projectplan en een geweldig samenwerkingsverband met de 
Academie voor Muziekeducatie. Dat laatste in de persoon van student Ricardo 
de Wolff, die op dit project gaat afstuderen.

Optredens
Op 4 januari 2020 was het eerste optreden van mensen die de eerste slag 
wilden maken: zang, pop, viool, klassiek, metal. Op zaterdag 22 februari en 18 
april 2020 zijn de vervolgoptredens, wederom in buurthuis Jeruzalem. Wijkbe-
woners kunnen steeds weer instromen in het project Jeruzalem Sounds, en dat 
zal gehoord worden de komende jaren! (meer info: c.breugelmans@home.nl)

Ricardo de Wolff op drums, te midden van Jeruzalemse muzikanten

Jan Meurs

Jan Meurs, welke Tilburger kent deze naam nog niet? 
Een ondernemer pur sang. Maar wat is het verhaal achter de 
ondernemer? Wie is Jan Meurs, onze buurtbewoner? 
Ah, daar is hij al. Even twijfelden we of hij zou komen, omdat de deur van de 
zaak nog op slot zat, maar nee hoor, daar kwam hij al aanlopen. Eenmaal bin-
nen worden we vol enthousiasme door de huiskat begroet. 
Dit is de plek waar Jan met veel plezier samen met zijn vrouw en twee kindjes 
wonen. Het was een bewuste keuze om hier neer te strijken. De locatie, het 
mooie pand en de ruimte voor Jan’s onderneming waarmee hij mensen moti-
veert om vrij en blij in het leven te staan. 

Het begin van de ‘Ambassadeur van het vrije leven’
Opgegroeid in een ondernemersgezin in Goirle en nu neergestreken aan de 
Piushaven. Notabene op de plek waar zijn vaders eerste supermarkt in Tilburg 
heeft gestaan. Vanaf zijn 14e is hij werkzaam geweest in de horeca in Tilburg. 
Tussentijds heeft hij Small Business Retailmanagement in Breda gestudeerd en 
daarna is hij samen met zijn ouders Etenstijd ingerold. Enige tijd later heeft hij 
Etenstijd van zijn ouders overgenomen. Altijd strak in het pak, zelfs overdag, 
maar dan met slippers. Gewoon, om een statement te maken dat hij lekker aan 
het ondernemen was en vrij was. Een vrije ondernemer. Om dan maar de lange 
werkdagen en het knetterharde werken achterwege te laten.

Vrij, blij en ondernemen
Na enige tijd begon er toch iets te knagen. Er is meer dan Etenstijd. 
Tijd voor nieuwe uitdagingen. Etenstijd ging in de stille verkoop. 
Jan verwachtte dat dat nog wel eens jaren zou kunnen gaan duren. 
Niets was minder waar. Binnen 3 maanden was Etenstijd verkocht en Jan op 
30-jarige leeftijd een ”vrij man”. Er was tijd en ruimte om na te denken over 
waar hij nu écht blij van wordt. Dat én de komst van zijn kindjes hebben alle 
andere prio’s op zijn lijstje overruled. Zoals Jan het zelf omschrijft: “Als ik geen 
kinderen zou hebben zou ik een rondtrekkende hippie zijn die relaxt het vrije 
leven met anderen zou vieren met een kratje bier naast de bank, maar het 
levensgeluk en de gezondheid van mijn kinderen zijn nu topprioriteit”. 

Hij ziet mensen om zich heen die helaas niet de vrijheid hebben om te doen 
wat hen écht gelukkig maakt. Dus naast het vaderschap helpt hij andere 
mensen graag verder met het streven naar het voor hen ultieme vrijheids-
gevoel. Dát geeft hem voldoening. Vanuit Stapelfinancieringen helpt hij 
(startende) ondernemers groeien, waardoor ze uiteindelijk meer vrijheid 
kunnen ervaren. Met zijn nieuwe onderneming Naked toes stort hij zich 
(hoe toepasselijk ook) op de ontwikkeling en productie van de ambachtelijk 
gemaakte, toffe teenslipper. De slipper voor het vrije bestaan. 

2020?
Ook voor 2020 heeft Jan weer een heleboel moois in petto op het vlak van het  
nastreven van dat vrijheidsgevoel. Wat precies? Dat gaan we zien! In de wijk!  

Tekst: Manuela Scholten Fotografie: Hans van Dongen



Doe de online Mantelzorgtest Wethouder opent Stoute Schoenen-
eindexpositie kunstproject met senioren

Sluit je aan bij  de Vriendschapsbank
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Gezondheidscentrum Piushaven

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

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

ContourdeTwern in 
Gezondheidscentrum Piushaven

Adres: 
E-mail: 
Telefoon:  
Website: 

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

Een aantal exposanten met hun bij zondere kunstwerken

Tot en met 11 februari kunt u de eindexpositie met kunst-
werken van Stoute Schoenen bezichtigen in wijkcentrum 
Koningshaven. Wethouder Rolf Dols heeft op 14 januari het 
startschot gegeven voor de expositie met bijzondere kunst-
werken en korte theateroptredens. 
De werken zijn het eindresultaat van een serie kunstworkshops met senioren 
uit de buurt. Bij deze activerende workshops van Stoute Schoenen gaat het om 
talentontwikkeling, het delen van verhalen en ontmoeting. Ook senioren zonder 
ervaring kunnen hieraan deelnemen.

De Vriendschapsbank van ContourdeTwern brengt 50-plussers 
op een laagdrempelige manier in contact met elkaar én geeft de 
deelnemers de mogelijkheid zelf een groep te starten. 
Het uitgangspunt: vriendschap is een bank; je kunt alleen iets opnemen als 
je ook af en toe iets stort. Afgelopen november van dit jaar won de Vriend-
schapsbank de tweede prijs bij de uitreiking van de Transformatie Trofee 2019! 
De jury vond de wederkerigheid van de Vriendschapsbank erg sterk. ”Hierdoor 
haal je de zieligheidsfactor weg; het gaat niet meer om ‘slachtoffers’ maar om 
mensen die iets voor elkaar willen betekenen”, zei de jury. 

Neem ook eens een kijkje bij de Vriendschapsbank 
Zoek jij ook meer contacten om gezellig samen een kop koffi e mee te drinken, 
samen te eten, te wandelen, naar het museum of theater te gaan óf te praten 
over belangrijke en minder belangrijke dingen? Kom dan eens kijken bij de 
Vriendschapsbank. Je kunt een keer binnen lopen bij een inloop: 
• MFA Het Spoor, Schaepmanstraat 36: 
-> elke donderdag van 9.45 – 11.45 uur 
• Hotel Ibis, Doctor Hub van Doorneweg 105: 
-> elke woensdag van 10.00 – 12.00 uur 
• Wijkcentrum Heyhoef, Kerkenbosplaats 1: 
-> elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur. 
Of neem contact op met Annemarie Vermeulen, 013 542 16 64 of 
annemarievermeulen@contourdetwern.nl 

Mantelzorgers vinden hun (zorg)taken vaak vanzelfsprekend. 
Ze zijn zich er (nog) te weinig van bewust dat tijdig hulp inschakelen ver-
standig kan zijn. Ook hebben ze regelmatig het idee dat zij de enigen zijn die 
voor hun naaste kunnen of mogen zorgen en zijn ze vaak onbekend met het 
lokale hulpaanbod.

Eenvoudige online Mantelzorg test geeft inzicht én hulp 
Zorgverzekeraar CZ en de gemeente Tilburg zijn, met ondersteuning van het 
ministerie van VWS en in samenwerking met een aantal lokale organisaties, 
een initiatief gestart: de Mantelzorgtest. Deze test helpt mantelzorgers om de 
balans te bewaken tussen zorg voor een naaste en aandacht en tijd voor zich-
zelf. Daarnaast biedt de Mantelzorgtest een lokaal hulpaanbod van organisaties 
die (zorg)taken uit handen kunnen nemen. 

Ben of ken jij een mantelzorger en wil je deze nieuwe test doen? 
Doe nu de Mantelzorgtest op tilburg.mantelzorgtest.nl.

De deelnemers (60-99 jr) komen in aanraking met een combinatie van 
kunstvormen als schilderen, textiel, sculptuur en theater, maar ook literatuur 
& ontwerpen. Voor de eigenzinnige sculpturen is er gebruik gemaakt van kring-
loopmateriaal dat ter beschikking is gesteld door kringloopwinkel La Poubelle.

Daarna wordt er op dinsdag 18 februari om 15.15 uur een gratis kennis-
makingsbijeenkomst georganiseerd in wijkcentrum Koningshaven met 
informatie, video en agenda over de kunstprogramma’s voor het nieuwe jaar. 
Voor inschrijving kunt u mailen naar info@stouteschoenen.com of bellen 
naar 06 400 18 884.

Alle wijken
Vanaf maart start een nieuw kunstprogramma in wijkcentrum Koningshaven en 
eind januari start er een themareeks Boetseren in de Reeshof in wijkcentrum 
Heyhoef.

De expositie van Stoute Schoenen is van 14 januari tot 11 februari te 
bewonderen in wijkcentrum Koningshaven (Kruisvaardersstraat 32c).



Niet achter de geraniums
Tekst: José de Jonge Fotografie: Freddie de Roeck

In de Ban van de Ringbaan (3/slot) 11
Tekst: Erik Bienefelt Fotografie: Toon van Kaam

Ringbaan Zuid met rechts in het midden de Vluchtheuvel

Nee, geraniums staan er niet in zijn vensterbank. 
Wel foto’s, van kinderen en kleinkinderen. 
En verder zien we in zijn appartement aan de Kazernehof vooral boeken. 
Wanden vol boeken. En ook op de tafel bij het raam een stapel te lezen 
boeken. Logisch natuurlijk. We spreken Ton Donders, 85 jaar, neerlandicus.
Het is drie uur als ik tegenover Ton aan tafel plaatsneem. “Ik neem altijd een 
wijntje om deze tijd, doe je mee?’’ Nou… daar zeg ik geen nee op.

‘In de ban van de Ringbaan’ is het epische en hartverscheu-
rende verhaal van de Broekhovense fantasyschrijver en Tolkien-
liefhebber Aad Plaggi, beter bekend als ‘Aad Plagiaat’ (Tilburg, 
1920-2020), en handelt over het vreedzame elfenrijk Broekho-
ven, dat door de aanleg van de Ringbaan Zuid verscheurd ten 
onder dreigt te gaan…  
Eerder hebben we kunnen lezen dat Randalf verhaal is gaan halen op het 
Tilburgse stadskantoor. Op zijn vraag waarom de Ringbaan-Zuid moet 
worden aangelegd, vertellen ze dat dit moet voorkomen dat Ringba, -de 
ringbaanslang-,  nog meer vernielingen gaat aanrichten.

Deze keer: deel 3 en slot: De vlucht naar de Vluchtheuvel
Randalf verliet het stadskantoor, en liep de Heuvel op. Hij stond voor een 
duivels dilemma. Op zijn eerdere tocht had hij zich een weg gebaand door 
machtige bergketens als de Apennijnen, de Alpen, de Pyreneeën en 
Stappegoor, maar uitgerekend de Heuvel kreeg hij niet beklommen. 
Nu moest hij terug naar Broekhoven, het geliefde elfenrijk dat hij had verlaten 
om de aanleg van de Ringbaan-Zuid te stoppen. Hoe zou zijn volk reageren op 
de boodschap dat de gehate weg tóch zou worden aangelegd? 

Dr. Beau Tockx
In Broekhoven hadden ze ondertussen wel andere dingen aan hun hoofd. Niet 
Ringba de ringbaanslang was het grote probleem. Nee; Rumbo de reuze-olifant 
zorgde nu voor dood en verderf. Rumbo was een olifant, geboren in een ver-
keerd lichaam, -namelijk dat van een olifant-, en wilde zich om laten bouwen 
tot mug. Dit zorgde voor enige onrust in de wijk. Rumbo liet zich namelijk 
behandelen dr. Beau Tockx, een gerespecteerd handelaar in porseleinkasten, 
maar op latere leeftijd omgeschoold tot een matig plastisch chirurg. 

Dat bleek in de ombouwfase, waarin Rumbo al wél de innerlijke drift had om 
bloed te zuigen, maar uiterlijk nog zijn/haar oorspronkelijke gedaante van een 
olifant had. Dat gaf nogal een bende. Zo hadden de schoonouders van Randalf 
hun slaapkamerraam dan wel voorzien van een stevige hor, maar dat weerhield 
Rumbo niet in diens nachtelijke zoektocht naar menselijk bloed. Zelfs een vlie-
genmepper hielp niet om de bloedzuigende olifant de slaapkamer uit te jagen! 
Met als gevolg dat de gehele bovenverdieping omlaag stortte. 

De grootste hobby
We praten over het boek dat Ton aan het lezen is. Een dichtbundel van Pessoa. 
Hij praat bevlogen over deze Portugese schrijver. 
Vanzelf gaat het gesprek over naar andere boeken en schrijvers. Ik vertel dat 
ik ook Nederlands heb gestudeerd (niet in Tilburg) en dan hebben we het al 
snel over docenten van mij van toen die hij weer kent als medestudenten en 
collega’s. Ja, lezen is met afstand wel z’n grootste hobby. “Verreweg de meeste 
tijd besteed ik aan lezen. Ik kan niet zonder boeken.” Naast boeken leest hij 
ook kranten. Op tafel zie ik het NRC en de zaterdagbijlage van de Volkskrant.
Ton wijst uit het raam. “Daar, op die plek waar nu Interpolis staat, stond mijn 
geboortehuis.” Zijn vader wilde dat hij de kant van de accountancy opging, 
maar Ton had niks met cijfers, Ton had iets met letters. 

Moller
Na Odulphus ging hij naar Amsterdam, om Nederlands te studeren. Hij vond 
een studentenbaan bij ‘De Tijd’. Het beviel hem in Amsterdam en hij wilde 
daar graag blijven, maar zijn vriendin wilde niet uit Tilburg weg, dus werd het 
Odulphus. De oud-leerling werd docent. Na zijn doctoraal in Nijmegen gaf hij 
Letterkunde aan de M.O. opleiding van de Katholieke Leergangen en later aan 
het Moller-instituut. Dat heeft hij met plezier tot zijn pensioen gedaan. Lange 
tijd woonde Ton met vrouw en kinderen in Zorgvliet, maar sinds zijn scheiding 
woont hij weer in Hoogvenne.

Meesters, Theseus, Weemoed, Undici
Inmiddels is hij al twintig jaar met pensioen. Een opsomming van wat Ton 
sindsdien doet en gedaan heeft: “Tot twee jaar geleden heb ik leesgroepen 
gehad, daar werd ik voor gevraagd door de Katholieke Bond van Huisvrouwen. 
Dan bespreek je met elkaar een boek dat je gelezen hebt. Daar heb ik ontdekt 
hoe enthousiast er door een grote groep wordt gelezen. Nog steeds kom ik met 
een stel neerlandici eens in de zoveel tijd bij Meesters. Bier drinken en over 
boeken praten. Maar ik heb ook andere hobby’s hoor. Op dinsdagavond ga ik 
bridgen bij Theseus aan de Bredaseweg. En ook op woensdag bij café Wee-
moed. En er is de kookclub, bij Undici aan de Piushaven. Eens in de maand. 
Ik schil de aardappelen, haha.”

Een jonger lief
En dan is er zijn vriendin, met wie hij al weer twintig jaar een relatie heeft.  
“Een jonger lief houdt je jong”, grapt Ton.  Ze woont in Maastricht, is psycho-
loge, net gepensioneerd. Het ene weekend komt ze naar Tilburg, het andere 
gaat hij naar Limburg. En samen maken ze veel tripjes. Naar Knokke, naar 
Parijs. “En overal hebben we van die kroegjes waar we al jaren komen. 
We genieten enorm. O, en naar de film gaan we ook graag. Regelmatig zijn we 
bij Cinecitta te vinden. En samen kijken we altijd het programma ‘First Dates’, 
geweldig is dat, we gokken dan altijd wie er wel en wie er niet met elkaar 
verder willen.”

Loopfiets
Over ouder worden. “Ja, ik moet eigenlijk twee nieuwe knieën. Maar daar 
heb ik dus geen zin in. Ben een beetje een bange figuur. Ik heb een loopfiets 
aangeschaft waar ik goed mee uit de voeten kan. Ik wandel daarmee door de 
stad, kan er zo mee bij Gianotten naar binnen.” En wat hij daar gaat doen, laat 
zich raden. Na hem beloofd te hebben toch echt het laatste boek van Ilja 
Pfeijffer te gaan lezen, neem ik afscheid van Ton. En nu maar hopen dat er 
geen taalfouten in mijn tekst staan… 

Neerlandicus Ton Donders

Niet Ringba maar Rumbo
Toen Randalf de volgende ochtend Broekhoven had bereikt, viel hem de 
wanhoop bij zijn mede-elfjes op straat op. 
Die waren hun gehavende huizen ontvlucht, en hadden zich op de 
Vluchtheuvel van de Ringbaan in aanbouw verzameld. 

“Houd moed!” sprak Randalf het volk toe, “We zullen een plan verzinnen om 
Ringba de ringbaanslang te stoppen!”
“-Ringba?!” hoorde hij iemand roepen, “Ringba is het probleem niet! Rumbo is 
het grote probleem!”
“Rumbo?”, vroeg Randalf.
“-Ja! Rumbo, die vervelende mug, vernielt ons hele rijk!”
“Een mug?” Randalf snapte er niets meer van. “Jullie maken van een mug een 
olifant!”
Maar het volk sprak hem tegen. “-Nee Randalf, jij bagatelliseert, jij maakt juist 
van een olifant een mug!” 
En wanneer je het over de duivel hebt, trap je op zijn staart: 
…er kwam een mug aangevlogen, en die blies het hele verhaaltje uit.

Einde



Aan tafel bij Maurice in de Pagestraat
Tekst: Fred Verhagen Fotografie: Hans van Dongen

De voorgevelbes12
Tekst & fotografie: Luc Houet

Fred aan tafel bij Maurice, Tamara en Casper

Een vuurdoorn op het Troubadourplein

In de winter zijn er weinig bomen en planten die onze 
leefomgeving versieren met kleur. De weinige planten die 
dat wel doen vallen daardoor extra op.
Best extravagant kun je ze daarom noemen. Iedereen kent daardoor ook de 
winterkleurigen. Een groot deel van deze planten kleurt door de bessen die ze 
dragen. Hulst, met haar rode bessen, kennen we allemaal uit de kerststukjes 
die we vroeger op school maakten, en waarmee je nu door je eigen kinderen 
verrast wordt. Een andere heel bekende is Vuurdoorn. Naast vele voordeuren in 
onze wijk hangen op dit moment trossen oranje of rode bessen. 
Zo viel mijn oog op deze prachtige versie op het Troubadourplein.

Wat een gezelligheid in de keuken van Maurice. Samen met zijn 
vriendin Tamara en zoon Casper gaan we vandaag aan tafel. 
Dochter Nora woont inmiddels niet meer thuis. 
We krijgen een compleet mediterraans menu waar Maurice al geruime tijd mee 
bezig is geweest. Het menu bestaat uit een voorgerecht van gemengde sla met 
diverse ingrediënten.  Het hoofdgerecht is pasta met spekreepjes en diverse 
groenten en het nagerecht is chocolademousse die door Tamara zelf gemaakt 
is. Bijzonder, aangezien Maurice vrijwel altijd kookt. 

Van Eindhoven naar Tilburg
Maurice neemt graag de tijd om te koken. Als flamencogitarist vertoeft hij met 
enige regelmaat in Spanje. Daar heeft hij geleerd om ook al tijdens het koken 
te genieten van een heerlijk wijntje. Om hem bezig te zien met de potten en 
pannen, zitten we in zijn keuken ietwat dicht op elkaar. Gezamenlijk nippen 
we aan ons glas. Maurice vertelt zijn levensverhaal. Al op vroege leeftijd begon 
hij met gitaarspelen. Zijn vader inspireerde hem op 7-jarige leeftijd in zijn 
geboortestad Eindhoven. “Pa speelde op zijn gitaar graag verschillende 
muzieksoorten. Bij Van Leest kocht hij flamencoplaten.” De sfeer ervan raakte 
Maurice en hij besloot zich er later verder in de muziek te verdiepen. 

Al startte het met klassieke muziek, want na de middelbare school begon hij 
een opleiding aan het Tilburgs conservatorium. Dat bracht hem naar Tilburg. 
Pas na het behalen van zijn diploma verhuisde hij naar Sevilla om de flamenco 
verder te bestuderen, maar dan op zijn eigen manier, zonder docenten. 
Door de liefde belandde hij na één jaar opnieuw in Tilburg. 

Pyracantha
In het Latijn heet Vuurdoorn Pyracantha. Pyros is vuur en acantha betekent 
doorn. De Nederlandse naam is dus een weinig creatieve vertaling uit het 
Latijn. Ik ken geen Romein en kan alleen gissen waarom ze ooit deze naam 
aan deze plant gaven. De doorn spreekt voor zich. De takken zitten vol scherpe 
doornen. Het vuur zal wel te maken hebben met de overdadige oranje gloed 
die de bessen veroorzaken. Als de bessen er zijn, lijkt de plant in brand te 
staan.

Lekker snacken
Vogels zijn dol op de Vuurdoorn. De bessen zijn een delicatesse. Als er een 
paar keer vorst over is gegaan, zijn ze rijp en smaken ze heerlijk zoet. Een 
beetje naar appel. En het zijn er ook zo veel! Genoeg voor iedereen! Ook voor 
ons ja. Je kunt er prima jam van maken. Wel pas als ze rijp zijn, anders zijn ze 
wat zurig en hebben ze een vervelende invloed op je slijmvliezen. Je kunt er 
dan buikpijn van krijgen. Heel schadelijk zijn ze alleen als je er echt veel eet. 
Tip: zijn ze niet lekker, neem er niet meer.

Afweer
Katten hebben een hekel aan Vuurdoorn. Niet vanwege de bessen, maar wel 
vanwege de doornen. Die prikken, en katten houden daar nou eenmaal niet 
van. Vogels bouwen daarom graag hun nest in een Vuurdoorn. 
Daar zitten ze veilig. Vuurdoorn doet het om diezelfde reden ook hartstikke 
goed als tuinafscheiding. Een boef laat het heus uit zijn hoofd zich een weg 
te banen door deze hel.

Een bijzondere relatie met zijn kinderen. 
Samen met zijn eerste vrouw kreeg Maurice twee kinderen. Ze overleed toen 
ze nog jong waren. Mede daardoor heeft hij een sterke band met zijn kinderen, 
die door de jaren heen alleen maar verder is gegroeid. Afgelopen jaar in juli 
heeft hij Tamara leren kennen. Ze woont in Dongen en werkt met veel plezier 
in de zorg. 

Temperament en nuchterheid houden elkaar in evenwicht. 
Dat Maurice in onze wijk woont, is puur toeval, hoewel hij zichzelf import-
Tilburger noemt, heeft hij het er erg naar zijn zin. Een wijkmenu zou wat hem 
betreft typisch Hollands moeten zijn, bijvoorbeeld rode kool met aardappel-
puree en hachee.  “Dit is voornamelijk een witte wijk.” Dat hij geworteld is in 
Nederland ontdekte Maurice toen hij in Sevilla woonde. Hij had heimwee, ook 
omdat de Spaanse cultuur een keerzijde heeft waar hij niet aan kon wennen. 
Toch is er de afgelopen dertig jaar veel veranderd. Drukten toen de vrouwen 
vooral hun stempel, nu is er meer gelijkheid. Het temperamentvolle Spanje en 
het wat nuchtere Nederland gaan voor Maurice prima samen. 

Het kan altijd nog beter. 
Als Maurice iets in de wijk zou kunnen veranderen dan is dit het parkeer beleid. 
“Tot ver buiten het centrum moet men momenteel betaald parkeren. 
Dat belemmert de gastvrijheid van een stad.” Bovendien zou hij meer kleine 
winkeltjes in de wijk willen in plaats van grote supermarkten. Wat hij uit 
Spanje mee zou willen nemen? Een biertje drinken op de markt, tijdens het 
boodschappen doen. 

Het nagerecht dan. Maurice houdt van zoete desserts, zoals vandaag choco-
lademousse. Er wordt een heerlijke likeur bij geschonken. Nadat we drie uur 
aan tafel hebben gezeten en hebben genoten van de enorme mediterrane 
gastvrijheid nemen we afscheid Maurice, Casper en Tamara. Een beetje met 
de zon in ons hoofd lopen we onze vertrouwde, Tilburgse wijk in.  
Maar wat was het heerlijk! 
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Bellen geen bezwaar 

Gemeente Tilburg en IVN Natuureducatie gaan het komende jaar 
drie minibossen ofwel Tiny Forests aanleggen. Een Tiny Forest 
maakt de wijk klimaatbestendiger en kinderen krijgen er les in het 
buitenlokaal. Samen met de wijken en scholen zorgt de gemeente 
ervoor dat deze fijne ontmoetingsplek wordt gerealiseerd. 

De locatie voor het eerste Tiny Forest van Tilburg is bekend. Achter 
SBO Noorderlicht gaan begin 2020 de eerste bomen de grond in. 
Voor de overige twee bossen zoekt de gemeente nog initiatief-
nemers en locaties. 

Wat is een Tiny Forest?
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van 
een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, 
vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen 
leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur. Buurtbewo-
ners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek of organise-
ren hier buurtactiviteiten. Een mini-bos in de buurt zorgt bovendien 
voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en gaat water-
overlast door zware regenval tegen.

Word initiatiefnemer!
Vindt u het leuk om een Tiny Forest te realiseren in uw buurt?  
Als Tiny Forest initiatiefnemer doet u veel praktische ervaring op en 
IVN en de gemeente helpen waar nodig. Voordat een Tiny Forest 
wordt toegewezen, wordt uw plan gecheckt aan de hand van selec-
tiecriteria. Belangrijk is bijvoorbeeld dat de buurt enthousiast is over 
het plan. Daarom is het slim om mensen te verzamelen die willen 
helpen.  

Aanmelden
Schrijf, teken of knutsel een plan en meld uw team aan via de 
website: www.ivn.nl/tinyforest/initiatiefnemer. 
Stuur het plan voor 31 januari in. Een selectiecommissie kijkt naar  
de haalbaarheid. 

Selectiecriteria
•  De locatie heeft draagvlak in de wijk en wordt ondersteund door 

bewoners en andere partijen. 
• Er is een basisschool of BSO op loopafstand.
• De locatie is 200 tot 400 m2 groot en tenminste 4 meter breed.
• Op de locatie mogen bomen zo hoog groeien als ze zelf willen.
• De locatie ligt in een woonwijk.
• De locatie is (semi)openbaar toegankelijk.

Gezocht: initiatiefnemers en 
locaties voor ‘Tiny Forests’ 

De gemeente als 
vierde hulpdienst

“Bij de gemeente zijn ambtenaren van verschil-
lende afdelingen getraind om mensen in de stad te 
helpen bij allerlei calamiteiten. De hoofdtaken van 
de gemeente zijn: het bieden van (nood)opvang, 
het voorzien in eerste levensbehoeften, de zorg 
voor milieu, gebouwen en de openbare ruimte 
en crisiscommunicatie, informatievoorziening en 
nazorg. Een voorbeeld is de brand van afgelopen 
augustus in een appartementencomplex naast Den 
Herdgang. De gemeente verzorgde tijdelijk onderdak 
voor mensen die niet bij familie konden overnach-
ten. Samen met de brandweer en het Rode Kruis 
werd geregeld dat mensen de benodigde medicijnen 
uit hun woning konden halen. Verder organiseerde 
de gemeente met de woningbouwcoöperatie en de 
stichting Salvage dat er een informatiecentrum werd 
ingericht waar gedupeerden met vragen terecht 
konden. Stichting Salvage helpt namens de verze-
keraar gedupeerden van een brand om schade te 
beperken of onderdak te bieden. Enkele dagen na de 
brand is er door de gemeente nog een bijeenkomst 
georganiseerd waar mensen werden geïnformeerd 
over de nasleep van zo’n gebeurtenis. Ook de GGD, 
slachtofferhulp en maatschappelijk werk waren daar 
aanwezig. 
 
Vele handen
Als gemeente werken we bij calamiteiten dus samen 
met veel andere organisaties. Bij het voorbeeld van 
de brand in het appartementencomplex waren dat 
het Rode Kruis, de brandweer, de ambulancedienst, 
de politie, de woningbouwcoöperatie en stich-
ting Salvage. We kregen bovendien veel hulp van 
het naastgelegen zorgcentrum en vrijwilligers die 
spontaan kwamen helpen. Heel mooi om te zien hoe 
iedereen op zo’n moment voor elkaar klaar staat. 
Vanuit de gemeente zelf waren er zeker 40 ambtena-
ren aan het werk, achter de schermen. Sowieso zijn 
er elke dag -en ook elke nacht- tientallen ambte-

Naast de bekende, zichtbare hulpdiensten (brand-
weer, politie en ambulance) heeft de gemeente 
ook een rol bij calamiteiten. Petra Claus is advi-
seur crisisbeheersing en rampenbestrijding bij de 
gemeente en vertelt wat daar, veelal achter de 
schermen, gebeurt op het gebied van veiligheid.

naren die oproepbaar zijn en die binnen de kortste 
keren klaar staan om te helpen. Collega’s die, zonder 
dat daar iets tegenover staat, bereid zijn om in hun 
vrije tijd te helpen als er iets aan de hand is in de 
stad. Daarnaast zijn er ook nog collega’s met piket-
dienst, die 24 uur per dag bereikbaar zijn en binnen 
30 minuten aanwezig kunnen zijn bij een incident. 
Dit piketteam is het voorportaal van de gemeente 
voor situaties waarbij de openbare orde of veilig-
heid in het geding is. Denk daarbij aan dumping van 
drugsafval of een geweldsincident met veel impact 
op de slachtoffers. Bij elke situatie met mogelijke im-
pact op de samenleving kun je ervan uitgaan dat de 
gemeente aan het werk is, net als de hulpdiensten. 

Oefenen en voorlichting
Samen met de brandweer geven we ook steeds 
vaker voorlichting over het voorkomen van inciden-
ten. We richten ons daarbij op wat je zelf kunt doen 
om een incident te voorkomen en hoe je elkaar kunt 
helpen als er onverhoopt toch iets mis gaat. Som-
mige tips zijn ogenschijnlijk simpel, maar kunnen het 
verschil maken. Denk daarbij aan het vrijhouden van 
de gang in appartementencomplexen zodat mensen 
makkelijk kunnen vluchten en het ophangen van 
rookmelders. Door een rookmelder op te hangen 
in je woning heb je veel sneller door dat er iets in 
je huis brandt en is de kans groter dat je nog kunt 
vluchten. Wat we zowel ondernemers als inwoners 
vooral willen meegeven: wees bewust van de ri-
sico’s, leer wat je kunt zelf kunt doen om incidenten 
te voorkomen en hoe je moet handelen als je onver-
hoopt toch betrokken raakt bij een incident”.

Overleg tijdens een incident

Sinds 2018 kunnen Tilburgers hun bezwaren telefonisch toelichten. Voorheen kregen mensen een uitnodiging 
om dit te komen doen voor een bezwarencommissie. Dat bleek voor veel mensen een behoorlijke drempel. 

Uiteindelijk wil de gemeente vooral weten wat er speelt en waar Tilburgers behoefte aan hebben. In het geval 
van een bezwaar moet duidelijk worden waar de schoen wringt. Bijvoorbeeld: u wilt bezwaar maken tegen 
een hondenlosloopzone. Maakt u zich dan zorgen over de stankoverlast, over de veiligheid voor kinderen of 
misschien over een waardedaling van uw huis? Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, worden men-
sen die een bezwaar indienen voortaan gebeld. De ambtenaar en de inwoner gaan vervolgens samen op zoek 
naar de best mogelijke oplossing van het probleem. 

GEMEENTENIEUWS

Peukenpalen
In samenwerking met de 
Havenmanager komen in 
de Piushaven een aantal 
zogenaamde ‘peukenpalen’ 
waar rokers hun sigaret uit 
kunnen maken.



De Razende Reporters van BS Fatima!
Hoi wij zijn Kyra (10) en Indy (11) en wij gaan jullie wat 
vertellen over onze school.

Wij hebben net een nieuw groen schoolplein het is een heel fi jn schoolplein, 
met heel veel groen we kunnen er leuk verstoppertje en tikkertje doen,met 
dank aan Pieter de Bruijn. Wij zijn ook een gezonde school 

Wij vinden de school zelf ook leuk want we hebben veel leuke leerkrachten en 
leerlingen,daarom gaan we ook aan een paar kinderen vragen wat hun van de 
school vinden.

´Wat vind je van de school´
Floor (7) : Leuk,omdat we met de juf veel knutselen,en ze maken veel grapjes, 
de kinderen in de klas zijn heel leuk,en we doen ook rekenspelletjes.
En ik vind het heel leuk om samen te werken. 

Nikki (8) : Altijd heel gezellig,in de klas spelen we leuke spelletjes ,het 
schoolplein is leuk omdat er veel groen is,de juf is heel gezellig,grappig en 
behulpzaam,ik vind geschiedenis en natuur leuk om te doen en de klas is altijd 
leuk versiert.

Joep (10) : De digiborden zijn fi jn,de klas is gezellig,de meester is grappig,en 
de juf is positief,leuk om met geschiedenis samen te werken,er zijn niet zoveel 
stenen meer op het schoolplein,en mijn lievelingsvak is geschiedenis.

Er zijn ook hele leuke leerkrachten en 1 ervan gaan we nu een 
paar vragen stellen.

juf Marian
´Waarom ben je hier komen werken´
Hier was een vacature en heb ik gesolliciteerd en ben aangenomen. 

´Wat is er zo speciaal aan deze school?´ 
De school ligt in een leuke wijk met leuke mensen en leuke kinderen. 

´Wanneer ben je hier komen werken?´ 
In 1992 . 

´Wat vind je het leukste vak om te geven?´ 
Knutselen en gym. 

´Wat doe je het liefst in je vrije tijd?´ 
Op vakantie gaan.

Dus iedereen kom naar basisschool fatima! : )

Scholenpagina14

Deze kinderen van Panta Rhei hebben tijdens het Atelier! over imkers en 
bijen vanalles geleerd over deze kleine zwart met wit gestreepte beestjes. 
Ze weten nu hoe ze er uit zien, waarom ze zo belangrijk zijn voor de wereld 
en hoe ze er zelf voor kunnen zorgen dat er meer bijen komen. 
Natuurlijk mochten ze ook nog even als imker op de foto!

(Agnes is voor dit item geinterviewd 
door Fiene en Gijs uit Groep 6 

van BS Pendula)

Panta Rhei



Nieuwe wijkbewoners
Tekst: Janske Verhulst Fotografie: Jan Nieuwstad

Van de straat geplukt 15
Tekst: Janske Verhulst Fotografie: Hans van Dongen

Voor deze editie van de wijkkrant interview ik Gerard en 
Moniek. Ze zijn in mei 2018 verhuisd van de Armhoefse Akkers 
naar Jeruzalem.
Op de achtergrond van de foto zie je een gedeelte van alle spellen die Gerard 
in de loop der jaren heeft verzameld. Hoeveel zouden het er zijn? “Het zijn er 
230 en nee, ik ken niet alle spelregels uit mijn hoofd”, zegt Gerard lachend.“ 
Wat is je lievelingsspel?” Gerard pakt het spel Terra Mystica. “Voel maar eens”, 
zegt hij. En ik zak bijna  door mijn knieën vanwege het gewicht van de doos.

Spelletjesavonden
Zo’n 7,5 jaar geleden zijn Gerard en Cor (een vriend die nog wel in de 
Armhoefse Akkers woont) begonnen met het organiseren van (bord)spellen-
avonden. Elke eerste maandag van de maand bij Zomerlust. Het was aan-
vankelijk bedoeld voor bewoners uit de Armhoefse Akkers. Maar gaandeweg 
kwamen er spellenliefhebbers uit heel Tilburg op af. Elke avond verschijnen er 
tussen de 15 en 25 mensen, maar buurtbewoners zie je nog weinig.  De 90ste 
editie zit er alweer op. Naast deze spellenavonden zijn er inmiddels nog drie 
andere gelegenheden om spelletjes met elkaar te spelen. Gerard houdt ieder-
een per infomail op de hoogte van al deze mogelijkheden. 

Cursussen in buurthuis
Bij de opening van het nieuwe buurthuis in Jeruzalem heeft Gerard het initiatief 
genomen om een aantal cursussen aan te bieden: fotografie, bridge, fotoboe-
ken maken en een spelletjesavond. Afgezien van bridgen zou hij al deze cur-
sussen kunnen geven. Helaas was er nog te weinig animo. Maar dat kan met 
de jaren nog komen Gerard!

Het water overgestoken
Ik ben wel benieuwd naar hun ervaringen sinds ze het water zijn overgestoken. 
De Armhoefse Akkers is namelijk een zeer gewilde woonwijk en ze woonden in 
een groot huis in de JP Coenstraat. “Ik heb er geen moment spijt van gehad,” 
begint Gerard. “Het is hier veel lichter, weidser en opener.” Het huis aan de JP 
Coenstraat was  te donker voor Moniek. Hier in de Delflandstraat ligt het zwem-
bad voor hun huis en het strandje wordt door vele Jeruzalemmers gebruikt. 
“Het is ook bijzonder dat iedereen hier opnieuw begonnen is. Het schept al een 
band. We komen allemaal dezelfde problemen tegen met het betrekken van 
een nieuw huis.”

Facebookgroep Jeruzalem
Een verschil met de Armhoefse Akkers is dat je hier niet die drukke straat en 
al dat verkeer hebt. Gerard en Moniek vertellen dat de bewoners van Jeruza-
lem zich wel lijken te mengen. “Het gebied is nu meer uit-ontwikkeld,” zegt 
Gerard,  “en de mensen hebben hun wandelroutes gevonden.” Het valt Moniek 
op dat er veel rekening wordt gehouden met elkaar. Ze is zelf doodsbang voor 
honden, maar mensen houden hun honden goed bij zich. Moniek zit in de 
facebookgroep van Jeruzalem: ’Jeruzalem organiseert’. Daar wordt info uitge-
wisseld over de wijk. Maar er worden ook gratis spulletjes aangeboden, zoals 
pannenzegels en kerstpakketten. In het vernieuwde buurthuis is een kerstdi-
ner gegeven, een tonpratersavond en er worden avonden georganiseerd waar 
samen gegeten wordt. 

Geen ‘oud’ of ‘nieuw’ Jeruzalem
Vroeger stonden er bij de brug borden met teksten als: Welkom in Nieuw-
Jeruzalem. Moniek was bij een infoavond waar wijkwethouder Berend de Vries 
deze term gebruikte.  Hij werd door een bewoner gecorrigeerd. Een andere
bewoner zei zich te ergeren aan de tekst boven de brug. “Niemand komt hier 
uit ‘oud’ of uit ‘nieuw’ Jeruzalem. Je komt uit Jeruzalem of niet.” De Vries had 
hier zeker begrip voor en zou de term niet meer gebruiken. Hij heeft beloofd de 
borden weg te laten halen. Tijdens een wandeling door de wijk is het enige wat 
nog getuigt van een ‘nieuw’ Jeruzalem de wandschildering onder de brug.

Moniek en Gerard

Voor zijn huis aan de Broekhovenseweg  zit Dirk.  En zijn voorgevel met al die bewegende 
poppetjes voor het raam is wel het bekijken waard. Mogen we een foto maken, vragen we 
aan Dirk. “Ja hoor”, zegt hij, “dat mag wel. Maar ik stond een maand geleden al in het NRC.  
Die poppetjes krijg ik van iedereen.  Ze sturen ze gewoon op.“

Dan komt Marco aanfietsen. Hij heeft een mandje bij zich met een poes erin.  
“Wat mankeert eraan?” Marco is onderweg naar de dierenarts. “Het valt wel mee hoor. 
Pip is gesteriliseerd. En nu moet er een hechting uit. Die zou eigenlijk vanzelf moeten 
oplossen”. OOOH, succes dan maar.

Even verder zien we Vivian een kleedje op de achterbank leggen. “Is dat voor de hond?” 
vraag ik. Nee. Vivian en Lars  hebben een nieuwe auto en met die nieuwe auto gaan ze een 
kerstboom kopen. En daarom het kleedje. “Omdat hij nieuw is, hé.” 

In de Mechtildisstraat treffen we meneer en mevrouw Van Oers.  Wonen jullie hier? 
“Ja,” zegt mevrouw Van Oers, “Al vanaf 1985. Wij hebben het hier echt zien veranderen.  
Vroeger  woonden we tegenover een fabriek. We weten nog goed van de brand hoor. 
Het is toch wel beter geworden.” En wat gaan jullie doen? 
“Boodschappen doen op het Wagnerplein. Lekker overdekt”.



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

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

Achillespees klachten16

Hoe je het went of keert, achillespeesklachten zijn altijd 
klachten die ontstaan door overbelasting. Daarnaast speelt ook 
de leeftijd een rol. Bij het ouder worden zakt de voetboog wat 
door, waardoor het hielbeen naar binnen kantelt en de kuitspier 
en de achillespees meer lengte moet geven. 
Het is net als bij een elastiek: hoe verder de spieren rekken, des te strakker 
ze worden. De kracht op de achillespees en het hielbeen wordt groter, met als 
resultaat een pijnlijke ontsteking.

Omdat de voetboog gaat doorzakken bij het vorderen van de leeftijd wordt het 
rekken en strekken belangrijk en ook een goede (sport)schoen met voetboog-
ondersteuning. Beginnende sporters moeten ook goed rekken en goed leren 
voelen wanneer ze het even wat rustiger aan moeten doen. Een goed schema 
is belangrijk als je na lange tijd niet sporten weer begint, zeker bij hardlopers. 

Bij vrouwen die hoge hakken dragen, kruipt de spier en pees op den duur 
wat verder in elkaar. Wanneer men dan plots gaat sporten of ineens platte 
schoenen gaat dragen (sneakers of slippers) ligt een achillespees klacht op 
de loer. Vaak rekken is dan ook belangrijk.

Wat kan een podotherapeut 
voor je doen?
Als pijn ontstaat, zelfs na een goede 
warming-up en goede trainings-
opbouw, dan kan de oorzaak liggen 
in het verkeerd of slecht functioneren 
van de voet.

Een podotherapeut kan dit onderzoe-
ken en daar een passende therapie 
voor toepassen. Er zijn verschillende 
therapieën mogelijk, denk aan 
sportinlegzolen, schoenadvies, 
tijdelijke ontlasting (zool/of taping) 
in combinatie met fysiotherapie, 
loopadvies etcetera.

Achillespees klachten

Wat kan een fysiotherapeut 
voor je doen?
Bij de intake wordt gezocht naar de 
mogelijke oorzaken van de klacht. 
Daarna wordt gekeken welke aanpak 
zinvol is: tijdelijk ontlasten 
(bijvoorbeeld door te gaan fietsen 
of zwemmen), massage van de kuit-
spier, medical taping en dry needling 
zijn manieren van aanpak. 

Daarna is een goed opstartschema 
bij het hervatten van de training erg 
belangrijk. 

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

Manueeltherapie

Kinderfysiotherapie

Oefentherapie

Rugklachten

Rugscholing

Dry needling

Sportmassage

Sportblessures

Sportbegeleiding

Sportspreekuur

Oedeemtherapie

Beweegprogramma’s

Massage

Medical taping

Medische fitness

Fysiotherapie bij etalagebenen

Psychosomatische fysiotherapie

Fysiotherapie bij longklachten

Oefentherapie bij Parkinson

Kinderfysiotherapie

Oefentherapie

Sportmassage

Sportblessures

SportbegeleidingSportbegeleiding

Sportspreekuur

OedeemtherapieOedeemtherapie

Beweegprogramma’sBeweegprogramma’sBeweegprogramma’s

Medical tapingMedical tapingMedical taping

Medische fitness

Fysiotherapie bij etalagebenenFysiotherapie bij etalagebenen

Psychosomatische fysiotherapiePsychosomatische fysiotherapiePsychosomatische fysiotherapie



Swingen met Onze-Lieve-Vrouwekapel

Pubquiz in het wijkcentrum

Tekst: José de Jonge Fotografie: Christel Doevendans

Herenboeren, hoe doede dè? 17
Tekst: Eelke Guldenaar Fotografie: Toon van Kaam

De foto bij dit stukje is gemaakt op 19 december 2019, 
tijdens de KerstSmaak bij de StadsTuinderij aan de Piushaven. 
Daar trad Onze-Lieve-Vrouwekapel op. Vier vrouwen uit deze 
kapel wonen in ‘onze’ wijk. Reden genoeg om eens even te gaan 
kletsen tussen het blazen door. 
De Onze-Lieve-Vrouwekapel is twee jaar geleden opgericht. Of eigenlijk: spon-
taan ontstaan. Dat vertelt Marjolein Kempen, oprichter en dirigent van deze 
blaaskapel. Dat kwam zo: “Mijn vriendin Karin werd 50 jaar. Ik wilde iets leuks 
voor haar organiseren met een stel vriendinnen. En omdat er een paar een 
instrument bespeelden, besloten we voor haar te gaan spelen. 
Nou ja, de rest ging vanzelf. Iedereen was hartstikke enthousiast: 
‘We moeten hiermee doorgaan’. En nu, twee jaar later, staan we hier met z’n 
negentienen kerstliedjes te spelen.”

Op vrijdag 28 februari a.s. organiseert Wijkcentrum 
Koningshaven een gezellige pubquiz. 
De pubquiz start die avond om 19.30 uur.
Elk team dat meedoet bestaat uit 4 tot 5 deelnemers.
De kosten om mee te doen bedragen €10 per team.

Aanmelden
Dat kan op diverse manieren. Simpelweg door je aan de balie van Wijkcentrum
Koningshaven aan de Kruisvaardersstraat te melden. Aanmelden kan ook 
telefonisch via 013-5425729 of stuur een mailtje naar
beheerkoningshaven@contourdetwern.nl.

Vermeld bij aanmelding even de naam en het aantal deelnemers van je team. 
 
Zorg dat je je op tijd aanmeldt, want vol = vol.

Rechts ‘onze’ Janske op trompet

Onze-Lieve-Vrouwekapel in actie

De lol spat ervanaf
Ja, de kapel bestaat uit 19 vrouwen tussen de 25 en 75 jaar. De instrumenten 
die bespeeld worden, zijn: de saxofoon, trompet, klarinet, trombone, bariton, 
sousafoon, piccolo en trommels. Marjolein zelf dirigeert en bespeelt de piccolo, 
een soort dwarsfluit. Ze geeft hierin ook les op de muziekschool. 
Eigenlijk hoeven we de vrouwen niet te vragen hoe leuk het is om bij deze 
kapel te spelen. Dat zien we meteen als ze beginnen. 
De lol in het spelen spat er vanaf.  

Vrouwen uit Koningshaven
Maar toch, even de vrouwen uit de wijk. Als eerste dus Janske Verhulst van 
het Merodeplein, onze eigen collega-redacteur die de trompet bespeelt: “Ja, 
het is gewoon supergezellig. We repeteren bij Bet Kolen en treden regelmatig 
op bij evenementen en feesten. Vorige week nog op de Zeedijk in Amsterdam 
gespeeld en ja, ook onderweg ernaartoe in de trein.”
Dan spreken we Olga Coolen uit de Blazoenstraat. “’Ja, gezellig en leuk. Toen 
ik hoorde van deze vrouwenkapel ben ik gaan schooien bij Marjolein of ik erbij 
mocht. En dat is gelukt. Haha!”
Marjolein Kempen woont, samen met Karin Moers die toevallig ook de coördi-
nator van de StadsTuinderij is, in de Vazalstraat. Ze vertelt nog: “Ik ben zo blij 
met de band. Dat enthousiasme van iedereen! Een van de vrouwen zei het heel 
treffend: ‘Mijn toeter lag al twintig jaar op zolder te verstoffen, wat ben ik blij 
dat ik ‘m weer tevoorschijn heb kunnen halen.’ Nou, hoe leuk is dat?!”
Er is geen tijd om verder te kletsen, want de instrumenten moeten worden 
opgebouwd en er moet gespeeld gaan worden. De vrouwen krijgen de sfeer er 
meteen goed in. Er wordt volop meegezongen met de kerstliederen en geklapt 
en gedanst. Geweldig sfeertje zo in de StadsTuinderij. 

Wil je een keer een optreden meemaken van de Onze-Lieve-Vrouwekapel, kijk 
dan op hun facebookpagina. Je kunt daar ook filmpjes bekijken van optredens.

Sommige mensen kunnen, maken of hebben iets bijzonders. 
Maar hoe dan? In dit item wordt aan  mensen uit de wijk 
gevraagd wat er voor nodig is om tot een buitengewoon 
resultaat te komen. 
Met in deze editie: Wim Graafmans, hij is met zijn gezin sinds kort lid van een 
kleinschalige coöperatieve boerderij die bijna van start gaat. Hoe gaat dat in 
zijn werk, samen duurzaam voedsel produceren?

Wim Graafmans

Dat kan anders
We bezoeken Wim in het gezellige huis aan de Hertogstraat dat hij zelf met veel 
aandacht en zorg langzaamaan energieneutraal maakt. Hij begint te vertellen 
over de manier waarop er momenteel voedsel geproduceerd, getransporteerd 
en verwerkt wordt. Er ontstond bij hem het idee dat dat anders zou moeten 
en belangrijker nog: zou kunnen. Een paar jaar geleden kwam hij in aanraking 
met het initiatief Herenboeren, een kleinschalige boerderij die door samen te 
werken ongeveer 200 huishoudens duurzaam van eten voorziet. Hij besloot lid 
te worden en in de lente van dit jaar gaat de boerderij in Alphen van start. 

Boer
De leden van de coöperatie gaan niet massaal zelf aan de slag met het ver-
bouwen van de gewassen en het verzorgen van de dieren maar er wordt een 
boer ingehuurd die dit voor hen doet. De mensen uit de coöperatie bepalen wat 
ze willen eten en de boer zorgt er in samenspraak met het bestuur voor dat 
dit gerealiseerd wordt en op welke manier dit het beste is. Het welzijn van de 
bodem en de dieren staan hierbij centraal zodat er een houdbare manier van 
voedselproductie ontstaat. Het streven is dat leden een bedrag voor het eten 
betalen dat ongeveer op 70% van de gangbare prijs voor regulier voedsel in de 
supermarkt ligt. Zelf meewerken op de boerderij mag overigens in principe wel, 
maar de leden zijn niets verplicht. 

Lid worden
Heb je na het lezen van dit artikel ook zin gekregen in dat verse eitje of die zo 
min mogelijk bespoten aardappel in de zomer? 
Er zijn nog plekken vrij om deel te nemen aan deze unieke samenwerking. 
Neem een kijkje op www.hartvanbrabant.herenboeren.nl voor meer informatie 
en wie weet eet jij deze zomer je slaoi meej juin meej aai mee èèrrepel wel van 
de Alphense Herenboeren grond!
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AaBe-straat 27
5021 AV Tilburg | 013 - 5801227

www.leenbakker.nl

Leen Bakker 
AaBe Fabriek Tilburg

Prij spuzzel18

Los de puzzel op en noteer de letters uit de 
vakjes met een vormpje in de vakjes met 
vormpjes hiernaast. Stuur dat woord uiterlijk 
eind februari (samen met je naam, adres en 
telefoonnummer) naar 
wijkkrant@koningshaven.eu, of stuur een 
briefje naar Wijkkrant Koningshaven, p/a 
Cenakel 36, 5022 KL Tilburg. Wie weet win jij

de waardebon van Burgemeester Jansen t.w.v. 
€ 20,– en word je in de volgende krant in het 
zonnetje gezet, net als de winnaar van de 
vorige puzzel hierboven, Cees Mathijssen! 
Gefeliciteerd, Cees! 

VERTICAAL 

1. Niets 
2. Nog niet geboren kindje (> 8 weken) 
3. _ de jarige! 
4. Smeer dat maar in je haar 
6. International Space Station (afk.) 
7. Deel van een plant dat op een andere plant 

wordt vastgemaakt 
8. Spandoek ter beschutting tegen zon, regen 

en/of wind 
9. Belgische waterstad 
10. Naar deze oud-wethouder, die 'Toontje 

Solidair' als bijnaam had, is een plein in de 
wijk Fatima vernoemd 

11. Schoeisel dat kan breken 
12. Hebben een kip en een oor allebei 
13. Mosterd _ de maaltijd 
15. Automaterialenzaak aan de Havendijk 
17. Klaar 
19. Vervoermiddel 
24. Timmermansgereedschap 
28. Werd vorig jaar uit de Piushaven getakeld 
32. Vrijdags en zaterdags op het Koningsplein 
33. Helpt afspraken na te komen 
34. IJverig (in hout) 
36. Drinkt geen alcohol omdat hij nog moet 

autorijden 
37. Goed_ is duur_ 
38. Oma van Jezus (moederszijde) 
39. Daar duwde Grietje, het zusje van Hans, 

de boze heks in 
40. Mobiele Eenheid (afk.) 
42. Omroep die vooral nieuws-, sport- en 

actualiteitenprogramma's maakt 
43. 'Heb je even voor mij' (Frans Bauer) of 

'Bohemian Rhapsody' (Queen)

HORIZONTAAL 

1. National Football League (afk.)   
5. Over de aanleg hiervan in het Leijpark is 

het laatste woord nog niet gezegd 
11. Wemelen 
14. Zo heette Willy Walden in het komische 

duo dat hij jarenlang met Piet Muijselaar 
(‘Snip’) vormde 

16. Straat die vernoemd is naar een Duitse 
bedevaartplaats 

18. Wordt tegenwoordig essay of paper 
genoemd 

20. Flink 
21. _ dunkt! 
22. Bij deze puzzel is het een waardebon 
23. _ Knol, vlogger die bij Jumbo geregeld een 

pop-up store heeft
25. Vanaf (afk.) 
26. Ster die sinds jaar en dag een populaire 

vakantiebestemming is 
27. Paling 
29. Niet-gouvernementele Organisatie (afk.) 
30. Griezelig of nauw 
31. Daaruit worden verzinsels gezogen 
33. In het jaar (Latijn) 
35. Onder andere (afk.) 
36. Kledingstuk dat vooral (streng) 

islamitische vrouwen dragen 
39. Om de grootste ooit te bakken werden 

145.000 eieren geklutst 
41. Verspreidingsgebied van deze wijkkrant 
44. Kun je op je borst spelden 
45. Romantisch afspraakje 
46. Brengen vooral ’s zomers een bezoek aan 

de Piushaven  



Waar komt die straatnaam vandaan? 19
Tekst: Luc Houet Illustratie: Toon van Gisbergen

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

Sociale zaken
Het stukje Tilburg tussen de Ringbaan-Zuid, de havenarm, de Kruisvaarders-
straat en de busremise en het AaBe-complex wordt bevolkt door een groep 
oud-wethouders van Tilburg. Alle mannen die hun naam aan een straat 
hebben mogen hangen in dat gebied waren erg betrokken bij het wel en wee 
van de bevolking van de stad Tilburg. De meesten hadden sociale zaken in hun 
portefeuille. Wethouder Ackermans ging daarentegen over de fi nanciën van de 
stad. En van Piet van Ierlant weten we dat hij zich vooral met onze lichamelijke 
opvoeding, sport en huisvesting bezig hield. Hij was dan ook geen onbekende 
in de sportwereld. Vooral wielrennen had zijn interesse.

John en Caroline wonen op een binnenvaartschip in de 
Piushaven. Een bijzondere woonvorm, die behalve romantiek 
ook veel hard werk met zich meebrengt. 
“De beste beleving van water krijg je als je er middenop zit”, aldus wijkbewoner 
John La Haye, en hij kan het weten. Hij woont al veertig jaar met enorm veel 
plezier op de Tilburgse wateren, de laatste 25 jaar samen met partner Caroline 
Docters van Leeuwen, op het monumentale binnenvaartschip ‘De Drie Gebroe-
ders’ in de Piushaven.  Hun liefde voor het water delen ze waar en wanneer het 
maar kan.  De afgelopen 10 jaar alleen al met 40.000 gasten van de Stichting 
‘Tilburg te Water’: Een kleine vloot van drie antieke schuiten laat mensen 
ervaren hoe het is om de omgeving te verkennen vanuit ‘kikvorsperspectief’.

De wethouders en hun onderscheidingen

Caroline en John aan boord van De Drie Gebroeders

Walk of Fame
Een wandeling door deze straten kun je ook ervaren als een soort van 
Walk of Fame. Alles bij elkaar verzamelden de wethouders tenminste 13 
onderscheidingen in hun leven. Zo zijn er vier van hen geslagen tot Ridder 
in de Orde van Oranje Nassau. Antoon van Rijen heeft veruit de meeste onder-
scheidingen ontvangen in zijn waardevolle leven. Naast de eerdergenoemde 
ridderonderscheiding is hij ook benoemd tot Ridder in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw. En zo nog vier niet mis te verstane onderscheidingen. 
Je mag aannemen dat deze meneer Antoon van Rijen zijn leven in dienst van 
anderen heeft geleefd.

Reiziger
Een goede tweede in de lijst met meeste onderscheidingen is Jan van Rijzewijk. 
Hij ontving natuurlijk de titel Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 
Daarnaast kreeg hij vergelijkbare onderscheidingen in Oostenrijk en 
Hongarije. Jan was reiziger van beroep. Op zijn reizen was Jan ook nog 
weldoener en stichtte zo een kindertehuis in Oostenrijk. O ja, en sigarenmaker 
was hij ook. Als je tegenwoordig voorziet in een dodelijke verslaving zul je geen 
medailles opgespeld krijgen lijkt me.

Pauselijk kruis
Een bijzondere onderscheiding die zowel Johannes Kerstens als Antoon van 
Rijen ontving is het erekruis van de paus zelf. Pro Ecclesia Et Pontifi ce heet 
dat ding in het latijn. Dit eremetaal kun je krijgen als je je tenminste 25 jaar 
verdienstelijk hebt gemaakt voor de kerk of het geloof. Dit geldt logischerwijs 
niet voor mensen die in dienst zijn van de kerk. Dat zou het net wat te 
makkelijk maken. 

Al die medailles zien er trouwens bijzonder mooi uit. Er is echt werk van 
gemaakt. Ga ze maar eens bekijken op internet. Maar pas op: zien is begeren 
in dit geval. Voor je het weet ga je geheel onbaatzuchtig allerlei goede dingen 
voor andere mensen doen om maar zo’n medaille te kunnen krijgen.

Met je huis op reis
De stuurhut van hun woonboot is hun ‘verwarmde uitkijkpost’, van waaruit ze 
onopgemerkt het leven rondom het schip kunnen observeren. Zo hebben ze 
al jaren een ijsvogeltje als terugkerende gast, een schuw beestje dat 
normaal moeilijk te spotten is. “Wist je dat die braakballetjes produceren, 
net als uilen?”, vraagt John enthousiast. “En op dit moment zit er naast het 
schip een gans te broeden op 12 eieren, in hartje winter! Dat te kunnen 
meemaken is rijkdom, een cadeautje van het leven aan boord.”

Het mooiste van het wonen op een schip is misschien wel dat je op elk gewenst 
moment met huis en al kunt vertrekken. En ook onderweg heb je een heel 
andere ervaring dan wanneer je je over land verplaatst: “Waar je met de auto 
een uur over doet, daarvoor ben je met dit schip een hele dag onderweg”, 
leggen de bewoners uit. “En de wereld ziet er totaal anders uit vanaf het water, 
je ziet landschappen die je vanaf de weg onmogelijk kunt bereiken.” De laatste 
jaren varen ze door tijdgebrek nog mondjesmaat, maar daar komt volgend jaar 
verandering in. Dan gaan ze 7 weken op pad en in 2021 is het plan om maar 
liefst 7 maanden onderweg te zijn. 

Varend monument
Beiden genieten met volle teugen van het leven op het water, maar dat genot 
krijgen ze niet voor niets: “Als je op een schip woont is er altijd veel werk te 
doen, dus je moet óf veel geld hebben óf veel zelf kunnen.” John en Caroline 
zijn van de laatste categorie. Hun werklust wordt gedreven door passie, of, 
zoals John het gekscherend noemt, ‘bootelisme’. 

Hun schip, ‘De Drie Gebroeders’ is een varend monument, een prachtig 
binnenvaartschip gebouwd in 1924. De oude dame wordt dan ook met veel 
respect en oog voor duurzaamheid behandeld door haar bewoners. “Bij alles 
wat we hier doen denken we 10 stappen vooruit”, aldus Caroline. “Dat betekent 
bijvoorbeeld dat elke schroefje dat hier ingedraaid wordt eerst een laagje vet 
krijgt, zodat het er ook weer makkelijk uitkomt, mocht dat ooit nodig zijn.”

Goed plannen en in concepten denken is Caroline’s sterke kant. Dat moet ook 
wel, want in de relatief beperkte ruimte aan boord geeft ze ook nog teken- en 
schilderlessen aan groepen. Hoewel ze zelf graag de handen uit de mouwen 
steekt, is John de echte vakman als het op botenbouwen aankomt. “Het meeste 
heb ik geleerd toen ik betrokken was bij de restauratie van de Helena, 
Nederland’s oudste binnenvaartschip, gebouwd in 1875. Daar is mijn 
‘bootelisme’ echt begonnen”, lacht hij. John en Caroline dragen hun kennis en 
ervaring vaak en graag over aan toekomstige bootbewoners. 

Ze zijn bereikbaar via de websites https://www.tilburgtewater.nl/ 
en http://www.wateridee.nl/ .

Het leven in kikvorsperspectief
Tekst: Isabelle Savelkoul Fotografi e: Hans van Dongen
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