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Wijkkrant Koningshaven

De Wijkkrant wordt gemaakt door:

De mensen achter de Wijkkrant2

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

De planning voor volgende edities is op dit moment nog niet bekend.

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

Wie zijn de drijvende, fotograferende en schrijvende krachten 
achter deze wijkkrant? Dit keer ga ik, Katrien, met Carla de 
kroeg in. Ik neem de vaste rubriek van Carla even over omdat 
ook zij aan de tand gevoeld moet worden natuurlijk. 
Wat we niet wisten is dat we ons voorlopig laatste biertje dronken in de 
Stadsbrouwerij. Een ruime week later ging de horeca dicht: Het coronavirus! 
Wat een bizarre tijd.

Tekst: Katrien van Burken Fotografie: Hans van Dongen

Carla Segers

Toen ik Carla voor het eerst zag, bleken we allebei te ‘solliciteren’ naar een 
plekje als tekstschrijver voor deze wijkkrant. Dit is alweer vijf-en-een-half jaar 
geleden. Tot op de dag van vandaag hebben Carla en ik daar geen spijt van 
gehad! 

Uitje
Voor Carla is elke vergadering van de wijkkrant een uitje. Carla: ‘Ik was al een 
tijdje op zoek naar iets voor mezelf, naast het moederschap en mijn werk. 
Mijn man zag dat ze nog schrijvers zochten en ik ben er achteraan gegaan. 
We hebben zoveel lol met vergaderingen, het is echt een hysterische en super 
gezellige club mensen’. Komen we meteen bij de vraag die Erik Bienefelt aan 
Carla wil stellen: Wat hebben alle geïnterviewde redactieleden met elkaar 
gemeen? ‘Nou, het is een club zeer enthousiaste mensen, het is gezellig en 
we hebben leuke gesprekken met elkaar. Ondanks dat het een vrijwillige 
functie is en iedereen het echt als hobby ziet, leveren we met zijn allen toch 
steeds maar weer iets moois af waar we trots op zijn.’

Verhalenverteller
‘Wat doe ik mezelf aan?’ Deze vraag komt geregeld naar boven als Carla 
aan een artikel begint. ‘Ik zeg vrij snel ‘ja’ op een onderwerp en krijg daar 
richting de deadline een beetje spijt van. Ik raak even in paniek maar als ik 
eenmaal begin dan ga ik er écht voor en zit ik heerlijk te schrijven. Toen ik 
net bij de wijkkrant begon was ik erg kritisch maar tegenwoordig schrijf ik 
gemakkelijker, meer op gevoel’. Carla houdt ervan als mensen die zij 
interviewt mooie verhalen te vertellen hebben. ‘Als mensen vanuit hun 
passie spreken dan maakt het eigenlijk niet eens uit waar het over gaat, 
van hondentrainer tot tassenmaker.’

Roots
Carla is geboren en getogen in Tilburg en is vanuit de wijk Groenewoud via 
Australië teruggekeerd in Tilburg waar ze ging samenwonen aan de Generaal 
Smutslaan. ‘Tijdens mijn jaar Australië kwam ik er achter dat ik echt verbon-
den ben met Tilburg, ons ‘uit de kluiten gewassen dorp’. Toen we uit ons flatje 
groeiden kochten we een huis in de Kruisvaardersstraat en zijn we keihard 
gaan verbouwen. We hebben het hele huis aan de binnenkant gesloopt en 
alles vernieuwd en gepimpt. Toen we nèt klaar waren stond er een vrouw aan 
de deur. Of ze even mocht binnenkijken. Ze bleek hier geboren te zijn. 
Terwijl we rondliepen heeft deze mevrouw oude verhalen verteld over hoe zij 
daar leefde. Dat was bijzonder om te horen. Ondanks dat wij het hele huis 
opnieuw hebben opgebouwd bleek het huis nog steeds dezelfde fijne atmo-
sfeer te hebben als vroeger. Die voel ik ook. Ik ben echt verknocht aan de 
stad en onze wijk Fatima. Mochten we ooit nog wilde verhuisplannen hebben 
dan zullen we nooit ver weg gaan, we blijven altijd in de buurt‘.

Dan de laatste vraag: 
Wie van onze collega’s wil je de volgende keer in deze rubriek zien en weke 
vraag ga je stellen? 
‘Ik wil onze Eelke graag vragen welk raam of etalage zij wel eens zou willen 
inrichten of versieren? Dit vraag ik omdat Eelke steeds creatieve uitspattingen 
laat zien op het raam van haar eigen huis. Welk raam krijgt de ‘Eelke-touch’?’
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Maandag:
Di t/m Do:
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15:00 - 24:00 uur
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Piushaven 22 www.burgemeesterjansen.nl

Van nu tot ooit
Tekst & foto: Luc Houet Illustratie: Toon van Gisbergen

We schrijven het jaar 2116 na nul. In het jaar 97 van de vorige 
eeuw kwam er wereldwijd een eind aan fotografie. Alle foto’s 
waren inmiddels wel gemaakt en de interesse in de kunstvorm 
verdween daardoor geheel. Het tijdperk van de tekenaar en 
de schilderaar brak aan. Overal op straat wordt getekend en 
geschilderd. Tekenaar Toon maakte deze prachtige afbeelding 
van onze Piushaven afgelopen week.

Ochtendgloren
In het rijke archief van deze krant vond ik de foto die hierbij is afgedrukt. 
Deze foto is gemaakt in het jaar 2020 na nul. Hij toont de Piushaven zoals 
deze er bijna 100 jaar geleden bij lag. Toen was het er al gezellig levendig. 
Deze foto laat dat niet zien overigens. Dat kan verschillende oorzaken heb-
ben, maar de meest waarschijnlijke verklaring voor de stilte die er heerst is 
dat de foto in de vroege ochtend genomen is, vlak na zonsopkomst. In die tijd 
was het namelijk nog niet gebruikelijk om 24 uur per dag, 7 dagen per week 
de terrassen open te houden in Tilburg.

Stilte voor de storm
Wat ziet het er heerlijk rustig uit op de foto. In die tijd, voor de grote over-
stromingen, kon je nog eens in je eentje gaan zitten mijmeren op een bankje 
aan het water. Dat lukt je nu niet meer. De drukte in de haven is gigantisch 
onoverzichtelijk vandaag de dag. Het enorme cruiseschip “De Randstad”, dat 
zovele watervluchtelingen uit het westen herbergt, maakt weliswaar zelf geen 
enkel geluid, haar bewoners des te meer. Het lijkt wel elke dag feest aan 
boord. Tilburg is een metropool aan zee, en dat zullen we weten ook.

Gelukkigen
Op de foto kun je zien dat destijds aan de kop van de haven nog gezins-
woningen stonden. Dat kun je je toch niet meer voorstellen! De mensen die 
daar woonden een eeuw geleden waren vast de gelukkigste mensen van de 
kleine stad die Tilburg toen nog was. Nu staat op die plek een niet te negeren 
woontoren. Een prachtig ontwerp met draaiende verdiepingen. 

Je kunt daar zelf kiezen welke kant je op kijkt en waar de zon bij je naar 
binnen schijnt. Deze toren was een paar jaar geleden de eerste in zijn soort. 
Hij wekt zelf alle energie op die de bewoners nodig hebben. 

Terug naar ooit
Naast al dat moderne geweld heeft de Tilburger behoefte aan geborgenheid 
en een hang naar nostalgie. Hoewel niemand meer gelooft in wat voor hogere 
macht dan ook, is men in een vergevorderd stadium met de bouw van de 
“Allemans Basiliek”. Het is een joekel van een kathedraal die in de praktijk 
niets te maken heeft met geloofsbelijding. Nog een plek om te feesten en 
beesten. Met de Retro Parade probeert de stad iets van de gezelligheid van 
een eeuw geleden terug te krijgen. Het is wat gekunsteld, doch leuk gepro-
beerd. Misschien kunnen ze ook de openings-, maar vooral sluitingstijden van 
een eeuw geleden weer in ere herstellen? Dan kunnen de hele vroege vogels 
weer eventjes mijmeren op een bankje langs het water.
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Reünie Fatima verplaatst
Tekst: José de Jonge

4 Et triekoolooresvierus
Tekst: Jos de Beer Beeld: Toon van Gisbergen

De reünie van oud-leerlingen van de Heilig Hartschool 
(jongens) en de O.L.V. Fatima (meisjes) aan de Wethouders-
laan, in de volksmond ook wel bekend als de Fatimaschool, 
die gepland stond voor 5 september van dit jaar, is verplaatst 
naar zaterdag 4 september 2021. 
Dit uiteraard i.v.m. de coronacrisis. En ook dit uiteraard onder voorbehoud, 
afhankelijk van het verdere verloop van het virus en de beslissingen die wor-
den genomen door de ministerraad.  

“Wij vinden dit natuurlijk ontzettend jammer en we zullen mensen wellicht 
teleurstellen, maar het is niet anders. Alle toezeggingen gedaan ten behoeve 
van onze bijzondere reünie blijven ook voor 2021 overeind staan. 
Blijf allen gezond, zodat we elkaar volgend jaar alsnog kunnen ontmoeten”, 
aldus de stuurgroep Thuiskomen in Fatima, Ad Schraven, Mathieu Mertens 
en Jan Engel.

Meer informatie
Via de facebookpagina Thuiskomen in Fatima 1950-1970 en de website 
fatimaschoolreunie.koningshaven.eu worden reünisten en belangstellenden 
op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen m.b.t. de reünie. 
Ook kunnen vragen gemaild worden naar: info@ietsvooru.nl

Op den hoek van de Broekhoovensewèg èn de Gruunstraot, 
presies daor waor naaw de Jumboo stao, stond vruuger en 
stadse fiela.
Deeze fiela is in 1917 gebaawd dur baawmister Leo Goijarts èn krêeg de 
lichelek aorege naom Hèùze Agricultura toebedild. Agricultura is Latèèns vur 
laandbaawbedrèèf èn laandbaawbedrèèf is ene stadse naom vur boeregedoe. 
De èègenèèr van Hèùze Agricultura waar tegelèèkertèèd ok den dirrek vant 
bèbehoorende laandbaawmesjienefebriek dè iets vèrderop laag in de 
Gruunstraat. De grôoten baos vant hille spul waar Manille Bogaerts. 
Manilleke vontet ammòl nòg nie stads genogt èn liet dèrrom zen fiela ötbraaje 
meej ketoorrömte. Et zaager ammòl gelikt èùt.

Deze foto is ingestuurd door juf Snik die les heeft gegeven van 1948 tot 1950. 
Juf Snik is in 1950 bij de nonnen ingetreden onder de naam zuster Jacintha Snik.
In het midden pastoor Piet v.d. Velden, rechts zuster Liguoria en achter haar juf Snik. 
Van de anderen zijn de namen niet bekend.

Tis grôote sund mar in 1920 ist laandbaawmesjienefebriek dur alderhaande 
omstaandegheeje klinkklaor bankroet gegaon. De fiela wier laoter herdopt 
èn gieng vort Hèùze Castagnola hiete, wè en afleiding is van castagnaccio. 
Èn dè is en Ietaliejaanse kastanjetaart. Tis nie bekènd òf dè sewèèle ok et 
favooriete bikkesemènt van de bewooners van Hèùze Castagnola is gewist. 
Et gebaaw vant laandbaawmesjienefebriek wier oovergenoome dur Kènder-
waogefebriek Mutsaerts èn die is in 1950 kèùs afgebraand èn laoter overnuut 
opgebaawd. Te lange liste is in 1985 et hêele gedoentje oovergenoome dur 
Mutsy Beebiepròduks in Gôol.

Tèènemekaare nò die oovernaame is Hèùze Castagnola as de weergao 
gereenooveerd. Et woongedilte wier gemoodèrniezeert èn de ketoorrömte 
wier omgetooverd tòt hèùsartsenpraktijk. Vanaaf 1933 oefende hèùsarts 
Schuerman hier zen praktijk èùt. Hij wènste òngesprooke te wòrre as Den 
Dòkter èn nie as piskèèker, want dè waar de gebrèùkeleke bijnaom van 
hèùsartse in Krèùkestad. Èn dès ginne kattezèèk want pis, òftewèl zèèk, 
waar van grôote pòrtaansie as bèperdukt van de Tilburgse tèkstielindustrie

Albèrtus (Bèrt) A.J. Schuerman is in 1903 gebooren in Stòppeldijk in Zeeland. 
Hij waar en tèmperamèntvol fieguur meej en flèènege tong èn hij waar 
bepòld nie verrukt op teegepraot. Hij ha en goedlôopende praktijk daor òn 
de Broekhoovensewèg. Nieteegestaonde dè wierie in 1936 òngestèld as 
kluparts van Willem II èn in 1945, nèt nao den ollòg, wierie vurzitter.  
Zôodoende hattie veul Willem II ònhangers as klaant.
Et verhaol gao dètte op zeekere dag en jong vraawke in de spreekkaomer 
krêeg. Zij vroeg òn hum òf hij derveur kon zörrege dèsse euweg jong zo 
blèève. Naaw zeej Den Dòkter:”Helaas, daor kank nie vur zörrege, mar ik 
kanner wèl vur zörrege dègge nie oud wòrt  

Dòkter Schuerman vont frappeerend dè zen wòchtkaomer smòndags 
gereegeld vol liep meej dôodzieke manneleke Willem II-ònhangers. 
Gedeegen onderzuuk wees èùt dèt ongemak niks van  doen ha meej den bof, 
de fieteldaans, de keliek, de tèrring èn ok nie meej de zucht. 
Dus et inslikke van al die pillekes, schuddekullekes èn aandere middelsèène 
zôoas: lèzzendmèèl, kalmoes, saovieblad, kemilleteej, höskeslôof èn 
hoest-sjuup-sjuupkes: Et waar ammòl vur nòppes.

Èn toen geschiejdener en meraokel: Willem II wint drie keer aachtermekaare. 
Drie weeke òn êen stuk waar smòndags de wòchtkaomer van Den Dòkter 
klinkklaor leeg.
Èn toen gienger bè Den Dòkter en lichtje braanden: 
Zen pasjènte leejen òn en tiepies Tilburgse ziekte: Et Triekoolooresvierus.
Èn daorvur zèn gin middelsèène te krèège. Dèrrom gieng Den Dòkter op zuuk 
nòr en addekwaat vaksèèn. Èn oover dè vaksèèn hoefdenie nie al te lang nao 
te dènke. Hij hoefde mar êen ding te doen: Willem II onooverwinnelek maoke.
Heelaas, mar dè heejtie nie vur mekaore gekreege.
Den dòkter is op 26 januuwaarie 1977 geheemeld. Hij is 70 jaor gewòrre.
De voetbalklup Willem II issem veul daank verschuldigd.Hoevenseweg 2  Tilburg              www.villapastorie.nl 

bijzonder overnachten lekker eten klein vergaderen laten verrassen
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Voor:
• Nieuwe gebitsprotheses (eventueel op implantaten)
• Reparaties en andere prothetische voorzieningen

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

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

Problemen met uw kunstgebit of toe 
aan een nieuwe?

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

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

Jules Baak 
Gediplomeerd en ISO 9001 gecertifi ceerd tandprotheticus

Nieuwe wij kbewoners
Tekst: Janske Verhulst Fotografi e: Toon van Kaam

Driemaal is scheepsrecht. Terug van weggeweest. 
Maar nu voor altijd waarschijnlijk. Tino, Liesbeth en de 
22-jarige Puck wonen sinds kort in de nieuwe woningen aan 
de Groenstraat. Maar ze zijn niet vreemd in de wijk. 
Twintig jaar geleden woonden ze met veel genoegen in de Vlimmenhoefstraat. 
Voor de mantelzorg zijn ze een tijdje naar West verhuisd. Daarna kwamen 
ze terug naar onze wijk aan het Kazernehof. Ze hadden een fi jn huis en leuk 
contact met de buren. Toch hadden ze daar overlast van uitgaanspubliek en 
de parkeerproblemen werden steeds nijpender. Liesbeth had altijd gezegd dat 
ze nog niet dood gevonden wilde worden in de Reeshof. Maar mede omdat ze 
een hond namen (Darby) en daar toch een beetje de ruimte voor wilden 
hebben vertrokken ze naar de Reeshof.

‘De meeste stemmen gelden’
Dertien maanden hebben ze het daar uitgehouden. Puck en vooral Tino waren 
er doodongelukkig. “Ik wil gewoon even de stad in kunnen lopen”, zegt Tino. 
“Of even naar de bakker zonder daar vantevoren over na te hoeven denken.” 
“Ja, zegt Liesbeth: “Verder was het huis ook niet heel fi jn, en de huisbaas ook 
niet. Ik hoefde daar echt niet weg hoor. Maar ja, we zijn met drieën. En de 
meeste stemmen gelden. Dus moest ik maar weer mee. De nieuwe vloer ligt 
nog op de zolder.”

Liesbeth, Puck en Ti no

‘Je moet een beetje vooruit denken’
De huizen aan de Groenstraat zijn in de plaats gekomen van vijf vervallen 
loodsen. “Het zijn splinternieuwe huizen. Het hele huis heeft vloerverwarming. 
We hebben geen gas maar een waterpomp. Als je het huis op een bepaalde 
temperatuur wilt hebben moet je een beetje vooruit denken. Het duurt 
allemaal iets langer. Als je het morgen een graadje warmer wilt kun je dat 
beter nu al aangeven. Verder zal in de zomer het huis ook verkoeling geven.” 
Koken doen ze op inductie. ”Dat is helemaal geweldig. Het werkt perfect.“ 
zegt Tino, de kok in huis. “Alleen zoiets als wokken moet je toch op een echte 
wokbrander doen.” 

‘De saamhorigheid heeft ook wel wat’
Tino werkt in het magazijn van de Wever. Tijdens mijn interview bewaar ik 
de afstand van anderhalve meter. Maar Tino haalt zijn schouders op. 
”Ik werk in de zorg”, zegt hij. “Dan is het toch anders.” Hij heeft het de 
laatste weken erg druk gehad met het distribueren van mondkapjes en andere 
verwante artikelen. “Dus je hebt heel hard moeten werken“ constateer ik. 
Hij haalt zijn schouders op. ”Niet dat ik dat erg vind. Het is eens wat anders.” 
Ook voor Liesbeth betekent de corona extra drukte. Zij werkt namelijk bij de 
pakketpost. Maar Liesbeth geniet daar op haar manier ook wel van. 
“Mensen zijn aardiger. Hebben meer voor elkaar over. Het is een beetje zoals 
onze kerstdrukte.” 

‘Ik kijk gewoon wat ik nog kan doen’
Dan komt Puck naar beneden. Ik had al gehoord dat ze na het afronden van 
een mbo-opleiding vastbesloten was om voor verpleegkundige te gaan 
studeren. Ze loopt stage in het ziekenhuis en ze werkt in een verpleegtehuis. 
In het verpleegtehuis heeft ze vijf weken niet mogen werken omdat ze in het 
ziekenhuis waar ze stage loopt coronapatiënten heeft verpleegd. 
Ik vraag haar of het zwaar was. “Het viel wel mee. Het was telkens maar heel 
kort. Aan de ene kant van de gang lagen de mensen die kuren nodig hadden 
(oncologie). Aan de andere kant van de gang hadden ze corona.” 
Maar hoe ga jij ermee om als de patiënten slecht nieuws krijgen? 
Heb jij daar al ervaringen mee?” Puck kijkt me nuchter en zelfverzekerd aan: 
“Daar kan ik wel mee omgaan. Ik probeer dan gewoon goed te luisteren. 
Dat vinden ze dan het fi jnste denk ik. Verder bedenk ik wat ik nog voor ze kan 
doen. En als ik thuis ben kan ik het goed loslaten.”

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

5



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

Kijken jullie maar eens goed, want hier zit Shurandy. Hij is met overtuiging 
van plan om in de Tilburgse gemeenteraad te komen. Shurandy (20) heeft 
zich aangemeld bij de politieke partij ONS. Als hij zijn tentamens achter de 
rug heeft, hij studeert bestuurskunde in Den Bosch, gaat hij er werk van 
maken. Nou succes Shurandy. En we horen nog van je!

Op de draaibrug staan  Rian en Marianne zichtbaar van ijs en zon te 
genieten. Als ik vraag of ze op de foto willen voor onze wijkkrant reageert 
Rian enthousiast. “Ja natuurlijk, ik heb me ook net aangemeld voor de 
buurtraad.” Mmmm, blijkt toch een andere raad (Armhoefse akkers). 
Het echtpaar heeft 28 jaar in de Reeshof gewoond en zijn sinds kort in de 
Gerard de Bondtstraat gaan wonen. Terug naar de roots voor Rian. 
“We hadden het wel heerlijk daar”, vertelt Marianne, “maar door medische 
omstandigheden was het handiger om in een appartement te gaan wonen.” 
“Ja’, zegt Rian, “je mag gerust vermelden dat ik inmiddels vijf nieuwe
heupen heb gekregen. Dat heeft niemand.”

We maken onze wandeling ten tijde van de intelligente lockdown, 
als de terrassen nog gesloten zijn. Met het schitterende weer op deze 
vroege vrijdagavond hoeven we voor de pluk niet lang te dwalen.

De jeugd neemt het ervan! Met prachtig gevulde wijnglazen en een 
borrelplank van allure  liggen Bas en Harm aan de haven te genieten. 
Ik vraag waar ze elkaar van kennen.  “We hebben dezelfde studie gedaan 
in Breda. En daarna ook nog dezelfde vervolgopleiding  in Tilburg”, vertelt 
Bas. “Ja”,  vult  Harm aan: “en nu vieren we dat we allebei een betaalde 
baan hebben.  Dus dan mogen we even uitpakken, hè!” 

Wauw, dat zijn mooie honden zeg!  Zijn dat moeder en dochter of anderszins 
familieleden?  “Nee hoor”, zegt René, “ de kleine hond (Shadow) is al twaalf 
en later hebben we de  andere erbij genomen.“ Kelcey probeert  de hond 
naar de camera te laten kijken. Tja, dat wordt moeilijk.” Het zijn husky’s”, 
vertelt René, “en dat zijn eigenwijze honden. Maar daarom ook heel leuk.”

Vier geüniformeerde pubers. Dat moeten scouts zijn. Nee. Fout. “Wij zijn 
explorers“, zegt Bas, de oudste van het groepje (rechts op de foto). 
“Je begint als bever, dan word je welp, dan een scout en daarna explorer.“ 
De explorers Patrick, Max, Michelle en Bas wachten nog op hun leiding. 
Maar dan gaat de actie beginnen. “Wat gaan jullie dan doen?” vraag ik. 
”Tja, dat kan van alles zijn. Meestal een puzzeltocht waarbij we allerlei 
opdrachten krijgen.” Nou, veel plezier vanavond!



Meerkoe
Tekst: Eelke Guldenaar Illustratie: Anke van Iersel

Kijk daar is de meerkoet, heel lieflijk en klein.
Maar achter dat masker zit een stuk chagrijn.

Hij is vinnig en pinnig, en een tikkie gesjeesd.
Maar heus niet altijd zo onmogelijk geweest.

Lees maar wat verder en wees u bewust.
Dat dit hele geval op een misverstand rust.

Toen alles een naam kreeg heel lang gelee,
zat het dit beestje niet bepaald mee. 

Hij stond achter Gans, wat ver achteraan.
En heeft toen zodoende de t niet verstaan.

Hij zwemt nu dus rond, en waant zich een rund.
Zo diep ontevreden, het had anders gekund. 

Hij is daarbij streng op dieet gegaan,
dacht: Het leven is maakbaar, ik doe er wat aan!

Eet nu enkel plantaardig, stopt geen zoet in zijn snater.
Zwaait flink met zijn vleugels en rent over water.

Geen koekje of dropje, enkel wat groen?
Geen chippie of kauwgom? 

Dat is niet te doen! 

U snapt nu natuurlijk, van al dat gelijn.
Wordt de meerkoet in kwestie dat stuk chagrijn. 

Dus hierbij de oproep: help dat beestje in nood.
Want zoveel frustratie, dat wordt nog zijn dood...

Wijs hem eens aan en ben complimenteus.
Roem dan zijn lijfje, wees zeer genereus.

Beschrijf zo lief mogelijk wat u daar ziet,
zijn frons wordt vermeden, die noemen we niet! 

Met een beetje geluk en een beetje meer tijd.
Wordt eindlijk die drommel van zijn waanzin bevrijd.

Hij zwemt dan weer rond, zo trots als een pauw,
maar let dan op uw koekjes, verstop die maar gauw... 

7We missen ons sociale leven!
Tekst: Janske Verhulst Fotografie: Toon van Kaam

In het studentenhuis naast me is het normaal gesproken een 
drukte van jewelste. Maar in deze Corona-tijd lijkt er toch iets 
veranderd. Een goede reden om eens met mijn buren te gaan 
kletsen.
In het huis wonen zes studenten. Drie mannen en drie vrouwen. Ze koken en 
eten geregeld met elkaar. “Het is nu ineens zo rustig”, zegt Indi. “Echt behoor-
lijk saai.” Normaal gesproken gaan de studenten alleen in het weekend naar 
huis. Maar nu ligt het verenigingsleven stil en de scholen doen alles online. 
Voor sommigen redenen om langer bij hun ouders te blijven. 

Anderhalve meter
“Maar hoe doen jullie dat dan hier in dit huis? Hebben jullie daar afspraken 
over gemaakt. Met de anderhalve meter?”
“Nee, eigenlijk hebben we daar niet op die manier over gesproken.” vertelt 
Indi: ”Maar we beschouwen onszelf als een huishouden. Dus die afstand 
bewaren we hier niet. Als ik naar mijn ouders ga probeer ik me daar wel weer 
aan te houden. Mijn moeder is mantelzorger voor mijn oma.” Marlou gaat ook 
elk weekend naar haar ouders. “Maar ook daar is het wel moeilijk om je aan 
die anderhalve meter te houden hoor. Iedereen werkt thuis. Dan is het wel 
krap.” Cecile probeert, als ze naar haar ouders gaat, afstand van haar vader 
te houden. Haar vader heeft copd. “Maar hier in het studentenhuis is het bijna 
onmogelijk”, zegt Marlou: “Kijk maar naar ons keukentje.” Als later Stan bin-
nenkomt blijft hij opvallend afzijdig staan. Zijn moeder is kwetsbaar en Stan 
probeert dus toch echt op veilige afstand te blijven. Ook van de luxe jacuzzi 
maakt hij geen gebruik. Ik vraag of ze buitenshuis geen vervelende reacties 
krijgen van mensen als ze zichtbaar geen afstand van elkaar houden. Nee 
hoor, daar hebben ze geen last van. “Behalve die ene keer toen ik bij Appie 
even terugliep zonder karretje om iets te pakken,” zegt Indi: “Zoals ze keken. 
Ik voelde me net een crimineel!”
 
In het weekend uitrusten
Marlou is 22 en studeert medische psychologie. Ze is lid van Vidar, de 
studentenroeivereniging, maar dat ligt helemaal stil. En het roeien zal ook 
niet snel goedgekeurd worden. “Je zit te dicht bij elkaar” In de eerste weken 
van de coronatijd hebben ze nog wel maatschappelijke acties uitgevoerd met 
de vereniging vertelt Marlou. Zo hebben ze met koningsdag nog tompoucen 
uitgedeeld in bejaardentehuizen. ”Dat was heel leuk om te doen.”
Ook voor Indi is het maar rustig zo. Indi is 18 en studeert bedrijfskunde. 
Ze brengt normaal gesproken haar vrije tijd door met haar vrouwendispuut 
Lola. “Wij doen mee aan allerlei festiviteiten en borrels. Tja, we doen nu nog 
alleen nog aan online borrelen.” “Moet je bedenken hoe anders het leven nu 
is” zeggen ze gelijkgestemd. ”Normaal gesproken gaan we op maandag naar 
de Live bar, dinsdags naar Bolle. De woensdag is het bij Polly te doen en op 
donderdag naar de vereniging. En dan zijn we vrijdag uitgeput en kunnen we 
naar huis.” 
 
Ik mis de Bieb
Stan is op het moment nog meer bij zijn ouders te vinden in Eindhoven. 
Hij heeft daar zijn vriendin en bovendien betere wifi. Stan en Cecile zijn bezig 
met hun scriptie en hebben geen colleges. Marlou en Indi volgen wel alles 
online. “Dat is best wel lastig plannen”, zegt Marlou “en ze zijn niet echt 
soepeler.” Gelukkig voor Indi krijgt ze nu wel zachte deadlines voor haar 
stageopdrachten.

Al met al is de gemeenschappelijke gedachte over deze periode dat het wel 
heel saai is. Dat ze hun sociale contacten missen. “Ook de universiteit mis ik”, 
zegt Stan, “ik ging dan wel zelden naar de colleges. Maar gewoon het mensen 
ontmoeten. Ik mis het naar de stad gaan. Koffie drinken bij elkaar. 
En ik mis ook de bibliotheek.”  
“Ja”, knikken Marlou en Indi instemmend: “wij ook!” 



8 Kruipertjes
Tekst& fotografi e: Luc Houet

Zomer, tijd van onkruid. 
De benaming ‘onkruid’ vind ik altijd erg onvriendelijk klinken en zelfs 
discri minerend. Een hele groep mensen aanduiden als ‘onmens’ hoef je 
niet te proberen. Je wordt publiekelijk gelynched, en terecht. We mogen 
het voorlopig nog wel met planten doen. Voorlopig kunnen we nog alles wat 
ongewenst tussen tegels en tegen muren groeit uitmaken voor onkruid, om 
het vervolgens met wortel en al uit zijn heimat te verwijderen.

Niet klein te krijgen
Het is dapper gespuis, dat onkruid. Het groeit op plekken waar anderen niet 
durven wortelen uit angst het niet te overleven. Het groeit ook tussen duur 
aangekochte planten in mooi gestylede tuinen. Al vanaf het eerste moment 
dat de ongenode gast zich boven het maaiveld steekt, loopt hij het gevaar 
een kopje kleiner gemaakt te worden. Zijn enige vijand op deze wereld is de 
mens. Langdurige droogte overleeft hij zonder problemen. Veel te veel water 
bestaat niet voor hem. Een gasbrander maakt hem minder mooi, maar binnen 
de kortste keren staat hij er weer in vol ornaat. Hij is ons simpelweg de baas. 
We krijgen hem niet klein.

Horedeum murinum

Eigen schuld
Op de foto zie je Hordeum murinum, ook wel muizengerst genoemd. 
Een prachtig voorbeeld van wat wij mensen “onkruid” noemen. Het tiert welig 
tussen stoeptegels en rond straatlantaarns. Dat komt omdat het houdt van 
plekken waar wij onze honden uitlaten. Honden zorgen voor precies de juiste 
samenstelling van meststoffen voor deze plant. Het groeit niet op plekken 
waar geen honden komen. Het wordt een urbanofi ele plant genoemd. 
Alleen in stedelijk gebied vind je hem. Eigenlijk een product van onze manier 
van leven dus. Niet klagen over dit plantje, we zijn zelf verantwoordelijk voor 
haar bestaan.

Artiest
Kinderen en mensen die kind zijn geweest, kennen een leuke eigenschap 
van muizengerst. Pluk de aar van een stengel en steek die met de punt naar 
boven van onder in de mouw van je jas of de pijp van je broek, of die van 
iemand anders. Na een tijdje komt de aar er aan de bovenkant weer uit! 
Door dit kunststukje kennen we Hordeum murinum beter onder zijn artiesten-
naam: Kruipertje.

Voor zijn bemester is een kruipertje minder vriendelijk. Door de vacht van 
een hond kruipt een aar naar de huid en kan daar zorgen voor infectie of 
ontsteking. Vooral langharige honden kunnen hiervan last hebben.

In de Ban van de Ringbaan (epiloog)
Tekst: Erik Bienefelt Fotografi e: Toon van Kaam

In de vorige 3 wijkkranten hebben we het drieluik 
‘In de ban van de Ringbaan’ kunnen lezen: het epische en 
hartverscheurende verhaal van de Broekhovense fantasy-
schrijver en Tolkien-liefhebber Aad Plaggi 
(Tilburg, 1920-2020). Mocht je dit niet gelezen hebben: 
mis je niks aan, nu écht het allerlaatste deel.

fl op
‘In de ban van de Ringbaan’, dat in 1947 verscheen, werd natuurlijk de groot-
ste literaire fl op van de vorige eeuw, en die was nog niets eens op de helft. 
Het drieluik bleek zo onsamenhangend en slecht geschreven, dat de recensent 
van het Broekhovens Belang na het lezen spontaan dyslectisch werd, zijn pen 
aan de wilgen hing, en vervolgens zichzelf.

hartverscheurend
Om de verkoopcijfers wat op te krikken, had Aad Plaggi zijn boek als cadeau 
gegeven aan zijn tweelingbroer Ad. Hij had twee rode stickers op de kaft 
geplakt, met de woorden “Episch!” en “Hartverscheurend!”.  
‘Hartverscheurend?”, had Ad spottend opgemerkt, ’Hard verscheuren, zul je 
bedoelen!”, terwijl hij het drieluik tot een drieduizendluik versnipperde. 
Ad had liever het boek cadeau gehad dat zijn andere, jongere, broer Ed had 
geschreven. Want terwijl Aad nog druk bezig was geweest met het schrijven 
van ‘In de ban van de Ringbaan’,  had Ed een (ongeautoriseerde) biografi e 
over hem geschreven, getiteld: “Aad Plaggi: wenne koekwaus!!”.

biografi e
Vanwege deze biografi e, met een voorwoord en hartelijke aanbeveling van 
vader Aad Plaggi sr., had Ed Plaggi zijn broer jarenlang geobserveerd, vanuit 
zijn zolder schuin achter Aads huis. Die leefde ten tijde van het schrijfproces 
als een kluizenaar en kwam alleen naar buiten om lege fl essen buiten te zet-
ten, en volle te gaan halen. Dat maakte de biografi e weinig spectaculair, veel 
gebeurde er niet. 

Tot op zekere dag. Op die dag rende Aad plotseling luid schreeuwend zijn 
tuin in. Een brief van de gemeente in zijn ene hand, een lege fl es drank in 
zijn andere, en een vliegenmepper in weer een andere (Aad Plaggi had drie 
armen, en deed weleens een vlieg kwaad). 
Blijkbaar wilde hij een duif uit zijn tuin verjagen, want hij greep naar de tuin-
slang om het beest met een straal water weg te kunnen schieten. Maar Aad 
struikelde. Hij viel voorover in het gras, waar hij –echt waar- een klap van de 
molen kreeg. Een droogmolen weliswaar, maar de klap was er niet minder om.

schaduwspel
Verdwaasd van de klap, zag Aad een angstaanjagend schaduwspel: 
door de zon vergroot, geprojecteerd op een hoeslaken aan de droogmolen. 
De duif had met zijn snavel het uiteinde de tuinslang opgepikt, en leek 
zodoende op een immense olifant. 
Dít was het moment dat Aad Plaggi de inspiratie kreeg om drie belangrijke 
monsterachtige personages in zijn verhaal te verwerken: Roe-Koehkoe de 
reuzeduif, Ringba de ringbaanslang en Rumbo de olifant (zie deel 1 t/m 3).

En juist dit ene essentiële moment miste Ed, en ontbrak dus ook in de bio-
grafi e. Hij was even naar beneden gelopen want hij hoorde de postbode. 
Een brief van de gemeente betreffende “de aanleg van de Ringbaan-Zuid.” 
Ed legde de brief neer en staarde urenlang zwijgend voor zich uit. 

het monster Ringba, de Ringbaanslang uit Aad Plaggi’s boek 

Zoekt u?
• Huishoudelijke hulp
• Tuinman
• Privéchauffeur
• Bijles voor uw kinderen

Slechts € 13,90 uur (incl. BTW)

www.tiptopstudent.nl
Whatsapp of bel 06 1482 6000

welkom@tiptopstudent.nl
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AaBe-straat 27
5021 AV Tilburg | 013 - 5801227

www.leenbakker.nl

Leen Bakker 
AaBe Fabriek Tilburg

Prij spuzzel

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 juli (samen met je naam, adres en 
telefoonnummer) naar 
wijkkrant@koningshaven.eu, of met de post 
naar Wijkkrant Koningshaven, p/a Cenakel 36, 
5022 KL Tilburg. Wie weet win jij de waardebon 

van Burgemeester Jansen t.w.v. € 25,– en word 
je in de volgende krant in het zonnetje gezet, 
net als de winnaar van de vorige puzzel 
hierboven, Frans Raaijmakers.  
Gefeliciteerd, Frans! 

VERTICAAL 

2. Chocolatier aan de Piushaven (5,5) 
3. Eén van de Verenigde Staten 
4. As 
5. Ach en _ 
6. Zeer 
7. Dwarsmast 
8. Karaat (afk.) 
9. Dwingend verzoek 
10. _ 5 of _flix 
11. Frunnik/peuter 
12. Hoofdstad van Noorwegen 
13. Gaat volgend jaar op een nieuwe locatie 

verder als GroeiTuin 013 
14. Echtgenoot (m/v) 
15. Is de Ark in Wijkcentrum Koningshaven 
17. Zoveel vlakken heeft een kubus 
18. Muzieknoot 
20. Virusziekte 
25. Kringloopwinkel (2,8) 
29. In Zweden wordt de jacht op deze dieren 

door ongeveer 300.000 mensen beoefend 
36. Kortere versie van 32 horizontaal 
38. Ierse luchtvaartmaatschappij
41. Penibel 
42. Klein soort onderbroek (m/v) 
43. Titel van een boek over een ex-voetballer 

en tv-persoonlijkheid 
44. _can Laurence 
45. Afbeelding die is gemaakt met diepdruk  
46. Kun je iemand draaien 
47. _ erger je niet 
48. Die van de leider van het bergklassement 

in de Tour de France heeft rode bolletjes 
50. Hun Take on me was een wereldhit 
51. _  Jinek 

HORIZONTAAL 

  1. Doen heel veel mensen sinds maart 
11. (Chique) houding 
16. Zij helpt de chirurg 
19. Om een baby in mee op vakantie te nemen 
21. Rek of steiger 
22. Is er een dokter in de _ ? 
23. Automerk waarvan Auto Wolstad tot 

2008 (toen nog aan de Havendijk 
gevestigd) een dealer was 

24. Met de app van dit bedrijf kun je een ‘taxi’ 
bestellen 

26. Gedeputeerde Staten (afk.) 
27. Vulkaan (waarop je ook kunt koken) 
28. Bruce _ of _ Towers 
30. Willem II Tilburg _ (supporterslied) 
31. _ wash of _port 
32. Wat zeg je me _? 
33. Tilburgs_ (lettertype van deze krant) 
34. Technische Dienst (afk.) 
35. Als de _ hand de andere wast, worden ze 

allebei schoon 
37. Europeaan 
39. Zo kun je gehakt bakken 
40. Had(den) een hit met Orinoco Flow
41. Is blij met de bee-o-topen langs de haven 
42. Overdreven 
43. De straat die de Hoogvensestraat met de 

Havendijk verbindt is naar dit vaartuig 
vernoemd 

47. Grote rog en legendarisch type Opel 
49. Sta je mee in een file  
52. Rivier die o.m. door Florence stroomt 
53. Die wordt nog steeds met menskracht 

open en dicht gedraaid 
54. Projectieplaatje 



AdviesPunt
Komt u door de Coronacrisis in nood
en heeft u snel hulp nodig?

Bel  (013) 549 86 46
Mail adviespunt@contourdetwern.nl

Het AdviesPunt is bereikbaar op:
maandag t/m vrijdag van 9.00u tot 17.00u

Moet iemand 
uw hond 
uitlaten?

Mist u een praatje? 
Contact met anderen?

Heeft u 
hulp nodig?

Voelt u zich 
niet meer 
veilig thuis?

Maakt u zich 
zorgen?

Heeft u 
boodschappen 
nodig?

Komt uw 
mantelzorger 
even niet meer?Kunnen de 

kleinkinderen 
niet meer 
komen?



11Aannames
Tekst: Beewee Nederkoorn Fotografie: Toon van Kaam

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 Toon van Kaam maakte.

Een raadsel dat al een tijdje in omloop is, maar waar nog altijd veel mensen 
zich het hoofd over breken, luidt:

Een vader en zijn zoon krijgen een auto-ongeluk, waarbij de vader om het 
leven komt. De zoon wordt zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en 
moet onmiddellijk geopereerd worden. De chirurg komt de operatiekamer 
binnen, ziet de jongen liggen en zegt: “Roep m’n collega maar, want ik weiger 
het om m’n eigen zoon te opereren!” Hoe kan dat? 

De mensen die het raadsel niet opgelost krijgen, gaan ervan uit dat de 
chirurg een man is. Op zich is dat niet zo heel raar, want van alle chirurgen in 
Nederland is slechts zeven of acht procent een vrouw – maar de chirurg in het 
raadsel is natuurlijk de moeder van de jongen.

Een raadsel niet kunnen oplossen door een verkeerde aanname zal weinig 
vervelende gevolgen hebben. Maar een paar verkeerde aannames zorgden 
er laatst voor dat ik bijna van de fiets werd gereden. Op de weg die ik wilde 
oversteken kwam van links een auto en ik veronderstelde dat de bestuur-
der van de auto mij had opgemerkt, de verkeersregels kende, en mij dus 
voorrang zou geven. Dat alleen de tweede aanname klopte, bleek toen de 
geschrokken bestuurder zich na het bijna-ongeluk verontschuldigde:
“Sorry, sorry, sorry..! Ik had u voorrang moeten verlenen, u kwam van rechts, 
maar door de laagstaande zon heb ik u helemaal niet gezien!”

Aannames, bedoel ik maar te zeggen, kunnen dus leiden tot narigheid in soor-
ten en maten. Toch hoeven aannames niet per se altijd tot ellende te leiden. 
Sterker nog: onbewust doen we elke dag een heleboel aannames, die er juist 
voor zorgen dat we niet constant over àlles hoeven na te denken. Zo heb ik 
bijvoorbeeld niet een voorraad flessen met water in huis, omdat ik ervan uitga 
dat er morgen ook gewoon weer water uit de kraan zal komen.

Mijn gedachten over de grote hoeveelheid aannames die we elke dag doen 
ontstonden nadat ik een tijdje aandachtig had zitten kijken naar de prachtige 
detailfoto die Toon van Kaam maakte van het gebouw dat architect Jos 
Schijvens in 1934 ontwierp voor het graan- en meelbedrijf van A.C. van Loon 
(hoe leuk dat graan er tegenwoordig bij het stadsbrouwen van bier ook weer 
een voorname rol speelt!). Eerst heb ik een poosje zitten genieten van de 
spannende tegenstelling tussen de grillige, organische schaduw van de boom 
en de strakke lijnen van de gele muur met de groene raampjes en de 
driehoekige uitsteeksels. Totdat me opeens iets opviel: die driehoekige 
uitsteeksels zijn niet allemaal even groot! Ik heb die dingen al tig keer gezien 
– in het echt en op foto’s – en al die keren ben ik er voetstoots vanuit gegaan 
dat ze allemaal even groot waren. Zo kwamen de gedachten over aannames 
bij me op, en ontstond ook het besef dat ik waarschijnlijk heel vaak niet goed 
bekijk hoe dingen er eigenlijk uitzien, omdat ik onbewust meteen allerlei aan-
names doe over wat ik zie. En daar schrok ik behoorlijk van, dat kunt u gerust 
van me aannemen.  



Close-up Wilde plaksels
Tekst en illustratie Marieke van den Berg Beeldmateriaal: Noortje van Venrooij

Gegroet wijkbewoners, 
Dit is misschien de eerste keer dat je iets van me hoort. 
En hopelijk niet de laatste. We zitten allemaal midden in de 
coronacrisis in deze wijk vol met vierkante huizen en steeds 
minder bomen. Maar niet getreurd want dit wordt later het 
centrum van welvaart en talent. 

Tillywood is coming up. Let maar op. 
Ik leef namelijk alsof er films over me gemaakt gaan worden. Alsof er later 
een actrice naar mijn keuze door de Piusstraat zal lopen met verschillende 
figuranten en een overspannen regisseur. De figuranten misschien wel in 
broekhoven mode. Het Leijpark en Stuivesantplein waar ik vaak zit en alle 
caissières in de Groenstraat die ik een fijne dag wens horen nu bij het 
verhaal. Onwetende van het plot, het perspectief van de camera onderbreekt 
me nog net niet. Onzichtbaar publiek oeh-t en aah-t bij het zien van de 
ontwikkelingen. Ze zijn zich niet bewust van hun rol, maar ikke wel. Ik vraag 
mezelf af wie later mijn basisschool-leraar gaat spelen. En hoelang het nog 
duurt voordat het Merodeplein een toeristische attractie gaat worden. 
Af en toe kijk ik kort in de spiegel om me ervan te overtuigen dat dit in het 
draaiboek gaat staan.

Maar er is uiteindelijk geen ontkomen aan de botsing, of hoe je het ook wilt 
noemen: jezelf, realiteit, je oma die je te weinig bezoekt. Toch blijft het mijn 
favoriete manier van leven. Want naar huis lopen is leuker wanneer je een 
close-up van je voeten voor je ziet. 

Aan de andere kant ben ik nog maar 17 en ik weet niet wat komen gaat. 
Misschien wordt in Nederland de doodstraf ingevoerd door mijn misdaden. 
Misschien eindig ik als de belichaming van mijn moeders oude Twingo. Maar 
mijn dagdromen zijn hardnekkig. En ik beloof dat wanneer ik later op tv kom, 
ik het mijn oma niet kwalijk neem dat ze liever naar Shownieuws kijkt. 

Mensen blij maken in deze vreemde tijd, dat is wat wijkgenoot 
Noortje van Venrooij beoogt met haar vilten hartjes met de 
grote ogen, door haar zelf ‘Disco-dip-ogen’ genoemd. 
Omdat we nu veel meer aan huis en buurt gebonden zijn, wandelen en fietsen 
we meer dan ooit. En dan zie je ook meer! Dingen waar je normaal gespro-
ken aan voorbij ging, vallen nu ineens op. Dus hopelijk ook de hartjes die op 
verschillende plekken in Tilburg hangen. De industrieel ontwerpster wil met 
haar hartjes van stof, een link naar Tilburg Textielstad, gewoon iets liefs doen 
en voor een glimlach op gezichten zorgen. En dat is gelukt! 
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Tekstschrijver (m/v) gezocht

Stuur dan een mailtje naar:
wijkkrant@koningshaven.eu

Lijkt het je leuk om bij de club te komen, mensen uit 
de wijk te interviewen,verslag te doen van evenementen 

en/of zelf op zoek te gaan naar verhalen in de buurt?



 

Voor veel mensen ziet de zomervakantie er dit jaar anders uit. Evenementen gaan 
niet door en veel mensen vieren vakantie thuis. De gemeenteraad heeft daarom 
een motie aangenomen die het voor inwoners makkelijker moet maken om in hun 
eigen straat, buurt of wijk dingen te organiseren. Daarbij worden vergunningen snel 
en zonder leges verleend. Een mooi voorbeeld is de ‘Leefstraat’. Dit idee is vorig jaar 
met succes uitgevoerd door de bewoners van de Jan van der Leestraat. 

Wilt u, samen met uw buren, iets organiseren in uw straat? Neem dan contact op 
met Kitty Marijnissen via kitty.marijnissen@tilburg.nl. 

Op vakantie in eigen straat

‘De Nieuwe Herdgang’, de uitkijktoren die in Moerenburg komt te staan, bleek in 
2018 technisch en financieel haalbaar. Vervolgens presenteerden de architect en 
de gemeente het voorlopig ontwerp vorig jaar aan omwonenden. Daaruit kwamen 
verschillende verzoeken. 

Groen 
Bewoners hebben de gemeente gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is om 
de constructie en het groenontwerp aan te passen aan de natuurlijke omgeving. In 
het groenontwerp is rekening gehouden met de biodiversiteit door nieuwe, verschil-
lende soorten bomen aan te planten en te zorgen voor een gevarieerd grasmengsel. De 
uitkijktoren bestaat uit een thermisch verzinkte constructie die bekleed wordt met een 
duurzame houtsoort (Accoya). 

Veiligheid
De gemeente kreeg  vragen over de veiligheid en toegang van de toren. De toren is 
toegankelijk via een digitaal betaalsysteem en wordt ‘s avonds afgesloten. Overlast of 
calamiteiten zijn te melden via de (gratis) BuitenBeter App, www.tilburg.nl/melden en 
via het telefoonnummer 14 013 (lokaal tarief). 

Vervolg
Het definitief ontwerp voor de toren is klaar. Nu wordt de laatste hand gelegd aan 
het groenontwerp. Dit gebeurt in samenspraak met het Waterschap De Dommel en 
Rijkswaterstaat, vanwege de plannen voor de verbreding van de A58. Om de uitkijkto-
ren te kunnen realiseren, is het nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen. De 
gemeente moet ook op zoek naar een aannemer. De planning is dat de werkzaamhe-
den begin september kunnen starten en eind oktober klaar zijn. 

Uitkijktoren Moerenburg - Koningshoeven

Van der Leestraat

Contact
Marc van Akkeren, omgevingsmanager Hoogvenne, Piushaven Noord. 
E-mail: marc.van.akkeren@tilburg.nl of telefonisch 013-542 90 77

Peter-Paul Stoof, omgevingsmanager Fatima, Jeruzalem, 
Broekhoven, Piushaven Zuid.
E-mail: peter-paul.stoof@tilburg.nl of telefonisch 013-542 81 76

GEMEENTENIEUWS
De komende jaren bereiden we de stad 
beetje bij beetje voor op een duurzame 
toekomst. Met als uiteindelijke doel 
een klimaatneutraal en dus ook aard-
gasvrij Tilburg in 2045.

Iedereen kan zelf al stappen zetten. Van 
korter douchen tot aan het investeren 
in bijvoorbeeld zonnepanelen. Ieder-
een draagt zijn steentje bij. Ook bij de 
gemeente zijn veel mensen hier mee 
bezig. Tijs van Gisbergen en Femke van 
Tatenhove bijvoorbeeld. Zij vertellen wat 
ze zelf doen, wat de gemeente doet en 
wat Tilburgers kunnen doen. 

Wat doet de gemeente?
In het landelijke Klimaatakkoord is afge-
sproken dat gemeenten de regie krijgen 
bij de lokale energietransitie. Gemeente 
Tilburg maakt daarom plannen hoe 
we dat het beste kunnen gaan doen 
en waar we het beste kunnen begin-
nen. “Die plannen maken we samen 
met de stad,” zegt Tijs van Gisbergen, 
beleidsadviseur energietransitie bij de 
gemeente. “En het blijft niet alleen bij 
plannen maken. We gaan het ook doen. 
Want sommige stappen zijn altijd slim 
om te zetten, ook als die plannen nog 
niet klaar zijn. Bijvoorbeeld het isoleren 
van je huis.”

Met bewoners en bedrijven
Tijs houdt zich bezig met de vraag hoe 
we de energietransitie in Tilburg het 
beste kunnen organiseren. “Daarvoor 
werk ik veel samen met andere partijen, 
zoals de energiecoöperaties, woningcor-
poraties en lokale bedrijven. Zo zijn we 
met de energiecoöperaties in gesprek 
over het aanbieden van energieadvie-
zen door lokale adviseurs. Ook delen 
we ervaringen met andere gemeenten 
zodat we van elkaar kunnen leren. En 
ik heb contact met de provincie en 
rijksoverheid over waar we tegenaan 
lopen en wat er voor nodig is om dat op 
te lossen.”

Aan de slag met je huis
Femke van Tatenhove is programmama-
nager van Aan de slag met je huis. Dit 
programma helpt woningeigenaren in 
de gemeente Tilburg stap voor stap. Met 
informatie, inspiratievoorbeelden, on-
dersteuning van deskundigen en finan-
cierings- en subsidiemogelijkheden. Op 
de website www.aandeslagmetjehuis.nl 
staat informatie over subsidies, leningen 
en energieadvies. Binnenkort komt daar 
nog een online energieadvies bij. 

Femke licht toe: “Het programma is 
eigenlijk de voorloper naar aardgasvrij. 
Wat kunnen Tilburgers nu al doen? 
Waar kan de gemeente ondersteunen 
en de energietransitie versnellen? Als 
programmamanager sta ik aan het 
roer van dit alles. Dat betekent dat ik 
projectleiders aanstuur, het budget 
bewaak en veel afstem met collega’s van 
andere afdelingen. Het budget is niet 
oneindig, het is dus belangrijk dat we 
goede keuzes maken welke projecten en 
initiatieven we wel of niet doen. Deze 
afweging maak ik gelukkig niet alleen, 
daar hebben we een programmateam 
voor.”

Wat heb je zelf al gedaan?
Tijs en Femke zijn ook buiten hun werk 
bezig met energiebesparing en verduur-
zaming. Tijs gaat bijvoorbeeld standaard 
op de fiets naar het werk. “En ik ben van 
plan om binnenkort te verhuizen,” ver-
telt hij, “Ik let bij de zoektocht naar een 
nieuw huis op het energieverbruik van 
de woning door te kijken naar het ener-
gielabel.  En bij het afsluiten van de hy-
potheek kijk ik naar de financieringsmo-
gelijkheden om te verduurzamen. Zo is 
het standaard mogelijk om €9.000 extra 
te lenen voor duurzame maatregelen. In 
een gemiddelde eengezinswoning koop 
je daar bijvoorbeeld 10 zonnepanelen, 
spouwmuurisolatie en vloerisolatie voor. 
Je maandlasten blijven gelijk omdat je 
het terugverdient in je energierekening. 
Daarnaast verhogen de maatregelen het 
comfort van je huis en wordt het meer 
waard. En omdat je toch al wat gaat 
klussen, is het een kleine moeite om je 
huis meteen duurzamer te maken.”

Bewuste keuzes 
Ook Femke geeft wat voorbeelden van 
hoe zij energie bespaart én opwekt. “Ik 
heb 16 zonnepanelen op mijn dak. Mijn 
huis heeft energielabel A en is dus al 
redelijk goed geïsoleerd. De stap naar 
aardgasvrij heb ik nog niet gemaakt, 
omdat ik eerst de plannen van de ge-
meente waar ik woon afwacht. Verder 
probeer ik bewuste keuzes te maken. 
Dat zijn kleine dingen zoals: afval schei-
den, tweedehands kopen, spullen niet 
zomaar weggooien maar aan het goede 
doel geven, lichten niet onnodig aan 
laten staan en led-verlichting gebruiken, 
de verwarming alleen aanzetten in de 
ruimtes waar ik veel ben, en ga zo maar 
door. En natuurlijk probeer ik ook aan 
mijn kinderen mee te geven dat we 
zuinig moeten zijn op de aarde. Zij zijn 
tenslotte de toekomst.”

Samenwerken aan een duurzamer Tilburg



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

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

De kindervoet14

Als het kind voor het eerst gaat lopen is het niet nodig om 
het kind schoenen te laten dragen. Het lopen op blote voeten 
binnenshuis is goed voor de ontwikkeling van de voet. 
Buitenshuis zijn lichtgewicht, flexibele schoenen wel nodig. Als een kind de 
voeten belast, zien we geleidelijk een verandering in de stand van de voeten 
en benen. Van een O-stand gaan de benen over naar een X-stand, waarna 
rond het vijfde jaar een redelijk rechte stand ontstaat.
Het is belangrijk om de schoen- en sokmaat elke paar maanden te controle-
ren, omdat de kindervoet zich continu ontwikkelt. Het regelmatig vernieuwen 
van de schoenen is belangrijk om de voeten de mogelijkheid te geven, goed 
te groeien.

Tussen de 4 en 14 jaar heeft 10% van de kinderen last van groeipijnen. 
Het zijn vervelende klachten die serieus genomen moeten worden, maar 
meestal gaan ze vanzelf weer over. Neem voetklachten van uw kind wel 
serieus en raadpleeg bij het aanhouden van de klachten een professional zoals 
huisarts, podotherapeut of fysiotherapeut. Lopen is een goede voettraining. 
Zeker op blote voeten op een betrouwbare, veilige ondergrond.  

De podotherapeut
Aangeboren afwijkingen kunnen, 
indien tijdig herkend, door behan-
deling geheel of gedeeltelijk 
herstellen. Een verkeerde voetstand 
kan ontstaan als gevolg van stands-
afwijkingen van de knieën en/of 
heupen. Bij het uitgebreide voet-
onderzoek zullen ook de knie- en 
heupstand worden bekeken. Hoewel 
veel voetproblemen ontstaan door 
blessures, vergroeiingen, ziekte of 
aangeboren afwijkingen, zal slecht 
schoeisel de dan al aanwezige 
factoren verergeren.

De fysiotherapeut
De fysiotherapeut kijkt bij pijn aan 
de kindervoet van het grote geheel 
(hoe zijn de voeten van de rest van 
het gezin) tot zeer lokaal (mobiliteit, 
kracht). Ook wordt de rest van het 
lichaam uitgevraagd en bekeken.

Op basis van de resultaten van 
het onderzoek wordt een voet-
trainingsprogramma gemaakt, 
vaak in overleg met de podo-
therapeut en de huisarts. 

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



15Waar komt die straatnaam vandaan?
Tekst: Luc Houet Illustratie: Toon van Gisbergen

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

Heerlijk rustig
Zo’n 700 jaar geleden op precies de plek waar we nu zijn, woonden niet meer 
dan 2.000 mensen. De hertog van Brabant inde zijn of haar belastingen bij 
deze boeren en buitenlui. Destijds was deze omgeving natuurlijk een prachtig 
gebied, met bossen, vennen, stroompjes, heide en stuifzand. Her en der een 
boerderij met wat kippen en schapen en het verkeer bestond uit een 
zeldzame, door een os of ezel getrokken kar. Iedereen woonde hier in een 
hutje op de hei. 
Net als nu, was ook toen niet iedereen gelijk. Er waren rijkere boerenfamilies 
met grotere woningen en veel land met daarop weer hoeves en vijvers. Een 
familie die in Tilburg en omgeving wat te vertellen had was de familie Back 
(of Bac, Bak, Bakx, Backs, en zelfs Van Broekhoven, want daar woonden zij). 

Kasteel van Tilburg
In 1387 leende hertogin Johanna van Brabant een fors bedrag van de familie 
Van Haestrecht die in het kasteel bij Loon op Zand woonden. In ruil daarvoor 
mocht de heer Pauwels (of Paul) van Haestrecht zich heer van Tilburg en 
Goirle noemen. En daarbij hoorden natuurlijk de nodige belastingen die geïnd 
mochten worden. 
Een eeuw later vond de toenmalige heer van Tilburg (Jan van Haestrecht) 
het nodig om ook een kasteel in Tilburg te bezitten. Er stond een kasteel in 
Tilburg. In de huidige Van Bylandtstraat om precies te zijn. Dat kasteel was 
toen eigendom van de familie Back (of Bac, Bak, Bakx, Backs en zelfs 
Van Broekhoven). Jan en zijn broer Gerrit verkochten het kasteel aan Van 
Haestrecht.

Heerlijke straten
Sindsdien heeft het kasteel van Tilburg een roerige geschiedenis. Eerst in 
brand gestoken door staatstroepen. Daarna weer opgebouwd. Vervolgens 
ging het kasteel van heer op heer. Er woonde een tijdje Van Malsens, 
Van Grobbendoncks en Van Hessen-Kassels. Uiteindelijk is het weer gesloopt 
om plaats te maken voor een fabriek. Inmiddels kun je het kasteel van Tilburg 
weer bezoeken. Ga maar eens kijken in het Stenenkamerpark.

Ik heb serieus veel schermtijd gestoken in onderzoek naar Jan Back, vanwege 
zijn straatnaam. Over hemzelf ben ik weinig te weten gekomen. Veelal omdat 
de informatie die beschikbaar is, heel wisselend is. Bovendien is het ook nog 
eens zo dat elke generatie wel een Jan Back kent (of Bac, Bak, Bakx, Backs, 
of zelfs Van Broekhoven).

Massage is loslaten, een moment waar de aandacht alleen maar op jou is gericht. Je hoeft even 
helemaal niets, alleen maar ontvangen. Je komt zowel fysiek als mentaal tot rust en je voelt je weer 
helemaal opgeladen. Innerlijke rust wordt versterkt door een massage, waardoor je de mogelijkheid 
krijgt om dichter bij jezelf te komen en te onderzoeken en ervaren wat je écht wilt.

Je loopt vast op één of meerdere levensgebieden. Dit uit zich bijvoorbeeld in spanningen in je lijf, 
gedachten die je niet tot rust kunt brengen, een gevoel van tekort schieten, onzekerheid en onrust. 
Obstakels die je zelfstandig moeilijk uit de weg kunt krijgen. Door hierover in gesprek te gaan met 
een objectieve coach kan het helpen hier een weg in te vinden.

Groepstrainingen zorgen voor een dynamiek waarin je van elkaar leert. Naast trainingen die gericht 
zijn op persoonlijke ontwikkeling, bieden we trainingen waarin je een gemeenschappelijk doel voor 
ogen hebt en je jezelf ontwikkelt op het gebied van bijvoorbeeld yoga, massage en mindfulness.

Wil je met vrienden, familie of collega’s nét even wat anders doen? Dan zijn onze workshops iets voor 
jou. In overleg stellen we een programma samen. Het uitgangspunt van de workshops is om even 
los te komen van je dagelijkse omgeving en stil te staan bij het moment, met aandacht voor elkaar.

Ontdek wat aandacht met je doet bij GRIB-it & Pieternel Massage

Neem voor extra informatie contact met ons op via gribit.pieternelmassage@gmail.com.

www.grib-it.com
www.pieternelmassage.nl
Kempenaarplaats 8, Tilburg



16 Fotopuzzel Buukske winnen?

Elke dag kun je door dezelfde straat lopen en telkens vallen 
dezelfde beelden op je netvlies. Maar als je ze dan later als 
detail terugziet zul je misschien wel denken: 
“Waar was dat nou ook alweer?”
We hebben her en der wat kiekjes voor jullie gemaakt. Ze staan in volgorde 
van links naar rechts. En elke plaatje is gemaakt in een straat of een plein van 
onze wijk. Bij ieder foto staat een cijfer dat aangeeft welke letter je van deze 
straatnaam kunt gebruiken. De oplossing zal dus 12 letters hebben. 
Succes!  

Wil je kans maken op een 
gesigneerd exemplaar van 
Plein van de Hemelse Vreettent?
Stuur je oplossing uiterlijk eind juli 
(samen met je naam, adres en tel.nr) 
naar wijkkrant@koningshaven.eu 
Heb je geen e-mail? Je kunt ook een 
briefje sturen naar de Wijkkrant:
p/a Cenakel 36 - 5022 KL Tilburg
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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 HEIKESTRAAT 64  |  TILBURG  |  013 - 536 00 23



Lofzang op onze ‘lillike’ stad

Je eigen collega’s interviewen. Hoe leuk is dat? En hoe trots 
zijn we allemaal op Erik Bienefelt en Hans van Dongen die 
ein-de-lijk het boekje uitgegeven hebben waar ze het al heel 
lang over hadden tijdens de ‘na-de-wijkkrantvergadering-
borrels’ bij café Burgemeester Jansen. 

Na een paar biertjes…
Het idee ontstond dus na een paar biertjes. Maar na nog meer biertjes 
‘vergaten’ de heren het ook weer. En daarbij… twee chaoten bij elkaar, hoe 
regel je dat, een boekje uitgeven? Op een gegeven moment bood Niels van 
der Burgt, onze vormgever, zijn hulp aan en toen werd er doorgepakt. Het 
resultaat is dus dit boekje, over mooie en minder mooie plekken in Tilburg.
Erik schrijft columns en gedichten over Tilburg met een niet al te serieuze 
ondertoon. In iedere uitgave van de wijkkrant staat een column van zijn hand. 
Hans maakt prachtige foto’s bij teksten in de wijkkrant en is dit jaar officieel 
benoemd tot Stadsfotograaf van Tilburg 2020. In dit boekje hebben ze hun 
krachten gebundeld. 

6 + 7 = (0)13
Het boekje bestaat uit zes columns en zeven gedichten. Dertien stuks dus, 
verwijzend naar het kengetal van Tilburg. Alle teksten zijn vergezeld van 
een treffende foto. Behalve het titelgedicht, genaamd ‘Plein van de Hemelse 
Vreettent’, dat uiteraard slaat op het Piusplein waar de McDonald’s is 
gevestigd, schrijft Erik in de bundel over het Dwaalgebied, de Piushaven 
(en de teloorgang van de Love Boat), het Koningsplein (‘Je zou toch maar die 
koning zijn, naamgever van dit Koningsplein. Wat heeft die man misdaan?’) 
en Adriaen van Ringhbaen, de schurk aan wie de Ringbaan Oost zijn ‘foute’ 
naam dankt. En meer. 

Collectors item
Hans omschrijft het ‘buukske’ als sarcastisch en cynisch. “De fantasie van Erik 
vliegt alle kanten op.” Het is volgens Hans echt een collector’s item geworden 
met liefde voor de stad, want: “Tilburg is mooi van lillikheid.”
Erik: “’Plein van de Hemelse Vreettent’ schuurt wel een beetje, maar is 
bovenal een ode aan de stad met zijn mooie en minder mooie kanten.”
Dat blijkt niet alleen uit de treffende foto’s, maar ook uit het slotgedicht 
‘De Oester’. (zie hieronder)

De oester

Breda, is naar men zegt
de parel van het zuiden 
Iets wat men nooit ‘ns zegt
van Tilburg (of IJmuiden)

Tilburg, is ‘n stad
wat rauw, met rafelranden
Hier en daar ‘n rotte kies 
en gebroken gouden tanden

Nee, Tilburg is geen parel 
maar weet je wat ik koester? 
Haar goed verborgen schoonheid 
want Tilburg is ‘n oester...

 
Tekst: Erik Bienefelt
Fotografie: Hans van Dongen

Fotografie: Hans van DongenTekst:José de Jonge

Tweede druk
De eerste druk verscheen, hoe kan het anders, op 13 mei jongstleden. 
100 Exemplaren. Voor 5 euro per stuk. “Om uit de kosten te komen.” 
Die waren snel weg. Uiteraard populair bij vrienden en kennissen. En de pers 
kreeg er lucht van. Brabants Dagblad, Tilburg.com, VVV. Inmiddels is er een 
tweede druk en liggen de boekjes bij Porto en Villa Pastorie aan de Piushaven, 
bij Ollie’s in de Tuinstraat en bij boekhandel Gianotten. Ook wordt het boekje 
opgenomen in de Brabant-collectie van de universiteit. En er zijn ‘gesprekken 
gaande met andere partijen’. We blijven het met belangstelling volgen. 
Uiteraard. So far so good collega’s!

Boekje winnen?
Maak dan de puzzel op de pagina hiernaast en stuur je antwoord naar de 
Wijkkrant. Uit de goede inzendingen trekken we een winnaar die een 
gesigneerd exemplaar ontvangt.
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18 Van concert tot ’coronacert’
Tekst& fotografie: Anne-Marie van der Gouw

De coronacrisis brengt voor veel uitvoerende muzikanten 
een extra onzekere en frustrerende periode met zich mee. 
Ik ga op bezoek bij het muzikale echtpaar Sil van den Hout 
(27) en Marieke van Middelkoop (39), om te praten over hoe 
zij deze maanden beleven. Ze ontvangen me met heerlijke 
koffie in hun paradijselijke stadstuintje.
In 2011 ontmoetten Sil en Marieke elkaar tijdens de repetities voor de 
Tilburgse Revue, en vonden elkaar daar niet alleen in de liefde voor de 
muziek. “We zijn dus een officieel ‘Revue-stel’,” lacht Marieke. 
Inmiddels runnen ze samen VOF De Toon waarmee ze op allerlei manieren 
muziek verzorgen.

Marieke en Sil in hun paradijs

Vaste inkomsten
Sil studeerde af op het conservatorium als Docent Muziek en recentelijk ook 
als dirigent. Al geruime tijd werkt hij als parttime muziekleraar op de Fontys 
Pabo en het Factorium in Tilburg en binnenkort ook op de Vrijeschool Pabo in 
Leiden. Marieke: “We zijn blij met deze vaste inkomsten, want verder is ons 
inkomen grotendeels weggevallen, omdat alle evenementen en concerten 
voorlopig niet doorgaan.”

Koren en corona
Sil vertelt over zijn werk als dirigent van een koor in Leerdam en van het 
Tilburgs Byzantijns Koor: “Twee weken voor de lockdown had ik de repetities 
al stilgelegd, want ik had een slecht voorgevoel over het besmettingsgevaar 
van het virus. Zingen in groepen vormt sowieso een risico als het gaat om 
verspreiding van verkoudheid en griep. Daarbij is de gemiddelde leeftijd van 
het TBK boven de 70 jaar.” Het bleek een goede actie. Sil refereert aan een 
koor in Amsterdam dat 8 maart nog de Johannes Passion zong, waarna meer 
dan honderd mensen ziek werden en er zelfs vier overleden. 
Sil: “Ik ben dus blij dat ik het zo serieus heb genomen.”
Ik vraag of Sil via internet kan repeteren met zijn koren. 
Sil: “Dat is heel beperkt. Mijn koorleden en ik houden digitaal contact en 
ik stuur muziek die ze zelf thuis instuderen, maar via ‘Teams’ of ‘Zoom’ 
echt repeteren is erg lastig.”

’Coronacerten’
Marieke’s werk als zangeres, zang- en koorcoach en concertregisseur is 
momenteel helemaal stilgevallen, omdat alle repetities en uitvoeringen niet 
meer mogen plaatsvinden. “Sil en ik hebben ons daarom eind maart aange-
meld bij vrijwilligersvereniging ‘Club Goud’. We brengen nu, vanuit bijvoor-
beeld een binnentuin, mooie Nederlandstalige luisterliedjes voor ouderen 
die opgesloten zitten in verzorgingstehuizen.” ‘Coronacerten’ noemt Sil ze. 
Marieke is blij dat ze op deze manier toch nog betekenisvol met hun vak 
bezig kunnen zijn, “want al onze normale optredens, waaronder huiskamer-
concerten, zijn afgelast of een jaar doorgeschoven.”

Hoop voor de toekomst
Marieke: “Een klein voordeel van deze periode is dat er meer rust en tijd is 
om ons eigen repertoire uit te breiden. En verder hopen we dat na de 
zomervakantie het culturele leven weer op gang kan komen.” 
Sil: “Zodat we weer zelf op een podium kunnen staan, maar vooral weer 
samen muziek kunnen maken.” 

Buurtpreventie… kom erbij!
Tekst: José de Jonge      Fotografie: Anne-Marie van der Gouw

We spreken Marian de Cock (inderdaad, met cee-ow-cee-ka) 
en Peter Oomen op deze vroege en zwoele lenteavond begin 
juni in de tuin van Wijkcentrum Koningshaven voor ze 
beginnen aan hun wandeling door de buurt. 
Marian en Peter zijn lid van de buurtpreventie. Of buurtwachten, zoals ze het 
zelf noemen. In Koningshaven. In de wijken Jeruzalem, Fatima en Broekhoven 
1 om precies te zijn.

Ogen en oren voor de politie
Eerst even: Wat is buurtpreventie? 
Leden van de buurtpreventieteams werken als vrijwilligers samen met de  
politie en gemeente om hun wijk veiliger en prettiger te maken. 
De buurtpreventieleden zijn de ogen en oren voor de politie binnen hun wijk 
of buurt. Je loopt of fietst altijd met twee of meer in je eigen wijk. Je krijgt 
regelmatig briefings en bijeenkomsten met de wijkagent, zodat je weet wat 
er speelt in de wijk en omgeving. Je bent verzekerd via de gemeente en 
krijgt de nodige begeleiding en cursussen 
(tekst van gemeentepagina over buurtpreventie, red.).

Marian de Cock en Peter Oomen 

 
Beweging
“Van de Ringbaan Oost tot voorbij het Stuivesantplein, dat is ons gebied”, 
antwoordt Marian op de vraag waar ze lopen. “Dus de zuidkant van de Pius-
haven.” Marian en Peter lopen ongeveer 2 uur op een avond. Een avond in 
de week. Hun team bestaat nu uit vijf vrijwilligers en dat is ook een van de 
redenen voor dit gesprek: nieuwe vrijwilligers zijn meer dan welkom. Marian: 
“Ideaal zou zijn als er elke avond 2 mensen een rondje kunnen doen. Maar 
dan hebben we dus meer mensen nodig. Het is gewoon leuk om te doen. Je 
krijgt je beweging, soms neem ik mijn hond ook mee, je maakt praatjes met 
buurtbewoners en leert de buurt dus ook goed kennen en tegelijk let je op 
wat er allemaal speelt in de buurt.” 

Zwerfafval, wietzakjes
Een voorbeeld van wat ze doen. Peter: “We zien bijvoorbeeld dat de draad van 
een hek dat een poort afsluit los zit, dat is gevaarlijk. Dan maken we daar een 
foto van en sturen we die naar de gemeente.” Marian vult aan: “Je wordt door 
bewoners geattendeerd op zwerfafval of wietzakjes op bepaalde plekken. Dat 
geven we door aan Erwin van Erve, de wijkagent. Of we zien al een tijd een 
busje ergens staan en niemand weet van wie die is. Ook dat melden we bij 
Erwin.”

Praten, niet met het vingertje wijzen
Bevoegdheden zoals de boa’s of de politie hebben ze niet. Marian: “Je moet 
je ook niet autoritair opstellen. Er liep een keer op proef iemand met me mee 
die dat wel deed. Die stapte briesend op kinderen af die over de stoep fiets-
ten, zo met die vinger priemend naar ze. Ja, dat werkt niet. En dat willen we 
ook niet. Gewoon praten, in alle redelijkheid. Daar kom je meestal het verst 
mee.” Peter: “En als je iets verdachts ziet of hoort, niet zelf eropaf, maar de 
politie bellen.”

Marian en Peter gaan beginnen aan hun ronde. Ze hebben er zin in. 
Het is heerlijk weer voor een wandelingetje en een praatje her en der. 
En nu maar hopen dat zich nieuwe toekomstige collega’s aanmelden. 
Dat kan bij de gemeente via e-mail buurtpreventie@tilburg.nl 
En je mag ook gewoon Marian bellen op 0626996708. 
Voor meer informatie over buurtpreventie kun je terecht op 
www.tilburg.nl/veiligheid 



19De Onverschrokken Meerkoet

Iedereen die wel eens een ommetje maakt langs de 
Piushaven of het toeloopkanaal tussen de haven en het 
Wilhelmina kanaal, komt ze tegen: meerkoeten. 
Zwart met enkel een witte bles boven de witte snavel is het een weinig 
kleurrijke watervogel. Het staccato bijna metalen geluid dat ze maken herken 
je meteen. En het zal je misschien ook opgevallen zijn dat de meerkoet erg 
veel ruzie maakt. Met soortgenoten, andere watervogels, honden langs de 
kant, alles wat de meerkoet niet aanstaat en te dicht in zijn buurt komt daar 
gaat hij op af om het te verjagen. Dat er de afgelopen jaren amper eenden 
te zien waren in de lange havenarm had alles te maken met het ware schrik-
bewind dat een koppeltje meerkoeten daar voerde. Als indringer van zijn 
territorium kun je maar beter maken dat je weg bent. Want als de meerkoet 
je te pakken krijgt zal hij zijn spitse snavel en scherpe nagels als dolk gebrui-
ken om je te verwonden of zelfs te doden. De afgelopen jaren heb ik wat dat 
betreft een paar bijzondere staaltjes gezien van deze straatvechter.

Het Kauwtje
Twee seizoenen geleden broedden er twee meerkoeten op het drijvende 
plateautje op de kop van de Piushaven. Het stel trok veel bekijks van 
passanten en omwonenden. Regelmatig strooiden mensen stukjes brood op 
het nest van de meerkoeten. Maar de meerkoet, die vooral leeft van planten, 
had weinig oog voor het brood en liet het liggen. De kauwtjes daarentegen 
eten graag een stukje brood. Een van de kauwtjes in de haven had het op 
het brood gemunt. Na een aantal keren verjaagd te zijn ondernam het 
kauwtje een ultieme poging om een stukje brood te bietsen. Hij landde tussen 
de meerkoeten op het platje en pakte een stukje brood. Maar de meerkoeten 
waren hem net te snel af en kregen hem te pakken. Met z’n tweeën pikten ze 
op de kauw in en werkten hem van het platje af het water in. Daar hielden ze 
het kauwtje minuten lang onder water. Het kauwtje overleefde het niet, 
1-0 voor de meerkoeten.

De Zwaan
Hetzelfde koppeltje meerkoeten kreeg ook eens een paar zwanen op bezoek. 
De zwanen gingen nietsvermoedend richting het nest van de meerkoeten. 
Totdat een van de zwanen op minder dan een meter van het nest was. 
De meerkoet kwam van z’n platje en ging frontaal in de aanval. 

Tekst: Marc Storms Fotografie: Freddie de Roeck

Ik had dit nog nooit gezien en dacht nog “oeps meerkoet, dit kon wel eens 
iets te groot voor je zijn”. Maar nee hoor. De meerkoet sprong bij de zwaan 
op zijn rug en begon hem zo hard als hij kon in zijn hals te pikken. De zwaan 
probeerde de meerkoet van z’n rug te krijgen. Maar met zijn lange hals kon 
de zwaan er niet bij. De zwaan koos het hazenpad, 2-0.

De Hondenbezitter
Soms reageren honden die in de haven uitgelaten worden erg fel op water-
vogels. En heel af en toe heb je er een hondenbezitter bij die het wel leuk 
vindt om met zijn hond een meerkoet te provoceren. Bah, wat heb ik een 
hekel aan dat soort mensen. Maar goed, de hond kan er weinig aan doen. 
Zo was er eens een “baasje” die erg genoot van de felheid van zijn hond naar 
de meerkoet. De hond op het vlonder, de meerkoet naast zijn nest in het 
water. Er zat hooguit een halve meter tussen. “Wat moet je nou stom beest” 
riep hij tegen de meerkoet en hij moedigde zijn blaffende hond nog wat aan. 
“Zal ik deze eens in het water gooien, dan piep je wel anders”. 
Het baasje maakte serieus aanstalten om de hond het water in te gooien. 
Dat was het moment om in te grijpen. “Meneer, als uw hond u lief is dan zou 
ik dat niet doen”. “Hoezo niet” vroeg hij. “Die meerkoet heeft toch geen schijn 
van kans”. Ik legde hem uit dat de meerkoet het waarschijnlijk zou winnen. 
Met alleen zijn hoofd boven water is de hond een prachtig doelwit voor de 
meerkoet. Een paar rake pikken met z’n snavel en de hond ziet nooit meer 
wat. Net geen 3-0.

Waarom zo agressief?
De meerkoet is vooral zo agressief als hij zijn territorium of nest verdedigt. 
In de herfst is dit bijvoorbeeld veel minder van belang en zie je meerkoeten 
ook regelmatig in grotere groepen samen optrekken zonder dat ze elkaar 
aanvallen. Hij verdedigt zijn territorium zo fel omdat dit zijn koninkrijkje is 
wat hem van voedsel en bijv. nestmateriaal moet voorzien. Als het nest er 
eenmaal is  dan gaat het om het voorbestaan van de soort en zal hij 
instinctief alles in de strijd gooien dat hij heeft. En dat hij echt iets te 
verdedigen heeft dat zag ik een tijdje terug aan het Wilhelminakanaal. 
Paniek in meerkoetenland. Het nest werd belaagd door enkele kauwtjes en 
meeuwen. Het waren er meer dan de meerkoet aankon en ze kwamen uit de 
lucht. Niet veel later vloog een meeuw met een meerkoetkuiken in de bek 
weg van het nest. Nog 2-1 voor de meerkoeten, maar ze winnen wel…..
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