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De mensen achter de Wijkkrant
Tekst: Carla segers

Wijkkrant Koningshaven

Fotografie: Hans van Dongen

Wie zijn de drijvende, fotograferende en schrijvende krachten
achter deze wijkkrant? Deze editie geniet ik samen met
creatieveling Eelke Guldenaar van een van de laatste mooie
terrasavonden van 2020.

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

Het was wel een beetje een moetje, dat terras. Bij Eelke thuis wordt op dat
moment nog hard gewerkt aan de verbouwing van badkamer en keuken.
Een goed excuus om even aan het stof te ontsnappen en te ontspannen.
Natuurlijk kiezen we daar ons thuishonk Burgemeester Jansen voor.

De volgende editie verschijnt in het weekend van 4 februari.
De deadline voor kopij en advertenties voor deze krant is op 19 januari 2021.
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
De Wijkkrant wordt gemaakt door:

Eelke Guldenaar
Dino’s en gedichten
Eelke is een van onze schrijvers en daarnaast plaatst ze elke krant een zelfgeschreven gedicht. Thuis vindt ze het leuk om zo af en toe wat creatiefs
voor haar raam te plaatsen. Zo heeft ze in het verleden een aantal keer dino’s
aangekleed en daar een gedicht bij geschreven. ‘Ik vind het gewoon grappig
om die dino’s bijvoorbeeld een balletrokje aan te doen en ze voor een spiegel
neer te zetten. Ik maak de meeste attributen zelf.’ Vanwege die dino’s vraag
ik me af welk raam of welke etalage Eelke wel eens in zou willen richten?
Wat krijgt de Eelke touch? ‘Pfoeh, dat weet ik zo niet. Wat ik wel graag zou
zien is dat Residentie Piushaven een opknapbeurt krijgt in maritieme sfeer.
De stenen muren wit schilderen, Franse balkons, shutters voor de trappenhal
en azuur- en donkerblauwe tinten. Dat zou al zo’n verschil zijn qua uitstraling’.

Mad about the boy
Waar is jouw creativiteit begonnen? ‘Als 10-jarige speelde ik toneel en daarvoor al imiteerde ik geluiden. Ik luisterde en oefende net zolang tot ik bijvoorbeeld een auto of een muziekinstrument na kon doen. Ik denk dat daar
ook de liefde voor zingen is begonnen’. Zingen doet Eelke nog steeds graag,
liefst oude Jazz en Blues zoals Billy Holiday of Ella Fitzgerald. Ze laat me een
opname zien waarin ze ‘Mad about the boy’ van Dinah Washington zingt.
‘Bij oude Jazz en Blues komt theater kijken, het is schertsend, speelt tussen
jou en de muziek. Pop vind ik moeilijker om te zingen omdat het intiemer is,
je speelt geen rol zoals bij Jazz en Blues, het is directer. Ik hou ervan om het
juiste geluid bij de juiste emotie te zingen’.

Bucketlist
Wat was je meest memorabele optreden? ‘Toen ik zwanger was van Midas
ben ik met mijn vader naar New York geweest. Ik heb er altijd van gedroomd
om eens op Broadway in een bar te zingen en dat kon in Cleopatra’s Needle.
Als ik optreed, neem ik altijd bladmuziek mee in mijn eigen toonsoort zodat
de muziek past bij het bereik van mijn stem. Terwijl mijn vader en ik aan het
wachten waren tot het moment dat ik aan de beurt was, zakte de sfeer wat
in. Op het moment dat ik begon met optreden veranderde de sfeer totaal.
Ik ben een echt podiumbeest en de hele tent kwam los; het had van mij uren
mogen duren!’.
Dan de laatste vraag: Wie van onze collega’s wil je de volgende keer in deze
rubriek zien en welke vraag ga je stellen? Dan wil ik graag aan Anne-Marie
vragen wie ze voor één dag zou willen zijn en wat ze dan zou doen…
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Waar komt die straatnaam vandaan?
Tekst: Luc Houet

Illustratie: Toon van Gisbergen

Geen mos is korstmos

Tekst en fotografie: Luc Houet
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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.

Moe en uitgeput
Meer dan 1000 jaar geleden woonden boeren op de plek waar wij nu wonen.
Elke boer had uiteraard zijn eigen groepje schapen, geiten of runderen.
Die dieren lieten ze grazen op hun eigen weilandjes. Vaak hadden een aantal boeren samen een stukje land dat voor gemeenschappelijk gebruik werd
uitgebuit. Dat stukje land lag doorgaans centraal tussen de hoeven als een
pleintje. Zo’n pleintje noemde men in Brabant een dries. Een tijdje lang
verbouwden ze daar verschillende gewassen totdat dat stukje land uitgeput
en onvruchtbaar was geworden. De boeren lieten het landje met rust en
daardoor weer op krachten komen. Het verwilderde snel. Dat leverde heerlijk
onkruid voor het vee op, maar ook kreupelhout voor het vuur bijvoorbeeld.
De dieren mochten grazen op het landje, en daarna kon er weer divers gewas
op verbouwd worden. Erg circulair allemaal.

Groot Dooiermos
Op de meest onwaarschijnlijke ondergronden groeit iets
prachtigs. Van zachtgeel tot knaloranje, grijs, groen en ook
wit, en alles wat daartussen zit.
Als je goed en van dichtbij kijkt, herken je buitenaardse vormen.
Wat je ziet kan zich net zo goed in een tropisch zeeaquarium bevinden.
Maar jij ziet het op grote stenen oppervlakken zoals grafstenen, of op metalen
hekwerk. Dat zijn nou precies de plekken waar korstmos zich senang voelt.

Eeuwig samen, zonder buren

Flinke Fred
Op het land tussen Prinsenhoeven en Moerenburg stonden lang geleden
een aantal hoeven. Daartussenin lag ook een dries. Die dries zal wel hoger
gelegen zijn geweest dan de nabije omgeving. Dat zou namelijk verklaren
waarom de straat tussen de havenarm en het kerkhof aan de St. Josephstraat
nu Hogendriesstraat heet. Dat kan.
Ook mogelijk is dat één van de boeren die woonden in dit gebied nogal uit
de kluiten gewassen was. Misschien was hij wel meer dan 2 meter lang.
Hij zal vaak zijn hoofd gestoten hebben tegen die lage deurposten van die
tijd. Had die boer Jan geheten, dan was de straatnaam nu Langejanstraat.
Ik neem aan dat die grote kerel Dries heette. Zo’n enorme vent zal een hoop
bekijks hebben gegenereerd. Mensen werden nog niet zo lang toen. Heel de
omgeving had het over d’n hooghen Dries. Dat verdient een straatnaam heeft
men gedacht. Dat kan toch ook?

Schatzoeken
Hoe het ook zij, de grond aldaar is lekker vruchtbaar. Alle voortuinen staan
er prachtig bij met een grote diversiteit aan flora. En de begroeiing op het
kerkhof is ook heel mooi. In elk jaargetijde ziet dat stukje Tilburg er prachtig
uit. De moeite van het bekijken waard als je het mij vraagt.
Er is ook nog de spannende legende van “de schat van de Hoge Dries”.
Een schat, begraven in onze wijk! Als je er dieper in duikt, dan zijn er zelfs
twee schatten te vinden naar het schijnt. De legende is niet verzonnen.
Het verhaal is goed gedocumenteerd en de bewijzen voor de authenticiteit
ervan zijn legio.

De reden dat korstmos zich op onherbergzame plekken fijn voelt en juist daar
groeit heeft te maken met de snelheid waarmee het groeit. Snel is het zeker
niet. Een plekje korstmos lijkt jarenlang dezelfde afmetingen te hebben. Als
je zo langzaam groeit dan word je binnen de kortste keren overwoekerd door
je buren. En een klimop of paardenbloem die het zonlicht blokkeert is funest
voor je voortbestaan.
Korstmos bestaat door de samenwerking van een alg en een schimmel.
De alg zet water en zonlicht om in een delicatesse voor een schimmel.
Wanneer de schimmel de alg tegen het lijf loopt, laat ie haar niet meer los.
Hij pakt haar helemaal in met zijn vele schimmeldraden. Daar ligt de alg
heerlijk beschermd in de permanente omhelzing van de schimmel.
Het ontbreekt de alg aan niets. De schimmel houdt voor haar vocht vast
en zorgt dat ze op een plekje in de zon liggen samen. De alg vertroetelt de
schimmel op haar beurt met heerlijkheden waar elke schimmel van groeit.

Geelzucht
Er zijn talloze verschillende soorten korstmos. Maar geen van allen is mos.
Mos is een plantje en korstmos is een plantje samen met een schimmel.
Zonder het plantje kan de schimmel niet. Zonder de schimmel doet het
plantje het overigens wel gewoon. De versie die je op de foto ziet heet
Groot Dooiermos. Dat zal wel door de kleur komen neem ik aan.
Heel lang geleden dacht men dat dit gele organisme de ziekte geelzucht kon
genezen. Dat is niet zo. Dit korstmos is wel een goede stikstofindicator.
Het gedijt extra goed in een stikstofrijke omgeving. Betekent dat dat er
rondom een kerkhof meer stikstof hangt? Het hek rond het kerkhof aan
de St. Josephstraat is in elk geval een broedplaats voor korstmossen.

Je kunt nu zelfs nog op zoek gaan
naar de schat.
Via deze QR-code kom je bij een
speurtocht die je zal leiden door het
mooie Moerenburg en mogelijk vind
je de schat. Succes!!

Maandag:
Di t/m Do:
Vrijdag:

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

Piushaven 22

Zaterdag:
Zondag:

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

www.burgemeesterjansen.nl
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Tilburgse Taol:
De Volt
Tekst: Jos de Bèèr

Illustratie: Toon van Gisbergen

Tilburg stao ooveral bekènd as
tèkstielstad. De tèkstielindustrie waar
vruuger zoodaanig besèèpeld dè straol
vergeete wier dètter hier ok aandere
bedrèèfstakke suuksèsvol aktief waare.
Wè dènkte van de lèèr- èn schoenen
industrie, de metaolindustrie, den
baawindustrie èn de segaorenindustrie.
In 1870 ooverhèùsde ‘De Sèntraale
Wèèrkplòts Der Neederlandse Spoorweege’, in Tilburg beeter bekènd
as ‘Den Atteljee’, nòrt sèntrum van
Tilburg. Dè leeverde virtienhonderd
wèèrekplòtzen op vur allerlaaj wèèrek
meense lèk smids, illetriezjèèns, kooperslaagers, keetelbuunders, draajers,
baankwèèrekers èn timmerlui.
In den ònzèt van de twintigste euw
ontstond en nuuwe industrie in
Tilburg: De gloejlaampefabriekaazje.
De “Metaoldraodgloejlaampefebriek
Volt N.V.” waar den irste die in Tilburg
vèrrèèsden ènt waar metêen ok et
grotste febriek van de stad.
De Volt wier in 1909 opgericht dur
vier onderneemende onderneemers:
Den illetrieszjèèn L.F.de Bakker,
de wèènhandelèèr F.Verbunt èn den
heeren P. èn A. van den Biggelaar.
Ze begossen in 1909 meej 36
wèèrekmeense.

In 1929 waar “De Volt”, meej 1.650
pèrsonêelsleeje, et grotste industriejêele bedrèèf in Tilburg. Mar jè, èn
paor jaor laoter gôojde de krieses
van de jaore darteg beheurlek wè
roet int eete. Der moest wèèrktèèdverkòrting wòrre ingevraogen èn
veul wèèrekmeense krêege gedaon.
Daor boovenop krêeg in 1936 et
oovergebleeve wèèrekvòlk nòg te
maoke meej en fòrse
lonsverlaaging.

Opvallend genog waare dè zistien
stuks manvòlk en twintig stuks vraawvòlk. De zaoke gienge zoodaanig
goed dè “De Volt” in 1917 persies 250
pèrsonêelsleeje had. Vanaaf dieje tèèd
dateeren de irste kontakte meej dieje
grôote bruur öt Eindhoove genòmd
Fielips.
“De Volt” gong zich toelèggen op de
perduksie van verlichtingsartiekele,
mesjienes, wèèrektèùge, geridschappe
èn onderdêele vur raadiejoo èn
tillegrafie.

Dur de deevaluuwaasie van de gulde
naam den èkspòrt èn de perduksie
èn dus ok et pèrsoonêelsbestaand
wir wè toe. In 1940, vlak vur den
ològ tèlde “De Volt” rèùm duuzend
pèrsoonêelsleeje.
Rond 1950 begos “De Volt” meej de
perduksie van tilleviezie-onderdêele.
Dè waar en grôot suuksès.
Zôodoende tèlde “de Volt” in 1961
rèùm vèèfduuzend pèrsonêelsleeje.
Dèrrom wier opt industrietèrrein “Kraajvèn” en nuuwe febriek

bijzonder overnachten

lekker eten

Hoevenseweg 2 Tilburg

klein vergaderen

laten verrassen

www.villapastorie.nl

gebaawd. Vanaaf dieje tèèd waar
‘De Volt’ vural fabrikaant van
raadiejoo- èn kleurentilleviezie
onderdêele vur Fielips. In 1978
wieret aawe bedrèèfskompleks van
“De Volt”, geleege tussen de Gruunstraot, de Voltstraot èn de Raadiejostraot, verkòcht. Êen jaor laoter
wier “De Volt” onder den èège naom
in zen gehêel opgenoomen int
Fielipskonsèùrn.
In 1987 vòlgden en algehêele
hèrstruktuureering. Dè betêekende
dètter wir veul meense gedaon
krêege èn dètter verschaajen
afdêelinge gonge plèète nòr
bevobbeld lêegelôonslaande.
Ok de perduksie van kompjoeter
onderdêele kos de vèddere nirgang
nie afwènde. In 1999 wast gedaon.
”De Metaoldraodgloejlaampefebriek
Volt N.V.” wier gesloote.
Aon neegentig bewooge jaore is en
ènd gekoome.
Ons rèsteert allêeneg nòg et kunstwèerek “Volt-vonk”.
Dees kunstwèèrek is en kedoow van
Fielips èn is in 2006 geristaureerd.
Et is te bewonderen opt
Transvaalplèèn.

Geduurende die neegentig
bewoogen jaore heej “De Volt” de
spèktakuulèère eenèrgietranziesie
van stôom nòr strôom durstaon.
Laoter krêege ze ok te maoke
meej de tranziesie van fòssiele
eenergie nòr kèrneenergie.
Op den dag van vendaog zèn de
duurzaame eenergietranziesies as
zonne- èn wèndeenergie èn, nie te
vergeete, èèrdewèèremte-eenergie
vèège punte.
Op sommegte dinge waar ‘De Volt’
de tèèd vèr vurèùt. Bevobbelt et
gisseleke ènt lèèfeleke wèlzèèn vant
wèèrekvòlk. Dè had de volle òndacht
getèùge de preezansie van en heuse
drumfanfaare, die ok nògges
ötgebraajd wier tòt en Big Bènd.
De meense hadden ok de
beschikking oover en gillemestieken turnklub èn en atletiekklub.
Körfbal wier op hôog nievoo
gespuld. In 2006, zeuve jaor nò
de slèùting, berèèktenet irste tiem
zèlfs den hogste afdêeling van de
landelijke kompetiesie.
En priemêûr vurt Tilburgse körfbal.

HEIKESTRAAT 64 | TILBURG | 013 - 536 00 23

Student met een missie

Tekst: José de Jonge
Fotografie: Toon van Kaam
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‘Ik wil iets betekenen voor de maatschappij’
Aan ambitie geen gebrek bij deze 20-jarige student! Hij heeft
een missie. De politiek in, dat is wat hij wil. Wijkbewoner
Shurandy Markov is student bestuurskunde en overheidsmanagement aan Avans Hogeschool in Den Bosch. We spreken
hem op een zonnige dinsdagmiddag op het terras bij Porto.
Soep
Als kind wist Shurandy al dat hij ‘iets voor de maatschappij’ wilde doen:
“Ik had altijd al overal een mening over.” Dus was zijn studiekeuze na de havo
een logische stap. En zijn keuze om begin dit jaar stage te gaan lopen bij de
raadsgriffier van de gemeente Tilburg de volgende. “De eerste gemeenteraadsvergadering die ik bijwoonde ging over corona.” Tijdens die meeloopstage leerde hij Linda Oerlemans kennen, partijleider en raadslid van de lokale
politieke partij ONS Tilburg. “Ik was geïnspireerd door haar. Zij was net een
burgerinitiatief gestart, ONS soepje. Het idee was om gratis soep rond te
brengen bij mensen die wegens omstandigheden niet kunnen koken en/of hun
huis niet meer uit kunnen. Ik vond dat geweldig en heb mogen meehelpen het
door te zetten.”

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

Shurandy Markov
Diversiteit
“Net voor het zomerreces is Shurandy lid geworden van deze partij.
Hij is fractieondersteuner. “ONS Tilburg komt echt op voor de gehele
bevolking van Tilburg. Dat spreekt mij enorm aan. Ik wil me er persoonlijk
voor inzetten dat de gemeenteraad van Tilburg diverser wordt. In de
gemeente Tilburg wonen 215.000 mensen, die worden vertegenwoordigd
door 45 raadsleden. Weet je hoeveel mensen van buitenlandse afkomst er in
zitten? 3! Dat klopt toch niet? 30 procent van de inwoners van de gemeente is
niet-autochtoon. Als je dat vertaalt naar de gemeenteraad zouden er zeker
13 niet-autochtonen in moeten zitten.”

Lokale belangen
Shurandy hoopt dat hij zich over twee jaar verkiesbaar mag stellen voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2022. “Ik wil me vooral inzetten voor de
lokale belangen. Ik woon vlak bij de Piushaven. Ziet er allemaal superleuk
uit met al die mooie, nieuwe appartementen, maar wie kunnen dat betalen?
Alleen maar rijke pensionado’s. Nu gaan ze op de plek waar nu de Visserij zit
weer 9 luxueuze appartementen bouwen, terwijl jongeren niet aan woningen
kunnen komen. En die jongeren, die wil ik ook zien te bereiken en politiek
actief te maken. Want ik vind dat je pas verandering mag eisen als je ook
daadwerkelijk je stem laat horen. Als jongeren dat niet doen, wordt er over
hun hoofden heen beslist. En wist je dat Tilburg de warmste binnenstad van
Europa is? Alles wordt volgebouwd, nu weer een nieuw industrieterrein in de
Reeshof. We willen geen blokkendozen.”

Minister-president
Plannen en ambitie genoeg dus. Shurandy kan niet wachten.
Na zijn HBO-studie wil hij zijn master bestuurskunde gaan halen aan de
universiteit. Maar dan hoopt hij al raadslid te zijn. En verder? “Ja, ik zou graag
beleidsadviseur bij de gemeente willen worden. Iets in het sociaal domein.”
En de landelijke politiek ooit? “O ja, zeker, graag. Ik sluit niks uit. Lokaal,
nationaal, internationaal. Minister-president, ambassadeur.
Wat ik vooral wil is echt iets betekenen voor mijn medemens.
Dat is en blijft mijn grootste ambitie.”
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Van de straat geplukt

Tekst: Janske Verhulst
Fotografie: Hans van Dongen

Hier op de vroege avond op het terras van Burgemeester Jansen treffen we
Noor(19) en Janna (22). “Wat zijn jullie aan het doen?” vraag ik omdat ze
met een stok kaarten in de weer zijn. “Dit is een geinig spelletje met allerlei
uitdrukkingen en spreekwoorden. En dan moeten wij bedenken of het wel
echt bestaat.” Verder zijn ze lekkere biertjes aan het proeven.
Met aandacht. Ze werken namelijk zelf in de stadsbrouwerij.

In de Hoogvensestraat wordt hard gewerkt door Paul Watty. “Wauw, daar
ben je wel even mee bezig! Heb je dit zelf ontworpen?” “Ja, de gemeente
heeft me deze muur toegekend en de straatbewoners hebben dit ontwerp
van me gekozen. Ze wilden een skyline. Ik heb een vrije dag genomen
omdat het vandaag droog zou zijn.” Ik vraag of hij dan hiernaast nog ander
werk heeft. “Ja. Ik werk in Amsterdam. Ik ben grafisch ontwerper. Zit daar
de hele dag op kantoor achter de computer,” zegt hij een beetje sip.
“maar ik probeer daarnaast zo creatief mogelijk te zijn.”

Met Miep ben ik foto’s aan het maken voor onze fotospeurtocht (pagina
12) en dan komen we Pieter tegen. “Oooh, woon jij hier? Mooie boot zeg!”
We kennen Pieter als muzikant, saxofoonspeler. Maar tegenwoordig heeft
hij een goedlopend klusbedrijf. “Hoe heet de hond en waarvoor is dat stuk
touw?” Pieter probeert de hond te laten poseren maar dat lukt niet helemaal. “Dit is Vodka. En dat touw mag je twee keer raden” zegt Pieter als hij
naar de luifel op zijn boot wijst. - Foto: Anne-Marie van der Gouw (Miep) -

In Jeruzalem is Roosje aan het wandelen met haar hond Suus. “Woon je
hier in de buurt?” vragen we. Roosje knikt van ja, en wijst naar het laatste huizenblok hier in Jeruzalem. Roosje is 15 jaar en zit op de Nieuwste
School. Als we vragen hoe ze het vindt om hier te wonen vertelt ze: “Ja,
heel leuk. Ik woonde eerst in Loon op Zand. Toen ging ik ook op de fiets
naar school. Dus dat was wel wat verder. Suus, kom! Ga eens zitten!”
Roosje probeert Suus netjes in de camera te laten kijken maar haalt haar
schouders op. “Ze is onrustig. Ze wil graag spelen.” Nou, volgens mij staat
ze er goed op hoor Roosje!

Op de bouw spieken we door het hekwerk. Daar treffen we Vincent.
Hij is 40 en woont in Roosendaal. Elke dag om kwart over vijf moet hij
opstaan. Hij moet hier als eerste zijn. Vincent is junior uitvoerder.
Hij regelt en begeleidt op de bouw de werkzaamheden.“ Mooi, dan hoef je
je handen niet vuil te maken,” zeg ik lachend: “Je laat gewoon de anderen
het werk doen.” Vincent lacht en laat zijn geschaafde handen zien.
“Nou, nee hoor. Was dat maar waar.”

We houden Sander tegen wanneer hij voorbij wil fietsen en vragen of hij
even tijd voor ons heeft. “Natuurlijk”, zegt hij met een grote grijns op zijn
gezicht. “Joh, je lijkt wel heel vrolijk.” zeg ik “Is daar misschien een reden
voor?” “Ja, klopt. Dat is ook de bedoeling.” We kijken hem vragend aan.
“Nou ja,” legt hij uit: “Deels is dat aangeboren en deels is het een keuze.
En als het soms niet vanzelf gaat moet je gewoon even wat harder werken
om weer vrolijk te zijn.” “Mooi gezegd, Sander. En wat ga je nu doen?”
Hij gaat lekker een beetje fietsen en geniet van de mooie herfstkleuren
en paddenstoelen. “Fijne dag nog!”

Aan tafel bij Teun, Eva en Quinn
Tekst: Fred Verhagen

Recept Roti voor 6 personen

Fotografie: Hans van Dongen

Deze vrijdagmiddag staat Surinaamse Roti op het menu,
een heerlijk pittig gerecht voor dit jonge pittige stel.
De ingrediënten zijn kip, aardappelen, rode peper, ui en
sperziebonen (in plaats van kousenband).
Voordat de twee aan tafel gaan, krijgt eerst de goedgemutste Quinn een
maaltijd. Eigenlijk eten ze vrijdagmiddag altijd friet, maar vanwege het interview is het menu aangepast. Het gerecht brengt Eva terug naar haar jeugd.
Haar vader maakte regelmatig Surinaamse Roti, een gerecht dat hij tijdens
een wereldreis zou hebben leren kennen. Maar die wereldreis, die heeft hij
nooit gemaakt.

Tekst en foto: Fred Verhagen

Wat heb je nodig voor het
gerecht van Teun en Eva?
•
•
•
•
•
•
•
•

Romantiek in het studentenhuis
Teun komt uit Hilvarenbeek, Eva uit Breda. Ze leerden elkaar kennen tijdens
hun studie in Tilburg, omdat ze in aangrenzende kamers in hetzelfde studentenhuis woonden. De vonk sloeg over. Ze werken beiden niet in Tilburg,
maar zijn hier wel blijven wonen. “Als je Tilburg eenmaal gezien hebt, wil je
niet anders meer”, zegt Teun lachend. “Het is misschien niet de mooiste,
maar wel de gezelligste stad. Tilburg heeft veel leuks te bieden, het is een
echte studentenstad.”
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•
•
•
•

4 flinke aardappelen (kruimig)
500 gram kousenband /
sperziebonen
1 kilo kippenpoten
2 uien
3 teentjes knoflook
¾ kippenbouillontablet
2 Spaanse rode pepers
1,5 eetlepel kerrie masala
(mag altijd meer!)
1,5 eetlepel tomatenpuree
7 eetlepels olie
6 eieren
6 rotipannenkoeken
(verkrijgbaar bij Aziatische supermarkt of tropische winkel)

bereidingswijze
Ui snipperen, Spaanse peper in stukjes snijden, kousenband in stukjes van 2
cm snijden. Aardappelen schillen, wassen en in 8 stukken snijden. Kip inwrijven met zout en peper.
In braadpan olie verhitten en kip in 5 min. goudbruin bakken en eruit halen.
In dezelfde olie aardappelen goudbruin bakken en eruit halen. Ui, Spaanse
peper, kerrie en tomatenpuree 3 min. zachtjes bakken, geperste knoflook
toevoegen. Kip, kousenband, aardappelen, 3 dl water en bouillon toevoegen.
Aan de kook brengen en minimaal 30 min. stoven met deksel op pan.

Teun, Quinn en Eva

Eieren koken en pellen. Na het stoven kip van het bot halen en terug in de
pan doen. Eieren toevoegen. Op smaak brengen met zout en peper, rotipannenkoeken bakken en de stoof op de pannenkoek serveren.
Roti eet je met je handen!

Babybooming Stadskade
Sinds de oplevering wonen Teun en Eva in het project Stadskade.
Er is volgens Teun sprake van een heuse babyboom bij de vele, relatief jonge
stellen die er wonen. “Het lijkt wel of ze daarop zijn geselecteerd.” Eva en
Teun genieten beiden volop van hun eigen gezinsuitbreiding. “Het is wel
drukker geworden omdat we beiden werken”, zegt Eva. “maar de kinder
opvang is gelukkig ‘in de achtertuin’. En de weekboodschappen bestellen
we ‘s zondags makkelijk online. Er is helaas geen tijd meer om te sporten,
maar ook door corona staat dit op een laag pitje.” Al lijkt het ze wel iets als
er in de Piushaven een zwembad komt. Als ex-badmeester wil Teun er graag
met de kleine Quinn genieten op een steenworp afstand van hun huis.
Eva heeft nog een wens. “Het zou mooi zijn als er een kinderboerderij in de
wijk zou komen.”

Corona geeft nieuwe kansen
Sinds maart werken de twee vaak vanuit huis. Eva: “Het is wel lekker om
als gezin aan elkaar te wennen, een prettige bijkomstigheid in deze toch wat
vreemde periode”. Teun beaamt dit. “Het is heel anders dan normaal. Ik zou
niet veel thuis zijn geweest, maar nu ben ik er altijd. Het is bijzonder om in
het eerste jaar van Quinn zo samen te kunnen zijn.”

Samen blijven dromen
Helaas heeft Teun ‘zijn’ Eva nog niet ten huwelijk gevraagd. Eva kijkt ernaar
uit en heeft er romantische ideeën over. “Een witte jurk, dezelfde achternaam,
voor mij is het dan eigenlijk pas echt compleet.” Teun ziet de toegevoegde
waarde er niet zo van in. “Bovendien kost het ook geld.” Eva kijkt wat teleurgesteld, maar realiseert zich dat ze nog even moet wachten. “Voorlopig blijven
we hier nog even wonen, maar het is onze droom om iets verderop een industrieel pand te kopen dat we compleet kunnen aanpassen aan onze wensen.
Dan kan Teun ook klussen.”

AED Vrijwilligers gezocht
Tot slot doet Teun nog een oproep. Er is behoefte aan vrijwilligers die de
AED-apparaten in de buurt controleren nadat ze zijn ingezet om levens te
redden.

Interesse?
Kijk voor alle informatie op www.aedtilburg.nl of stuur een mail naar
aedtilburg@ziggo.nl.

Nancy Timmermans

Contact

Kempenaarplaats 4
5017 DX Tilburg
—
(06) 414 89 623
—
nancy@hypothekerij013.nl
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De krul

Tekst en foto: Eelke Guldenaar

De krul
Zie toch die krul!
Hoe die valt, hoe die staat
Het is werklijk een wonder
Dat zoiets bestaat
Met amber en goud
Door een engel geweven
In een doos met een strik
Door de elfjes gegeven
Die krul is zo zacht als fluwelig satijn
Och die krul valt met gratie
In een perfecte lijn
Met een sierlijke draai
Langs dat mooie gezicht
In die glanzende krul
Schijnt de zon, schijnt het licht
Wat een krul. Wat een pracht
Ik sta werkelijk paf
Maar Sien vond het niks
En ze knipte hem af....

Sociaal meldpunt is op zoek naar u
Het sociaal meldpunt is het onafhankelijk meldpunt voor alle
vragen en meldingen over de ondersteuning op het gebied van
welzijn, zorg, wonen, werk en inkomen en jeugdhulp.
Dus als u vragen heeft over de huishoudelijke hulp of u bent niet tevreden
over de jeugdzorg van uw kind, dan kunt u contact op met hen opnemen.
Of dat u gewoon een luisterend oor wilt, dan zitten Joyce en Hans van het
meldpunt voor u klaar. Ze zijn elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00.
Joyce vertelt: “We zijn tijdens de Corona crisis gewoon bereikbaar geweest en
hebben ook contact gehouden met diverse organisaties. Grotendeels digitaal
en via de telefoon, dat gaat prima. Meldingen die we ontvangen kunnen bijvoorbeeld gaan over situaties waarbij inwoners tegen zaken aanlopen, waarbij situaties kunnen verslechteren of vast dreigen te lopen. Zo ook over waar
iemand terecht kan met zijn of haar hulpvraag en/of hoe ontvangen diensten
worden ervaren. Voor al dit soort vragen en meldingen is het meldpunt er
voor alle inwoners van Tilburg. Het is prettig dat we ook korte lijnen hebben
met de Meedenkers voor wanneer mensen ondersteuning kunnen gebruiken
bij het in gang gaan zetten van hulpverlening.”
Het meldpunt biedt een luisterend oor. “Mensen bellen ons op, omdat ze het
even niet weten”, geeft Hans aan. “Wij luisteren naar hun verhaal, stellen
vragen en nemen hier echt de tijd voor. En dat vinden mensen al heel fijn.
En deze verhalen en hun ervaringen schrijven we op, zodat we aan organi
saties kunnen laten zien waar de verbeterpunten zijn. Zodat we samen ervoor
kunnen zorgen dat de ondersteuning in Tilburg nog beter kan worden. Wij zijn
een onafhankelijk organisatie, waar de mensen ook anoniem terecht kunnen.”
Joyce en Hans zijn dus op zoek naar u. Zodat ze nog meer mensen kunnen
helpen. En willen ze graag horen wat uw ervaringen en verhalen zijn op het
gebied van ondersteuning van WMO, Jeugdzorg en participatiewet.
Dit enthousiaste duo zit er klaar voor om met u in gesprek te gaan.
Dus laat u horen.
Meer informatie over het Meldpunt
staat op de facebookpagina van het
Sociaal meldpunt, facebook.com/
sociaalmeldpunttilburg. Mocht u
alvast willen bellen dan kan dat op
013- 202 00 56 of 06-481 710 27.
U kunt natuurlijk ook mailen op
info@sociaalmeldpunttilburg.nl.

Piraeten in de Pi(u)shaaven

Tekst: Erik Bienefelt

Illustratie:Cindy van de Ven

Tilburg, 13 april 1621
“Nee, dit is de Pishaaven niet!” Nijdig scheurde de havenmeester een vel uit
zijn logboek, schreef er in blokletters: “P-I-U-S-H-A-A-V-E-N” op, en hield het
voor aan de man tegenover hem.
“Píushaaven is de naem!”, vervolgde hij. De haven waarvan híj: graaf Bastiaen
Adriaenszn van Ringhbaen, de meester was, de baas. Eenieder die de haven
door het slijk haalde, -op welke wijze dan ook-, had aan hem een kwaaie.
En die iemand, die stond nu tegenover hem.
Die iemand, had zijn eigen naam nog niet eens kunnen zeggen.
Die iemand, …was kapitein Hein Hoerenzn Pietersz.

Den Zoogenaemde Pishaaven
Hein Hoerenzn Pietersz was dan wel
zeven keer gezakt voor zijn vaar
bewijs, toch had hij eerder die dag
de Tilburgse haven weten te bereiken.
De laatste mijlen waren hem, zo diep
landinwaarts, zelfs meegevallen.
Zo schreef hij in zijn scheepsjournaal:
“Een opvallend regte ende hoekighe
rivier mondt uit in een wat breeder
stuck waater; “Zwaaykom” genaemd.
Alwaer je je schip eenvoudig kunt wenden ende keeren, in zuydwesteleycken
koers, en zoo den zoogenaemde
Pishaaven in kunt vaeren”.
Terwijl ’t Dreyvende Ancker’ langzaam
de Tilburgse haven in voer, staarde
Hein Pietersz vanuit de kajuit op zijn
gemak naar de groene oevers, aan weerszijden van het toegangskanaal. Dat
kon, want er stond een beste stuurman aan het roer. Meestal stonden die aan
wal, maar hier, in deze godvergeten uithoek duidelijk niet.
De havens die hij doorgaans invoer, roken zout. Niet naar schapenstront van
de schapen, die hier tot aan de oevers aan het grazen waren.
Uit de schoorsteen van een plaggenhut aan de waterkant dwarrelde wat rook,
wat erop wees dat de inboorlingen hier wel kennis hadden genomen van het
vuur. Meer tekenen van enige beschaving had Hein nog niet kunnen
ontdekken. Maar dát was ook niet de reden om in de Tilburgse Pishaaven voor
anker te gaan.

Een vochtige vlek
En nu stond Pietersz in het havenhuis, tegenover een parmantig gekleed
heerschap, met het vel in zijn handen waarop “P-I-U-S-H-A-A-V-E-N” stond
gespeld. Die met hoge stem foeterde dat je aan hem een kwaaie had wanneer
je zíjn haven uitmaakt voor een…“Nou ja, ick wil dat woord niet eens
herhaelen!”
“Pishaaven?”, herhaalde Hein Pietersz droog.
De havenmeester slaakte een gilletje.
“Opmerkelyck”, concludeerde Hein, “dat je het volck hier beleedigen ende
boos kunt maecken wanneer je hun haaven ‘Pishaaven’ noemt, terwyl ze zelve
met ongepaste trots den geuzennaem ‘kruyckenzeycker’ voeren.”
De havenmeester zweeg.
Heins ogen dwaalden af naar een bord dat boven de havenmeester aan de
muur hing. In sierlijke, gouden letters stond in het hout gekerfd:

“Ringhbaen Oost, ende Ringhbaen West
Zoo kom ick Thuijs, ende ick vindet Best”
Hein keek de havenmeester spottend aan. “Zoo zoo…Thuijs gekoomen?
Welnu, ick niet! Ende ick vind ’t hier heelemael nog niet zoo best.
Maer ick ben hier voor een opdracht!”
“-Mag ick uw naem vraegen?”
“Hein Pietersz. Hein Hoerenzn Pietersz. …Moet ick het spellen?”
En toen verscheen er langzaam een vochtige vlek in de broek van de
havenmeester, en Hein Pietersz mompelde minzaam:
“Is dat ‘Pius’, wat ick nu ruijck?”
(wordt vervolgd)

Prijspuzzel

Deze prijspuzzel wordt gemaakt door Beewee
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HORIZONTAAL

VERTICAAL

1. Verbindt Piushaven en Piusstraat
14. Denderen
15. Visgerei
17. Daar
18. Traan (waarmee Tilburg te Water vaart)
19. Toestemming (voor vakantie)
21. Eerste levensfase van o.m. amfibieën en
insecten
22. ’s Werelds grootste modeblad
23. Roe_ of alge_
24. Protestantse landelijke krant
25. VPRO-radioprogramma over geschiedenis
27. Klam_ of rim_
28. Bazige vrouw
29. _werpen of _arctica
31. Jet_ of après-_
33. Ontkenning
34. Emeritus (afk.)
35. Was tot 1990 een buurland van de BRD
36. Vogel die ooit een briefje van honderd
gulden sierde
38. Engels lidwoord
39. _tafel of _caravan
40. Insectenwering
41. Vogeltjepik
43. Wordt door o.m. H 24 en V 46 gebracht
46. Schep
47. Gebeurt steeds vaker m.b.v. vingerafdruk,
irisscan of gezichtsherkenning
52. Zoveel torens heeft het wapen van Tilburg
53. De prijs hiervan daalde enorm als gevolg
van de coronacrisis
54. Plus
55. Hieraan was van 1962 tot 1993 de
Phoenix Wolspinnerij gevestigd

1. Type auto van het merk Ford
2. Veroorzaakte een groep bezoekers deze
zomer met name bij de Hopliedenkade
3. Eén van de oudste herdgangen van Tilburg
4. Public Relations (afk.)
5. Een schilder kan niet zonder
6. _anas of _dijvie
7. Hoeveelheid watten of slagroom
8. Single Lens Reflex (afk.)
9. Kar_ of kwar_
10. Spaanse voetbalclub (echt Engels)
11. Vermindering
12. _ Rieu of _ Hazes
13. Voormalig staatssecretaris die nu
(parttime) buschauffeur is
14. Hier zwaait Karin Bruers de scepter
16. Iemand die iets in de mode brengt
20. Half modeblad (ongeveer 69 cm)
26. Omhulsel van veel worstsoorten
27. Wordt de open haard mee gestookt
30. De proef voor de legale teelt hiervan is
wegens de coronacrisis uitgesteld
32. Namaak
37. Sterrenkundige afstandsmaat
38. _ Beckman (Nederlandse schrijfster)
42. Over het uiterlijk van zijn medewerkers
wordt nog altijd fel gediscussieerd
43. “Pin mij daar _ op vast!”
44. Ziekenhuisafdeling
45. Een honderdste yen
46. Noord-Brabantse krant
48. Limburgs dorp (driekwart modeblad)
49. Frans persoonlijk voornaamwoord
50. Frans persoonlijk voornaamwoord
51. Verhoogde F

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 november (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, Cobie van den Berg.
Gefeliciteerd, Cobie!

Vertrouwd

Leen Bakker

AaBe Fabriek Tilburg

Gewoon goed

Verrassend anders

AaBe-straat 27
5021 AV Tilburg | 013 - 5801227

www.leenbakker.nl

Advies op maat

ÓÓK Leen Bakker

Service
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Op het Lijf
geschreven
Tekst: Janske Verhulst
Fotografie: Hans van Dongen

Het hoort tegenwoordig
gewoon bij het straatbeeld.
Mensen met tatoeages. In
alle soorten en maten. Een
mooie gelegenheid om eens
te vragen naar het verhaal
achter de tattoo. Elke editie
van de wijkkrant laat ik twee
mensen vertellen.
De Schildpad van Oma
Voor de aftrap ga ik naar Burgemeester Jansen. Want daar werkt
Dana en zij gaat me vertellen over
de schildpadden van haar oma. Ze
kijkt en zoekt even goed (ze heeft
meerdere tattoos) en wijst dan de
schildpad aan op haar arm. Toen
Dana 22 jaar was stierf haar oma.
Dat was heel verdrietig. Het was een
bijzondere oma. Met levende schildpadden in haar schuur. Ze kreeg ook
wat geld uit de erfenis. Dana haar
studie was klaar, haar verkering was
over. Ze was vrij om te gaan en te
staan. Ze besloot om van die erfenis
een reis naar Australië te maken.
Een impulsreis. Dana weet nog dat
ze haar vader belde met dit besluit.
Hij vroeg of ze zich goed had voorbereid. Of ze de goeie reisspullen
had gekocht. Niks van dit alles.
Maar Dana ging toch.
Eenmaal in Australië ging ze de zee
in: Overal schildpadden. “Dat was zo
bijzonder! Die schildpadden.
Het lievelingsdier van oma en ik
daar in Australië. Toen heb ik besloten om een tatoeage te laten zetten
van een schildpad. Dat is toch wel
het ultieme souvenir en meteen
een eerbetoon aan mijn oma.” Dana
heeft het schildpad-ontwerp zelf
getekend en in Australië laten zetten.

De tattoo van Marjolein, naar ontwerp van Koen Delaere
“Ik vind het heel mooi. Ik houd
ervan dat je niet meteen ziet wat
het is. En er zit ook een soort van
mandala in. Daar heb ik ook iets
mee.” De tattoo laten zetten duurde
twee uur. En het was zo gezellig
met de tatoeëerder dat ze die avond
samen nog op stap zijn gegaan.
“Heb je geen spijt van je reis?”
vraag ik ten overvloede.
“Nee, In Australië is echt iedereen
vriendelijk!”

Incubate
Als ik bij Marjolein haar atelier binnenstap is ze met drie schilderijen
tegelijk bezig. Marjolein is beeldend
kunstenaar. Ze woont met haar
gezin in de Hertogstraat. Voor het
verhaal achter haar tattoo moeten
we tien jaar terug. En wel naar
het festival Incubate 2010 (een
stadsfestival in Tilburg met allerlei
kunst en cultuur). Deze had dat jaar
het thema “piraterij”.

De door haarzelf ontworpen schildpad van Dana

Daarbij lieten ze tien kunstenaars
een tattoo-ontwerp maken.
De bezoekers kregen de gelegenheid
om zich in te schrijven voor een
ontwerp. Tijdens het festival werd
die dan door een tattoo-artist
gezet. En in dit geval door Darko
Groenhagen. Beeldende kunst dus
als tatoeage. Marjolein vond dit wel
een heel mooi idee. Ze zag het ontwerp van Koen Delaere. Een kunstenaar die op dezelfde kunstacademie
heeft gezeten (andere jaargang
weliswaar).
Hij had een ontwerp met patronen
en lijnen. Iets wat Marjolein wel
interessant vond: “Heel anders dan
het werk dat ik maak.”

Kunst op je arm
Dus heeft Marjolein nu een kunstwerkje op haar arm. “Ja, ik vind het
heel mooi. Je kunt het ook steeds
op een andere manier bekijken.
De patronen lijken iets van een

onontdekte stam weg te hebben,
een tribal tattoo. Maar je kunt er
ook iets agressievers in zien. Het
is echt gekrast.” De tattoo bestaat
uit verschillende lagen. Marjolein
legt me uit dat de kleuren van het
CMYK-systeem zijn gebruikt (cyaan,
magenta, yellow, key). En deze
gebruikte zij vroeger ook toen ze als
grafisch ontwerper werkte.
“Het is toch een bijzonder gegeven
dat ik een lichaamsdeel uitkies.
Dat is mijn rechterarm. Voor mij
heel belangrijk. Een ander tekent
het ontwerp en dan wordt het weer
door een deskundige tattoo artist
gezet. De tattoo wordt zo een beetje
uit de cliché gehaald; gemaakt en
geplaatst door drie personen.

Jouw tattoo in de wijkkrant?
Heb jij een bijzondere tattoo of een
tattoo met een mooi verhaal?
Mail dan naar
wijkkrant@koningshaven.eu

Kijk! Ze bewegen…
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Tekst en illustratie: Marieke van den Berg

De herfst maakt me rustig. Ik kan goed slapen, wetende dat ik gevuld ben
met leven. Dat ik er bol van sta. Wanneer iemand ernaar vraagt kan ik het
allemaal verkondigen, zelfs in de kou. Ik kan kruipen, ik kan juichen, ik kan
mijn excuses aanbieden. In de herfst kan je denken.

•

Ik loop door het Stuivesantpark, bijna onbewust van het feit dat ik buiten ben.
De schommels hangen er nog, de rioolbuizen zijn nergens heen gegaan.
Het voelt net als door de stad fietsen wanneer je terug komt van de kapper.
Ze zien het niet maar jij wel. Het herinnert me aan lieveheersbeestjes
verzamelen en meubels van grassprietjes maken. Gras dat lang en groen was,
nee het is niet geel en plat nu. Ja, de condens maakt je schoenen ’s ochtends
nat. Je ziet je adem.

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•.
•

•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

Het moet stilletjes. Dus ik zorg ervoor dat het volume van mijn muziek laag
genoeg staat. Ik heb mijn oortjes getest door ze een meter van me af te
houden. Ik kon het niet horen. Daarna ben ik zonder geluid te maken naar
de zolder gegaan. Ik heb alle prullaria bekeken. Niemand wil het weggooien,
niemand wil het zien.

• ••

•

•

Het park kent nog steeds dezelfde ouderen. Maar ook nieuwe gezinnen
inclusief hond die niemand iets doet. Ergens ligt een ‘schatkist’
die ik samen met Sofie heb begraven. Ik vraag me af waar de cadeautjes
van mijn 9de verjaardag liggen. Dus ik ga naar huis. Langs de Piushaven
en cafés. Waar volwassenen lijken om te kieperen als oud Tupperware.
Kijk hoe de inhoud wegsijpelt.

•

•

•

In een doos vind ik knutselwerkjes van klei, strijkkralen, plak en macaroni.
En ik zit ineens op de schommel. Een kind daagt me uit om een stok te likken
die ze in de modder hebben gesopt. Ik bezoek een rommelmarkt met
zilvervisjes. Morgen ga ik alfabet koekjes bakken. Welterusten.

•
•
•

•
•

•
•

Bezorger voor de wijk Fatima gezocht
We zoeken een bezorger voor de wijk Fatima.
Vier keer per jaar bezorg je zo’n 800 kranten voor een mooie vergoeding.

TANDPROTHETISCHE
PRAKTIJK BAAK

Interesse
Heb je interesse en wil je meer informatie?
Stuur dan een mailtje naar wijkkrant@koningshaven.eu

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

Jules Baak

Gediplomeerd en ISO 9001 gecertiﬁceerd tandprotheticus

Broekhovenseweg 33
5021 LA Tilburg

In de vorige Wijkkrant hadden we een prijspuzzel waarbij een gesigneerd exemplaar te
winnen viel van ‘Plein van de Hemelse Vreettent’, de uitgave met teksten en foto’s van
‘onze’ Erik en Hans. De gelukkige winnaar is Frank van Noort uit de Hertogstraat.

Baak tandprotheticus

013 - 582 16 00
www.tppbaak.nl

Bel voor een GRATIS adviesgesprek

Voor:
• Nieuwe gebitsprotheses (eventueel op implantaten)
• Reparaties en andere prothetische voorzieningen
Advies hierover? Maak nu een gratis adviesgesprek bij onze praktijk.
Vergoeding via ziektekostenverzekering mogelijk.
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Fotopuzzeltocht! Ook leuk met de kinderen!
Tekst: Janske Verhulst

Fotografie: Anne-Marie van der Gouw

Trek een warme jas aan, desnoods een stel handschoenen en ga erop uit!
We hebben een wandeling voor jullie uitgestippeld van precies vijf kilometer.
En het mooie is dat we van alle stukjes van onze wijk iets laten zien: Broekhoven, Hoogvenne, Jeruzalem en Fatima.
Er zijn 26 foto’s. Ze hebben allemaal een letter. Neem de krant mee, kijk goed om je heen tijdens de wandeling en probeer ze op de goeie volgorde te krijgen.
Als je (..) dit ziet tijdens de routebeschrijving dan moet je dus “ergens daarvoor” een foto herkend hebben. Je kunt onderling een wedstrijdje houden wie er het
meeste op de goede plaats heeft. De oplossing hebben we rechtsonder op pagina 19 gezet. Succes. En veel plezier!
Laten we onze wandeling beginnen op de draaibrug (1). Dan loop je in de richting van La Poubelle maar gaat nog meteen voor de Villa Pastorie naar links (2).
Hier wandel je rechtdoor (3). Pak even het wandelpad langs het water (4). De vierde straat na het viaduct is de Twentestraat. Daar ga je in. Bij het Caspar
Houbenplein ga je weer rechts (5). Dan ga je meteen links (6) en pakt daar de eerste mogelijkheid naar rechts. Op het einde weer rechts ((7) (8) (9). Na dit
blokje Jeruzalem sla je linksaf en steek je bij de stoplichten over naar de Lourdesstraat (10). Je loopt rechtdoor, de Fatimastraat
in totdat je bij de AaBe bent (11). Hier wandel je gezellig door de winkelgalerij naar de andere kant (12). Als je weer buiten bent
ga je weer terug naar de Fatimastraat en dan linksaf (kijk uit met oversteken) (13). Je loopt door tot de Kruisvaarderstraat. Hier
ga je eerst linksaf (14) en neem je daarna de eerste rechts (Pagestraat). Ga nu de tweede links. En op het einde sla je rechtsaf
(15). In de Leenherenstraat aangekomen ga je linksaf en op het einde rechts. De eerste rechts is de van Hessen-Kasselstraat.
Die sla je in en vervolgens ga je de tweede straat links de van Vessemstraat in (16). Nog voor het parkje ga je rechtsaf en loop
je door tot het Stuivesantplein (17). Steek over en loop hier door het park maar houd rechts aan (18). Nu loop je alsmaar door.
Bij de rotonde rechtdoor. Voorbij de kop van de haven (19) sla je rechtsaf en meteen links de Barkstraat in (20). Hier ga je de
eerste links en dan weer meteen het parkeerstraatje rechts in. Dit loop je rechtdoor. Aan het einde van het smalle (geheime)
paadje ga je linksaf (21) en dan meteen weer rechts. Bij de Hoogvensestraat sla je rechtsaf, en hierna pak je weer de eerste
straat rechts (22). Aan het einde ga je linksaf de Galjoenstraat in. Deze loop je helemaal uit en dan ga je naar rechts (23) (24).
Als je nu linksaf slaat en dan rechtdoor loopt is ben je weer bij de draaibrug en is het rondje helemaal af(25) (26)!

GEMEENTENIEUWS
Wisseling van wijkregisseur

Buurtpreventie zoekt jou!
Ben je graag buiten? En vind je het leuk om samen met een gezellig team je
buurt in de gaten houden? Dan zoekt buurtpreventie jou! Voor de wijken Fatima
en Jeruzalem zoeken we nog vrijwilligers voor het buurtpreventieteam.
In de gemeente is er een nagenoeg dekkend netwerk van buurtpreventieteams
en WhatsApp groepen. Ruim 400 mensen in 30 buurten zijn dagelijks of wekelijks
actief bezig zijn voor de leefbaarheid en veiligheid in hun wijk. Dat zijn een hoop
extra ogen en oren waar de gemeente heel erg blij mee is.

Kees van Kempen en Anthonie Quispel

De schakel tussen de gemeente en
de wijk: dat is de wijkregisseur. De
afgelopen acht jaar vervulde Anthonie
Quispel deze functie in Koningshaven.
Maar nu neemt hij afscheid en neemt
Kees van Kempen het stokje van hem
over. Samen blikken ze terug en kijken
ze vooruit.
Kees werkt al langer bij de gemeente,
maar sprak in zijn vorige baan weinig
met bewoners. “Dat wil ik graag: meer
contact met de mensen voor wie je
werkt en direct resultaat zien van je
inspanningen. Dus ik ben erg blij met
deze nieuwe functie, waarin dat zeker
gaat lukken.” Ook Anthonie vervulde
de rol van wijkregisseur in Koningshaven met veel plezier. Hij blijft dan ook
hetzelfde werk doen, maar dan nu in
Oud-Noord. “Ik vond het geweldig om
voor Koningshaven te werken,” begint
hij. “Ik woonde er als kind al, dus dat
gaf er nog een extra dimensie aan. En
natuurlijk was het mooi om deel uit te
maken van de enorme ontwikkelingen
die we die afgelopen jaren hebben
gezien.
De Piushaven is veranderd van een
achtergesteld woonwijk-gebied tot
een soort binnenstedelijk park. En
dat brengt op zich ook weer uitdagingen met zich mee, die nieuwe situatie. Want we willen dat mensen er
recreëren, maar wel binnen bepaalde
grenzen. Niet per se na twaalven,
zeg maar.” Kees ziet daar een mooie
uitdaging: het vinden van een balans.
Hij licht toe: ”De Piushaven is een heel
mooi, aantrekkelijk gebied. Je moet het
niet te veel willen beperken. Daarom
gaan we samen met bewoners en bezoekers op zoek naar een goede balans
tussen recreëren, wonen en werken.”
Anthonie vervolgt zijn verhaal: “Alle
wijken rond de Piushaven hebben in
meer of mindere mate geprofiteerd
van de boost die de Piushaven heeft
gehad. Kijk naar de enorme transformatie van Jeruzalem. Eerst waren daar
alleen huurhuizen, nu is het een mix
van koop- en huur en zijn de oudere
huizen gerenoveerd. De bewoners

hebben hier een belangrijke rol
bij gespeeld. Zij waren en zijn -terecht- enorm trots op hun wijk.” Kees
reageert: “Er is inderdaad super veel
gedaan die laatste jaren, en daar borduur ik graag op verder. Ik wil mensen
betrekken bij de ontwikkelingen die
nog spelen. Zo willen we in Jeruzalem nieuwe en oude bewoners meer
samenbrengen. In Fatima spelen weer
heel andere dingen. Of in het veelzijdige Leijpark, waar veel verschillende
belangen samenkomen. Daar gaan we
graag over in gesprek.”
Aan de opsomming van recente successen in het gebied lijkt geen eind
te komen. “Aabe is natuurlijk ook een
mooi voorbeeld van een topontwikkeling” zegt Anthonie, “waarbij een
belangrijk gebouw voor Tilburg is behouden. En in de nieuwbouwwijk rond
het voormalige Lourdesplein loopt een
bewonersinitiatief, omdat de mensen
daar meer groen wilden. Dat soort
dingen zien we graag: kom maar op
met je ideeën.” Daar ziet Kees ook een
rol voor zichzelf: “Ik wil ophalen wat
er in de wijken speelt, wat onder de
mensen leeft. Alleen zo kunnen we als
gemeente de juiste dingen doen. Dus
ik sta open voor input. Bewoners moeten aan de andere kant beseffen dat
niet alles kan. Ik breng de informatie
die ik ophaal in de wijk in de organisatie, maar ik ben niet degene die beslist.
Er moet altijd nog getoetst worden wat
wel en niet kan.”
Naast alles wat er al is gerealiseerd,
staan er ook nog genoeg ontwikkelingen op de agenda. Het Fabriekskwartier, de Galjoenstraat en alle andere
projecten die niet zijn genoemd of nog
niet bekend zijn. Anthonie zijn belangrijkste tip voor Kees: “Zoek de verbinding tussen verschillende partijen en
investeer daarin.” Kees neemt die tip
graag ter harte en reageert: “Gelukkig is verbinden mijn ding. Er zijn veel
partijen in het gebied om samen te
brengen: ondernemers, bewoners,
schippers en bezoekers. Ik heb er in
ieder geval enorm veel zin in. Ik krijg er
nu al veel energie van.”

De vrijwilligers lopen of fietsen door de wijk en zijn alert op bijzonderheden. Ze
maken een praatje met buurtbewoners en weten zo wat er leeft in de buurt. Ook
maken ze bewoners attent op onveilige situaties en geven ze meldingen door aan
de gemeente. Het feit dat de vrijwilligers zichtbaar op straat aanwezig zijn schrikt
inbrekers en vandalen af. Vrijwilligers gaan nooit zelf nooit tot actie over, dat laten
ze over aan de politie. Ze hebben daarom nauw contact met de wijkagent.
De ervaring leert dat buurtpreventie ook veel oplevert voor de vrijwilligers. De
waardering die je krijgt van buurtbewoners geeft voldoening en bovendien ontstaan er vaak nieuwe sociale contacten. Meedoen aan de buurtpreventie zorgt
dat je in beweging bent en geeft een zinvolle invulling aan je dag. Vrijwilligers
van buurtpreventie krijgen door de gemeente regelmatig trainingen en cursussen
aangeboden.
Heb je interesse of wil je meer informatie? Laat het weten aan de gemeente via
e-mail buurtpreventie@tilburg.nl. Op de website www.tilburg.nl/veiligheid lees je
meer informatie over buurtpreventie. Hier staat ook een filmpje met meer uitleg
en ervaringen van deelnemers.

Buurtpreventie

Wijkwethouder in lockdown
Ook wij als bestuurders van de gemeente Tilburg werken zoveel mogelijk vanuit
huis. En dat is zoeken naar hoe we aanwezig kunnen zijn bij bijzondere momenten in de wijk.
Zo werd basisschool Fatima omgedoopt tot basisschool Koningshaven. Een feestelijk moment, waar ik als wethouder normaal gesproken een kort praatje zou houden. Maar hoe doe je dat zonder fysieke aanwezigheid en een speech? Samen met
collega’s zoeken we de creatieve mogelijkheden: het opnemen van een persoonlijk
filmpje om toch - digitaal - aanwezig te zijn. Een felicitatie via social media, of een
gesproken berichtje via Whatsapp.
Gelukkig zijn we in 2020 digitaler dan
ooit en kunnen we felicitaties gemakkelijk
versturen via het beeldscherm. Zo blijven
we letterlijk met elkaar in verbinding en
geven we initiatieven en mijlpalen in de
stad, de aandacht die ze verdienen. Ondanks de maatregelen en de gedeeltelijke
lockdown: Samen krijgen we het (digitaal)
voor elkaar!

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
Kees van Kempen, Wijkregisseur, E-mail: kees.van.kempen@tilburg.nl
of telefonisch 06-50231160

14 Het vriendenboekje van...

De razende reporters van Pendula
Wij zijn Floor,Sophia en Annass en wij interviewen:
Monique, directrice Pendula

Waarom wilde u directrice worden?
Samen met een team wil ik graag het onderwijs verder ontwikkelen, passend
bij behoefte van kinderen van nu en de maatschappij.

Wat is uw grootste blunder?
Bij een examen moest ik een Engelse brief schrijven waar ik geboren was en
had in plaats van borned burned geschreven.

Hoe oud bent u?
48 jaar.

Was u altijd al directrice?
Nee, eerst leerkracht binnen
speciaal onderwijs, daarna intern
begeleider en orthopedagoog,
daarna directrice.

Op welke school was u
eerst directrice?
Op basisschool de Borne.

Welk advies kreeg u
in groep 8?

Monique Aarts wordt geïnterviewd

Mavo en toen naar havo. Daarna pabo, tijdens het werken heb ik universiteit
pedagogiek gedaan.

Wat zijn uw hobby’s?
Gezellig met vrienden borrelen, sporten, tennis en leuke dingen doen met
mijn kinderen

Wat vindt u zo leuk aan deze school?
De kinderen, juffen en meneren. Dat de school midden in het centrum staat.

Waarom heeft u voor deze baan gekozen?
Omdat het een onderdeel is van de kindercampus Pendula en er kinderen van
0 tot 13 zitten.

Heeft u kinderen?
Ja ik heb er 2.

Hoe oud zijn uw kinderen?
Een jongen van 17 en een meisje van 16.

Het fotomoment van Panta Rhei

Panta Rhei heeft sinds dit schooljaar drie vakdocenten muziek. Iedere week krijgt iedere
groep muziekles van een vakdocent. Wat is het geweldig om naast de vaste leerkracht ook
met vakdocenten te mogen werken. De leerlingen en ouders zijn enthousiast!
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Kinderboekenweek "EN TOEN "in de middenbouw
We gingen terug in de tijd... we hadden het over Ridders, jonkvrouwen en
kastelen.
Elke dag werd er voor gelezen uit het boek" Vandaag ben ik Ridder!"
Een verhalenbundel met meer dan 30 verhalen over ridders. Over Ridder
Flip die altijd de beste wilde zijn. En over Ridder Bas die een plas moet en
dat is niet makkelijk met een harnas aan.
Maar wat voor een ridder, jonkvrouw zouden wij willen zijn?
Kijk naar onze illustraties en lees onze teksten dan ....... weten jullie het!

Het arme mens krijgt geld!
Er was een koning en een koningin ze zagen een arme mevrouw.
De mevrouw vraagt om geld omdat ze helemaal niks meer heeft.
Ze ging naar de koning om geld te vragen
De koning zei "Nee, ik geef geen geld!"
De mevrouw huilde.
De koningin vond het niet leuk om de mevrouw te zien huilen.
en zei "Geef de mevrouw nou geld!"
Oké zei de koning
Maar dan zei de koning dan moet ik eerst naar het kasteel gaan.
"Alsjeblieft, dit geld is voor jou." Jules
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Het verloren paard!
Er was eens een prinses.

'""1

De prinses had een paard.
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Het paard had een paar vlekken op zijn hoofd.
Op een dag was het paard weg en gingen ze snel terug naar het kasteel.
Toen papa hoorde dat het paard weg was wou hij naar het paard op zoek.
Dus haalde de ridders erbij.
Ze gingen opzoek naar het paard.
Het paard zat in een bos.
Toen de ridders het paard zagen gingen ze naar het paard toe.
De prins ging naar de prinses hij zei " Ik heb je paard gevonden"!
De prinses was weer gelukkig.

Lizzy

"Kijk uit voor de brandnetels!"
Dit is het verhaal van de prins en de prinses.
Ze zijn een wandeling aan het maken.
Tijdens de wandeling viel de prinses met haar billen
in de brandnetels.
Ze gaan snel terug naar huis.
Als de prinses weer op haar bed gaat liggen krijgt ze een zalfje.
En ze word weer beter.
En ze leefde nog lang en gelukkig. Janne

Mijn stamboom
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Scheefstand grote teen en/of
kleine teentjes

Bij een scheefstand van de grote teen (medisch: hallux valgus)
‘wijst’ deze teen naar de buitenkant van de voet, waardoor aan
de zijkant van de bal van de voet vaak een knobbel te zien is.
Een scheefstand van de grote teen kan verschillende oorzaken hebben.
De meest bekende oorzaken zijn: te smalle schoenen, erfelijkheid, slijtage
in het grote teengewricht of ouderdom
Een minder bekende oorzaak, maar
van grote invloed is het doorzakken
van de voet, de knik- of platvoet.
Door het doorzakken van de voet
kantelt het bot van de grote teen
naar binnen toe, waardoor men
meer over de zijkant van de voet
gaat afwikkelen en zo de grote teen
bij iedere pas naar buiten drukt.

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

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

Klachten
Door de scheefstand en vaker de steeds groter wordende knobbel, ontstaan
verschillende klachten:
• Pijnlijke en rode zwelling, eventueel met drukplek of eeltvorming
• Ruimtegebrek in de schoenen
• Pijn / vermoeidheid tijdens lopen
• Pijnlijke drukplekken kleine tenen
• Ingegroeide nagels
• Moeilijk schoenen kunnen kopen
• Het wordt vaak als ‘niet mooi’ ervaren

De podotherapeut
Afhankelijk van de klacht, de beweeglijkheid van de teengewrichten en de
voetstand, kan de podotherapeut voor drukpuntontlasting zorgen bij de tenen
door middel van ortheses, siliconen teenstukjes die de stand van de tenen
corrigeren of ervoor zorgen dat de stand niet verergert.
Omdat het doorzakken van de voet van grote invloed is, zullen er meestal ook
podotherapeutische zolen gemaakt worden, om zo het pijnlijke teengewricht
weer beter te laten bewegen.

De reeds aanwezige knobbel kan, afhankelijk van de klacht, operatief gecorrigeerd worden door een orthopedisch chirurg. Wij adviseren om na de operatie,
altijd eventuele bestaande zolen te laten controleren of aan te laten meten om
zo te voorkomen dat men de knobbel weer terug krijgt

De fysiotherapeut
De fysiotherapeut zal in overleg met de podotherapeut een oefenprogramma
opzetten, gericht op mobiliteit, kracht en coordinatie.
Door middel van oefeningen zal zowel in de praktijk van de fysiotherapeut als
in de thuissituatie een aantal oefeningen worden gedaan die de voet beter
getraind moet maken om de alledaagse krachten van het dagelijks leven op te
kunnen vangen.
Als deze oefeningen op tijd worden gestart kan een extreme afwijking aan de
voet, en het ergste geval een operatie, worden voorkomen.

Manueeltherapie
Kinderfysiotherapie
Oefentherapie
Rugklachten
Rugscholing
Dry needling
Sportmassage
Sportblessures
Sportbegeleiding
Sportspreekuur
Oedeemtherapie
Beweegprogramma’s
Massage
Medical taping
Medische fitness
Fysiotherapie bij etalagebenen
Psychosomatische fysiotherapie
Fysiotherapie bij longklachten
Oefentherapie bij Parkinson

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

25 jaar Srebrenica, Gevaarlijke Namen

Tekst: Carla Segers

Beeld: Boy Jonkergouw
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Alma Mustafić was 14 toen haar vader Rizo werd vermoord
in de genocide van Srebrenica. Hij werkte als elektricien bij
Dutchbat, maar de Nederlanders namen een fatale beslissing
door hem uit te leveren aan de Serviërs.
Raymond Braat was toen 19 en Dutchbatter. Hij scheidde de mannen van de
vrouwen waarna de mannen werden vermoord. Nu delen ze het podium.
Alma en Raymond hebben een verschillend perspectief op de gebeurtenissen,
maar één ding hebben ze gemeen: de vraag waarom de wereld dit liet
gebeuren. Samen met acteurs Mike Weerts (als Rizo), Jolijn Henneman
(Alma als kind) en Karen Sibbing (als Mehida, moeder van Alma) vertellen ze
hun verhaal. Een geschiedenis over gewone mensen, de waanzin van de haat
en hoe de genocide vijfentwintig jaar later nog steeds hun leven tekent en dat
van vele anderen.

De val van Srebrenica
Srebrenica is de stad in Bosnië Herzegovina waar op 11 juli 1995 10.000
zwaar bewapende Bosnisch-Servische troepen onder bevel van generaal
Ratko Mladić de stad binnendrongen. De mannen en jongens werden van de
vrouwen gescheiden. Mladić beloofde dat dit alleen gebeurde om deze groep
te verhoren en ze daarna te herenigen met hun familie. Op datzelfde moment
waren hier minder dan 300 slecht bewapende Dutchbatters aanwezig in
opdracht van de VN. Hun taak was het beschermen van de burgers, daarom
assisteerden zij om de operatie ordelijk te laten verlopen. Wat er gebeurde:
De Bosnisch-Servische troepen deporteerden en vermoordden vrijwel alle
daar aanwezige moslimmannen en -jongens tussen 15 en 65 jaar.
Het precieze aantal is tot op de dag van vandaag niet vastgesteld, maar het
zijn er meer dan 8000. Het wordt gezien als de ergste daad van genocide in
Europa sinds de Tweede Wereldoorlog.

Onrecht
Ik spreek met Boy Jonkergouw, producent en schrijver van de theatervoorstelling ‘25 jaar Srebrenica, Gevaarlijke Namen’. Op 11 juli 2020 was het
25 jaar geleden dat de enclave Srebrenica viel. Wat herinner jij je van de
oorlog? ‘Ik weet nog dat ik vooral boos was. Op het nieuws hoorde je niet wat
er precies gebeurde daar, berichtgeving was vaag. Er waren “wreedheden en
het was ingewikkeld”, maar wat dat nu inhield?’
De genocide in Srebrenica is geen luchtig onderwerp om een theatervoorstelling over te maken. Wat heeft je doen besluiten om dit stuk te schrijven? ‘Onrecht. In mijn producties wil ik iets hebben om me echt druk over
te maken. Ik heb eerder de voorstelling ‘Met open ogen’ geproduceerd over
drie Bosnië-veteranen die vertellen over wat ze daar meemaakten en dat ze
bij terugkomst in Nederland de schuld kregen. Als jongen vond ik dat al raar;
hoezo krijgen zij de schuld? Ze waren daar in opdracht van en verraden door
de VN die niet de beloofde luchtsteun gaf. Dat raakt me’.

Gehoord worden
Je werkt in deze productie o.a. met Raymond en Alma. Zij zijn geen
professionele acteurs. Hoe waren hun eerste gesprekken met elkaar?
‘In het begin gespannen en was er de neiging om te discussiëren.
Dat heb ik gestopt en gezegd dat ze naar elkaar moesten luisteren.
Daardoor was er een start van begrip naar elkaar en dat is nog steeds in
ontwikkeling’. Het verhaal is niet alleen waargebeurd, maar het wordt ook
door de personen die erbij waren verteld.
Wat brengt dat het stuk wat je misschien niet hebt wanneer je met alleen
professionele acteurs werkt? ‘Toneel houdt je in het hier en nu. Je bent met
niets anders bezig. Voor Ray en Alma ligt de focus op dat moment op de
handelingen, het technische van het geheel. Zij hoeven zich niet bezig te
houden met emotie en het gevoel, want dat is er al. Voor de professionele
acteurs is dit precies andersom’.

Buurtpreventie zoekt versterking
Misschien heb je ze al wel zien lopen door de wijk, met hun fel oranje jas of
hesje: de Buurtpreventie Hoogvenne-Piushaven-Armhoefse Akkers. Het is
nu een team van negen vrijwilligers, van vijftigers tot zeventigplussers. Ze
zoeken nog mensen om de groep te versterken. Om beurten lopen of fietsen
ze een uur per week met z’n tweeën door de wijk, overdag of ’s avonds, naar
eigen keuze. Ze horen en zien wat verbeterd moet worden en geven dat door
aan gemeente of politie. Dat kan gaan over bijvoorbeeld kapotte straatverlichting of losse tegels, maar ook als ze iets merken van verdachte zaken of
gevaarlijke situaties. Dat melden ze dan bij de bewoners zelf. Ze hebben er
ook plezier in. Je leert de wijk en de mensen kennen en menig bewoner geeft
het een goed gevoel. De meesten lopen eens per week, maar het mag ook
vaker of minder, bijvoorbeeld eens in de twee weken. Ze werken met een
rooster.

Zin om eens mee te lopen en te kijken of het iets voor je is?
mail, sms, app, of bel me dan, f.a.maas@kpnmail.nl of 013-5800045
of 06-33723433. (Frans Maas, coördinator Buurtpreventie)

Kun je aangeven wat het Alma en Ray brengt? ‘We zijn nu gestart met de
eerste repetities en dat is spannend. Alma en Ray blijven heel dicht bij zichzelf en raken iets, daar waar een kras op hun ziel zit. Wat me opvalt is dat de
nabestaanden en Dutchbatters beiden aangeven dat ze nu eindelijk gehoord
worden. Voorheen werd er over hen gepraat en nu met hen. Zo gebeurt er
iets positiefs met een heel nare ervaring. Misschien dat door deze voorstelling
de mensen bewuster worden van wat we hebben laten gebeuren en er iets
van leren’.

Wil je de voorstelling bezoeken?
Op 10 en 11 februari 2021 speelt Gevaarlijke Namen in Theaters Tilburg.
Kijk voor andere theaters en de actuele speellijst op www.25jaarsrebrenica.nl

Foto: Frans Maas
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Op de muur van Veluwestraat 86 in Jeruzalem prijkt sinds enkele maanden dit gedicht van dichteres Karla Witjens die in Jeruzalem woonde. Ze overleed begin oktober.

Annekes winterwonderland

Tekst en fotografie: Anne-Marie van der Gouw

Nadat Sinterklaas dit jaar zijn cadeautjes door de postbode
heeft laten bezorgen, begint Anneke Buursink-Niessink uit de
Kotterstraat direct met haar passie: de opbouw van haar
winterlandschap.
Afgelopen winter mocht ik een kijkje komen nemen bij de professionele
opstelling in haar achterkamer. Een lust voor het oog! “Het kost me in totaal
wel zo’n 40 uur om alles te rangschikken en aan de gang te krijgen.” Anneke
toont hoe de stekkerdozen en transformators keurig onder de tafel zijn aangebracht en hoe netjes ze alle kabeltjes heeft weggewerkt onder het witte
sneeuwtapijt.

Zes huisjes
In 2009 kocht Annekes, inmiddels overleden, echtgenoot zes huisjes in de
opruiming bij een tuincentrum. Het jaar erop bouwden ze een winterlandschapje met een treintje. “En omdat het voor de kleinkinderen leuk was als
ze de lampjes aan en uit konden doen, monteerde ik afstandsbedieningen,”
vertelt Anneke.

Anneke Buursinks winterdorp van 2019

Elk jaar mooier
Inmiddels rijdt er een echte Märklin-trein door het witte berglandschap, en
kan Anneke het niet meer laten om elk jaar na de kerst weer haar slag te
slaan in de uitverkoop. “Het wordt steeds mooier.”
Ze glundert: “Ik heb al minstens 125 poppetjes, heel veel lantaarnpaaltjes,
25 huisjes, een werkend fonteintje en zelfs een kabelbaan.
Er staat hier zeker voor 2500 euro op de tafels.”

Opruiming
“En wie ruimt het allemaal weer op?” wil ik weten. Anneke antwoordt:
“Eind januari helpen mijn schoon- en kleinzoon me altijd met afbouwen,
en bergen we alles weer netjes op in de kelder en op zolder. Ook dat is een
heel karwei.” Ze wijst op een aantal nieuwe doosjes uit de opruiming op de
grond: “En dat komt er volgend jaar bij.”
Ik hoop dat ik dit jaar nog eens mag komen kijken.

van de Braak & Maas
fysiotherapie
Specialismen:
Fysiotherapie

Manuele therapie

Kinderfysiotherapie

Dry needling

Taping tegen hooikoorts

Geriatrie fysiotherapie
Etalagebenen

Medical taping

Revalidatie na een operatie of een beroerte

Valt onder de aanvullende verzekering
Contracten met alle verzekeringsmaatschappijen

Geen verwijzing van huisarts nodig
Aangesloten bij Claudicationet en Parkinsonnet

Prinsenhoeven 36, in Gezondheidscentrum Piushaven
www.vdbraakenmaas.nl

COPD

telefoon: 013 5420685
info@vdbraakenmaas.nl

Hipsters’ Heaven. Joe’s garage
in de Bisschop Zwijsenstraat

Basisschool Koningshaven
Tekst: Carla Segers

Tekst: José de Jonge

Fotografie: Freddie de Roeck

Het verhaal hoe het zo gekomen is dat Peter van de Koedijk
(57) een motorzaak runt vanuit zijn eigen huis is zeker stof
voor een boek. En, o ja, dat heeft ie óók gedaan, een boek
geschreven. Nooit iets mee gedaan, het ging om het schrijven.
En dat is precies hoe de goedlachse Peter te typeren is: hij doet iets omdat
het op z’n pad komt én omdat ie het leuk vindt. Even een opsomming.
Na zijn studie omgangskunde en maatschappijleer werd Peter jongerenwerker
in het buurthuis aan de Trouwlaan. Daarna volgde het onderwijs, lesgeven op
het mbo. Hij woonde met zijn vrouw boven de friettent Bon Appetit in de
Piusstraat die hij na een paar jaar kon overnemen. Dat leek hem wel wat,
dus werd ie frietbakker. Hij veranderde de naam in La Barricade
(‘een anarchistische friettent’). 7 Jaar gedaan. Toen was hij het zat (iets met
te veel vastzitten aan contracten over gokkasten) en verkocht de boel.

Fotografie: Hans van Dongen
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Al meer dan 70 jaar is basisschool Fatima een van de scholen
in onze wijk. Sinds het begin van dit schooljaar is de naam
veranderd in basisschool Koningshaven.
Ik schuif aan bij Anneke Lindeman (directeur) en Mijke van den Akker (intern
begeleider). Vanwaar deze naamswijziging? Anneke vertelt: ‘We zijn gaan
nadenken wie wij zijn als school, wat hebben wij te bieden? We kwamen tot
de conclusie dat onze visie de afgelopen jaren veranderd is. Nu kijken we
vanuit de behoefte van de kinderen en bieden daarmee scholing op maat.
Dat is op het moment nog volop in ontwikkeling’. Hoe ziet die scholing op
maat er in de praktijk uit? Mijke: ‘Voorheen hielden we ons aan de structuur van een methode. Als het kind volgens de methode een volgende stap
moest zetten, dan gebeurde dat. Nu kijken we vanuit het kind zelf. Is het toe
aan een volgende stap, dan zet het kind die stap. Zo niet, dan gaan we eerst
zorgen dat het kind klaar is voor die stap. En gaat een kind juist sneller? Dan
bieden we sneller een volgende stap aan. We bereiken hiermee dat de basis
van de kinderen veel steviger is en we halen eruit wat erin zit’.

Peter van de Koedijk
Pleegvader
Samen met zijn zwager begon hij een klusbedrijf. Ook 7 jaar gedaan.
Inmiddels woonde hij in de Bisschop Zwijsenstraat met zijn vrouw en 3 kinderen. Zijn vrouw ging fulltime werken en Peter werd huisman.
Hulpverleningsinstantie Kompaan (tegenwoordig Sterk Huis) klopte bij hem
aan: of hij kinderen in crisissituaties wilde begeleiden. In 2006 breidde zich
dat uit naar pleegkinderen die bij zijn gezin in huis kwamen wonen. In 2009
kocht hij het huis naast hem erbij en daar woonden en wonen nog steeds
jongeren die zelfstandigheidstraining volgen.

Handelaar
En nu dus Hipsters’ Heaven?
“Ja. het kwam op mijn pad en ik dacht: ‘waarom niet’?” lacht Peter. Hoe dan?
Een kennis in Rijen die met zijn motorzaak wilde stoppen, vroeg zijn hulp om
de boel te verkopen omdat Peter goed kon handelen. Peter nam de zaak over
en ging motoren verkopen. En nog veel meer. Liselotte, zijn pleegdochter
(“Ik ben nummer 28 die bij Peter in huis kwam”), kocht van alles en Peter
knapte het dan op: “Van orgels tot bankstellen, van platenspelers tot oude
auto’s.” Het liep allemaal goed maar was hard werken en daar had hij na een
tijd geen zin meer in. “Het moet wel leuk blijven.”
Hij ging met zijn motoren naar de Korvelseweg, waar hij met een platen
verkoper een pand deelde. Kleinschaliger dus. Maar toen de eigenaar na een
jaar de huur opzegde, zei Peter: “Dan gaan we naar huis.” Letterlijk dus,
met de motoren. Peter, inmiddels gescheiden, kinderen het huis uit, haalde
de benedenverdieping leeg en ging zelf boven wonen. En beneden is de winkel
nu, waar hij motorkleding verkoopt, samen met Liselotte. Alles nieuw,
maar veel goedkoper dan elders. Hoe dat kan? “Kwestie van slim inkopen.”
En de motoren staan achter, in de schuur. Die zijn allemaal tweedehands.
En het loopt goed.

Anarchie
De winkel in de Bisschop Zwijsenstraat is sfeervol, er klinkt muziek uit de
jukebox die tussen de motorpakken en motorlaarzen staat, er is koffie en
Peter vertelt nog over de naam van de zaak. Joe’s Garage is de naam van
een elpee van Frank Zappa. Heeft ook met anarchie te maken.
En Hipsters’ Heaven idem dito, zit ook een filosofietje achter.
Als je nieuwsgierig bent, loop eens binnen, hij vertelt je er graag over.
Bij een koffie of een Fanta, zijn favoriete drankje. Zo typeert hij zijn ideale
avond: op de bank met zijn zoon op de ‘loeilompe t.v.’ naar films kijken.
Met Fanta. En chips. “En dipsaus uit zo’n pakje.” Niet echt wat je bij een
motorman verwacht, maar bij Peter klopt het gewoon.

Meneer Johan rolt de rode loper uit
Koningshaven
Wij van Wijkkrant Koningshaven vinden de naam natuurlijk prachtig en zijn
nieuwsgierig waarom hiervoor gekozen is? ‘De oude naam van de school is
afgeleid van een stukje van Koningshaven: de wijk Fatima. Onze school is
niet alleen voor kinderen uit dit deel, maar juist voor alle kinderen uit de wijk.
Daarom vinden we basisschool Koningshaven veel beter passen’.

Veilige haven
Uiteraard hoort bij een nieuwe naam ook een nieuw logo. Het valt me op
dat het logo erg kleurrijk is en er een prachtige kroon boven prijkt. Wat is
het verhaal hierachter? Anneke vertelt enthousiast: ‘In de kroon boven het
logo zie je de T van Tilburg op zijn kop staan. Het stelt de veilige haven voor
die wij kinderen bieden. De kroon is één geheel wat staat voor verbinding.
Daarnaast betekent het dat ieder kind hier mag stralen. Daarnaast hebben we
heel bewust voor de verschillende kleuren van de letters gekozen; iedereen is
verschillend en mag hier zijn wie hij is!’.

Cupcakes, zingen en gymmen!
Op 15 oktober was het groot feest op school. Helaas zonder ouders, maar dat
maakte de pret zeker niet minder! In de ochtend hebben de kinderen met zijn
allen buiten het nieuwe schoollied gezongen. Daarna is iedereen over de rode
loper door een haag van confetti de school binnengegaan. Ik heb mijn taak
als reporter voor deze gelegenheid aan Mijke overgedragen en zij heeft aan
een aantal kinderen gevraagd wat nu het leukst van deze feestelijke dag was?
‘De cupcakes, zingen en gymmen!’ roepen een paar meiden uit groep 4,
Desley vond het zingen van het schoollied het leukst. Het nieuwe schoollied
valt bij veel kinderen in de smaak, ze hebben (bijna) allemaal hard mee
gezongen. Romy vindt het deuntje erg leuk en bij Nikkie in de klas zingt
iedereen Oreo in plaats van oweejo! In het lied wordt gezongen dat de school
zo bijzonder is, maar wat maakt de school nu zo bijzonder? Desley zegt dat
dat alle kinderen op school zijn, Nikkie vindt het zo fijn dat de juffen en
meesters zo goed naar je luisteren en Anne en haar vriendinnen zeggen dat
leren en lezen zo leuk is! Wauw, wat een enthousiaste kinderen, het is
duidelijk dat ze een heel fijne dag op hun school hebben gehad.
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Herkenning

Tekst: Beewee Nederkoorn Fotografie: Hans van Dongen

Wijkkrant Koningshaven heeft de beschikking over een groot aantal fotografen. Stuk voor stuk mensen met een bijzonder
talent voor beeld. Meestal vraagt de redactie ze om ‘plaatjes te schieten’ voor bij de artikelen in de krant. Foto’s in opdracht.
Maar al die fotografen maken in het Koningshavengebied ook vaak foto’s die niet direct over iets actueels gaan – mooie
stillevens, vertederende plaatjes, stijlvolle prenten die uitblinken door hun fraaie compositie en kleuren.
Foto’s met een verhaal. Deze keer bekijkt Beewee Nederkoorn een foto die Hans van Dongen maakte.
Meer dan eens heb ik mensen ‘Puishaven’ horen zeggen als ze de Piushaven
bedoelden. Misschien zeggen die mensen altijd een ‘ui’ als ze de letters i en u
naast elkaar zien staan, en hebben ze het ook over Dolfinaruim, aquaruim en
poduim, maar dat lijkt me nogal onwaarschijnlijk. Het ligt meer voor de hand
dat die mensen onvoldoende bekend zijn met het rooms-katholicisme, en dat
ze dus niet weten dat er sinds de eerste paus (de apostel Petrus) een stuk
of dertien pausen zijn geweest die graag Pius genoemd wensten te worden,
en dat de Piushaven, het Piusplein en de Piusstraat vernoemd zijn naar de
negende Pius, die na Petrus de langstzittende paus ooit was en in zijn sterfjaar 1878 werd opgevolgd door Leo de Dertiende, naar wie in Oud-Noord ook
een straat en een pleintje vernoemd zijn – wat voor de gemiddelde Tilburger
natuurlijk allemaal gesneden koek is.
Ook heb ik een watertoerist wel eens ‘Plushaven’ horen zeggen toen zij de
Piushaven bedoelde. Die mevrouw kende waarschijnlijk evenmin het bestaan
van de pausennaam. Misschien heeft ze zich even afgevraagd of het
misschien Puishaven moest zijn, maar omdat ze het woord puis ook niet
kende, zal ze uiteindelijk gemeend hebben dat de i een l moest zijn.
En wie weet voer ze ooit met haar boot langs Den Ophef en stelde ze
triomfantelijk vast dat ze gelijk had. Want daar, op het balanshuis dat onder
het omhooggetrokken wegdek door te zien was, stond het toch duidelijk te
lezen: PLUSHAVEN. En dat zouden we die mevrouw dan moeten nageven:
de hoofdletter I lijkt door het horizontale raamstijltje eronder overdag
inderdaad verwarrend veel op een hoofdletter L.
Het ligt in de menselijke natuur om de dingen om ons heen te benoemen,
te verklaren en betekenis te geven. In veel gevallen doen we dat razendsnel
en bijna vanzelf – zien we een auto dichterbij komen, dan weten we dat we
beter even kunnen wachten met oversteken; horen we onze naam roepen,
dan weten we dat iemand onze aandacht wil. Zonder erbij te hoeven nadenken herkennen we een naderende auto, onze naam, en zo nog een heleboel
dingen. Da’s fijn, want was dat niet zo, dan werden we gek.

Anders wordt het wanneer we te maken krijgen met dingen die we niet
herkennen. Dan gaat ons brein op allerlei manieren proberen om die dingen
toch te kunnen benoemen, te verklaren en betekenis te geven. We gaan het
onbekende ding bijvoorbeeld omvormen, zoals die mensen deden met de
naam van de Tilburgse passantenhaven. Of we gaan bij het onbekende ding
op zoek naar onderdelen die we wel herkennen, en proberen op grond
daarvan een begrijpelijk beeld van het geheel te vormen.
Om erachter te komen wat ik nou eigenlijk precies op de foto hieronder zag,
gebruikte mijn brein die laatste strategie. In de wirwar van lijnen viel mijn oog
het eerst op het woord Piushaven en herkende ik direct daarna de pijlers van
Den Ophef. Toch duurde het nog best een tijdje voor ik doorhad dat de brug
openstond, en dat het blauwe luifelachtige ding in het midden van de foto niet
een partytent is die bij het gebouw achteraan op de stoep staat, maar dat het
bij het passerende motorjacht hoort. En pas nadat ik aan die zwarte bult links
onderaan een stukje spijkerbroek zag, begreep ik dat daar een mevrouw zit.
Haar hoofd gaat weliswaar schuil achter de slagboom, maar ik durf te wedden
dat ze naar de letters op het balanshuis kijkt, terwijl ze triomfantelijk denkt:
‘Zie je wel! Plushaven!’

Energiecoaches
Sinds september zijn er vier energiecoaches actief in Tilburg.
Ze helpen inwoners met een lager inkomen bij het besparen
van energie.
In oktober en november zijn de energiecoaches in de wijken Fatima en Broekhoven 1. Inwoners die in aanmerking komen voor hulp van de energiecoach
hebben een brief gekregen van de gemeente of hun woningbouwcorporatie
Tiwos, WonenBreburg of TBV wonen en kunnen zich gratis aanmelden.

Ik kan
nu appen
met mijn
kinderen

Energiebox
De meest eenvoudige manier om energie te besparen, is door gedrag aan te
passen. Daarvoor hoeven de bewoners geen grote investeringen te doen in
huis. Met het aanpassen van het gedrag en het juiste gebruik van apparaten
kan een huishouden tot 130 euro per jaar besparen op de energierekening.
De coaches maken een afspraak met de bewoner voor een telefonisch advies
vanwege de coronamaatregelen. Ook komen ze een gratis Energiebox afleveren voorafgaand aan het gesprek. Daarin zitten producten die helpen energie te besparen in huis. Zoals een ledlamp, radiatorfolie, stekkerdoos en een
tochtstrip. Ze sturen, na je gesproken te hebben, het adviesrapport naar je
op. Afhankelijk van de samenstelling van het huishouden en de woonsituatie
vertellen ze waar je energie op kan besparen.
“Op een leuke en ontspannen manier vraagt de coach je alles over het energiegebruik in huis. Het advies is vrijblijvend, maar super behulpzaam om actie
te ondernemen!” - Bewoner uit Fatima

Pilot
De gemeente Tilburg wil in 2045 energieneutraal te zijn. Om dat te bereiken
is onder meer een jaarlijkse besparing van 2% op het energieverbruik nodig.
De inzet van de energiecoaches is een van de middelen om dit doel te bereiken. In de pilot wordt een deel van de woningen van de woningcorporaties en
particuliere huishoudens benaderd. De gemeente Tilburg bekijkt na een jaar
samen met de woningcorporaties hoe de inzet van de energiecoaches bevalt.
De bedoeling is dat de coaches dan aan ongeveer 700 huishoudens bespaaradviezen hebben gegeven. Werkt deze aanpak goed en zijn de mensen er
tevreden over, dan komt er een vervolg.
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Aanmelden en meer informatie
Inwoners die een brief hebben gehad kunnen zich aanmelden op www.tilburg.
energiebox.org of bellen naar 013-30 341 86. De andere geïnteresseerden
kunnen voor nu de website bekijken voor meer informatie over het project en
zelf al aan de slag met energie besparen.

Er kan zoveel meer dan je denkt…
Zoveel mensen met een lichamelijke beperking, zoveel
kwetsbare ouderen of mensen in een sociaal isolement,
zoveel verhalen. Voor de een is het veel te lang geleden dat
hij/zij het strand heeft gezien. Of naar de film is geweest.
Een ander heeft gewoon behoefte aan gezelligheid.
Aan een kopje koffie in het buurtcafé.
Om dat voor elkaar te krijgen denken onze vrijwilligers in oplossingen, zodat
je er even tussenuit kunt. En weer met een mooie herinnering naar huis gaat.
Er is sinds 2018 een nieuwe afdeling van de Nationale Vereniging de
Zonnebloem, n.l. afdeling Tilburg Zuid Oost. Voorheen bestond deze afdeling
uit de wijk Fatima. Nu is deze wijk samengevoegd met de wijken Armhoefse
Akkers en Jeruzalem tot de afdeling Tilburg Zuid Oost.
Wat doet deze afdeling? We organiseren ’n bingo, een dagje uit, een
muziekmiddag met een koor dat gezellige muziek ten gehore brengt,
met carnaval i.s.m. met het Regiobestuur in de Schouwburg naar de optocht
kijken en natuurlijk een Paas- en een Kerstviering met een afsluitend
3-gangendiner. Onze activiteiten vinden plaats in Wijkcentrum Koningshaven
in de Kruisvaardersstraat.
Helaas kunnen momenteel al deze activiteiten niet doorgaan i.v.m. het toch
vervelende voortslepende coronavirus en kijken we van maand tot maand
wat wel mogelijk is. Maar we hopen toch, als dit virus onder controle is, onze
activiteiten weer te kunnen opstarten.
Is inmiddels je interesse gewekt. Meld je dan bij ons aan.
Het kost niets, je betaalt geen contributie.
Wel vragen we een kleine vergoeding bij onze activiteiten.
Namens het bestuur:
Francis Huisman: 06 – 22 33 90 42
Henk Schollen: 013 – 535 40 86
Kitty van Esch: 06 – 18 69 37 77

Ontvang jouw massage met een gerust hart.
Bij GRIB-it en Pieternel Massage kan je terecht voor een fijne massage waarin alle
aandacht op jou gericht is. Er wordt geluisterd naar wat jij nodig hebt zodat je in alle
veiligheid kan loslaten en ontvangen.
Juist nu we zo veel afstand moeten bewaren tot onze familie en vrienden, is het
belangrijk om aangeraakt te worden. Een mens heeft van nature de behoefte aan
liefdevolle aanraking wat van levensbelang is voor het emotionele en fysieke welzijn. Daarom streven wij ernaar om de klant met onze volledige aandacht en op een
veilige manier in de watten te leggen.
De manieren waarop wij deze veiligheid nastreven is door klanten te vragen precies
op tijd te komen, om te voorkomen dat ze elkaar kruisen op de gang. Ook houden
we tot aan de massage 1,5 meter afstand van elkaar. We masseren enkel de achterzijde. Wij dragen een mondkapje wanneer je dit graag hebt. Na elke behandeling
worden de ruimtes gedesinfecteerd en 30 minuten geventileerd.

10% korting op een massage!
Speciaal voor de lezers van Wijkkrant Koningshaven bieden wij een korting van
10% aan op een massagebehandeling naar keuze bij aantoon van deze advertentie.
Maak een afspraak door te mailen naar gribit.pieternelmassage@gmail.com.
Openingstijden: ma t/m vr 09:30-22:00, za 09:30-14:30, zo gesloten.
www.grib-it.com
www.pieternelmassage.nl
Kempenaarplaats 8, Tilburg
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Toekomstschets

Tekst en 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 einde 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 New Jeruzalem afgelopen week.
Populair door contrast
In de tien jaar tussen 2021 en 2031 groeide de wijk Jeruzalem uit tot meest
aantrekkelijke woonomgeving van Nederland. De unieke samenleving die
bestond in de kleine buurt in het uiterste zuidoosten van Tilburg kreeg zelfs
aandacht uit andere delen van de wereld. Wat was er zo bijzonder dan aan
dit stukje Tilburg? Het meest aantrekkelijke zat hem in de combinaties van
tegenstellingen. Om te beginnen ligt de wijk prachtig, met alle voordelen van
de binnenstad én de heerlijke rust van een natuurgebied. De diversiteit aan
bewoners is ook terug te brengen tot een ongewone combinatie van hoge en
lage inkomens. De in het begin van de 21e eeuw gepleegde nieuwbouw sluit
in contrast prachtig aan bij de oude bebouwing van de wijk.

2020

Jeruzalem 2.0

Broedplaats

De populariteit van de wijk nam problematische vormen aan.
De vraag naar een woning in Jeruzalem was groot, immens groot.
Mensen zetten hun tent op in de wijk om erbij te kunnen horen.
Tourbussen vol toeristen schuifelden in kolonne door de straten.
Jeruzalem leek wel een bedevaartsoord.

De woningen en commerciële ruimten in New Jeruzalem gingen voor de
hoofdprijs over de toonbank. Niets was te gek, en de hemel niet de limiet.
En toen kwam de eerste grote crisis in 2061. De prijzen van onroerend goed
kelderden naar een niet eerder vertoond dieptepunt. Daaroverheen kwam de
zoveelste dikke griepgolf, die fungeerde als katalysator voor meer onrust en
een nog grotere economische crisis. Leegstand was het gevolg. Lege panden
werden gekraakt en de flats veranderden in broedplaatsen voor kleine en
grote criminaliteit. Na een jaar of vier wilde niemand meer wonen in het
prestigieuze project en de plek verloederde totaal.

Het bestuur van de stad kon deze kans niet aan zich voorbij laten gaan.
Jeruzalem verdient uitbreiding. Een grootse wedstrijd werd uitgeschreven
om aan plannen voor uitbreiding te kunnen komen. Het plan van een groep
architectuurstudenten onder de naam FantaVisie won de wedstrijd. Hun plan
bestond uit diverse woontorens met verwijzingen naar toeristische trekpleisters van over de hele wereld.
Als locatie voor de uitbreidingswijk New Jeruzalem werd gekozen voor het
AaBe-terrein tussen de Ringbaan Zuid en de Fatimastraat. In de jaren vijftig van de vorige eeuw werd de eerste bewoner feestelijk verwelkomd door
Koningin Amalia en velen zouden binnen korte tijd dit voorbeeld volgen.

Het jaar 2116 na nul

De problemen zijn niet opgelost. Het bestuur schrijft komende week een
wedstrijd uit om creatieve manieren te verzamelen om New Jeruzalem nieuw
leven in te blazen. Wie heeft het winnende idee?

Zoetwaterschildpadden in Tilburg

Tekst en fotografie: Marc Storms

Niet achter de geraniums
Tekst: Anne-Marie van der Gouw

Fotografie: Freddie de Roeck
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Wie wel eens een stukje gaat varen in Tilburg en via het
toeloopkanaal tussen de Piushaven en het Wilhelminakanaal
het kanaal opgaat, heeft ze misschien wel eens zien zitten:
forse zoetwaterschildpadden.

De Katholieke Bond van Ouderen (KBO) bestond vorig jaar
65 jaar en al bijna 25 jaar zet bestuurslid Nel van Groenendael
(74) zich in om ouderen van Koningshaven te verenigen en een
leuke tijd te bezorgen.

Je kunt ze bijvoorbeeld zien op een leeg futennest aan het toeloopkanaal of
op een damwand langs het kanaal. Maar ook in Moerenburg kun je ze vinden.
In de Lange Jan zitten al enkele jaren meerdere waterschildpadden. Waterschildpadden zijn koudbloedige dieren en op zonnige dagen zitten ze daar
op een overhangende boomstronk boven het water op te warmen in de zon.
Zodra ze je horen, duiken ze snel het water in.

Als ik bij Nel op bezoek ga, tref ik daar ook medebestuurslid Loes de Jong
(62). “Loes is de creatieve van ons twee,” aldus Nel. Ze pakt uit haar kast een
kunstig gedecoreerd glas en laat het mij zien. “Deze had Loes, voor de Kerstviering van vorig jaar, voor iedereen gemaakt met een kerststukje en lichtjes
erin. Ikzelf ben meer van het organiseren van activiteiten.”

In Nederland komen van origine geen zoetwaterschildpadden voor. Het zijn
exoten die in de natuur terecht zijn gekomen omdat mensen van hun waterschildpad af willen en ze dan loslaten in een plas, vijver of waterloop. Daar
groeien ze uit tot forse volwassen exemplaren. Want in de natuur geldt vaak
het principe dat een dier of plant zo groot wordt als de bak waar je ze in
houdt. En dan is de Lange Jan natuurlijk wel iets anders dan het ielige bakje
thuis op de vensterbank. Vanwege de steeds minder koud wordende winters
houden ze het vervolgens prima vol.

Vroeger had elke wijk een eigen
KBO die ouderen bijelkaar bracht.
De kerken boden hiervoor vaak een
plek. Toen veel kerken verdwenen,
moesten de afdelingen ruimtes gaan
afhuren. Grotere bijeenkomsten
van KBO Koningshaven vonden ooit
plaats in diverse wijkcentra, maar
tegenwoordig komt iedereen voor
een georganiseerde middag naar de
kantine van voetbalvereniging OVC.
“Maar daar mogen we nu, met die
corona, niet binnen,” verzucht Nel.
“We sparen huur uit door ’s woensdags de hobby-ochtend nu met vier
personen bij mij te houden.”

Van kerk naar voetbalkantine

Parken Lissabon
In het najaar van 2019 genoten mijn vriendin en ik van een weekje Lissabon.
‘s Middags zochten we graag de rust op van de verschillende prachtige parken
in de stad. Na een paar dagen viel het ons op dat er in ieder park wel een
vijver was en dat daar steevast een flink aantal waterschildpadden zat.
Dat riep de vraag op of er in de vijvers in de Tilburgse parken mogelijk ook
waterschildpadden zouden leven.

Uitstapjes
Regelmatig organiseren Nel en Loes
een leuk uitstapje. Busreisjes naar
Loes de Jong en Nel van Groenendael
een aardbeienkweker of naar Volendam vonden de leden erg leuk. Ook
deden veel mensen mee met de jaarlijkse scootmobieltocht. “Tot het moment
dat de deeltaxi de mensen in scootmobiels niet meer wilde vervoeren,”
moppert Nel. “Voor veel mensen is starten in de Reeshof al te ver.”

Katholiek of niet

Schildpadden in Moerenburg

De paasbrunch, de sinterklaasmiddag (voor de kleinkinderen) en de Kerst
viering worden altijd goed bezocht. “Is het KBO alleen voor katholieken?”
vraag ik. “Bende gek!” antwoordt Loes. Nel roemt hun gastvrijheid:
“Ook niet-katholieken zijn welkom, en nieuwelingen horen er meteen bij.”
Dat het geloof geen rol meer speelt, blijkt uit het feit dat Nel eens een pastor
had geregeld voor een gezamenlijk gebed bij een kerstbijeenkomst.
“Nou, dat vonden de leden maar niks.” Daarna hadden ze een koud buffet en
deden ze een paar rondjes bingo. “Dat was keigezellig.”

Vijvers Tilburg

Anderhalve meter

Toen we in maart en april met z’n allen het advies kregen om de sociale
contacten zoveel mogelijk te beperken en het ook nog eens heerlijk voorjaarsweer werd, was een idee voor een wekelijks wandeluitje snel geboren:
we gaan in een paar van de Tilburgse vijvers eens op zoek naar waterschildpadden. De eerste vijver die we bezochten was de Centaurusvijver in Tilburg
Noord. Binnen 5 minuten hadden we er al 4 gespot. We vroegen de vissers die
daar zaten te vissen of zij de schildpadden daar vaak tegen kwamen. En dat
was inderdaad het geval. Een week later gingen we kijken bij de verschillende
vijvers aan de Vijverweg bij station Tilburg West. Ook daar zagen we een
waterschildpad en een van de vissers gaf aan net van stek gewisseld te zijn
omdat hij bang was dat een waterschildpad een stukje verderop zijn lijn door
zou bijten. In het Leijpark tenslotte vonden we geen waterschildpadden. Maar
desondanks begon er een beeld te ontstaan: de vijvers in Tilburg blijken iets
gemeenschappelijks te hebben met die in Lissabon.

Vergaderingen gaan nog door op anderhalve meter onderlinge afstand.
Andere evenementen, zoals bingo’s en high tea’s, zijn afgelast.
“Het is niet te doen,” zegt Nel treurig. Voor Pasen komend jaar, hoeven ze ook
niet meer te knutselen, want “alles van dit jaar staat nog ongebruikt in dozen
hier op zolder”.

Lastig te determineren
Om welke soorten waterschildpadden het in de Tilburgse vijvers gaat is
moeilijk vast te stellen. Enkele soorten die in aanmerking komen zijn de
geelwangschildpad, de roodwangschildpad en de geelbuikschildpad. En die
lijken best veel op elkaar. Een geelbuikschildpad heeft bijvoorbeeld net als een
geelwangschildpad geel bij de wangen. Alleen de rode vlek op de wang van de
roodwangschildpad is erg herkenbaar. Om ze goed te kunnen bekijken en vast
te stellen om welke soort het gaat (determineren) heb je eigenlijk een goede
close-up foto nodig. En die zijn lastig te maken omdat de waterschildpadden
zeer alert zijn en vaak al het water in gedoken zijn voordat je af kunt
drukken. Op de foto bij deze column zie je er twee zitten op een boomstam bij
de Lange Jan in Moerenburg. Maar welke soort dit is, geen idee.
Als jij over een goede recente foto beschikt van een waterschildpad in Tilburg
dan mag je die naar de redactie van de wijkkrant sturen. Ik zal dan proberen
om vast te stellen om welke soort het gaat.

Nieuwe leden gezocht
Momenteel bestaat KBO Koningshaven uit 50 leden, maar niet iedereen kan
altijd aanwezig zijn bij de evenementen. “En als mensen naar een zorgcentrum gaan, zijn we ze kwijt, want daar wordt ook van alles georganiseerd,”
legt Nel uit. “We kunnen dus altijd meer leden gebruiken.”
“En,” vult Loes aan “busreisjes worden dan goedkoper, omdat we de huur
van een bus met chauffeur dan met meer mensen kunnen delen.”

Aanmelden
Iedereen uit de buurt, van 50 jaar en ouder, kan zich voor slechts 25 euro
per jaar aanmelden bij KBO Koningshaven. Nel is hiervoor bereikbaar op
telefoonnummer 013-5364880.

Oplossing fotopuzzeltocht (pagina 12)
De juiste volgorde van de foto’s:
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