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Wijkkrant KoningshavenDe mensen achter de Wijkkrant2

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

De volgende editie verschijnt in het weekend van 27 mei. 
De deadline voor kopij en advertenties voor deze krant is op 10 mei.

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:

Wie zijn de drijvende, fotograferende en schrijvende 
krachten achter deze wijkkrant? Dit keer schuif ik aan tafel 
bij multitalent Anne-Marie van der Gouw voor een gezellig 
gesprek en een lekker glas wijn.
Anne-Marie is ondertussen al weer een aantal jaar onderdeel van ons 
gezellige team. Ze fotografeert en schrijft met veel plezier. Hoe is je interesse 
voor fotografie ontstaan? ‘Jaren geleden had ik een camera gekocht maar 
wist eigenlijk niet hoe ik die kon gebruiken. Ik maakte de meeste foto’s 
vanuit de automatische stand. Ik las een oproep voor een cursus fotografie 
vanuit Stichting Tilburgse Taol en heb me daarvoor ingeschreven. Vanaf dat 
moment was mijn interesse gewekt. Ik vind het lekkere aan fotograferen dat 
ik helemaal kan ontspannen. Ik ben echt een hoofdmens; er is altijd zoveel 
bezig in mijn hoofd. Als ik aan het fotograferen ben dan ben ik gefocust op 
het onderwerp en is mijn hoofd even helemaal leeg.” Wat vind je het leukst 
om te fotograferen? “Het liefst fotografeer ik mensen in hun habitat, terwijl 
ze aan het praten, dansen en bewegen zijn. Ik speel graag met het licht 
waardoor ik de sfeer te pakken krijg.’

Tekst: Carla segers Fotografie: Hans van Dongen

Anne-Marie van der Gouw

Voor een dag
In de vorige editie heeft Eelke een vraag voor Anne-Marie bedacht: 
Wie wil jij voor een dag zijn en wat zou je dan doen? Op deze vraag kreeg ik 
een antwoord wat ik zelf nooit had bedacht en dat maakt het meteen extra 
interessant. ‘Ik zou wel eens een dag degene willen zijn die met mij omgaat, 
gewoon om te ontdekken hoe ik nu werkelijk ben. Het lijkt me interessant om 
mezelf vanuit andermans ogen te ervaren; hoe is het om met mij om te gaan? 
Ik geef dit antwoord omdat ik weet dat ik druk en chaotisch ben en vraag me 
weleens af wat voor impact dat heeft op de mensen om me heen.’  

Pippi Langkous
‘Weet je wat ik eigenlijk een nog leukere vraag vind? Wie ik zou willen zijn en 
niet alleen voor een dag. Daar heb ik meteen antwoord op: mijn jeugdidool 
Pippi Langkous! Ik denk dat ik een jaar of zeven was en ervan overtuigd dat ik 
kon wat Pippi kan. Auto’s optillen, van het plat dak afspringen, over het kroos 
in de sloot lopen, ik deed het allemaal. Ik weet nog goed dat ik een keer in de 
dakgoot was gekropen want ik wist zeker dat ik kon vliegen. De overbuurman 
heeft mijn moeder gebeld dat ze heel voorzichtig naar me toe moest gaan 
zodat ik niet van schrik zou vallen…. Ik was echt geen meisje-meisje en nog 
steeds niet. Toen de Pippi-fase een beetje voorbij ging ontdekte ik Brian 
Setzer van rockabilly groep Stray Cats. Hij staat een beetje hetzelfde in het 
leven als Pippi en ik; genieten van mijn vrijheid, autonomie, ik ben wie ik ben. 
Stiekem is Anne-Marie nog steeds op zoek naar haar eigen Villa Kakelbont; 
ze laat me een foto zien van een boerderij met veranda in Riel aan ‘t Hoefke. 
‘Alleen jammer dat die zo afgelegen staat. Ik wil echt mensen om me heen 
hebben, dat vind ik zo leuk aan deze wijk.’

Dan de laatste vraag aan Anne-Marie: ‘Wie van onze collega’s wil je de 
volgende keer in deze rubriek zien en welke vraag ga je stellen?‘ 
‘Ik wil graag van Marieke weten wat haar inspireert voor haar tekeningen 
en poëzie en wanneer haar eerste bundel uitkomt?’
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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.

Tripadvisor
“We waren hier op een zondagmiddag en genoten van de rust. 
Mensen die lezen op banken, gezinnen ontmoeten, kinderen spelen.“ 
“Een klein maar stil stukje hemel in de grote stad.”
Dit zijn fragmenten uit lovende recensies over het Stuivesantplein. Het gaat 
hier echter niet om het plein uit onze wijk. Ze beschrijven het Stuivesantplein 
op Manhattan in New York City. Stuyvesant Square heet het daar en het ligt in 
het zuidoosten van het eiland aan Second Avenue. Mensen zoeken het op om 
tijdens de lunch te ontsnappen aan de eeuwige drukte van de Big Apple.

Stuivesantplein of Stuyvesant Square?

3Waar komt die straatnaam vandaan?
Tekst en fotografie: Luc Houet

Om nooit te vergeten
In New York is het park vernoemd naar Peter Stuyvesant, die zo’n beetje 
de eerste westerse heerser over het gebied was halverwege de 17e eeuw. 
Peter bleef er niet echt lang de baas. De Engelsen namen het roer snel en 
voor lange tijd over. In New York zijn ondanks zijn korte periode als Director 
General, tal van plekken, straten en dus ook een park vernoemd naar de heer 
Stuyesant. Hij liet er een blijvende indruk achter.

Ver van zee
In de Tilburgse geschiedenis wordt geen melding gemaakt van de 
aanwezigheid van Peter Stuyvesant. Op een oude kaart kun je wel zien dat 
Stuivesant al gebruikt werd om een gebied aan te duiden in het zuiden van 
Tilburg. Wellicht was er een plek met vooral stuifzand te vinden? 
Zoals je in de Loonse en Drunense duinen aantreft. Zo’n zandverstuiving 
ontstaat doordat heidegebied kaalgevreten wordt door vee. De plaggen hei 
werden daarna afgestoken om andere stukken grond vruchtbaar te maken. 
Alleen een zandverstuiving bleef over. Een stukje strand midden in het land.

Een recensie op Tripadvisor over ons leuke plein met speeltuin en sportveld is 
er niet. En dat is maar goed ook. Stel je voor dat het hier net zo druk wordt 
als in New York. Nee, hou het maar lekker geheim nog eventjes.

Tekst & beeld: Luc Houet
Nieuwe wijkbewoners

De liefde spat er vanaf bij deze dolgelukkige tortelduifjes. 
Eric en Betty nodigen me uit in hun nieuwe huis aan de 
Piushaven en vertellen over hun eerste ontmoeting.
Eric komt oorspronkelijk uit Waalwijk en heeft altijd gezegd: Ik ga nooit in 
Tilburg wonen. Hij was meer op Den Bosch gericht. “Maar Tilburg is wel heel 
veel veranderd. Het bruist en is energiek. Er zijn zoveel inspirerende plekken 
bijgekomen zoals het Spoorpark, de Spoorzone, hier de Piushaven en de 
Moerenburg.” Betty is een Tilburgse en heeft op veel verschillende plekken 
gewoond, ook een tijdje in België. Nu komt ze van de Tongerlose Hoefstraat. 

De eerste zoen
Eric en Betty hebben elkaar ongeveer twee en een half jaar geleden 
leren kennen via relatieplanet. Ze hadden een ontmoeting geregeld in 
‘s-Hertogenbosch en toen ze elkaar zagen was het meteen raak. Betty en Eric 
kijken me eensgezind aan. “je mag de eerste keer niet zoenen he, maar die 
eerste zoen hebben we wel later gedaan hier aan de haven.” Eric wijst naar 
de overkant. “Daar zat toen nog Heavens Kitchen en Betty had gezegd dat 
ze daar met vriendinnen zou gaan dansen. Ik heb eerst een rondje haven 
gedaan. Dat weet ik nog heel goed. Om me te oriënteren. En daarna ben ik 
binnen op een strategische plek gaan zitten. Gelukkig vond ze het leuk dat 
ik er was,” lacht Eric. En toen was daar dus, daar voor Heavens Kitchen, die 
eerste zoen. 

Tekst: Janske Verhulst Fotografie: Toon van Kaam

Eric en Betty 

Alles zit mee
Eric en Betty zijn zo overtuigd van hun liefde. Twee jaar na hun ontmoeting 
hebben ze dit huis gekocht. Het huis hebben ze helemaal gestript en opnieuw 
opgebouwd. “Het is zo bijzonder dat Eric en ik dit helemaal samen doen,” 
zegt Betty: “Dat we met liefde alles samen van boven naar beneden hebben 
verbouwd.” Eric vertelt dat het ook vanzelf leek te gaan. “We zitten echt in 
een flow. Terwijl er een schaarste aan werkmensen was, konden we zo een 
aannemer en een schilder vinden. Alles zit mee.” Het huis aan de haven ligt 
voor hun op de perfecte plek. Ze zitten aan de goede kant van de haven. 
De cafés zitten aan de overkant. Het vertier vlakbij. Maar hier hebben ze nog 
relatieve rust. “We kunnen hier aan de voorkant lekker wegkijken,” zegt Eric. 
“we hebben hier in de keuken speciaal een zitje voor gemaakt en in de zomer 
hebben we voor het huis gezwommen.” 

Betty is verpleegkundige en is een tijdje geleden met vier anderen een eigen 
zorgbedrijfje begonnen. Ze was niet tevreden met de manier waarop ze in 
loondienst haar beroep kon uitoefenen. Het klopte niet met haar idealen. Nu 
gaat het heel goed. Betty wil niet groter worden of uitbreiden. Ze heeft ook 
nog een coachingpraktijk waar ze nog meer mee wil gaan doen. 
Eric werkt in Gorinchem als wijkcoördinator. “En in jullie vrijetijd?” vraag ik 
”Wat doen jullie dan?” Eric vertelt dat ze graag uitgaan. Naar het café of naar 
het theater. “En we houden van allerlei manieren van bewegen,” zegt Betty 
“in en om het huis wandelen, joggen, voetballen en fietsen. En ik dans heel 
graag!” Eric vertelt dat hij ook met een paar mensen recreatief voetbalt. 
“En tja” fluistert Eric ”Eigenlijk heb ik natuurlijk een geel/blauw hart. 
Maar nu ga ik ook graag Willem II aanmoedigen.”



4 Van Duuvelhòk nòr DuuveldörpLater!

Den duuvel speulde vruuger int puurieteinse Tilburg ene 
grôote rol. Mar wèl ene grôote neegatieve rol. Alle ramspoed 
wier bè hum op zen kontoo bijgeschreeve:
Tis òf den Duuvel dermeej spult. Den Duuvel schèt altij op êenen hôop.
Den Duuvel komt oover et koor de kèrk in.
As Onze Lieve Heer en kèrk baawt, zèt den Duuvel der en kapèl nèffe.
De fèèn zèn de mèn èn de gròffe krèèg ik vanèèges, zeej den Duuvel.
Ok al zou den Duuvel en kèèrs vaasthaawe: Der is niks mir òn te doen.
As den Duuvel en zieltje heej èn de pestoor en èèrfenis zèn ze allebaaj 
verloore. Kèèke as enen Duuvel die wijwaoter gelèkt heej.
Spartelen as enen Duuvel in en wijwaotersvat.
Zo kaod ast aachterste ènd van den Duuvel. Hij vloekt alle duuvels öt de hèl.
Te lomp om vur den Duuvel te daanse.
Et zieter èùt òfdè den Duuvel hier gejongd heej.
Waor gèld zit, zit den Duuvel èn waor niks zit, zittener minstens tweej.
Wie meej den Duuvel it, moet ene lange leepel hèbbe.
Agget oover den Duuvel hèt, dan ziede zen stèrtje wiebele.

Soms zijn er verhalen, die blijven je bij.
Ze maken je droevig of ze maken je blij.

Dit is er eentje van gebak en een drol.
Eentje van onrecht en daarna toch lol.

Het was in de zomer op een zonnige dag.
Dat de drol hier in kwestie op de kade lag. 

Hij keek voor zich uit en dacht aan de zee. 
Zich totaal niet bewust van zijn epopee. 

Ineens daar die stem die dwars door hem sneed.
Ineens daar die stem die hem huiveren deed.

Er plofte een cakeje recht naast hem neer.
Haar stem klonk wel zoet maar ze deed hem zo zeer. 

Gatverdegatver wat hebben we hier?!
Je ziet er niet uit en je ruikt echt naar gier. 

Nu kijk eens naar mij en zoek de verschillen.
Ik kom uit de oven en jij uit twee billen..

Ik ben romig en lekker en vers bovendien.
Wie hier superieur is, dat kan je zo zien.

Wat stel jij voor? Zo vies en zo stom.
We nemen nu even de proef op de som. 

Kijk daar verderop, daar nadert een vrouw.
Kiest ze voor mij, of liever voor jou?

Daar komt ze, ze kijkt zo verheerlijkt naar mij.
Ja, ik geef haar zin en ik maak haar blij!

Ze haalt haar neusje hartgrondig op.
Voor jou met je stank en je lelijke kop. 

Daar ging het gebakje, naar de mond van de vrouw.
Gemeen was het lachje. Zie je nou?

Ik ben het beste, ik ben het cadeau!
De drol gaf geen krimp en zei enkel;
Tot zo!

Tekst: Jos de Beer Illustratie: Toon van GisbergenTekst & foto: Eelke Guldenaar

Zukke sataaniese ròtstreeke vereist euwege opslèùting in en duuvelhòk. 
Èn zon hòk isser intje. In de Sint Joozefstraat op nummer 133.
Et Rèksmoonuumènt Et Duuvelhòk is in 1862 gebaawd as ketoenspinnerij vur 
de Firma Deen. De ketoenspinnerij is daormee et aawste tèkstielfebriek van 
Tilburg. Laoter, in 1880, naam Constant Lombarts et hêele gedoetje oover èn 
begos daor en wollestòffefebriek.  Die wier in 1896 op zèn burt verkòcht aon 
Louis de Wèès èn vanaaf 1911 wier et hêele gedoetje en slòp van BeeKaa.
BeeKaa gebröktenet gebaaw as plèk waor de duuvelèèrs, meej et 
duuvelsmesjien èn de duuvelsmeule, de  raawe wol öt de frut hòlde. Dieje 
wol wier nòdderhaand schôongemòkt èn behaandeld meej smoutollie. Et 
waar smèrreg wèèrk ènt gelèèkend en bietje opt wèèrk van de schrobbelèèrs, 
allêeneg wèèrekte hullie meej de schrobbelmeule èn meej et assòrtiemènt. 

In 1969, nò de instòrting van de Tilburgse tèkstielindustrie, begosse de 
Tilburgse kunstenèèrs Hans Claesen, Ad Willemen, Hans van Zummeren èn 
Theo Mòls int Duuvelhòk en wèèrksèntrum vur bildende kunst.
In 1974 wier Et Duuvelhòk en onderdêel van de nuuwe Stichting Muuziese 
Vörming die in 1983 èègenèèr wier vant gebaaw. Zullie lieten et gebaaw in 
1984 ristereere waorbaaj meepesaant de schorstêen is truggezèt. Èn meej 
et trugzètte van dieje schorstêen wier ene pèrfèkte vluchtwèg gekreejeerd 
vur al die int Duuvelhòk opgesloote duuvels. Op 31 augustus 1984 wier Et 
Duuvelhòk dur de toenmaalege kôonegin Beatrix heroopend.

Et waar grôote sund dè in 2004 de Tilburgse Kunststichting kasjewèèle gong. 
Ok baaj et toendertèds goed bezòchte Duuvelhòk gong et licht èùt. 
Sènsdien wiert gebaaw gebrökt as atteljee- èn èkspooziesierömte. In 2006 
wiert Duuvelhòk opgevroolekt meej et plòtse van en kunstzinnege vlam 
op de schorstêen. Dieje vlam waar persôonlek òngestooke dur Luusiefèr, 
hoofdduuvel èn gevallen èngel. Hij zèlf zit, opstaoj gezeete  boovenop de 
schorstêen, grinnikend nòr beneeje te koekeloere.  
In 2014 ist Duuvelhòk gekòcht dur de Tilburgse kabarètieere Karin Bruers.

Èn naaw in 2020 heej Karin et moonuumèntaale tèkstielfebriek verkòcht aon 
Dòkvast die heej verzeej, onder et kröskestèèreve, dèsse de soosiaale èn de 
maotschappeleke funksies zullen gòn behaawe. Karin Bruers blèèft betrokken 
baaj alle aktievieteiten in et Duuvelhòk zôoas de Soosieal Salon. Opt stuk 
grond aachter et Duuvelhòk wòrre duurzaame wooninge gebaawd. Et heele 
kompleks gao Duuveldörp hiete.
Èn zôo is Tilburg den êenegste stad van de wèèreld meej en dörp int sèntrum.
Èn naaw mar hoope dètter ammòl gin geduuvel van komt.



Verlichting

Wanneer ik tijdens een stille winteravond op de fi ets langs 
de haven rijd wordt mijn oog getrokken door een prachtig 
schouwspel. 
Een stevige boom is door een aantal spots in het voetlicht gezet. De boom 
staat op de hoek van de Vendeliersstraat en de Tamboerskade in het 
driehoekige park ten zuiden van de haven. Die boom straalt kracht en hoop 
uit met zijn sterke rechte takken die omhoog richting de wolken groeien. 
Telkens wil ik een tekst wijden aan de boom, en nu doe ik het dan eindelijk.

De boom op de hoek van de Vendeliersstraat en de Tamboerskade

Determineren
Voordat ik een tekst kan schrijven, heb ik behoefte aan informatie. En voordat 
ik informatie kan opzoeken, moet ik weten wat voor boom het is die mij zo 
triggert. Om daarachter te komen hijs ik mijn kinderen in hun jas en op hun 
fi etsen. We bezoeken de boom op zijn standplaats. We zoeken naar uiterlijke 
kenmerken die deze boom anders maakt dan anderen. We maken foto’s van 
de bast en van takken met knoppen. We zoeken naar bladeren op de grond en 
beschrijven de vorm van de kroon. We nemen nog wat takjes en blaadjes mee 
naar huis en pakken de tablet erbij. Google is een grote hulp. Al snel kunnen 
we een hoop bomen uitsluiten. Een kastanje of plataan is het niet. We zijn 
het er na een tijdje over eens dat het waarschijnlijk een iep of een es is. Een 
verhitte discussie later is er sprake van overeenstemming. De boom is een es!

Hakhout
Essenhout wordt al eeuwen gebruikt voor diverse toepassingen. Er werden 
koetsen en wagens van gemaakt heel vroeger. Ook nu nog wordt essenhout 
gebruikt om meubels van te maken, maar ook biljartkeus, stelen van 
tuingereedschap en ook honkbalknuppels bijvoorbeeld. 
Heel veel vroeger, en in de mythologie, gebruikte men essenhout om speren 
en lansen van te maken. Zo doodde Achilles zijn rivaal Hector in de oorlog om 
Troye met een speer van essenhout.
Een es kun je tot vlak boven de grond kappen en al het hout gebruiken. Laat 
één twijgje aan de stronk zitten en er groeit gewoon weer een sterke es 
uit. Zo kunnen essen eeuwen overleven. Ideaal ook rondom boerderijen en 
molens. Ging er een stuk gereedschap kapot dan maakte je simpelweg een 
nieuw onderdeel van de boom in je tuin.

Extra voordelen
Een es in je omgeving werkt beschermend. Slangen hebben bijvoorbeeld een 
afkeer van essenhout en met thee van de bladeren van een es kun je genezen 
van de gevolgen van een slangenbeet. Je kunt nog meer eten van deze 
boom hoor. Wie de knoppen eet, is veilig voor heksen. Zaad van de es werkt 
lustopwekkend voor mannen. Met de bladeren kun je ook nog eens wratten 
verwijderen.

Tot slot geeft de es je ook een voorspelling van hoe de zomer eruit gaat zien: 
Staat de eik voor de es in het blad, het zomerweer wordt schoon, niet nat. 
Tooit de es zich voor de eik, regenstroom wacht weg en dijk.

Aanname
Het grootste deel van deze tekst berust op een aanname. Want hoewel we 
zeer nauwkeurig te werk gingen bij de determinatie kunnen we toch de fout in 
zijn gegaan. Blijkt de boom op de foto geen es te zijn, dan is alleen die zin in 
deze tekst niet kloppend.

Tekst en fotografi e: Luc Houet

Marma
Marma is een eeuwen-
oude massagetherapie 

uit de Ayurveda. De 
behandeling is gericht 
op het ontspannen van 

het lichaam, de geest en 
de ziel door middel van 

drukpuntmassage.

Yoga

Verwen jezelf na de lockdown met een marma massage!

De yogalessen zijn 
gericht op het vinden 

van balans en geschikt 
voor iedereen. 

Het onderzoeken van 
grenzen. Het verhogen 

van het lichaams-
bewustzijn en het 

vinden van balans zijn 
de aandachtspunten.

Stuur een Whatsapp bericht naar 
06 30 89 68 83 voor een afspraak.

Mayke Reijnders is gevestigd bij Flenter Fysiotherapie in 
Wijkcentrum Koningshaven aan de Kruisvaardersstraat 32. 

www.maykereijnders.nl info@maykereijnders.nl

Retraite
Tijdens de retraite staan 
vertragen, verstillen en 

verbinden centraal. 
Zowel de weekend 

retraite als de week-
retraite vinden plaats 
midden in de natuur.
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6 Van de straat geplukt Tekst: Janske Verhulst
Fotografie: Hans van Dongen

Het is koud maar droog op deze eerste zondag van het nieuwe jaar. Op zoek 
naar leven lopen we in de Hoogvensestraat onze eerst vangst tegemoet. 
“Hoi. Wat heb je daar in je handen?” “Het is een boek dat mijn zoon me 
heeft aangeraden,” zegt Walter Castelijns. Als we vragen waar het boek 
over gaat vertelt Walter dat het een inzicht geeft in hoe we zover zijn 
gekomen. Over de mensen en het milieu en verspilling. “Ik ben van oudsher 
restaurateur. Dus ik heb zelf sowieso altijd veel waarde gehecht aan 
duurzaamheid.” “Nou, een fijne zondag nog en veel leesplezier!”

Dit zijn Menno en Laura uit de Jan Aartestraat. Ze kennen Wijkkrant 
Koningshaven niet want ze hebben een Nee-nee sticker. Maar als ze ons er 
een plezier mee doen gaan ze wel even op de foto. “Dank je wel! 
En wat gaan jullie doen?” “Wandelen”, zeggen ze in koor. We vragen of ze 
een afstand in gedachten hebben. “Dat niet precies,” zegt Laura: 
“Maar we gaan wel meanderen in de Moerenburg” 
“Aaah, dat is altijd mooi. Veel plezier dan nog!”

In de Barkstraat loopt Margot met haar hondje Babs. Ze woont hier nog 
maar net met haar man en hondje Babs in de nieuwe appartementen aan 
de Koopvaardijstraat. “We woonden aan de Schouwburgring. Het werd daar 
steeds drukker. En het appartement was ook wel oud. En als je hier een 
wandelingetje maakt loop je toch veel meer in een “wijk”. 
Nou, dat moet in de wijkkrant dan. Welkom Margot! 

In de Sint Josephstraat lopen we Tom tegen het lijf. Tom had net een 
boodschap gedaan en was weer op weg naar huis. Hij woont in de Jan van 
Rijzewijkstraat. “En moet je morgen weer aan de slag?” vragen we. “Nee. 
Helaas niet,” vertelt hij. “Ik zit al een tijdje in de ziektewet. Ik heb een 
scheur in mijn rug.” “Ooh jee, wat erg. En hoe komt dat en gaat het nog 
over?” Tom vertelt dat hij veel zwaar werk heeft gedaan en op jonge leeftijd 
intensief gerugbyd. ”Tja, ze kunnen wel de zenuwen wegbranden zodat ik 
niks meer voel. Maar volgens mij is dit ook gekomen doordat ik niet naar 
pijnsignalen luisterde. Beter maar van niet dus.” 

Dit zijn Marieke en Jasper met Pippa ( met drie p’s) en Seppe. 
Ze komen net van opa en oma af. “Hoe was de kerstvakantie?” vragen we 
aan de kinderen. “We hebben heel veel buiten gespeeld,” zegt Pippa. 
“Ja,” roept Seppe enthousiast: “En ik heb ook veel met de Lego gespeeld 
met mama!” 



Aan tafel bij ..... mezelf

De afgelopen jaren heb ik steeds de rubriek geschreven: 
Aan tafel bij… Dit waren altijd leuke ontmoetingen in de 
thuissituatie. Maar door de lockdown en het coronavirus zijn 
huisbezoeken steeds moeilijker geworden. Vandaar dat ik 
vandaag aan tafel zit bij….. mezelf ☺.
Jullie enthousiaste wijkkrantverslaggever is volledig vanuit huis aan het werk. 
Gelukkig is dat in mijn vak goed mogelijk maar is het wel even schakelen 
geweest. Veel van jullie herkennen dit beslist. Toch enigszins wat alleen, 
steeds achter het beeldscherm, veel bellen en weinig contact met mensen 
behalve het contact met de caissière van de supermarkt. Het wordt er 
allemaal niet gezelliger op.  

Afscheid maar ook hernieuwde kennismaking 
Aan mijn eigen tafel heb ik momenteel een ‘gedenkplek’ gemaakt voor mijn 
moeder die precies een jaar geleden, op 82-jarige leeftijd overleden is. 
Het brengt me dichter bij mijn gevoel om te ervaren hoe dat dit jaar is 
geweest zonder haar. Ik mis haar en aangezien ook mijn vader al langere tijd 
is overleden heb ik geen ouders meer. Misschien juist hierdoor is mijn contact 
met mijn broer en zijn gezin nog belangrijker geworden. Ik heb hen opnieuw 
leren kennen en het contact is intensiever. Daar ben ik enorm blij mee. 
Ieder einde is ook een nieuw begin. 

Tekst: Fred Verhagen Fotografi e: Hans van Dongen

Fred zit deze keer in z’n eigen keuken

Eropuit trekken in de eigen omgeving 
Jullie verslaggever is op zoek gegaan naar een nieuwe hobby. WANDELEN. 
Dagelijks wanneer ik klaar ben om aan mijn tafel te werken, trek ik de 
wandelschoenen aan en ga ik eropuit. Een wandeling van 1 à 2 uur per dag 
brengt me op verschillende plekken in Tilburg. Omdat ik hiermee al gestart 
ben tijdens de eerste lockdown in maart 2020 heb ik alle seizoenswisselingen 
ervaren. Ik kan je melden dat Tilburg me positief verrast heeft. Met name 
ben ik op plekken geweest die me tot op heden niet waren opgevallen. 
Kleine straatjes in de binnenstad, het herontdekken van het dwaalgebied 
of de verschillende jaargetijden ervaren in het stadspark of Moerenburg. 
Een wandeling achter het klooster van ‘Koningshoeven La Trappe’ en weer 
teruglopen via de roeivereniging langs het Wilhelminakanaal. Voldoende tijd 
voor bezinning en het verwerken van de indrukken van alledag. 
Bovendien ook prima voor lijf en ledematen. 

Laten we elkaar ontmoeten
Tijdens de wandelingen ontmoet ik vaker bekende en minder bekende mensen 
voor een praatje of een groet. Dat heeft me ook aan het denken gezet.  
Ik heb daarom besloten te stoppen met de rubriek Aan tafel bij… Vanaf de 
volgende editie start ik met een nieuwe rubriek, getiteld: Een wandeling 
met… en misschien kan ik dan jouw naam noteren. Ik wil je uitnodigen om 
een keer met mij mee te wandelen. Gewoon zomaar even, omdat jij er ook 
tijd voor hebt. Graag wil ik je dan interviewen voor deze wijkkrant. Denk niet 
dat je niets te vertellen heeft. Jouw interesse, je vak, jouw persoon hebben 
mijn interesse. Dus mocht je in de gelegenheid zijn om mee te lopen of wil je 
bijvoorbeeld een plek met mij delen waaraan je bepaalde herinneringen hebt 
of heb je zelf nog een ander idee, neem zeker even contact op. 

Sta jij in de volgende wijkkrant?
Stuur snel een mail naar wijkkrant@koningshaven.eu en we maken een 
afspraak. Ik hoop je binnenkort een keer te ontmoeten voor een gezamenlijke 
wandeling. En mocht er nog steeds een lockdown zijn, dan is er voldoende 
afstand in de buitenlucht. Ik kijk er naar uit! 

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



8 Piraeten in de Pi(u)shaaven

Toen Christoffel Columbus op 12 oktober 1492 Amerika 
ontdekte, en daarmee eeuwen van rampspoed inluidde voor 
de aldaar levende volken, minzaam afgedaan als “indianen”, 
leefde men in Tilburg nog in het Stenen Tijdperk. 
Behalve dat ‘gesoodemieter mee diejen Oerknal’, enige tijd 
eerder, was er weinig gebeurd.
Tilburg (of “Tilborch”) lag, -voor zover er al iets over dat uitgewoonde 
boerenhol bekend was-, níet in Amerika. En er woonden ook geen indianen 
aan de herdgangen, waar schápen vredig gras graasden in de tussenliggende 
weidevelden; geen bizons. Maar het noodlot dat de Inca’s, de Maya’s en de 
Azteken zou treffen, viel vele jaren later ook de Tilburgse havenmeester 
Bastiaen Adriaensz. van Ringhbaen ten deel. …Ziekte, ellende en uiteindelijk: 
de dood. De ellende begon voor Van Ringhbaen op de dertiende april van het 
jaar 1621. Die dag kreeg hij zijn ‘eigen’ Christoffel Columbus op visite. 
In zijn bloedeigen Pishaaven.

Het onheil uit Amstelredamme
Er was een oorlog gaande in die dagen. Een oorlog tussen Spanje en de 
opstandige Nederlanden. Omdat die oorlog maar liefst tachtig jaar zou 
gaan duren, had men zo halverwege een pauze van twaalf jaar ingelast. 
Toen in 1621 de strijd weer werd hervat, bleek het gevaar voor Bastiaen 
van Ringhbaen niet van Spaanse zijde te komen! Nee, het onheil kwam uit 
Amstelredamme, een vissersdorpje halverwege Nieu-Vennep en Almere. 
En dan nog in de persoon van een jonge zeeman, sjofel gekleed, die in de 
namiddag van 13 april met een of ander afgevaren wrak had aangelegd in de 
Piushaven. Behalve wat kraaltjes en spiegeltjes, om te ruilen met de Tilburgse 
inboorlingen, had deze zonderling een brief in zijn handen. Een brief van de 
Compagnie. Dat beloofde weinig goeds.

Voor de wind
Tot dan toe was het Bastiaen van Ringhbaen voor de wind gegaan. In het 
jaar 1580 geboren in een familie die rijk geworden was in de schapenteelt en 
lakenhandel, had Van Ringhbaen zijn schaapjes al vroeg op het droge. 
Nog voordat hij het “Schaep, Noot, Mies” kon lezen.
Hij was rijk als een Oostenrijker, maar ijdel als een Grieks ei. Volgens het 
Boek der Gedoopten was hij gewoon geboren als Bas Adriaenszoon Mutsaers, 
maar die naam was hem te min. En dus had hij daar op zijn achttiende het 
sjiekere “Van Ringhbaen” aan toegevoegd. En zichzelf dan ook nog eens de 
titel van graaf toebedeeld. Wat niet meer dan logisch was voor de eenvoudige 
schapenboeren in de omgeving. Hun heer Bastiaen werd wel héél vaak met 
een schep gezien. Altijd aan het graven. Perfect normaal dat hij zich dan graaf 
ging noemen!

Tekst: Erik Bienefelt

Illustratie rechts: Cindy van de Ven
Illustratie schatkaart: Erik Bienefelt

Kopie van vervalste schatkaart (uit ca. 1620 na Chr.), met links de havenkom van de zogenaamde Pishaaven, en ten noorden hiervan taveerne ‘Burghemeester Janszn.’(bij  A). 
Midden op de kaart het hoofdkantoor van de VrOC (Vereenigde Ringhbaen-Oostindische Compagnie). 
Hier zetelden de Heeren Dertien, onder leiding van de Ti lburgse graaf Bastiaen van Ringhbaen. 
(Saillant detail: wanneer je deze schatkaart tegen de klok in kantelt, is de vorm van een schep zichtbaar). 
Rechts op de kaart het ‘Willemsz-canael’, met oostelij k daarvan de moerassen van Hoerenburch, en bij behorend kasteel, wat vermoedelij k dienst deed als bordeel.

Toegang tot de wereld
IJdel of niet, ondernemend was hij. 
En slim. Om het naburige Breda 
en ‘-s-Hertogenbosch werd door 
de Spanjaarden en de Hollanders 
gestreden alsof het de heilige stad 
Jeruzalem zelve was. Naar het 
samenraapsel van gehuchten dat 
“Tilborch” vormde, keek niemand 
om. Een enkele smokkelaar 
daargelaten. Bastiaen van 
Ringhbaen voorzag echter gouden 
bergen voor zijn woonplaats. 
Maar dan moest er wel iets 
gebeuren. Een haven. Al was het 
maar een smalle gracht, iets dat 
toegang gaf tot de rest van de wereld. Dan lag het geld voor het oprapen!

Een mooie schat
Sluw als hij was, was Bastiaen in het najaar van 1619 opzichtig gaan graven, 
maar niet al te diep. Dat opzichtige gegraaf had tal van gelukzoekers op het 
idee gebracht hetzelfde te doen. Er zou wel eens een mooie schat kunnen 
liggen, “daer in die groeselighe hoeck ten suyden vande Armhoefsche Ackers”. 
De goudzoekers hadden allemaal een schatkaart op zak. In de taveerne 
gekocht van een tussenpersoon van Van Ringhbaen. Kostte een aardige duit, 
maar dat zou zich later wel uitbetalen!

De schamele schatgravers wisten niet dat het “roode kruyske” op de kaart, 
dat de schat moest voorstellen, op elke kaart nét ietsje verder getekend was. 
En zo geschiedde het dat al die domme ezels gratis en voor niets het meeste 
graafwerk verrichten, met de schep in hun hand en goedgelovigheid in hun 
schrale hersenpan. Beginnend bij een drassige poel aan het einde van de 
kromme Coopvaerdijstraet, tot voorbij de moerassen in Hoerenburch, enkele 
landmijlen oostwaarts.
Zo ontstond de Piushaven zoals wij haar heden ten dage kennen.

Het natte graf
Zijn snode plan had gewerkt, stelde Bastiaen van Ringhbaen genoegzaam 
vast. Maar hij zag een belangrijk detail over het hoofd. De haven had via het 
Willemsz-canael toegang tot de zeven zeeën, maar die zeven zeeën hadden 
op hun beurt ook toegang tot Tilborch!

En zo had Bastiaen van 
Ringhbaen onbedoeld de 
loper uitgelegd voor die 
schipper uit Amstelredamme. 
Die sjofele zonderling, die 
op de dertiende april “den 
zoogenaemde Pishaaven in 
was gevaeren”.

Bastiaen van Ringhbaen 
had niet alleen een haven 
gegraven, maar ook zijn eigen 
graf. “…Een nát graf”, dat niet 
in Tilborch lag, maar ergens 
vele zeemijlen verder; “Op 
den boodem van die grooten 
Zouten Acker”, zoals een 
zekere schipper dat maanden 
later zo bloemrijk zou noteren 
in zijn scheepsjournaal.

Die zekere schipper heette 
Hein Pietersz.
Hein Hoerenzn. Pietersz.

(wordt vervolgd)



De afvalcontroleurs

Met z’n vieren zijn ze, de afvalcontroleurs van de duobakken 
van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout. We spreken Eelco 
(49) en Mario (56) deze vroege ochtend in december in 
Wijkcentrum Koningshaven. Vandaag is Broekhoven aan de 
beurt om door de heren gecontroleerd te worden.
Om 6.45 uur begint de dag van de vier afvalcontroleurs. Bij het BAT in de 
Ceramstraat. Daar trekken ze hun bedrijfskleding aan, drinken ze koffi e en 
pakken ze hun elektrische wagen waarmee ze naar de wijk rijden die ze die 
dag gaan controleren. Ze werken altijd met z’n tweeën. “We moeten altijd een 
uur en een kwartier voorsprong hebben op de vuilniswagens”, vertelt Eelco. 
Mensen doen het over het algemeen eigenlijk best wel goed, vinden de beide 
heren. Mario: “En dat is heel belangrijk, want als de wagens bij het BAT 
aankomen en blijkt dat er bij het PMD iets zit wat er niet hoort, dan gaat die 
hele inhoud van die vuilniswagen als restafval naar de verbrandingsoven. En 
restafval is het duurste afval om te verwerken.” 

PMD
De meest gemaakte fout bij PMD (Plastic, Metalen verpakkingen, blik en 
Drankkartons) is dat mensen drankkartons (dus melk- en vlapakken) bij 
het papier gooien. In de blauwe papierkant dus echt alleen maar papier 
(oud papier, kranten en karton) en in de oranje kant plastic verpakkingen, 
drankkartons en blikjes. “Maar foambakjes weer niet, die moeten bij het 
restafval. Net als chipszakken, daar zit aluminium aan de binnenkant, dat 
moet bij het restafval. En blisterverpakkingen, dus die uitdrukstrips van 
medicijnen en kauwgom bijvoorbeeld, ook bij het restafval”, vertelt Mario. 
“Het is ook niet altijd makkelijk”, zegt Eelco. “Als we denken dat mensen het 
niet goed begrijpen, geven we ze een folder waarin precies staat wat waar 
moet. Of we wijzen ze op de Afvalwijzer app.”  

Strijkijzer
Op de vraag of ze hun klanten inmiddels kennen, knikken en lachen beide 
heren. Maar ze klappen niet uit de school. Eelco: “Maar het is echt niet zo dat 
we de bakken millimeter voor millimeter doorspitten, hoor. We kijken globaal, 
maar goed. We weten inmiddels wel hoe we moeten kijken natuurlijk. Je hebt 
er altijd van die slimmeriken bij die denken: ‘ik gooi mijn oude computer 
onderin de restafvalbak, dat zien ze toch niet.’ Maar als we je bak controleren, 
zien we dat dus wel.” “En als we iets zien wat echt niet kan, dan bellen we 
soms aan bij de mensen. Laatst bijvoorbeeld: er lag een strijkijzer in de 
PMD-bak. Dus bellen we aan. Zegt die mevrouw heel verbaasd: ‘O, ik dacht 
dat dat mocht. Het is toch plastic en metaal!’ Leuk bedacht, maar nee. Dat 
kun je inleveren bij de Mobiele Recyclestraat die bijvoorbeeld op weekmarkten 
staat of bij de Milieustraat Albion aan de Caledoniastraat”, vertelt Mario. 

Seksspeeltjes
Of ze wel eens gekke dingen aantreffen. Natuurlijk! Een hele container vol 
met seksspeeltjes bijvoorbeeld. “Daar zaten zoveel metalen in, die hele 
inhoud moest naar een verbrandingsoven in Rotterdam”, grinnikt Eelco.

Gele, oranje en rode kaarten
Ze delen gele, oranje en rode kaarten uit. De gele is een eerste 
waarschuwing, de oranje een tweede en de rode een derde en die gaat naar 
de gemeentelijk opsporingsambtenaar die een boete kan opleggen. Mario: 
“We hadden een stuk asbestpijp bij het restafval. Nou, dan gebeurt er wat 
hoor. Dan moet je handhaving bellen, dan gaat het naar een bedrijf dat 
moet vaststellen of het asbest is, dan wordt het door een speciaal bedrijf 
afgevoerd en wordt er ook nog een bedrijf ingeschakeld dat de container moet 
schoonmaken. Ja, dat is dan wel een rode kaart voor de eigenaar.”

Recyclebare kleding
Maar nee, ze zijn er niet op uit om kaarten uit te delen. Liever niet. Het 
gaat erom dat mensen er ook de zin van inzien om afval te scheiden. Voor 
het milieu. Mensen bewust maken, dat is wat ze willen.  Eelco: “Het scheelt 
zoveel werk en geld en er kan zoveel meer gerecycled worden als er goed 
gescheiden wordt.” De heren trekken hun nieuwe bedrijfskleding weer aan. 
“Volledig recyclebaar”, zegt Mario. Dat is wel iets om trots op te zijn. 

Tekst: José de Jonge Fotografi e: Freddie de Roeck

Eelco en Mario aan het controleren op de Kruisvaardersstraat

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 wel-
zijn. 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 achter-
zijde. Wij dragen een mondkapje wanneer je dit graag hebt. Na elke behandeling 
worden de ruimtes gedesinfecteerd en 30 minuten geventileerd.

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.

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.

10% korting op een massage!

Ontvang jouw massage met een gerust hart.

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

Radu is een New Yorker 
in Tilburg. Ik ben toch wel 
heel nieuwsgierig hoe dat 
is. Wat hij nu denkt over 
het Tilburgse stadje en 
de Tilburgse mensen. Al 
wandelend probeer ik dat 
met mijn gebrekkige Engels 
te weten te komen.
Radu is nu 41 en woont inmiddels 
vijf jaar in Tilburg. Hij komt uit 
Manhattan, New York. “Hoe ben je 
dan hier verzeild geraakt?” vraag ik. 
“Thats the love,” antwoordt Radu. 
Hij leerde zijn vrouw, Inge,  in 2013 
in Tokio kennen. Daarna hebben ze 
elkaar nog één keer in New York 
ontmoet en één keer in Tilburg. 
Ze vonden wat er tussen hen was 
toch wel zo ‘speciaal’ dat ze wel 
met elkaar verder moesten. Omdat 
Inge een eigen bedrijf had was het 
voor de hand liggend dat Radu naar 
Tilburg zou verhuizen.

“Alles werkt hier”
Ik vraag Radu naar zijn eerste 
indruk van Tilburg en Nederland. 
“Het is opvallend dat alles hier 
zo ‘dense’ is.” Ik kijk hem niet 
begrijpend aan. Hij beweegt 
zijn platte handen dichter naar 
elkaar toe. “Er is weinig ruimte. 
We zitten hier allemaal dicht op 
elkaar. In Amerika is alles veel 
meer verspreid.” Ik reageer 
verbaasd. In New York lijkt het 
me toch ook superdruk met al die 
wolkenkrabbers. “Nou ja,” zegt 
Radu: “Dat klopt ook wel. Maar 
in New York heb je niet overal die 
hoogbouw. Deze wijk zou je ook 
kunnen zien als een buurt in New 
York. Queens en Brooklyn hebben 
ook niet zoveel hoogbouw. Ook heel 
bijzonder aan Tilburg is dat hier 
alles werkt en dat het zo schoon is.” 
In New York ligt zoveel rommel en 
vuilnis op straat en veel dingen zijn 
kapot of werken niet. Radu gebruikt 
de NS als voorbeeld. ”Dat werkt hier 
in Nederland zo geweldig goed! Als 
je ziet dat mensen het vervelend 
vinden dat de treinen hier af en toe 
vertraging hebben of uitvallen. Dat 
is echt een teken dat we hier heel 
veel goeds gewend zijn. In Tilburg 
zie je dezelfde winkels als in New 
York. Het zijn toch vaak dezelfde 
grote ketens. Waar ik wel aan moest 
wennen hier zijn de openingstijden. 
Ik vind het zo vreemd dat de 
winkels alleen op donderdagavond 
open zijn. Ik was zo gewend aan het 
gemak om iets te kopen wanneer 
het me uitkwam.”

“En de mensen? Wat vind je van 
de mensen hier in Tilburg?” vraag 
ik Radu. “De mensen zijn hier 
vriendelijk en bereidwillig. Ze praten 
allemaal goed Engels en dat maakt 
het makkelijk om hier te wonen. 
Wel een nadeel is dat ik moeilijker 
Nederlands leer spreken.” Radu 
vertelt dat de meeste mensen wel 
nieuwsgierig zijn naar waar hij 

Tekst: Janske Verhulst
Beeld: Toon van Gisbergen

vandaan komt. En dan vragen ze 
beleefd naar hoe het leven in New 
York is. “Ze kunnen het niet helpen 
zich steeds af te vragen waarom 
iemand New York zou verlaten om in 
Tilburg te gaan wonen. Maar dat is 
vaak de lol van zo’n gesprek.” 

‘The energy’
Nu even wat clichés op een rijtje. 
Klopt het wat we zien en denken 
over New York? Dat de hamburgers 
daar zo enorm groot zijn? Dat in 
bier nauwelijks alcohol zit en dat 
iedereen lopend op straat zijn 
koffi e en ontbijt nuttigt? Radu knikt 
van ja: “De meeste ideeën die 
ik hoor over de New Yorkers zijn 
behoorlijk kloppend. In New York 
is veel energie. Mensen leven in 
‘a rush`. Sommigen denken over 
New Yorkers dat ze ‘rude’ zijn. Maar 
dat is niet zo. Ze zijn in ‘a hurry’. 
In New York is het goed eten en 
drinken. Het klopt dat de porties wel 
wat groter zijn en dat er veel koffi e 
op straat gedronken worden (voor 
weinig geld). Wat ze zeggen over de 
biertjes en alcohol is niet meer zoals 
vroeger. Er zijn in Amerika steeds 
meer brouwerijen bijgekomen. Die 

laten zich weer inspireren door de 
Europeanen. En nu kun je hier in 
Tilburg hele gekke Amerikaanse 
speciaalbiertjes kopen, die weer 
geïnspireerd zijn op Europa.”

Nadat we toch minstens een half 
uurtje hebben gelopen hoor ik van 
Radu de eerste keer iets van een 
ergernis. Of nee. Het is toch meer 
verbazing. Hij kan er echt niet bij 
dat mensen hun hondenpoep niet 
opruimen. ”Ongelofelijk dat je dat 
bij een speeltuin kan aantreffen. Die 
kinderen zijn toch de onschuldigste 
wezentjes. Hoe kan dat nou?” Als 
laatste vraag ik natuurlijk wat hij 
het meeste mist aan New York. 
“Dat is makkelijk. Dat zijn mijn 

familie, mijn vrienden en the 
energy. Ik ga maar heel af en toe 
naar Amsterdam. En als ik dan uit 
de metro stap: dat geluid. Dan kan 
ik soms zo’n gevoel van New York 
krijgen. De energie. Maar naarmate 
ik ouder word heb ik daar minder 
behoefte aan.” Ik vraag hem wat dat 
dan precies is. Die energie. “Het zit 
hem erin dat er altijd iets te doen 
is in New York. Er zijn talloze opties 
op het gebied van eten, drinken en 
entertainment. Mensen zijn allemaal 
door elkaar heen aan het bewegen 
naar werk, huis of vrienden. Dat is 
misschien niet anders dan in Tilburg. 
Alleen doen dat dan miljoenen 
mensen allemaal om je heen. 
“The hussle all around you.”

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

Slechts € 13,90 uur (incl. BTW)

www.tiptopstudent.nl
Whatsapp of bel 06 1482 6000

welkom@tiptopstudent.nl
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bijzonder overnachten lekker eten klein vergaderen laten verrassen

De postbezorger van Hoogvenne

De Kempenaarsplaats, de Galjoenstraat, de Jolstraat, 
Catamaranstraat, Schoenerstraat, het Galjoenerf, de 
Kotterstraat, het Koggeplein, Klipperplein, de Clercxstraat en 
de Tjalkstraat: bewoners van deze straten krijgen al sinds 
2007 hun post bezorgd door Christ van Roestel (67). 
Tijd om eens nader kennis te maken.

D’n Hoogendries
Niet dat Christ stond te trappelen om in de wijkkrant te komen 
(‘Niks interessants aan’). Maar de aanhouder won in dit geval. 
Zelf woont hij in de Sint Josephstraat en wel in ‘D’n Hoogendries’, de enige 
boerderij die daar, en sowieso in het centrum van de stad, staat. 
Christ woont al zijn hele leven in deze zogenaamde langgevelboerderij. In 
1871 gebouwd door zijn overovergrootvader: “Ik ben de vijfde generatie.”

Tekst: José de Jonge Fotografie: Freddie de Roeck

Christ van Roestel aan het werk in de Clercxstraat

‘D’n Hoogendries’ aan de Sint Josephstraat

Loonbedrijf
43 Jaar geleden al nam Christ de boerderij over van zijn ouders nadat 
hij de Landbouwschool in Udenhout had gevolgd. De boerderij is een 
bedrijfsgebouw, daar stonden en staan de machines, de familie bezit en 
verbouwt land bij de Enschotsebaan, de Benedictus en de Baars. Akkerbouw. 
Christ doet dat niet zelf, het werk wordt al decennia lang uitbesteed aan een 
loonbedrijf. Christ is getrouwd en heeft drie zonen. Of de boerderij straks 
door een van de zonen wordt overgenomen? “De jongste misschien, de twee 
oudsten zijn arts en sterrenkundige, die hebben er weinig trek in.”

Bijverdienen
De post. Sinds 2004 werkt Christ als postbezorger in Tilburg. De eerste 
jaren in Tivoli en de Koopvaardijstraat en de Gildebroedersstraat en sinds 
2007 dus in bovengenoemde straten. “Omdat ik het leuk vind en om wat 
bij te verdienen.” Christ werkt van dinsdag tot en met zaterdag. Ongeveer 
20 uur in de week. Maar regelmatig valt hij ook in andere wijken in, als er 
zieke collega’s zijn. Zijn vrouw werkt ook als postbezorger. En in de vroegere 
koeienstal bij de boerderij is nu het depot  waar 5 dagen in de week voor 11 
bezorgers de post binnenkomt en ze hun spullen komen halen. 

‘Zeg je adres…’
Ja, Christ kent al zijn klanten bij naam. “Zeg je adres en ik weet hoe je heet.” 
Hij weet welke tijdschriften er gelezen worden, bij welke energieleverancier 
mensen zitten, hoe de kinderen heten, wat voor goede doelen er gesteund 
worden en vaak ook wat mensen voor werk doen. “Hoewel minder dan de 
eerste jaren, omdat steeds meer digitaal gaat natuurlijk.” 

Brief met hartjes
Natuurlijk ziet hij wel eens dingen bij de post waar hij zo zijn gedachten bij 
heeft. Maar nee, hij zal nooit iets doorvertellen aan anderen. Zelfs niet aan 
zijn vrouw. En ja, hij maakt wel eens iets mee. Zo was er die keer dat hij een 
brief ergens in de bus deed met allemaal hartjes erop (nee, niet in ‘onze’ wijk, 
maar ergens waar hij inviel). Verder niet bij nagedacht, maar toen hij een 
kwartier later weer langs hetzelfde huis liep, was daar een flinke ruzie tussen 
de echtelieden aan de gang. “Ja, dan weet je wel wat daar aan de hand is.”

Babypost en eenzame mensen
Christ weet ook vaak al heel vroeg waar een baby wordt verwacht. “Post van 
moeders voor moeders of een verloskundigenpraktijk. Dan weet ik dat ik 
binnenkort de roze of blauwe felicitatiekaartjes kan bezorgen.”
En uiteraard weet hij het ook als iemand overleden is, dan komen er 
rouwbrieven. Als hij de bewoner dan treft, al is het weken later, zal hij die 
persoon altijd condoleren. En hij heeft regelmatig een praatje met zijn 
klanten. “Er zijn veel eenzame mensen, die zijn blij met een praatje!” 
En Christ luistert graag. Maar niet te lang natuurlijk, want hij moet door. 
De post moet immers bezorgd. 
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Briefj e op de koelkast

Je kan me niet vertellen dat dit huis zuigt. Maar ik kan dat wel wanneer de 
verwarming pas om 3 uur aan gaat. Voer een discussie over dubbelglas en 
hoe het de kwaliteit van leven drastisch omhoog haalt. Ik ga elke kamer 
versieren met kaarsen en lijstjes met foto’s van ons er in. Elke 35 minuten 
loop ik naar beneden om een sigaret te roken onder de afzuigkap. 

Ik ga naar het Kruidvat en niemand kan me tegenhouden. Op de kaarten die 
ik uitzoek staan spreuken over koffi e en muziek. Het is bijna te zonnig dus 
ik loop om via de Piushaven. Het is prima om altijd samen te zijn. Maar als 
iemand moet gaan, ben jij dat. Ik heb maar liefst 2 huishoudelijke apparaten 
gekocht deze week. En ik heb me nog nooit zo tevreden gevoeld. 

Ik kan enorm gelukkig zijn met wat de tv-programma’s ‘vanzelfsprekend’ 
noemen. Dat is een gave. Maar ik zal het je leren. Ik maak je wakker met 
wentelteefjes of een omelet. En als God even niet naar me kijkt drinkt ik iets 
meer koffi e en glimlach ik. Denk aan zwanger zijn, cola in de ochtend, elk blij 
moment dat je niet kan bestellen in de hotellobby. Sommige ochtenden dans 
ik zelfs op de auto. 

Vertel me dat dit leven, waar ik met jou in slaap val, het niet waard is. 
Overtuig me dat je écht weg wilt, zelfs met een nieuwe stofzuiger. 

Tekst & Illustratie: Marieke van den Berg

Eerst even terug
In de vorige editie van de wijkkrant heb ik geschreven over de 
zoetwaterschildpadden in de Tilburgse vijvers. Daarbij heb ik aangegeven 
dat we geen zoetwaterschildpadden aantroffen in het Leijpark. Een lezeres 
stuurde de wijkkrant echter een mailtje en vertelde ons dat zij er daar tijdens 
een wandeling ook een gespot had. Dat maakt het plaatje compleet: in alle 
vier de bezochte vijvers komen dus zoetwaterschildpadden voor.

Dan nu echt de echte tonderzwam
Wandelend door Moerenburg zie je ze op een paar plaatsen op dode of 
stervende bomen zitten: echte tonderzwammen en berkenzwammen. 
De echte tonderzwam heeft een voorliefde voor beuken en berken, maar 
je kunt ze ook tegenkomen op een populier. Bij het bruggetje tussen de 
waterzuivering en de Lange Jan bijvoorbeeld staat een populier met een 
paar prachtige echte tonderzwammen. De berkenzwam groeit uitsluitend 
op berken. Je vindt ze onder andere bij enkele dode berken op het struinpad 
bij de Buunder. Op de foto hieronder zie je een echte tonderzwam op een 
populier bij de Lange Jan. Waarschijnlijk heeft een specht het gat onder 
de echte tonderzwam gemaakt en heeft nu een prachtig afdak boven zijn 
voordeur.

Echte tonderzwam en berkendoder
Tekst: Marc Storms Fotografi e: Ellen de Kok

Echte tonderzwam
Het is lastig om de vorm van de echte tonderzwam precies te beschrijven 
maar mij doen ze vaak denken aan een paardenhoef. Als je er op tikt 
met een vinger dan voel je dat ze keihard zijn. Alleen de onderkant, 
het hymenium, waar de sporen uitvallen, is zachter. Ieder jaar groeit er 
een nieuw stuk hymenium aan. Daardoor hebben de lijnen op de echte 
tonderzwam wel iets weg van jaarringen bij een boom. De onderkant van 
de echte tonderzwam groeit altijd naar de grond toe. Want daar moeten de 
sporen terecht komen. Als een boom met een echte tonderzwam omvalt 
dan zal de echte tonderzwam zijn groeirichting een kwartslag draaien zodat 
de onderkant weer naar de grond toegroeit. Dit “naar de groed toegroeien” 
noemen we geotropie. Dat lijkt heel vanzelfsprekend dat de zwam naar de 
grond toegroeit maar dat is het toch niet. Bomen en planten groeien immers 
meestal juist van de grond af naar het licht toe.

Tondeldoos
In de volksmond wordt de echte tonderzwam ook wel tondelzwam genoemd. 
En dat is niet zo vreemd. Want tondel werd vroeger, toen men nog vuur 
moest maken, gebruikt om de vonken op te vangen die gemaakt werden met 
een vuursteen en het vuurslag. Het was een licht ontvlambaar materiaal dat 
vaak afkomstig was van de echte tonderzwam. Veel mensen hebben wel eens 
van een tondeldoos gehoord. Dit was het doosje waarin de tondel bewaard 
werd en meegenomen kon worden.

Berkenzwam of berkendoder
De berkenzwam heeft veel overeenkomsten met de echte tonderzwam maar 
het is geen familie van elkaar. Als je aan de berkenzwam voelt dan zul je 
merken dat hij weliswaar zeer stevig is, maar hij is zeker niet zo hard als 
de echte tonderzwam. Een ander verschil is dat de berkenzwam eenjarig 
is terwijl de echte tonderzwam meerjarig is en wel enkele tientallen jaren 
oud kan worden. Wat ze wel gemeenschappelijk hebben is dat het allebei 
parasieten zijn.

Vroeger dacht men dat de berkenzwam de berk waarop hij groeit doodde. 
Daarom dat hij ook de naam berkendoder kreeg. Later bleek dit toch wat 
genuanceerder te liggen. De berkenzwam groeit op dode of stervende 
berken. Een nog levende berk is vaak al sterk verzwakt als de berkenzwam 
verschijnt. De berkenzwam is over het algemeen dus niet de directe 
doodsoorzaak van de berk maar versnelt de dood van een stervende berk 
wel. Er zijn wel voorbeelden bekend van gezonde berkenbomen die geveld 
worden door de berkenzwam maar dat is uitzonderlijk.
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Voor:
• Nieuwe gebitsprotheses (eventueel op implantaten)
• Reparaties en andere prothetische voorzieningen

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

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

Problemen met uw kunstgebit of toe 
aan een nieuwe?

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

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

Jules Baak 
Gediplomeerd en ISO 9001 gecertifi ceerd tandprotheticus

Prij spuzzel Puzzel gemaakt door:
Beewee Nederkoorn

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

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, Jan van Roessel. 
Gefeliciteerd, Jan! 

VERTICAAL

  1. Vonden eind vorig jaar plaats op de hoek van 
Galjoenstraat en Gondelstraat

  2. Ouderwets, ambachtelijk snoepje
  3. Driehoekig vlaggetje
  4. Tijdperk
  5. Het einde van zes van de Acht Zaligheden
  6. Veel voorkomende rivierennaam
  7. Is water
  8. Lichtgevende buis
  9. Afsluitmiddel (in België)
10. Oneven op de roulettetafel 
11. Onaangenaam, akelig
14. _ degelijkheid
15. Festival in Hilvarenbeek (rekbaar)
16. Kledingstuk (of halsbandje)
17. Chic _ friemel
18. _vens of _voren 
25. _ Vinkenprijs
27. Die van Tilburg is gespecialiseerd in mens- en 

maatschappijwetenschappen
33. Leven Hans Klok en Victor Mids van
36. Is de gedenkboom in het Spoorpark
37. Versie 5 hiervan was na de introductie in 

Nederland vrijwel meteen uitverkocht 
39. De _ schoenen aantrekken
41. _ Smits, Tilburger wiens stichting ’t Anker 

(dagbesteding) vorig jaar failliet ging
42. Zeeuwse conservenfabriek
45. _ Max (film) of _ness (skaband)
46. Meubelstuk (viel in 2008 nogal eens om)
47. _17, rampvlucht (17 juli 2014)
48. Oma
50. Mass_ of Ice _
51. Eerste communistische leider van China
52. Arrondissement (afk.)
53. Scheikundig element met symbool Sn
54. Curiosity Killed The _ (Britse jaren ’80 band)
56. Italiaanse rivier (waarin geplast wordt)

HORIZONTAAL

  1. Park in Broekhoven dat in 2014 een flinke 
make-over kreeg.

12. Gebied
13. _ in China (of bij Oosterhout) 
16. DPEFUBBM (Z=Y)
19. Zo kun je een huis kopen (aan de 

Kempenaarplaats) 
20. Prinsen_ of paarden_
21. Klassiek zangstuk
22. Niet voorradig (en niet in bed)
23. _ Eliot,  Amerikaans-Britse dichter (✝ 1965)
24. Neteldier (of vreselijke mens)
26. Muziekteken
28. Ger_ of mein_
29. Nederlands Economisch Instituut (afk.)
30. Staat voor bloeddrukwaarden, gemeten 

met de methode van Scipione Riva-Rocci 
31. “Had ik maar een _ geleerd…”
32. Pistoolmitrailleur van Israelische makelij
34. Heel_ of bemoei_
35. _ Veulpoepers B.V.
37. Ne_ of Pay_
38. Nopjes 
40. _rol of _paap
42. Tilburgse organisatie die cultuuronderwijs op 

scholen ondersteunt
43. Eindhovense amateurvoetbalvereniging
44. Postorderbedrijf, gevestigd in Tilburg
45. Sylvie _ (is niet Castello geworden)
47. Jeanne _ , Franse  actrice (✝ 2017)
49. Arend
51. Een tennisser die hierop staat, kan in 

één klap winnaar zijn
55. Staat in Eindhoven ieder jaar in oktober een 

week lang centraal 
56. Verstoten persoon
57. Kleine letter (kun je iemand in nemen)
58. Hun brood is een paddenstoel

Zonnige foto’s van de Piushaven, geschoten door Toon van Kaam



14 Lockdown: Topsport voor leerlingen, 
ouders & team Pendula

Maandag 18 januari was het Blue Monday 
(blauwe maandag). Deze dag is volgens een Britse 
psycholoog de meest sombere dag van het jaar.
Juist tij dens deze lockdown willen we positief 
blij ven. Daarom hebben de kinderen uit groep 5 
van basisschool Koningshaven een Blue Monday 
Challenge gehouden. De kinderen hebben foto’s 
gedeeld waarop ze iets aan het doen zij n of iets/
iemand laten zien waar ze heel blij  van worden!





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

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

Kindervoeten16
De eerste stapjes
Rond het eerste levensjaar zal het kind overgaan tot staan en lopen. Dit 
proces kan en mag niet overdreven gestimuleerd worden. Vergelijkingen met 
andere kinderen zijn misleidend, omdat die periode kan variëren van 10 tot 18 
maanden. Zodra de voet in staat is om het eigen lichaamsgewicht te dragen 
zal een kind uit zichzelf gaan staan en lopen. Wanneer de eerste stapjes 
binnenshuis plaatsvinden is het niet nodig om het kind schoenen te laten 
dragen. Het lopen op blote voeten of op sokjes helpt de voeten en de spieren 
normaal te groeien en kracht te ontwikkelen. Als er buitenshuis gestapt 
gaat worden zullen de babyvoetjes natuurlijk beschermd moeten worden in 
lichtgewicht, flexibele schoenen die gemaakt zijn van natuurlijke materialen.

De groei
Als een kind de voeten belast, zien we geleidelijk een verandering in de stand 
van de voeten en benen. Eerst staan de voeten uit elkaar met de benen 
in O-stand om het onzekere voortbewegen te vergemakkelijken. Rond het 
tweede jaar kan, soms vrij plotseling, een X-stand van de benen ontstaan. 
In de leeftijdsgroep twee tot en met vijf jaar komt een X-stand van de benen 
vaak voor. Meestal corrigeert deze stand na het vijfde jaar zich vanzelf. 
Gebeurt dit niet of niet snel genoeg, dan is er een behandeling nodig. Daar 
een kindervoet zich continu ontwikkelt, is het raadzaam om de schoen- en 
sokmaten iedere paar maanden te controleren. Het kan nodig zijn deze te 
vernieuwen, om zo de voeten de mogelijkheid te geven, goed te groeien.

Schoenen
Bij kinderen die nog niet lopen of hiermee net beginnen, is aan te raden om 
ruime/soepele schoenen te laten dragen. Op het moment dat ze echt gaan 
lopen dienen de schoenen aan bepaalde eisen te voldoen:
Een stevig goed omsloten contrefort (hielpartij). Hoge wreefsluiting, om 
schuiven in de schoen te voorkomen. 1 cm lengtetoegift, voor de groei en 
afwikkeling van de voet. Juiste breedte. Geen hak of een lage brede hak.
Een buigzame loopzool, voor de afwikkeling van de voet. Bij voorkeur rubber 
met profiel, dit geeft meer schokdemping en zorgt ook voor meer grip met de 
ondergrond

Advies voor ouders
Lopen is de beste voettraining. Op blote voeten lopen is een goede activiteit, 
alhoewel het lopen op vuil en erg ongelijk terrein natuurlijk risico’s met 
zich meebrengt t.a.v. het oplopen van wondjes en verzwikkingen. In deze 

omstandigheden is het raadzaam schoenen te dragen. Kinderen geven niet 
altijd aan wanneer zij pijn hebben. Vaak geeft een plotseling veranderd 
looppatroon aan dat uw kind “naar een pijn loopt”. Let dus altijd goed op het 
gaan van uw kind en neem bij aanhoudende problemen contact op met uw 
huisarts of podotherapeut. 

Podotherapeut
Alleen indien het kind veel valt of klaagt over pijn in de voeten of benen is 
er reden tot een onderzoek. Het voert te ver om alle mogelijke afwijkingen 
te beschrijven. Enkele afwijkingen verdwijnen spontaan, andere vragen om 
specifieke hulpmiddelen of behandeling. Aangeboren afwijkingen kunnen, 
indien tijdig herkend, door behandeling geheel of gedeeltelijk herstellen. 
Een verkeerde voetstand kan ontstaan als gevolg van standsafwijkingen van 
de knieën en/of heupen. Bij het uitgebreide voetonderzoek zullen ook de 
knie- en heupstand worden bekeken.Hoewel veel voetproblemen ontstaan 
door blessures, vergroeiingen, ziekte of aangeboren afwijkingen, zal slecht 
schoeisel de dan al aanwezige factoren verergeren.

Fysiotherapeut
De fysiotherateut kijkt bij voetklachten bij kinderen altijd naar een aantal 
aspecten: b.v.: stand van de voetjes, erfelijkheid, een mogelijk trauma, 
verhaal van ouders en kind, looppatroon, etc. Na de balans te hebben 
opgemaakt wordt er (mogelijk met de podotherapeut) een programma 
gemaakt. Belangrijk daarin is om een paar meetmomenten vastteleggen 
waarin steeds goed wordt gekeken hoe de ontwikkeling gaat.  

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

Manueeltherapie

Kinderfysiotherapie

Oefentherapie

Rugklachten

Rugscholing

Dry needling

Sportmassage

Sportblessures

Sportbegeleiding

Sportspreekuur

Oedeemtherapie

Beweegprogramma’s

Massage

Medical taping

Medische fitness

Fysiotherapie bij etalagebenen

Psychosomatische fysiotherapie

Fysiotherapie bij longklachten

Oefentherapie bij Parkinson

Kinderfysiotherapie

Oefentherapie

Sportmassage

Sportblessures

SportbegeleidingSportbegeleiding

Sportspreekuur

OedeemtherapieOedeemtherapie

Beweegprogramma’sBeweegprogramma’sBeweegprogramma’s

Medical tapingMedical tapingMedical taping

Medische fitness

Fysiotherapie bij etalagebenenFysiotherapie bij etalagebenen

Psychosomatische fysiotherapiePsychosomatische fysiotherapiePsychosomatische fysiotherapie



 

Buurtpreventie

De gemeente stimuleert inwoners om te bewegen. Met een betere gezondheid 
als belangrijk doel. Maar sport kan ook helpen tegen eenzaamheid en het kan 
de saamhorigheid verbeteren. Daarom moeten sport en beweging voor iedereen 
mogelijk zijn. Hoe dat wordt aangepakt vertellen Dave Schoonen van Sportbeleid 
en buurtsportmedewerker Dragan Kokotovic. 

Dave vertelt hoe breed zijn takenpakket is: “Ik ga vooral over sportstimulering en 
sport als middel. Het gaat erom, Tilburgers in beweging te krijgen en bewegen als 
middel in te zetten voor maatschappelijke doelen als gezondheid.” zegt hij. “Maar het 
Sport- en Beweegbeleid is breder. Het gaat ook over onze zwembaden, sportaccom-
modaties, trapveldjes en evenementen. We doen veel aan stimulering, want we wil-
len dat iedereen in Tilburg zo gezond en gelukkig mogelijk is. Sport helpt daarbij. Het 
helpt tegen overgewicht en eenzaamheid. Het zorgt dat mensen elkaar ontmoeten, 
het is iets waar iedereen aan kan meedoen. Het grote doel is dan ook dat iedereen in 
de gemeente voldoende beweegt.”

Accenten
Met iedereen bedoelt Dave ook echt iedereen. Hij legt uit: “We maken daarin geen 
onderscheid in ons beleid. Maar bij de collega’s in de uitvoering zie je natuurlijk wel 
andere accenten. In de ene wijk is er meer stimulering nodig dan in de andere, of 
misschien is er te weinig aanbod. Mensen met minder geld kunnen gebruik maken 
van de Meedoenregeling en voor kwetsbare doelgroepen is er een aangepast aan-
bod. Hoe meer mogelijkheden er zijn in de omgeving, hoe beter. Ook voor jongeren: 
dat begint met vakleerkrachten op basisscholen. We ondersteunen de sportvereni-
gingen, want die zijn erg belangrijk voor het sportaanbod. En natuurlijk is er dankzij 
Buurtsport meer aandacht voor jongeren in bepaalde wijken of buurten.”

De gemeente biedt met Buurtsport een laagdrempelig sportaanbod voor jongeren in 
de wijken. Dragan is buurtsportmedewerker in Tilburg Zuid: 

“Meedoen is gratis en we hebben 
allerlei activiteiten, zoals zaalvoet-
bal, basketbal, kickboksen en BMX. 
Ik ben nauw betrokken bij de jeugd 
in Jeruzalem: daar coach ik een 
vaste groep van 15 tot 20 jongens 
tussen 12 en 16 jaar.”

Sport verbroedert
De programma’s van Buurtsport 
zorgen ervoor dat jongeren zich op 
verschillende gebieden ontwikke-
len. Dragan vertelt hoe dat is voor 
‘zijn jongens’: “Wat je ziet is, dat 
sport verbroedert. Jongeren krijgen 
onderling makkelijker een band, 
maar ook met ons. Ze kunnen dan 
ook met problemen bij mij terecht. 
Ik kan misschien niet altijd helpen, maar ik weet wel de ingangen naar bijvoorbeeld 
jongerenwerk of een andere instantie. En als ik zie dat iemand zijn best doet, kan 
ik bijvoorbeeld ook een positieve referentie geven voor een baan. Door middel van 
sport en ontspanning kun je dus veel voor elkaar krijgen. Wat ik mooi zou vinden, 
is als de wijken rond de haven meer zouden ‘mixen’. Zo is er nog een grote kloof 
tussen Jeruzalem en de andere kant van de haven. Terwijl je kan leren van elkaar, je 
kan elkaar alleen maar versterken. En dat begint bij de jeugd. Dus wat mij betreft is 
iedereen uitgenodigd!”

Meer informatie over Buursport staat op de website van Sport in Tilburg: 
www.sportintilburg.nl/buurtsport

Sport voor iedereen

Buurtregie is een sociaal platform. 
Hierin stemmen organisaties binnen 
Koningshaven af wat er speelt in de 
buurt en waar mogelijk actie nodig 
is. De betrokken organisaties zijn de 
woningbouwcorporaties, wijkagen-
ten en boa’s, IMW (maatschappelijk 
werk), GGZ/ MSS, Novadik-Kentron, De 
Gemeente, R-Newt en 
Contourde Twern.

Jules Termeer is maatschappelijk 
werker Zorg, Overlast en Veiligheid 
(ZOV) in het werkgebied Binnenstad/ 
Midden-Zuid en sluit vanuit die rol 
aan bij de buurtregie in onze wijken. 
Ze vertelt over de samenwerking met 
de gemeente en andere organisaties: 
“Er gebeurt veel in de wijk: achter de 
voordeur of op straat. Afstemming kan 
helpen om problematiek aan te pakken. 
En buurtregie helpt daarbij. We zijn er 
voor alle wijkbewoners. 

Meldingen uit alle hoeken worden be-
sproken. Bijvoorbeeld vanuit de politie 
of de woningbouw, maar het kan ook 
een telefoontje zijn van een bezorgde 
buurvrouw, die de buurman al lang niet 

meer heeft gezien. Wij hebben eens in 
de maand een overleg waarin we deze 
meldingen bespreken. Kennen we de 
betreffende persoon, krijgt hij of zij al 
hulp? Als het antwoord nee is, gaan we 
samen de oplossing zoeken. Het kan 
natuurlijk ook een groter probleem zijn, 
zoals regelmatige overlast. Betreft het 
jongeren, dan bespreken we dat met 
het jongerennetwerk R’Newt en kijken 
we met welke partners we een oplos-
sing kunnen realiseren. Is dat bijvoor-
beeld de woningbouw, die een gebouw 
ter beschikking stelt, of de gemeente 
die een park inricht voor de jongeren? 
Maar het kan ook zijn dat de politie 
vaker moeten gaan handhaven of dat 
er andere partijen betrokken moeten 
worden.

Er gebeurt veel achter de schermen, 
meer dan bewoners misschien weten. 
We willen graag ons steentje bijdragen 
en doen ons best om de wijk te dienen. 
Daarbij willen we wijkbewoners serieus 
nemen en respecteren. En ik zie dat we 
op dat gebied samen mooie stappen 
zetten.”

“We zijn er om de wijk te dienen”
Bart Meijer is handhaver in 
Tilburg Zuid, in de wijken ‘onder 
de Piushaven’. Hij houdt er toe-
zicht en handhaaft de wet- en 
regelgeving. 

Bart legt uit hoe dat werkt. 
“Burgers en ondernemers kun-
nen meldingen maken bij de 
gemeente, via de Fixi-app. Ons 
Klant Contact Centrum verdeelt 
die meldingen en een gedeelte 
komt bij ons. Dat zijn zaken als: 

containers die te lang buiten staan, verkeerd geparkeerde auto’s, hondenpoep en 
allerlei andere soorten overlast. We  gaan hier dan langs en als de situatie is opgelost 
bellen we om de melding af te handelen.”

Het verhaal achter de situatie
Dat is in het kort het werk van Bart en zijn collega’s. Een baan waar ook weleens irri-
tatie bij komt kijken. Heel begrijpelijk, vindt Bart. “Natuurlijk is het niet leuk als je een 
bekeuring krijgt. Ik heb er alle begrip voor als mensen dan even boos worden. Ook nu, 
in corona-tijd, snap ik dat mensen zich beperkt voelen en dat ze vaak een korter lontje 
hebben. Maar je maakt ook mee dat automobilisten die voorbijrijden zomaar begin-
nen te schelden. Of mensen die echt agressief worden. Dat is natuurlijk niet nodig. 
Zelf ga ik altijd open elke situatie in: je weet niet welk verhaal erachter zit. 

Ik heb het erg naar mijn zin in ‘mijn’ wijken. Fatima vind ik een fijne wijk, met de 
brede straten en weinig afval. De nieuwbouw in Jeruzalem is een mooie ontwikke-
ling: dat zorgt voor meer diversiteit. Ik loop graag gewoon een rondje door de straten, 
zodat mensen me kunnen aanspreken. Ik hoor dan weer andere dingen die spelen. 
Af en toe spreek ik mensen die eenzaam zijn of even hun verhaal kwijt willen. Som-
mige wijkbewoners met problemen leer je beter kennen. Je ziet de verhalen achter 
hun problematiek. Als ik hen kan helpen door gewoon even te luisteren, dan doe ik 
dat graag!”

Handhaving in de wijk

Samen sporten

Piushavengebied
Fotografie John Davids

Bart Meijer

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

GEMEENTENIEUWS



Maandag:
Di t/m Do:
Vrijdag:

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

Zaterdag:
Zondag:

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

Piushaven 22 www.burgemeesterjansen.nl

18 Parallax

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

De Top 100 van Dingen Die In Tilburg Steeds Schaarser Worden bevat zaken 
zoals Winkels (op plaats 38), Onveiligheid (drie plaatsen gestegen naar 
95) en Mensen Die Een Kruik Meenemen Naar Hun Werk (al jarenlang de 
lijstaanvoerder). Het zal u niet verbazen dat die Top 100 het afgelopen jaar 
sterk is beïnvloed door de Covid-19-ellende. Onderwerpen als Evenementen, 
Horecabezoek en Mensen Zonder Mondkapje kwamen met stip op hoge 
posities binnen, en het is maar te hopen dat die dingen in 2021 weer net zo 
snel uit de lijst zullen verdwijnen. 

Een interessante Nieuwe Binnenkomer die niet het gevolg is van het 
Vermaledijde Virus, maakte z’n entree op plaats 78: Lege Blinde Muren In 
De Publieke Ruimte. De binnenkomst van Lege Blinde Muren in de Top 100 is 
een rechtstreeks gevolg van het muurschilderingenproject dat de gemeente 
Tilburg vorig jaar begon. Wegens groot succes wordt dat project verlengd, 
waardoor Lege Blinde Muren de komende twee jaar ongetwijfeld een flink stuk 
zal klimmen op de lijst van Dingen Die In Tilburg Steeds Schaarser Worden. 

De foto hieronder toont de zijgevel van het woonhuis met nummer 206 in de 
Hoogvensestraat. Het is een van de meest recente blinde muren in de stad 
die niet langer leeg is. 

Tekst: Beewee Nederkoorn Fotografie: Toon van Kaam

Kunstenaar Paul Watty begon in het laatste kwartaal van 2020 aan dit 
kunstwerk, deze imposante muurschildering. Of, in het jargon van de urban 
culture scene: Street artist ‘Aku’ Paul begon in het
laatste kwartaal van 2020 met het zetten van deze piece, deze mural. 

Toen ik de foto zag, vroeg ik me meteen af waarom Watty de bovenkant van 
de watertoren niet recht boven de onderkant had gespuitverfd. Dus heb ik 
m’n jas aangetrokken en ben de muurschildering ter plekke gaan bekijken. 
Wat bleek? De watertoren is op twee verschillende muren geschilderd. 
De lage muur met de onderkant van de watertoren erop bevindt zich een 
kleine meter vóór de hoge muur waarop de top van de toren is gespoten. 

Als je voor de muurschildering heen en weer loopt, verschuiven de beide 
delen ten opzichte van elkaar. Dat zogeheten parallax-effect zie je ook nog 
wel eens als je door hippe websites scrollt. Om de boven- en onderkant van 
de watertoren recht boven elkaar te zien, moet je ongeveer op het stukje 
straat gaan staan waar de tegels en de klinkers aan elkaar grenzen. Sta je op 
precies het goede plekje, dan ‘klopt’ ook de afbeelding van Westpoint. 

Nadat ik een tijdje met de watertoren en Westpoint had gespeeld, liep ik in 
gedachten verzonken weer naar huis. Het parallax-effect in de mural van 
‘Aku’ Paul is waarschijnlijk, zoals de legendarische Amerikaanse tv-schilder 
Bob Ross gezegd zou hebben, een ‘happy little accident’. Maar ergens in 
Tilburg is vast wel een plek te vinden waar twee lege blinde muren kort 
achter elkaar staan, en waarop een schildering kan worden gemaakt die volop 
gebruik maakt van dat parallax-effect… Als Paul Watty datzelfde idee niet óók 
gekregen heeft toen hij de gevel aan de Hoogvensestraat beschilderde, dan 
hoop ik dat hij dit stukje leest – en daarna terstond aan het ontwerpen slaat.
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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.
Voor mijn eerste verhaal hoef ik de kou niet te trotseren. Het interview met 
Natascha doe ik vanwege de Corona-lockdown online. Natascha heeft altijd al 
een tatoeage gewild. Dat wist ze zeker. Maar het kwam er maar niet van. 
Ze had al wel besloten dat ze er een zou nemen als ze kinderen zou krijgen. 
Dat duurde toch nog even. En toen vervolgens haar partner er een nam vond 
ze dat het voor haar wel tijd werd. Inmiddels waren de kinderen 8 en 10 jaar.

Op het lijf geschreven Tekst: Janske Verhulst

Fotografie: Hans van Dongen

Ohana
 “Wij zijn allebei groot Disney fan,” vertelt Natascha: ”dus de keuze voor een 
tatoeage was makkelijk.” Dat het een Disneyfiguur is zie ik meteen. Maar 
mijn kennis laat me in de steek na Mickey Mouse en Donald Duck. “Je moet 
me even helpen Natascha, wie is dat figuurtje op je arm?” Natascha vertelt 
dat dit Stitch is. Een ruimtewezen, experiment 626, dat zich aanpast om erbij 
te horen. Hij doet zich voor als een hond om uit het asiel te worden gehaald. 
Eigenlijk doet hij van alles om erbij te horen. Hij past zich aan. “Dat is ook de 
reden dat ik voor Stitch koos. Het is herkenbaar. Ik voelde me ook vaak een 
beetje anders. Ik heb me lang aangepast zodat ik erbij zou horen. Inmiddels 
ben ik zover dat dat niet meer nodig is. Dat de juiste mensen toch van me 
houden. Stitch kwam hier uiteindelijk ook achter. De film leert je geloof te 
houden in moeilijke tijden.” 

Bij de tatoeage staat ook Ohana. “Dat is een uitspraak die Stitch heel vaak 
maakt. In het Hawaiiaans betekent dat familie. Maar niet alleen in de zin 
van broers en zussen, vader en moeder. Maar de hele kring van mensen 
om je heen die je hebt opgebouwd. Dat is familie waar je je thuis voelt en 
waar je bij hoort. Zoals ze in de film zeggen: ‘Family means nobody gets left 
behind… or forgotten’.” En dan de puzzelvraag. Als je goed kijkt zie je nog een 
‘verborgen Mickey’ in de tattoo…….

Mijn tweede interview is bij Debbie en Joep. We zitten gezellig bij de 
houtkachel als Joep kort maar krachtig over de tatoeages vertelt. 
“Hoho Joep,” zegt Debby ”je slaat de helft over. Het begon allemaal op die 
dag dat je in elkaar stortte…….” 

Nog niet een dag ziek
Dus gaan we terug naar het jaar 2015. Joep werkt als bedrijfsleider bij het 
Kruidvat en voelde zich niet goed. Hij kon zich nog net vasthouden aan 
de detectiepoortjes maar zakte in elkaar. Joep was nog nooit een dag ziek 
geweest en heeft er verder niet bij stilgestaan. Debbie was er niet gerust 
op en liet hem toch even bij de huisarts langsgaan. Ze hebben toen bloed 
geprikt, op ijzer. Maar dat was allemaal goed. Weer een paar dagen later 
ging Joep in de vroege morgen met de honden wandelen, maar na een 
paar straten kon hij niet verder. Hij voelde zich niet lekker. Hij keerde om 
en nam thuis een bad. Joep moest ook nog overgeven, maar maakte zich 
niet ongerust. Debby vond het allemaal maar zorgwekkend. Debby vertelt 
dat ze op haar 20ste haar partner is verloren. Ze woonde met hem samen 
en ze waren net bezig iets op te bouwen toen hij met een auto-ongeluk 
om het leven kwam. “Ik ben me altijd heel bewust van het geluk dat ik 
daarna Joep heb leren kennen en dat we het zo goed samen hebben. Maar 
het kan ook zo voorbij zijn. De vader van Joep is op zijn 39ste met een 
hartstilstand overleden. Ik was er niet gerust op en besloot na wat googlen de 
huisartsenpost te bellen.” Daar vroegen ze om langs te komen.

De tattoo van ‘Stitch’ op de arm van Natascha

Joep 2.0

Het oplettende oog van Debby

“We can rebuilt him”
 Joep liep heel monter de huisartsenpost binnen en leek de schijn te hebben 
van een gezond persoon. Na een paar onderzoekjes hebben ze hem toch maar 
even doorgestuurd naar het ziekenhuis. Daar bleek dat Joep die dag dat hij 
in elkaar zakte toch een hartstilstand te hebben gehad. Hij kreeg dezelfde 
dag nog een stent (parapluutje in een ader die verstopt is.) Later kwam de 
omleiding. “We can rebuilt him” zeiden de artsen tegen elkaar. Ze hebben 
een ader uit zijn been gebruikt om een nieuwe ader bij zijn hart te maken. 
“Hij krijgt een nieuwe kans. Eigenlijk krijgen we samen een tweede kans. 
Vandaar Joep 2.0 met de hartslag op mijn voet,” zegt Debbie. “ja,” zegt Joep, 
”maar alleen door de oplettendheid van Debby. Zij kijkt over mijn schouder 
mee.” Ik vraag aan Joep of hij nog veel klachten heeft en aan Debby of ze nog 
vaak ongerust is. Debbie blijft altijd opletten. Maar ze is dankbaar met wat ze 
heeft. Ze heeft het roer omgegooid. “Je leeft maar een keer. 
We genieten van elkaar. Ik ben gaan doen wat ik altijd al wilde: 
Een eigen praktijk als schoonheidsspecialist.” Joep vertelt dat de kans dat hem 
iets overkomt net zo groot is als die van ieder ander. Dat hij eigenlijk alles kan 
doen. Daar proosten we op!
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