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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 30 september. 
De deadline voor kopij en advertenties voor deze krant is op 14 september.

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? Voor deze editie ga ik in gesprek met 
ons jongste redactielid, Marieke van den Berg. Marieke is een 
van onze duizendpoten; ze schrijft en illustreert voor de 
wijkkrant. Tijdens ons gesprek kom ik er al snel achter dat 
dit lang niet alle creativiteit is die in haar borrelt.
Marieke is 18 jaar en volgt sinds dit schooljaar een ambachtsopleiding aan 
het St. Lucas in Boxtel. Ze heeft gekozen voor de richting leer. Tijdens deze 
opleiding leert ze op allerlei manieren met leer te werken, van ontwerp tot 
eindproduct. Denk bijvoorbeeld aan schoenen en tassen en….heeft ze eigenlijk 
al een idee van wat ze wil gaan maken? ‘Nee, wat ik uiteindelijk ga maken of 
doen weet ik nog niet. Als ik klaar ben met deze opleiding wil ik wel verder 
leren. Ik heb het gevoel dat ik uiteindelijk beroemd ga worden met dat wat 
ik maak’. Dat men specifiek jouw ontwerp wil hebben vraag ik, terwijl ik denk 
aan de iconische tassen van Chanel. ‘Ja, dat klopt’. Ben je perfectionistisch? 
‘Nee, dat niet maar ik ben wel een streber’ lacht Marieke. 

Tekst: Carla Segers Fotografie: Hans van Dongen

Marieke van den Berg

Eigen stijl
Je tekent en schrijft voor de wijkkrant. Ik zie een geheel eigen stijl in jouw 
tekeningen. Hoe zou je die zelf omschrijven? ‘Een leraar heeft mijn teke-
ningen ooit als uit een kinderboek omschreven en ik denk dat dat wel in de 
buurt komt. Ik teken meestal als ik blij ben.’ En hoe werkt dat met schrijven? 
‘Met schrijven is het weer heel anders. Tekst komt in me op, soms schrijf ik 
het meteen op en soms blijft het even hangen. Meestal schrijf ik een stuk in 
een keer. Af en toe pas ik later nog een woord aan maar klaar is ook goed. 
Met schilderen kan ik weer blijven finetunen, dat lijkt wel nooit af’. 

Inspiratie en Nico Dijkshoorn
Onze collega Annemarie heeft een vraag voor jou die mooi aansluit op het 
voorgaande: Wat inspireert jou voor je tekeningen en poëzie? ‘Eigenlijk van 
alles wat op mijn pad komt. Een sfeer, bijzondere dingen die me opvallen. Met 
nieuwjaar zag ik een vader met zijn zoontje hand in hand buiten staan. Terwijl 
het vuurwerk boven hen uit elkaar spatte, staarden zij samen naar de grond. 
Dat soort situaties valt me op en kan ik gebruiken in mijn werk’. 
Annemarie heeft nog een tweede vraag voor je: Wanneer komt je eerste 
bundel uit? Marieke lacht: ‘Jemig, voorlopig niet’. Wel plannen in die richting? 
‘Ik zie het me wel doen ooit. Ken je Nico Dijkshoorn? Ik ben al even bezig om 
contact met hem te leggen. Ik heb hem af en toe een tekst gestuurd. De laat-
ste keer kreeg ik een paar dagen later een reactie van hem. Hij twijfelde eerst 
of ik wel echt een 18-jarige ben!’ Ik krijg de mail van Nico te lezen waarin hij 
zijn twijfel aan de kant schuift om Marieke te vertellen dat hij erg onder de 
indruk is van haar woorden, haar eigenheid en het als proza beschouwt. Wat 
een vriendelijkheid en een enorme opsteker. Hier mag je echt trots op zijn 
Marieke!

My way
Terwijl we nog wat napraten schuift Janske (Mariekes moeder en onze collega-
schrijfster) aan en geeft een privéconcert op de trompet. Ze speelt ‘My way’ 
en ik besef hoe toepasselijk dit nummer is op het gesprek dat ik net met 
Marieke had. Voor Marieke geldt niet ‘I did it my way’ maar ‘I’m doing it my 
way’. Wat het ook wordt; een bundel, leerbewerking, schilderen, tekenen of… 
de wereld ligt aan je voeten.

De laatste vraag in deze rubriek is zoals altijd: Wie van onze collega’s wil je 
de volgende keer in deze rubriek zien en welke vraag ga je stellen? 
‘Fred heeft een Airbnb aan huis, ik ben benieuwd waar hij zelf op let als hij 
ergens gaat overnachten?’.
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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.

Wandeling naar De Leij
Twee eeuwen geleden kon een Tilburger via een pad naar Hilvarenbeek 
lopen. Het was een zandpad dat begon op de huidige splitsing van de St. 
Josephstraat en Prinsenhoeven. Op weg naar Hilvarenbeek wandelde je door 
een rustieke boerenomgeving. Weinig bebouwing, geen Ringbaan, A58 en 
geen kanaal. Vanuit Tilburg wandel je binnen tien minuten naar de lieflijk 
kabbelende beek De Leij. Onderweg passeer je een aantal boerenbedrijven. 
In die tijd zou je dat ‘hoeven’ noemen. Eigenlijk heel logisch om dat pad dan 
Hoevenseweg te noemen. 

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

Schapen van adel
Willem II kocht als prins in diezelfde tijd een aantal van de mooie hoeven aan 
de Hoevenseweg. Ineens zijn het niet meer gewoon hoeven waarover men 
spreekt in Tilburg. Nee, nu zijn het plots Prinsenhoeven. Onze koning liet het 
daar niet bij. Hij wilde graag Tilburg en de Tilburgers helpen en bouwde een 
schaapskooi op de plek waar nu het Trappistenklooster staat. In die schaaps-
kooi hield zijne majesteit prachtige schapenrassen om mooie wol te kunnen 
laten bewerken in Tilburg. De koning verhardde de weg tot aan de schaaps-
kooi en vanaf dat moment noem je de weg natuurlijk Koningshoeven.

Openbaar vervoer
Over die weg heeft zelfs een tijdje een trammetje gereden. Deze tram ver-
bond de heuvel met het tuinhuis van de koning. Heel lang heeft dat niet 
geduurd, want de tram ontspoorde geregeld. Hoewel men daarvan de schuld 
in de schoenen van de conducteur schoof, heeft de tram het veld moeten 
ruimen.

Ik ben er blij om dat alle drie de eerdere namen nog een deel van de straat 
sieren. Te beginnen met Prinsenhoeven bij de St. Josephstraat. 
Steek je de draaibrug over, dan loop je door de Hoevenseweg. 
Wanneer je op een doorwaadbaar moment de kruising van de Ringbanen Oost 
en Zuid oversteekt wandel je verder richting de schaapskooi over Konings-
hoeven. Het allerlaatste stukje wandeling, voordat je je heerlijke biertje kunt 
drinken in de tuin van het klooster, gaat over Torentjeshoeve. Tsja...

Tekst: Luc Houet Beeld: Toon van Gisbergen

In gesprek met Giel van RAK

9 Oktober 2017 werd de Piushaven een heerlijke locatie rijker. 
In het bijzondere gebouw van glas en metaal op de midden-
pier, vestigde zich restaurant RAK. 
Bij mooi weer zit je met je hapje en drankje zowel gelukzalig in de zon op het 
terras ernaast, als heerlijk onder het afdak waar altijd een frisse wind waait. 
Vandaag ga ik een praatje maken met Giel van Schaaijk (39), horecaman in 
hart en nieren, kok en eigenaar van de plek waar we ook al, helaas, een flinke 
tijd niet meer konden vertoeven.

“Fijn dat je tijd hebt gemaakt voor dit gesprek,” zeg ik. Giel lacht met enige 
ironie en antwoordt: “Ach, ik heb nu toch tijd genoeg.”

Open of dicht
Mijn eerste vraag is hoe Giel het afgelopen jaar heeft ervaren. Hij antwoordt: 
“Bij de eerste lockdown hadden we alle begrip voor de situatie. We hoopten 
toen we moesten sluiten dat het tijdelijk zou zijn. De tweede lockdown, 
half december, zagen we totaal niet aankomen. We willen nu gauw de deur 
weer openen, zonder restricties. Zo niet, dan wil ik weten waar ik aan toe 
ben. Open of dicht.” Giel is blij met het feit dat RAK twee vette jaren gedraaid 
heeft, want veel van de personeelskosten en vasten lasten moesten uit eigen 
zak worden betaald. “Dankzij deze buffer heb ik al mijn werknemers hier 
kunnen aanhouden.”

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

Giel van Schaaijk

Wij doen niet aan “take-away”
Bij veel restaurants kun je de laatste maanden maaltijden afhalen, maar 
niet bij RAK. Giel voelt er niets voor om gerechten in kartonnen doosjes te 
stoppen. “Er zijn mensen die dat belachelijk vinden, ons zelfs arrogant vinden, 
maar wij kiezen er uit principe voor dit niet te doen. RAK staat voor meer dan 
lekker eten alleen: het uitzicht, het mooie interieur en terras, de fijne 
bediening. Je betaalt bij ons voor de hele beleving.”

Het uitzichtplatform
Even was er sprake van dat RAK op het “uitzichtplatform” op het dak ook nog 
een mooi eet- en drinkgebeuren zou gaan creëren, maar dit blijkt minder 
eenvoudig dan gedacht. Giel: “Naast de extra keuken en bar, zouden we ook 
meer sanitair moeten aanleggen. Dat is vrij ingewikkeld en daarbij kost het 
veel geld dat er nu niet is.” 

T-Huis
Naast RAK bestiert Giel ook de horeca van het T-Huis in het Spoorpark. 
“Daar zijn we langer dicht dan open geweest.” Omdat er nog geen winst was 
gemaakt, liepen de kosten meteen hoog op. “In tegenstelling tot bij RAK, 
hebben we daar helaas wat mensen moeten ontslaan.” 
Maar Giel is optimistisch, omdat hij ervan overtuigd is dat horeca een bijna 
primaire levensbehoefte is voor velen. “Mensen raken het steeds meer beu en 
willen elkaar in gezelligheid, buitenshuis ontmoeten. Het wordt onhoudbaar.” 
Giel onderstreept zijn mening met de woorden: “Ik ga nóg een restaurant 
openen. In het centrum van Tilburg. Het wordt weer fantastisch!”



Lief varken Tekst & illustratie: Eelke Guldenaar

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

Ralph, Siemen en Teun zijn hier hun laatste schooldag aan het vieren. 
Ze zitten op het Odulphuslyceum. Allemaal Havo 5. “En, denken jullie dat 
jullie gaan slagen?” “Ja hoor” zeggen ze als ze me twijfelend aankijken.

Colinda is met haar hondje aan het wandelen. “Is dat een chihuahua?” 
vraag ik haar. “Nee” zegt ze, “het is een Keeshond, een Pomeriaantje, en ze 
heet Zusje. Ze gaat om de twee en een halve maand naar de kapper. Maar 
dan wordt ze geplukt, niet geknipt.” Colinda heeft drie jaar geleden een huis 
gekocht in de Tournooistraat. Ze heeft het helemaal zelf opgeknapt met 
haar man die zelf in de bouw zit. 

Lawrence heeft mooie strepen op zijn wangen. ”Is dat voor Koningsdag?” 
vraag ik hem. “Nee” zegt Lawrence zacht. “Koningsdag is eigenlijk pas 
woensdag maar wij hebben het vandaag al op school gevierd. Met spelle-
tjes.” En nu nog in de zon een ijsje eten met Papa! Wat een heerlijke dag. 
Dag Lawrence met je coole zonnebril!

Hoe zit dat hier? Dit zijn Jeske en Danique. Ze waren huisgenoten en zijn 
nog steeds vriendinnen. “We drinken graag een borrel samen op de 
vrijdagmiddag. Zoals nu.” Maar hij dan? ”Dat is Koen, Koen met een K” 
zeggen ze in koor. Koen is de vriend van Jeske en kwam vandaag mee. 
Ze wonen hier in de wijk en vinden het heerlijk om even buiten te zitten. 
Hier of in het Leypark.

Het kan eigenlijk niet anders. Een van de eerste mooie lentedagen en 
hopelijk de nadagen van het lockdown-leven. Een rondje Piushaven met 
Hans leverde ons de volgende gezellige ontmoetingen op.

Och varkentje snik, wat een verdriet.
Vertel het me maar: lukt er iets niet?

Je bent niet geliefd? Wordt met walging onthaald? 
Ik snap mijn lief varken dat je daar zo van baalt.

Ze vinden je lelijk en ze vinden je vies?
Laat me je helpen met een degelijk advies.

Je zou je lijf nèt wat meer pit kunnen geven. Jezelf met meer smaak en met warmte omgeven.

Elk stukje van jou dat heeft wel iets fijns. Dus open je ogen en denk niet te klein.

Het heet transformatie, zo hoorde ik pas. Brengt einde aan lijden, laat los wie je was.

En stukje voor stukje wordt jij wie je bent. En aan elke tafel een welkome vent.

Dus treurig klein varken, lijkt het je wat?
Droog dan gauw je tranen en neem vlug een bad.

Dag lekker varken, ben je al klaar?
Ik heb een verrassing, volg me maar.

Het staat in de schuur, draai je eens om.
Ik doe je nog even een blinddoekje om......



Verwezenlijk ook jouw droom!

Lara heeft dankzij haar cursus Frans Bij Bogaers Taleninstituut 
een toffe baan in Frankrijk kunnen krijgen!

‘Dankzij Bogaers Taleninstituut heb ik nu de baan van mijn 
dromen kunnen krijgen in Frankrijk. Ik heb de taal van binnen en 

van buiten geleerd, en het jaarlijkse taalweekend in Frankrijk 
heeft daar erg bij geholpen!’

Lara is één van de velen die heeft geprofiteerd van de kennis die 
ze op hebben gedaan bij Bogaers Taleninstituut. Hierdoor heeft 

zij haar droom kunnen verwezenlijken.

Neem contact op met Jolanda van der Meijden op:
jolanda.meijden@bogaerstalen.nl of via telefoonnummer 
013 - 5362101 en maak die eerste stap naar jouw geluk!

Groenstraat 139-155 5021 LL Tilburg 013-5362101 info@bogaerstalen.nl

Bogaers Taleninstituut B.V.
De to-taal-oplossing!

BLENDED LEARNING
Combipakket met docentenuren en E-learning

5x
10x

15x
30x

Individueel p.u. Online p.u. Pakketprijs

€495
€990

Individuele lessen, persoonlijke contacturen met uw docent; 
programma wordt ondersteund met computer. Aantal uren: 
minimaal 5 uur individueel en 15 uur via E-learning. Pakketprijs 

geldt voor:

Nederlands
Engels
Duits
Frans
Spaans

Alle andere talen: 
+20%

Ontvang op vertoon van 
deze advertentie een
gratis taalniveautest 

t.w.v. €50 !

Kom langs voor een gratis en vrijblijvende intake!

Sinds
 198

6

Al 35 jaar jouw taalspecialist!

Willem van Stiphout

Niet achter de geraniums

Op zoek naar actieve senioren, beland ik dit keer bij Willem 
van Stiphout (78). Zijn vrouw Margriet en hij ontvangen me 
in hun appartement aan de Havendijk. 
“Ik ben geboren in de Barkstraat en woon hier al mijn hele leven in de buurt,” 
vertelt Willem. “Ken je me niet?” Margriet schenkt me een wijntje in en 
Willem is ervan overtuigd dat we elkaar ooit al in de horeca zijn tegen-
gekomen. Dat zou me niet verbazen. “Maar De Stip ken je toch zeker wel?”

In 1994 richtten Willem en zijn broer Frits op Koningshoeven “De Stip” op, 
aanvankelijk een verlengstuk van het plantenbedrijf van hun vader, maar 
uitgegroeid tot een mega-groothandel in decoratiemateriaal. 

Handelaar in kopieën
“Ik ben een geboren handelaar,” vertelt Willem “en ik bedacht steeds nieuwe 
dingen om geld mee te verdienen.” Zo nam hij ooit uit Frankrijk een bistro-
setje mee (een fragiel tafeltje met twee stoeltjes), stuurde het naar China om 
het te laten namaken en verkocht deze met duizenden. Broer Frits ging een 
andere koers varen, maar Willem had de smaak te pakken. Allerlei voor-
werpen verscheepte hij naar China om daarna een veelvoud aan kopieën te 
verhandelen aan bedrijven in Nederland en omstreken. Het bleek een gat in 
de markt en de zaak floreerde.

Wonderbaarlijke genezingen
Tot twee keer aan toe hebben raadselachtige aandoeningen Willem tot stil-
stand gedwongen. Twaalf jaar geleden werd hij doodziek van een onbekende 
bacterie. “Echt levende beestjes; ze zaten zelfs in zijn hoofd,” vertelt Margriet. 
Na een intensieve behandeling en 35 hersenscans, genas Willem. Tot ieders 
verbazing. “En vier jaar geleden kon ik ineens niet meer lopen,” gaat Willem 
verder. “Ik heb bijna een halfjaar op bed gelegen. Artsen stonden voor een 
raadsel.” Uiteindelijk belandde hij bij een homeopaat in Oostelbeers die hem 
een flesje medicijn mee naar huis gaf. “Ik heb misschien vijf druppels 
ingenomen en toen liep ik weer. Het was een wonder!”

Tekst: Anne-Marie van der Gouw Fotografie: Freddie de Roeck

Kilometervreter
Inmiddels loopt Willem weer zo’n honderd kilometer per week, want hij wil 
graag in goede conditie blijven. Naar Oisterwijk, rondjes Tilburg en twee keer 
per week naar Poppel, waar De Stip nu verdergaat onder leiding van zijn zoon 
Pedro. “Heb je zin om een keer mee te gaan?” vraagt Willem.
Nou, dat wil ik wel, maar niet lopend!

De Stip
De dinsdag erop pik ik Willem op. Ik verwacht in België een soort schuur aan 
te treffen met prullaria, maar beland in een extatische trance wanneer ik de 
volgepakte loodsen betreed. Giet- en smeedijzer, betonnen beelden, glas, 
keramiek, houtwerk, emaille borden, potten en pannen, exotisch meubilair en 
nog veel meer in een duizelingwekkende hoeveelheid op 7000 m2. 
En terwijl ik van alles fotografeer, stopt Willem de achterbak van mijn auto 
vol snuisterijen. “Voor jou, want jij bent leuk.”

De Stip is niet toegankelijk voor particulieren, maar hier kun je een beetje 
zien wat ik bedoel: www.stipinternational.com



Sinds augustus vorig jaar is Kees van Kempen wijkregisseur 
van de wijken Hoogvenne, Fatima, Piushaven, Jeruzalem, 
Broekhoven, Leijpark en Koningshoeven en Brecht van der 
Korput is nu drie maanden de omgevingsmanager van 
Broekhoven, Fatima, Jeruzalem en het Leijpark. We spreken 
elkaar eind april bij Porto aan de Piushaven. 
Tja, de vraag is dan: wat doen een wijkregisseur en een omgevingsmanager?
Kees: “Ik ben als wijkregisseur het aanspreekpunt voor de mensen in de wijk 
en de schakel tussen bewoners en de gemeente. Dus met de input die ik van 
bewoners krijg, ga ik naar de gemeente.”
Brecht: “De omgevingsmanager is meer toekomstgericht. De grote lijnen, 
zeg maar. Welke kant gaat het op met de wijk en wat betekent dat voor de 
leefbaarheid? Met bewoners en partijen uit de wijk maak ik de wijkagenda, 
waarin staat beschreven wat we met elkaar de komende jaren belangrijk 
vinden in de wijk en hoe we dat kunnen gaan doen. Dan gaat het vaak over 
groen, over bouwen, over leefbaarheid. Ik onderhoud de contacten met 
bewonersorganisaties en bedrijven in de wijken.” 

Moderne industriestad
Halverwege de twintigste eeuw kwam een eind aan de bloeiende textielindus-
trie in Tilburg. De gemiddelde Tilburger was inmiddels door de wol geverfd en 
kon er geen garen meer bij spinnen. Daar hield desondanks de ontwikkeling 
van Tilburg als stad niet op. In de negentiger jaren van diezelfde twintigste 
eeuw timmerde de gemeente Tilburg stevig aan de weg met als bestemming: 
moderne industriestad. De route daarnaartoe leidde via vele omwegen. 
En de eindhalte werd officieel gehaald toen in het jaar 2053 de kleinzoon van 
Elon Musk de eerste UaA (Up and Away) van de lopende band liet rollen in 
onze schôônste stad van ‘t laand. 

Verschonend
Echt heel erg schoon konden we onze stad niet noemen in dat tijdperk. 
Natuurlijk was het prachtig dat hele nieuwe vormen van transport hier werden 
gefabriceerd. De keerzijde was echter wel dat we ook de meest vervuilende 
plek ter wereld werden. Niks nie, schôônste stad van ‘t laand. De anus van de 
wereld, zo noemde men ons stadje. Daar konden we het niet bij laten zitten. 
Trots als we zijn op onze stad sloegen we een nieuwe weg in. Die weg ging 
van vervuilend, via klimaatneutraal, naar verschonend. Echt iedereen deed 
mee. De term “samen” kreeg eindelijk een beeld. Ruim 300.000 Tilburgers 
streden voor hetzelfde doel. Onder aanvoering van leuzen als ‘vegen in plaats 
van uitsmeren’ en ‘niet alleen de strepen, ook de borstel’, werd het ene pro-
ject voor een beter klimaat gevolgd door het andere vergroenende initiatief. 

Voetafdruk
De Tilburger kreeg de smaak goed te pakken. Wat nou anus van de wereld? 
Lekker kontje zul je bedoelen. De hele stad boende en vergroende. Ruim 
vijftig jaar lang loopt deze rage nu al. En wat een hoop is er bereikt inmiddels. 
De halte ‘klimaatneutraal’ zijn we reeds 12 jaar geleden gepasseerd. In 2098 
had Tilburg als stad, inclusief al zijn inwoners, geen ecologische voetafdruk 
meer. Als het gaat over natuur en klimaat, dan heeft Tilburg geen slechte 
invloed meer. We kunnen het nog wat sterker stellen: Tilburg zorgt voor een 
beter klimaat, wereldwijd. En, dat doen we naast die moderne industrie, 
uiteraard. De enige kanttekening die je hierbij kunt plaatsen is dat het voor 
wat betreft de industrie niet best is gesteld momenteel. Industrieel heeft 
Tilburg ook al een tijdje geen enkele voetafdruk meer. Dat wordt ruimschoots 
gecompenseerd door onze buursteden, die overigens ook de ecologische
Tilburgse opbrengst graag compenseren.

Tekst: José de Jonge Fotografie: Toon van Kaam

Samenwerken
Kees en Brecht werken intensief samen, met elkaar en met de wijk. 
Zo werken ze in Jeruzalem met bewoners en partners uit de wijk (Tiwos en 
ContourdeTwern) de wat abstractere thema’s uit de wijkagenda uit in concrete 
activiteiten. Kees: “Vorig jaar hebben we een planning gemaakt met activi-
teiten die we in 2021 willen organiseren.” De eerste staat inmiddels op de 
planning: een schoonmaakweek. Kees: “Ik coördineer de actie en zorg bij-
voorbeeld dat er een bewonersbrief komt en regel een container van het BAT. 
Andere partners zetten ook hun communicatiemiddelen in om bewoners op de 
hoogte te brengen en Bewonersbelang Jeruzalem zorgt voor vrijwilligers in de 
week zelf.” Brecht vult aan: “Acties zoals deze raken ook andere thema’s van 
de wijkagenda, zoals armoede. Door het plaatsen van een container, kunnen 
bewoners zonder auto ook hun grofvuil wegbrengen.”

Sociale cohesie
Brecht is als omgevingsmanager betrokken bij verschillende projecten, zoals 
Fabriekskwartier, het gebied tussen de AaBe-fabriek en de Piushaven waar 
voor 2025 350 woningen gepland staan. “Dan kijk je bijvoorbeeld naar welke 
doelgroep die ontwikkeling aantrekt en wat dat doet met de samenstelling 
van de wijk”. Sociale cohesie bevorderen is in meerdere wijken een onderwerp 
op de wijkagenda. “In Jeruzalem is de structuur van de wijk veranderd door 
nieuwbouw en nieuwe wijkbewoners. Hoe maak je daar één geheel van en 
zorg je ervoor dat mensen elkaar ontmoeten? Acties zoals de schoonmaak-
actie van Kees dragen daar ook aan bij.”

Adoptietuintjes
“Wat ons werk zo leuk maakt, is dat we merken dat bewoners veel initiatieven 
hebben om de leefbaarheid in hun buurt te verhogen”, vertelt Kees. 
“Dat wordt erg gewaardeerd en daar willen we graag in meedenken. 
Zo zijn er twee stroken groen geadopteerd door bewoners in de Scherpen-
heuvelstraat. De gemeente heeft voor de beplanting gezorgd en de bewoners 
gaan dat onderhouden.”

Fixi
Tot slot nog even over de bereikbaarheid van Kees en Brecht. Via het tele-
foonnummer 14013 (gemeente) en via de mail: kees.van.kempen@tilburg.nl 
en brecht.van.der.korput@tilburg.nl 
En als je iets wilt melden aan de gemeente waar je niet meteen een bezoek 
van een ambtenaar bij nodig hebt, dus bijvoorbeeld een omgevallen boom of 
straatstenen die los liggen, kun je dat doen via de fixi app. Die is sinds eind 
december in de plaats gekomen van de Buitenbeter app.

6 De wijkregisseur en omgevings
manager stellen zich voor

Brecht van der Korput en Kees van Kempen
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Toekomstschets Tekst & fotografie: Luc Houet
Illustratie: Toon van Gisbergen

Onzichtbaar
Maar wat een plaatje is onze stad geworden mensen. Zie de foto uit het 
archief. De troosteloosheid druipt ervan af. Niets is groen, alles vertelt het 
vervuilende verhaal van een moderne industriestad. En zie daarna de foto van 
de huidige situatie. Een pracht en praal van flora en fauna waar een tropisch 
regenwoud naar hunkert. Ik hoorde gisteren nog iemand zeggen dat Tilburg 
door al dat groen helemaal niet te zien is vanuit de ruimte. Met recht mogen 
we ons nu de schôônste stad van ‘t laand noemen.



Rachel Koster

Etalagesale aan de Koopvaardijstraat

Het verhaal achter de foto

Je bent fotograaf bij de wijkkrant en wandelt met hond en 
camera door de wijk. Je oog valt op iets wat je nieuwsgierig-
heid opwekt. Wat doe je dan? Juist, je maakt er een foto van 
en gaat op zoek naar het verhaal achter de foto. 
En dat verhaal is van Rachel Koster. Die we spreken als ze inmiddels niet meer 
woont op de plek waar de foto is gemaakt. En dát, dat ze van die plek weg 
moest, was ook de reden van de ‘garagesale’, zoals ze de verkoop van haar 
‘zooi’ vanuit de woning aan de Koopvaardijstraat nummer 13 noemde. 

De Mersjant
Rachel, die een bewogen leven achter de rug heeft, huurde de zolderverdie-
ping en kamer beneden sinds december 2019. “Ik wist dat het tijdelijk was 
omdat het pand onderdeel zou worden van ‘De Mersjant’, het appartementen-
complex dat daar wordt gebouwd. 16 Maart moest ik eruit.” De sloop is inmid-
dels in volle gang en Rachel woont, weer tijdelijk, ergens anders.

Tekst: José de Jonge Fotografie: Hans van Dongen

Omdat ze veel spullen had en wist dat ze na de Koopvaardijstraat kleiner 
zou gaan wonen, besloot ze wat te gaan verkopen. Ze stalde haar spullen uit 
achter het raam aan de voorkant. Een etalagesale dus. “Ja, ik heb best aardig 
verkocht. Mensen die langsliepen belden spontaan aan als ze iets zagen dat ze 
wilden hebben. En ik had ook een facebookpagina.”

Tijdelijk
Als we Rachel spreken woont ze tijdelijk in een appartement in Loven. 
En daarna gaat ze, ook weer tijdelijk, naar een camping in Middelbeers. 
“Ik sta ingeschreven bij Woonzorg en hoop natuurlijk dat er snel een woning 
voor me komt waar ik niet meer op de schopstoel zit.” Het huis in de Koop-
vaardijstraat wordt niet gesloopt maar verbouwd tot stadsvilla. “Ik heb er met 
veel plezier gewoond. Ja, ik zou er graag naar teruggaan, maar daar kan ik 
helaas alleen maar van dromen.” 

Op het rolluik staat nog steeds het woord ‘garagesale’ te lezen, als stille 
herinnering aan de laatste bewoner.

Bij GRIB-it & Pieternel Massage helpen we mensen met 
liefdevolle aandacht tot zichzelf te komen. Zo kan je 
bijvoorbeeld heerlijk ontspannen tijdens een massage of 
een Small Group Yogales. Heb je meer behoefte aan een 
gesprekspartner om alles op een rijtje te zetten? Dan is een 
coachingsgesprek iets voor jou!

Ook kun je bij ons terecht om eens wat nieuws te leren, zoals 
bijvoorbeeld de basistechnieken in massage tijdens een 
workshop of cursus met jouw partner, een vriend of vriendin. 
 
Heb je interesse? Neem dan contact op door te mailen naar 
gribit.pieternelmassage@gmail.com. Je kunt ook online een 
massageafspraak inplannen via: www.treatwell.nl/salon/grib-
it-pieternel-massage.

Kempenaarplaats 6-8 / www.grib-it.com / www.pieternelmassage.nl

Vergeet niet te
ontspannen...



Et Elisabeth Tekst: Jos de Bèèr
Beeld: Toon van Gisbergen

Tilburg waar int begien van de 19de euw en rap groejende tèkstielstad. 
Zôodoende ontstond de behoefte òn en ècht ziekenhèùs.
In 1827 waart zôovèr. Òn de Vèldhoove, teegeswooreg et Wilhèlmienapark, 
wier in en boerekiet et Burger-Zieken-Gaasthèùs in gebrèùk genoome. Mar et 
gedoetje wier al gaaw te klèèn èn in 1838 wier op de Lòcht, teegeswooreg de 
Gaasthuisring, en nuuwen baaw betrokke: Et Sint Elisabeth Gaasthèùs, zôo 
genoemd nòr Sint Elisabeth van Thüringen. Elisabeth van Thüringen is in 1207 
in Hongarije geboore. Heur kòrte lèève stond gehêel int têeke van de verzör-
ging van zieken. Ze stierf in 1231 èn is mar 24 jaor oud gewòrre.

De ziekezörg int Sint Elisabeth Gaasthèùs kwaam vanaaf de oopening in 
haande van “de Zusters van Liefde”.  Somwèèle waarender en paor piskèèkers 
die wè simpele ooperaasies verrichtten èn in 1908 kwaam den irste èchte sjie-
rurg in dienst vant Gaasthèùs. De ziekezörg in Tilburg waar toendertèèd vant 
nievoo “liefdewèèrek aaw pepier”. Mar ok et Sint Elisabeth Gaasthèùs voldeej 
nao verlôop van tèèd niemir òn de gestèlde èèse van de tèèd. Rond 1915 
ontstond et plan vurt baawe van en nuuw ziekenhèùs in de wèèk Armhoefse 
Akkers, mar dè leeverde en neegatief advies op van de gezondheidskommis-
sie: Vlakbè de spoorwèg, vlakbè de febrieke, vlakbè de Piushaove èn vlakbè 
de Ringbaone. Te lange liste wier tòch vur de Armhoefse Akkers gekooze 
omdèsse niks beeters konde vèène. Toen kwaampe ze der aachter dètter 
fèètelek ginne rôoje sènt te vertèère waar. Ötèndelek zèn ze, nao enen hôop 
geklôot, in 1927 begonne meej den baaw vant Sint Elisabeth Ziekenhèùs.

In 1929 wier et Elisabeth fistelek geoopend. Dè inspiereerde de Tilburgse/
Golse têekenèèr èn dichter Cees Robben tòt et têekene van êen van zen 
schitterende Prènte van de Week.
Wè zien we op die têekening? We zien tweej Tilburgers, die vur den hoofd-
intreej vant Elisabeth in de Jan van Beverwijckstraot stòn te aawbètte.
Den êene zeej teegen den aandere:“Zörg dègger nie in komt te ligge, want ge 
wòrt mar êene keer in de week gewaase. Zonder verdôoving”.

Èn dan ist 30 april 1951.
Op de veugeltjesmèrt in Aantwèrpe beslèùt en kneuterke omder van tus-
senèùt te pèère. Et bisje fladdert rèèchtendeur nòr Tilburg èn brèngt daor 
ongewild en pòkkeneepiedemie teweeg. Hêel Tilburg gao in hillegaanse lòk-
daawn. Et Elisabeth wòrt ingericht voor de opvang van pòkkelijers. Iederêen 
die in ònraoking is gewist meej aandere pòkkelijers gao in karantèène int 
retrèètehèùs Et Cenaakel òn de Kèmpenbaon. 
• Iederêen moet en klèpkapke op.
• Alles moet op aanderhalve meeter afstaand.
• Haande waasen is verplicht.
• Hoeste, proeste èn niezen doede mar in oewen èègeste jasmaaw òf 

broekspèèp.
• Bedrèève, doeninge, hooreka, tèrrassen èn schoole zèn gesloote.
• Et krèùkezèèke ligt hillegaans op zen kont.
• Gin spòrt mir. Willem II moetet voetballe omt laandskampioenschap teege 

PSV (!!) ötstèlle.
• Gin sirkus èn ok gin kèrmes.
• 100.000 Tilburgers wòrre binne tien daoge gevaksieneerd.
Op 30 Mei 1951 is Tilburg pòkkevrij.
Der zèn dan tweej ooverleedene te betrêûre. Hullie zèn begraoven in lôoje 
kieste opt kèrkhòf òn de Gielzerbaon.

Meej hil dè pòkkegedoe wieret zo klaor as en klontje: Et Elisabeth is ver-
aawerd. Dèrrom verhèùsdenet hêele zôojke in 1982 nòr en nuuwen baaw òn 
de Hilvaarenbiksewèg.
Impetèds waar in 1966 in Tilburg  et Maria Ziekenhèùs geoopend. 
Hullie zèn in 1997 saomegegaon meej et Sint Nicolaas Ziekenhèùs in Wòllek.
Dè betêekende ene nuuwe naom vur Maria: Et Twee Steden Ziekenhèùs.
In 2016 gonge allebaaj de Tilburgse ziekenhèùze saome. Dè leeverde wir ene 
nuuwe naom op: Et Elisabeth-TweeSteden-Ziekenhèùs. Et ETZ dus.
Op den dag van vendaog zènder plannen om den baaw òn de 
Hilvaarenbiksewèg stêen vur stêen en paor honderd meeter op te schèùve 
nòr de Kèmpenbaon.

Vandaag gaat uw verslaggever wandelen met  filosoof Bart Doreleijers (37)                                          
We lopen vanuit de Piushaven een rondje door Moerenburg. 

Vanuit een woongroep naar Huzarenstraat
Sinds september 2020 woont Bart samen met zijn vriendin (Marijke) en zoon 
(Luc) in de Huzarenstraat. Hij leerde zijn vriendin kennen in een woongroep 
en zij hadden het geluk om daarna dit huis te kunnen huren in onze wijk. 
Het bevalt Bart erg goed en hij gaat ook graag wandelen. “Tijdens het 
wandelen loop ik ook regelmatig met mijn zoontje die parttime bij ons woont. 
In Moerenburg bekijken we de vogels maar ook vertel ik welke bomen er 
allemaal staan. Ik weet vaak niet wat het is maar probeer het wel met hem 
uit te zoeken. Een gezellige vader-zoon wandeling.” 

Aan de wandel met Fred7
Tekst: Fred Verhagen Fotografie: Hans van Dongen

Fred (links) en Bart Doreleijers (rechts)

Van ICT naar het sociaal domein
“Momenteel heb ik geen baan. In goed overleg heb ik mijn vorige baan bij een 
softwarebedrijf stopgezet. Ik zou me graag meer zinvol willen inzetten voor 
mensen. Ik heb tijdens mijn studie voor een verhuisbedrijf gewerkt en daarna 
bij een softwarebedrijf als niet ICT’er. Maar mijn geluk verwacht ik vooral te 
vinden in organisaties waarbij het om de mensen gaat. Het uitdenken van 
zorgprocessen in zorginstellingen vind ik boeiend. Maar ook het direct werken 
met mensen die sociaalpsychologische hulp nodig hebben, bij de gemeente, 
de politie en het breder spectrum in het sociaal domein hebben mijn 
interesse”. 

Besmet door Corona, daarna tijd voor nieuwe doelen
Bart vertelt dat hij met zijn vriendin tweemaal corona heeft gehad en ook nog 
eens drie keer in quarantaine is geweest. Hij is er een paar dagen flink ziek 
van geweest. “Daarnaast ben ik vooral ook bezig geweest met berusting in 
wat er allemaal wel kan. Daarbij heb ik drie doelstellingen voor het komende 
jaar. Momenteel werk ik aan een boek waarbij de vier jaargetijden centraal 
staan. Dat wil ik uiteindelijk gaan uitgeven. Ik ben bezig met muziek. Ik speel 
gitaar en vind het leuk hier meer mee te doen. Niet direct om er mijn werk 
van te maken maar vooral om plezier in muziek te kunnen delen met anderen. 
Ik ben opgegroeid met veel metal, maar mijn voorkeur is nu vooral anders, 
rock, jazz, wereld muziek, experimenteel. En tenslotte hoop ik weer een baan 
te vinden.”

Culturele activiteiten
Op mijn vraag wat Bart nog mist in onze wijk zegt hij: “ik zou graag meer 
kleinschalige muziek- of theaterevenementen willen zien aan de Piushaven. 
Dat vind ik passend bij de omgeving. In het verleden waren er al concerten 
als ‘Sous le Pont’ en cafétheater. ”

Ter overdenking 
“Ik ben altijd wel op zoek naar het grote perspectief. Probeer te focussen op 
wat echt belangrijk is. Nooit te veel verwachten maar neem de dag zoals die 
is. Berusting in wat er is. Zorg dat je altijd nog iets wilt, zodat je wat van je 
leven kan maken. Probeer niet teveel te plannen want het loopt altijd weer 
anders dan je gedacht had. Als mensen ‘worstelen’, zoek dan vooral ook naar 
de oorzaak. Krijg helder wat je motivatie is, waar je werkelijk iets mee wil 
gaan doen. En vanzelfsprekend kan dit altijd ook via een wandeling, alleen of 
met vrienden.” Ik bedank Bart voor deze wijze woorden en mijmer hierover 
nog na wanneer ik naar huis loop.  

Benieuwd naar mijn volgende wandeling. Wil je ook een keer meelopen? 
Stuur dan een berichtje naar de wijkkrant om je aan te melden. 



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 juni naar 
wijkkrant@koningshaven.eu, of met de post 
naar Wijkkrant Koningshaven, p/a Cenakel 36, 
5022 KL Tilburg. Onder de inzenders van de 

goede oplossing verloten we een cadeaubon 
van Burgemeester Jansen t.w.v. € 25,–. De 
winnaar van de vorige puzzel is Kees 
Mathijssen. Gefeliciteerd, Kees!

VERTICAAL 

  1. Plek in Tilburg waar in 1992 een Mariabeeld 
door burg. Brokx opnieuw onthuld werd 

  2. Onbereikbaar ideaal droombeeld 
  3. Betekent de U in EU 
  4. _blox of _lodex 
  5. Zal door negatieve rente weer vaker gebruikt 

worden als bewaarplaats voor spaargeld 
  6. Lichaamsscan met behulp van 

contrastvloeistof 
  7. Digitaal Beslagregister (afk.) 
  8. De _ van mijn vader (boek van Geert Mak) 
  9. _ Against The Machine (Amerikaanse 

rockband) 
10. Boek van Stephen King rond een griezelige 

clown (ook verfilmd met dezelfde titel) 
11. Kort nummer 
12. Grote, zwart en rood gevlekte hagedis 
13. Bouwwerk dat je veel in Zuid-Limburg ziet 
15. Iemand met angst en haat voor wat vreemd is 
20. _gel of _vel 
22. _ Paul (gitaar) of _ Poppys (Franse pop) 
23. ’_ ’_, Britse comedyserie over Frans verzet 
29. Spaanse knoflooksaus 
34. Oogaandoening 
39. Liegen voor de rechtbank 
41. Lofdicht  
42. Nederlandse subcultuur (‘hakkuh!’) 
43. Australische loopvogel 
44. _ Knarren (Van Kooten en De Bie) 
45. VN-vredesmacht in Libanon 
49. De _ van de Feniks (Harry Potter) 
50. Pek (breekbaar) 
51. Ergens goede _ mee maken 
52. _scoop of _tubbies 
54. Bovenste rand van een puntdak 
55. Woord dat je sinds kort ook wel door ‘als’ 

mag vervangen, tenzij je de judograad bedoelt 
56. Het Baksche _ of JACE van de _ 
57. Reformatorisch Dagblad (afk.) 
59. _ Krook, schaatscoach die vorig jaar overleed 
62. Asje_nou! 

HORIZONTAAL 

  1. Maakte kunstenaar Paul Watty op een 
zijgevel aan de Hoogvensestraat 

13. Naam waaronder tien jaar lang een column 
van Arnon Grunberg op de voorpagina van de 
Volkskrant verscheen 

14. Oma van Amalia, Alexia en Ariane  
16. “Le _ est mort, vive le _ !“ 
17. Daar loopt de Paleisring onderdoor 
18. Frans lidwoord 
19. Manier om een tapijt te maken 
21. Affijn (niet uit) 
24. Voorziening die regenwater slim afvoert 
25. Harige rode bewoner van Sesamstraat 
26. Naam van diverse waterlopen in Nederland 
27. Wie boos uitvalt, schiet hieruit 
28. Muziekstijl (snel) 
30. Yoko _ , weduwe van John Lennon 
31. Kreek (afstandelijk) 
32. _ lonely (hit van The Police) 
33. _ noch ba zeggen 
34. Staatsblad (afk.) 
35. _vijn of _fant 
36. Groen_ of ren_ 
37. Duits lidwoord 
38. Lichaamsdeel (pover) 
40. Titel van de hoogste overheidspersoon in 

vroegere Italiaanse republieken 
44. _wagen of _kenstad 
46. Noord-Hollands kaasstadje 
47. Verzekeringsmaatschappij  
48. Herstart van een computersysteem 
51. Deel van de kruisweg 
53. Tilburgse ex-wethouder die onlangs in de 

gemeente Utrecht ging werken  
58. Lef_ of ca_ 
59. Astronomische Eenheid (afk.) 
60. Voor frisse oksels 
61. Beroep van Josemieke Segers (Piusstraat 12) 
63. Bewoner van het Duckstadse bos die Rein Vos en 

Meneer Beer steevast te slim af is (5,5) 
64. Werkelijk

Prijspuzzel Puzzel gemaakt door:
Beewee Nederkoorn

Lezen, schrijven, rekenen en digitale 

vaardig heden leren? Neem contact op 

met het Taalhuis in Tilburg via

tilburg@taalhuismb.nl of bel 06 868 77 429  

Ik kan  
nu appen  
met mijn  
kinderen

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





Zaterdag 26 juni: 
Koningshaven zwerfafvalopruimdag

Sinds enige tijd verzamelt de schrijver Tommy Wieringa 
tijdens zijn dagelijkse wandeling het zwerfafval dat hij 
onderweg tegenkomt. Hij heeft die gewoonte overgenomen 
van een bevriende schrijfster, die twintig jaar geleden de 
eerste is geweest die hij plastic heeft zien rapen langs de kant 
van de weg. De schrijfster is inmiddels is overleden, maar 
Tommy Wieringa zou haar graag nog willen laten weten dat 
hij eindelijk heeft begrepen wat hij toen zag: “Ze raapte geen 
plastic, ze boog voor de aarde”.
 
Een fijne buurt is een veilige en groene buurt waarin geen zwerfafval rond-
slingert. Dat vinden althans de meeste van de 5517 Tilburgers die begin vorig 
jaar een korte vragenlijst van de gemeente invulden. 
De redactie van deze krant vermoedt dat heel veel bewoners in ons stadsdeel 
er precies zo over denken. Daarom organiseert Wijkkrant Koningshaven een 
zwerfvuil-opruimdag. 

Op zaterdag 26 juni kun je vanaf 10:00 uur ‘s ochtends op vier locaties een 
gele afvalzak en een grijper grijpen, om vervolgens tijdens een fijne wande-
ling zwerfafval te verzamelen. Met z’n tweeën, in een groepje... Gezellig! 
Gezond! Goed bezig! De locaties zijn Wijkcentrum Koningshaven, Buurthuis 
Jeruzalem, Stuivesantplein en de havenkade bij café Burgemeester Jansen. 
Daar kun je de grijpers en de volle afvalzakken, uiterlijk om 14:00 uur, weer 
inleveren. 

Ja maar, het is op 18 september toch ook weer World Cleanup Day? 
Dan zal er toch ook zwerfafval worden opgeruimd? Da’s waar, maar met 
zwerfvuil is het net als met stof in je huis: één keer per jaar stofzuigen is 
helaas niet genoeg...

Tekst: Beewee Nederkoorn
Poster links: samenwerking Luc Houet & Beewee

Karlijn is docente op het Odulphus

Maatschappijleer, maatschappijwetenschappen en levens-
beschouwing zijn de vakken die Karlijn Kaal (30) geeft op het 
Odulphuslyceum. Eind mei hoopt ze weer volledig ‘gewoon’ 
voor de klas te staan. Want nu, op het moment dat we haar 
spreken, 22 april, is het nog zo’n beetje half online en half 
fysiek lesgeven.

Klipperplein
Karlijn woont sinds een jaar, na zo’n acht jaar studentenhuizen in Tilburg, met 
heel veel plezier aan het Klipperplein in Hoogvenne. “De sfeer hier doet toch 
een beetje denken aan Hilvarenbeek waar ik vandaan kom. Leuk. We hebben 
een spel, Kubb, dat we op het veldje voor ons huis spelen. Daar komen dan 
kinderen uit de buurt op af. Af en toe bellen ze zelfs bij ons aan of we komen 
spelen. Ik vind dat grappig. Ja, ik heb het hier in de wijk heel erg naar mijn 
zin. Rustig en toch in het centrum.”

Online les
Hoe is dat nu in coronatijd, online lesgeven? “Ja, het is niet anders. Bij mijn 
vakken gaat het natuurlijk veel over praten, discussiëren. Dat is online best 
lastig. Naast de problemen die er altijd zijn met leerlingen bij wie de wifi niet 
goed werkt en het gedoe dat je hebt voordat iedereen er is, mis je natuurlijk 
ook de spontaniteit van fysiek bij elkaar zijn. Ga maar na, een discussie over 
bijvoorbeeld vooroordelen waarbij de gemoederen hoog oplopen, dat is online 
moeilijker te handelen dan fysiek. Maar we doen het nu al een jaar zo en 
het gaat natuurlijk steeds beter.” Karlijn werkt nu zes jaar als docente op het 
Odulphus. “Tijdens mijn studie begon ik er als stagiaire en na mijn slagen kon 
ik blijven. Ik gaf eerst maatschappijleer en maatschappijwetenschappen en 
later is daar levensbeschouwing bij gekomen.’’

Tekst: José de Jonge Fotografie: Freddie de Roeck

Waarden en normen
Karlijn geeft levensbeschouwing in klas 1 en 5 vwo, maatschappijleer in klas 
4 vwo (4 havo krijgt ook maatschappijleer) en maatschappijwetenschappen in 
klas 5 en 6 vwo. Maatschappijwetenschappen is een examenvak op het vwo.

De verschillen in de vakken even kort door de bocht: Levensbeschouwing gaat 
over wie ben ik, wat zijn mijn normen en waarden, religies, filosofie en ethiek. 
Maatschappijleer over hoe zit de Nederlandse Staat in elkaar, het Strafrecht, 
hoeneemt de politiek besluiten. Bij maatschappijwetenschappen ga je daar 
wat dieper op in en leer je, aan de hand van begrippen, allerlei sociale proces-
sen te analyseren. Maatschappijwetenschappen is een vak dat scholieren als 
examenvak kiezen als ze bijvoorbeeld een journalistieke of juridische oplei-
ding willen gaan volgen.

Tweede kamer
Excursies zijn ook een onderdeel van Karlijns werk. “We gaan voor levensbe-
schouwing bijvoorbeeld op ‘relitour’ naar een kerk, synagoge en een moskee, 
we hebben gastsprekers, bijvoorbeeld een ex-gedetineerde die komt vertel-
len of iemand van de politie over drugscriminaliteit. Voor maatschappijleer 
bezoeken we de rechtbank en de Tweede Kamer. Met 6 vwo gaan we voor 
maatschappijwetenschappen naar het Europees Parlement in Straatsburg of 
Brussel.” De actualiteit wordt op de voet gevolgd. “De formatie, de toeslagen-
affaire, wat vinden we daar van. En bijvoorbeeld dat gedoe rondom de acteur 
Bilal die die jongen van 12 jaar geld bood om zijn geslacht te laten zien. Daar 
hebben we het over.”’

Online lesgeven in Coronatijd

Karlijn Kaal

Tweelingzus
Laatste vraag aan Karlijn. Hoe is het om in de buurt van je werk, je school, te 
wonen. Last van leerlingen die je bij de Appie tegenkomt? “Nee hoor, totaal 
niet. Ik kom wel leerlingen tegen, maar dan is het gewoon ‘hallo’ en ‘dag 
mevrouw’. Ik vind dat prima. Tijdens mijn studie en stage op Odulphus werkte 
ik bij café Joris in de bediening en toen vond ik het wel lastig om leerlingen 
tegen te komen. Tegen de eerstejaars zei ik daarom dat ik een tweelingzus 
had die bij Joris werkte. Zeiden ze: ‘Mevrouw, ik heb uw zus gedag gezegd 
bij Joris.’ Zei ik: ‘O, en zei ze hallo terug?’ Kreeg ik als reactie: ‘Nee, ze keek 
chagrijnig’.” Dat laatste kunnen we ons moeilijk voorstellen bij deze vrolijke 
en enthousiaste docente.

Knip, snij of scheur de krantenpagina hiernaast los en hang ‘m als poster 
op. Voor je raam, in de hal van je appartementencomplex, op je school... 
Zodat op 26 juni iedereen komt helpen om ons stadsdeel weer een beetje 
schoner te maken. Laten we samen een buiging maken voor Koningshaven 
– en dankzij de grijpertjes hoeft dat niet eens een diepe buiging te zijn.



12 Hier waak ik
Iedere dag loop ik langs een man ter grootte van zijn balkon. 
Ik vraag me af of hij zich kan omdraaien zonder diverse tuinkabouters om te 
leggen. En hoe hij eruit zou zien in een pak. Of de voetbalsamenvattingen 
hem gelukkig maken. Was het leven op de begane grond niet voor hem 
weggelegd?  Ik heb een paar minuten intensief oogcontact met de kunststof 
kraai. Als ik me melancholisch voel die dag los ik op in de Piushaven. 
Om de ouderen te bekijken. Want volwassenen horen zo groot te zijn. 
Maar trillende handen en zwakke stemmen zeggen iets anders. 
Broze botten die breken onder het gewicht van rouwen.

Deze manier van leven ken ik niet. Wijken gevuld met huizen, kinderen, 
vakanties of flats met hangende bloempotten. Het zachte comfort van nooit 
echt alleen zijn wanneer je buren op je lip zitten. De vrouw worden die je wou 
zijn op je zevende verjaardag. Voordat je het verschil wist tussen uitlachen en 
toelachen. 

En die gevangenis is ten minste eerlijk. Want ik zou alleen een welgemeende 
gevangenis kunnen verdragen. Toch wil ik het niet. Elke blik in een dood-
lopende straat, wie kijkt en wie kan niet terug. Op die manier hebben de 
auto’s felle ogen. En zijn de parken groot in haar ellende. Overdreven in het 
zwerfafval. Spring uit deze auto onderweg naar verdrietig ouderdom. 
Loop door het verlaten van de quotes over liefde en wijn. 

Dus nu lig ik hier in deze haven. Naast de oude telefoon van mijn zusje. 
En ik hoor iemand vertellen over de wollendekens van de AaBe. 
Je wordt je wereld en die van mij was klein. En misschien is dat niet zo erg. 

Tekst & Illustratie: Marieke van den Berg

Soms volgen zaken elkaar op in een andere volgorde dan 
ervoor. Het onderwerp dat ik in dit stukje tekst beschrijf kom 
ik in de wijk tegen. Die regel heb ik mezelf opgelegd. 
De boom of plant moet in de openbare ruimte in onze wijk zijn 
wortels hebben. Jij, als geboeide lezer, moet namelijk de 
wijkgenoot ook zelf kunnen zien.
Deze keer diende mijn onderwerp zich heel ergens anders aan. 
Namelijk langs de snelweg. Als automobilist word je aan weerszijden van de 
snelweg begeleid door een golvend geel lint in deze tijd van het jaar. Mijn 
gezin en ik waren een weekje op vakantie in eigen land. We waanden ons in 
een sprookjesboek. Alsof we over een gele weg richting een groot kasteel van 
een tovenaar reden. Snel het prachtnummer van Elton John erbij opgezet.

Yellow Brick Road

Diesel
De plant met gele bloemen langs de snelweg zou best eens koolzaad kunnen 
zijn. Koolzaad is een gewas dat al door de Romeinen werd geteeld. Je kunt er 
heel goed olie uit persen. Die olie kun je eten, in een dressing of gebruiken 
om in te bakken. De Romeinen gebruikten de olie vooral als lampenolie. 
Een veld koolzaadplanten levert echt veel olie op. Vandaar dat we ook nu 
nog olie uit koolzaad halen. En ook nu wordt die olie gebruikt in gerechten. 
Meestal gebruiken we de olie echter om (aangepaste) dieselmotoren op te 
laten lopen. Fossiele brandstoffen worden steeds duurder en raken op. 
Fijn dat we ook kunnen rijden op plantaardige olie.

Kool of Raap
Nu ik dat alles wist, moest ik op zoek naar koolzaad in de wijk. Een erg lange 
zoektocht is dat niet geworden. Een paar stappen langs het water en daar 
kwam ik de eerste exemplaren al tegen. Koolzaad kan zichzelf bestuiven. Het 
heeft dus helemaal niets of niemand nodig om voort te bestaan. Hommels en 
bijen helpen wel heel graag een handje. Het geel van de bloemen belooft veel 
lekkers voor de harde werkers. Ze maken dan ook honing van de nectar uit 
deze planten. Ook die honing is geschikt voor consumptie door ons mensen.
Ik ben er tijdens mijn onderzoek achter gekomen dat de gele bloemen langs 
de snelweg, én de gele bloemen aan de havenarm waarschijnlijk koolzaad 
zijn, maar dat is niet zeker. Ik ben er voor 88% van overtuigd dat ik goed zit. 
Er is een ander plantje, met nagenoeg dezelfde uiterlijke kenmerken. 
Dat plantje heet raapzaad. Als ik raapzaad op de foto hebt gezet, dan spijt me 
dat. Deze twee soorten lijken wel zo verdraaid veel op elkaar, dat het wat mij 
betreft zinloos is ze uit elkaar te willen houden.

Hoevenseweg 2  Tilburg              www.villapastorie.nl 

bijzonder overnachten lekker eten klein vergaderen laten verrassen

Tekst en fotografie: Luc Houet

Energieadvies 
op maat

speciaal voor Tilburg

Hallo, mijn naam is Peter van Hoogmoed, energie-
adviseur in Tilburg. Heb je in jouw huis last van tocht en 

koude voeten? Met isolatie creëer je een prettiger 
binnen klimaat en je bespaart energie. Misschien zijn 

je kozijnen en beglazing aan vervanging toe? 
Ik help je graag op weg bij het verduurzamen van 

jouw huis via de drie opties hiernaast:

Optie 1: Stel je 
vraag telefonisch

We zijn elke werkdag bereikbaar van 
13 tot 17 uur en zijn met 10 adviseurs.

Telefoonnummer: 088-00 62 013.

Optie 2: Een online 
check van jouw huis 

De eigen bijdrage voor deze online check is 
€20 (voor een advies ter waarde van €90). 

Vraag een online check aan via: 
www.aandeslagmetjehuis.nl

Optie 3: Een bezoek aan huis 
voor een onafhankelijk advies   

De eigen bijdrage voor deze live check is €65 
(voor een advies ter waarde van €210).

Meer weten wat wij doen? Kijk op: 
www.energiefabriek013.nl

In samenwerking met:

speciaal voor Tilburg

Hallo, mijn naam is Peter van Hoogmoed

Pet er van Hoogmoed, 
Pet er van Hoogmoed, 

Energieadviseur Tilburg 
Energieadviseur Tilburg 



TANDPROTHETISCHE 
PRAKTIJK BAAK

B
a

a
k

 
t

a
n

d
p

r
o

t
h

e
t

ic
u

s

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

Piraeten in de Pi(u)shaaven
‘No Harm!’ is de Engelse uitdrukking voor ‘geen schade’, ‘geen 
leed’, ‘geen kwaad’, en is terug te voeren op een schurk die in 
april 1621 aanmonsterde op een schip dat niet veel later vanuit 
de Tilburgse Piushaven zou vertrekken. Met een zekere Hein 
Hoerenzn Pietersz, een ouwe jeugdvriend, als kapitein.
Harm heette die schurk. Harm Meeuwisz. van Diemen.
Deze Harm van Diemen was in 1598 geboren. Niet in Tilburg, maar in Kuilen-
burch, het huidige Culemborg. Omdat hij opgroeide voor galg en rad, was dat 
veelal in het Amsterdamse Rasphuys, een tuchthuis waar hout werd geraspt, 
vandaar de naam, want het was een soort huis.
Harm wist er te ontkomen toen wat deftige heren van de Compagnie tussen 
de raddraaiers scheepsvolk zochten. Zo maakte hij op zestienjarige leeftijd, 
-zeven jaar voordat hij in Tilburg zou eindigen-, zijn eerste zeereis. 
Richting de Oost.

schipbreuk
Eenmaal in Oost-Indië, vlakbij Batavia, ging het mis. Het schip waarop hij 
voer, leed schipbreuk bij Kaap Wanhoop. Harm wist zijn vege lijf te redden en 
werd als een van de weinige overlevenden door een voorbijvarend schip uit 
het water gevist.
Toch zag het er niet al te best uit voor de jonge Harm. De redder in nood 
bleek een Engels schip te zijn. En de Engelsen en Hollanders waren geen 
vrienden in die dagen. Zeker niet toen de Engelsen na enig aandringen zijn 
achternaam te weten kregen. Want ‘Harm’ betekende toen nog niks, maar 
‘Van Diemen’ des te meer! Harm bleek de jongere broer te zijn van Anthony 
van Diemen! En dat was misschien niet zo’n opvliegerige gek als deze 
‘Hollandse booterdoosch’, wisten de Engelsen, maar zeker zo gevaarlijk!
Daar hadden ze een punt, en misschien ook wel een komma. 
Want die Anthony van Diemen was enige jaren eerder óók -onder een valse 
naam- naar de Oost vertrokken. Om te dienen onder Jan Pieterszoon Coen, 
op dat moment de grootste aartsvijand van de Engelsen. Want deze gehate 
gouverneur-generaal regeerde vanuit de onneembare Hollandse handelspost 
Batavia en zat de Engelse specerijhandel in de Oost-Indische wateren meer 
dan dwars.

Van Diemenslandt
Anthony, heel wat gehaaider dan zijn jongere broer, wist zich onder deze 
Pieterszoon Coen op te werken en zou jaren later Abel Tasman de opdracht 
geven om de kusten van het onbekende Zuidtlandt (Australië) te verkennen. 
En “Van Diemenslandt” (het huidige Tasmanië) zou vernoemd worden naar 
Anthony, niet naar hém, Harm.
Het succesverhaal van zijn oudere broer stond in schril contrast met de
carrière van Harm, die jarenlang doelloos over de Bandazee dobberde. 
En zich daar zo nu en dan bijzonder stout gedroeg jegens de eilandbewoners, 
…maar ook jegens de Engelsen, Portugezen of Hollanders zelf, van wie hij er 
regelmatig één de kop insloeg, een hoofd afhakte, of combinatie van beide.

Boek
Zelf vond Harm zijn bloeddorstige imago zwaar overdreven. Om zijn naam te 
zuiveren besloot hij een boek te schrijven over zijn avonturen op zee. 
Harm had de feiten hier en daar wel een beetje aangedikt, hij was immers 
een romanticus. Zo handelde het boek over een schipbreukeling, die als enige 
overlevende was aangespoeld op een onbewoond eiland. “Helaas”, had hij in 
het eerste hoofdstuk geschreven, “bleek het eiland bewoond te zijn. 
Dus besloot ik het zelf eerst maar te ontvolken.”

Stiefvader
Op een of andere manier wist een Engelsman een kopie van dit schokkende 
boek in handen te krijgen en het te laten vertalen door de kapitein, een 
zekere Foster Parentsz, wat niemand minder was dan de stiefvader van Hein 
Hoerenzn Pietersz!
Foster, een geboren Engelsman, had jarenlang in Amsterdam gewoond. Daar 
had hij zich bekommerd om de kleine Hein, wiens moeder haar kraambed 
aanvankelijk had verruild voor een ziekbed, maar later door een sterfbed, 
en wiens vader hem tien maanden voor zijn geboorte had verlaten. Foster 
Parentsz kende ook Harm van jongs af aan, omdat die net als zijn stiefzoon 
Hein veelvuldig in het Rasphuys verbleef. De twee waren zelfs beste vrienden.

‘No Harm!’
Wat Hein nu zoal in zijn schild voerde, wilde Foster Parentsz niet eens weten. 
De Hollanders hadden het hem hier in de Oost al zo lastig gemaakt handel te 
drijven met de eilandbewoners, deze Harm van Diemen was het toppunt! 
Zijn naam was inmiddels zelfs al zo berucht dat de Engelsen de inlanders 
gerust moesten stellen door “No Harm!” vanaf hun schip te schreeuwen, 
voordat er voor anker gegaan mocht worden gaan in Banda Neira, Lonthor of 
een van die andere havens op de Specerijeilanden in de Oost.
Na een grondige inspectie door de eilandbewoners, en er inderdaad ‘No Harm’ 
aan boord bleek, pas dán was de kust veilig. Letterlijk en figuurlijk.

Illustratie: Cindy van de Ven
Tekst: Erik Bienefelt

En zo werd de uitdrukking ‘No Harm!’ vanuit Oost-Indië tezamen met zakken 
kruidnagels, peper en nootmuskaat meegevoerd naar de havens van Londen, 
Bristol en Portsmouth.
Ook Harm zelf keerde terug naar Holland, een illusie armer.
Na enige omzwervingen werd hij plots gesignaleerd in de Tilburgse Piushaven, 
waar hij op de dertiende april van het jaar 1621 een oude bekende tegen-
kwam. Iemand die níet ‘No Harm!’ zou roepen. Hij was daar wel van harte 
welkom aan boord. En dat was geen geruststellende gedachte...

(wordt vervolgd)



* Juffrouw Miranda is geïnterviewd door Esenay en Mikail uit groep 6
   van BS Pendula

* 

Het vriendenboekje van... De razende reporters van Panta Rhei14
Lola en Aylin uit groepen interviewen elkaar

Wist je dat Panta Rhei een hele leuke school is? 

Aylin: Kan je wat vertellen over de leerlingen?

Lola: ze zijn gewoon heel aardig en als je pijn hebt staan ze altijd klaar om je 
te helpen en je kan ook goed samen werken met de kinderen het is ook heel 
leuk om met ze te spelen  

Lola: Wat vind jij van de leerkrachten?

Aylin: Ze zijn heel erg aardig en ze helpen je graag met het werken. 
Ze doen ook tussendoor soms leuke spelletjes met de klas. 
En maken vaak grapjes.

Aylin: Wat is volgens jou de fijnste werkplek op school?

Lola: we hebben een speciaal tafeltje apart in de klas zo dat jij je goed kan 
concentreren.

Lola: Wat vind je van het gebouw en het schoolplein?

Aylin: het gebouw is klein maar fijn. Zo ken je wel iedereen op de school. 
Je hebt 2 locaties maar zo zit je wel met je leeftijd genoten. 
Het schoolplein is heel groen met veel planten en ook veel speeltoestellen. 





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

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

Zweetvoeten16
Zweetvoeten, eigenlijk heeft iedereen zweetvoeten, alleen 
de een meer dan dan de ander. In de volksmond worden 
met zweetvoeten meestal voeten bedoeld die een sterke en 
on aangename geur verspreiden. Deze geur wordt veroorzaakt 
door bepaalde bacteriën en/of schimmels. 
Iedereen zweet (of transpireert), het is namelijk een manier van het lichaam 
om de warmte in je lichaam te regelen. Meestal als het lichaam te warm 
wordt, gaat het zweetvocht produceren en afgeven door de huid, waardoor 
het lichaam weer afkoelt. Het komt ook voor dat het lichaam overmatig veel 
zweet produceert, men spreekt dan van hyperhidrosis. Hyperhidrosis kan 
voorkomen bij de voeten, oksels, handen en in mindere mate op het hoofd. 

Oorzaak 
De huid van de voeten zijn, net als de handen, rijkelijk voorzien van zweet-
klieren. Aangezien wij meestal met onze voeten “ingepakt” in sokken en 
schoenen lopen, is de temperatuur meestal tussen de 30 en 40 graden 
Celsius. Bij de voeten zijn dit, in combinatie met dode huidschilfers en de 
donkere, vochtige omgeving, de ideale omstandigheden voor bacteriën en 
schimmels om te groeien. Door de afvalstoffen die deze bacteriën en 
schimmels produceren ontstaat vaak de onaangename geur. 

Andere oorzaken kunnen zijn: 
• Medicijngebruik 
• Eten van sterke specerijen 
• Toename lichaamsactiviteit 
• Nervositeit/angst 
• Slechte sokken en schoenen (gemaakt van kunststofmaterialen) 
• Menopauze 
• Een andere ziekte (diabetes, verhoogde schildklierwerking) 

Naast de verspreiding van een onaangename geur kan er voetschimmel 
(tussen de tenen), last van continue koude voeten of schaamtegevoel 
ontstaan.

Behandeling
Zweetvoeten behandelen is vaak erg persoonlijk, wat bij de een werkt, 
werkt voor de ander niet. Er zijn vele verschillende soorten hulpmiddeltjes 
te krijgen, van poedertjes tot zalfjes en van voetendeodorants tot speciale 
bacteriedodende sokken. 

Het meest effectief, in combinatie met een goede persoonlijke hygiëne, zijn 
aluminiumchloride en iontoforese. Aluminiumchloride is vloeibaar en moet 
meestal op de huid gesmeerd of gesprayed worden, waarna de aluminiumchlo-
ride de zweetkliertjes verstopt. Deze behandeling moet regelmatig herhaald 
worden. Iontoforese is een methode waarbij door een elektrische stroom, 
ionen van oplosbare zouten via een (meestal) intacte huid in het lichaam 
worden gebracht. Hierdoor produceren de zweetklieren geen of minder vocht. 
Ook deze behandeling moet regelmatig herhaald worden. Beide behandelingen 
zijn pijnloos. 

Tips en verzorgingsadviezen
• Zorg voor voldoende ventilatie (indien mogelijk niet altijd met schoenen 

lopen) 
• Wees matig met zeepgebruik en droog de voeten en vooral tussen de 

tenen altijd goed af 
• Wissel regelmatig van schoenen, draag dezelfde schoenen niet dagelijks, 

zodat ze de tijd krijgen om goed te drogen 
• Wissel, indien mogelijk, ook regelmatig de podotherapeutische zolen, 

zodat deze de tijd krijgen om te drogen 
• Gebruik dagelijks schone sokken van een natuurlijk materiaal 
• Gebruik lederen schoenen 
• Gebruik talkpoeder om de voeten droog te houden in de schoenen 
• Gebruik een voetendeodorant 
• Gebruik schimmel- en bacteriedodende middelen 
• Wees matig met gebruik van scherpe kruiden en alcohol

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



Recreatieve beleidsregels voor de Piushaven  Adoptietuinen maken 
Piushaven nog wat groener
“Wat een kale bende.” Dat was het eerste dat Rik Runge dacht als 
hij vanuit zijn huis aan de Piushaven naar buiten keek. Een groepje 
buurtgenoten benaderde de gemeente met de vraag of ze stukken 
grond in de buurt groener mochten maken. “Vanuit de gemeente 
werd dat opgepakt. We onderhouden nu twee adoptietuinen van 
5 bij 4 meter. Het idee is makkelijk te kopiëren, dus misschien volgen 
er meer adoptietuinen!”

Via een handtekeningenactie polste Rik de buurt of zij dit idee ook 
zagen zitten. “Naast de vraag of ze akkoord gingen, wezen we ze ook 
meteen op de mogelijkheid om een geveltuintje aan te leggen. De 
reacties waren enthousiast. Ik denk dat veel mensen de buurt groener 
willen maken. En je merkt ook dat de tuinen zorgen voor verbinding in 
de buurt. Mensen maken een praatje als we er bezig zijn, een aantal 
buurtgenoten helpt mee.”

Rik vertelt enthousiast over het idee. Toen hij groen licht had van de 
gemeente, ging het snel. Zijn schoonvader maakte een tuinplan en de 
gemeente zorgde dat de tuin klaar was voor beplanting. “Vervolgens 
zijn we aan de slag gegaan. De planten en bloemen komen via het ini-
tiatief groenextra. Daarbij zitten ook exemplaren bij die goed zijn voor 
insecten en bijen. Ook daaraan is gedacht. De beplanting is nog pril, 
dus nu is het vooral zorgen dat het onkruid niet teveel gaat woekeren.”

Neem zelf de eerste stap
Rik en zijn vriendin Beau Dankers vinden het fijn om de buurt een 
beetje groener te maken. “Door het thuiswerken met corona, ben je 
veel in je eigen buurt. Wat is er dan leuker om de kale stukken wat 
mooier te maken.” Rik moedigt buurtbewoners zeker aan om ook initi-
atieven te nemen voor een betere buurt. “Als je zelf de eerste stap zet 
en je ook voor dingen zelf wilt inzetten, is er veel mogelijk. Dat blijkt. 
We kunnen niet wachten tot straks alles in bloei staat.”

Ben jij enthousiast geworden over een adoptietuin of heb jij 
ook een idee voor de buurt? Benader de wijkregisseur of de 
omgevingsmanager.

Honden aanlijnen in het Leijpark
Wandelen met de hond in het Leijpark kan zeker, maar wel 
aangelijnd. Met een loslopende hond riskeert u een boete. Kijk op 
tilburg.nl/hond voor de overzichtskaart met alle losloopplekken.

Aanvragen Lintjesregen 2022 kan tot 1 juli
Mensen met bijzondere verdiensten voor de samenleving kun-
nen in aanmerking komen voor een koninklijke onderscheiding. 
Iedereen kan een ander voordragen voor deze blijk van waardering. 
Verzoeken voor de Lintjesregen van 2022 moeten 1 juli 2021 bij de 
burgemeester zijn ingediend. Meer informatie op tilburg.nl 
(zoekwoord: lintjes) of via kabinet@tilburg.nl.

Doe mee met NK Tegelwippen
Tilburg doet mee aan het NK Tegelwippen en gaat de strijd aan met Breda. In welke stad worden de 
meeste tegels uit voor- en achtertuinen gewipt en vervangen door groen? Meer groen zorgt gelijk voor
 een fijnere omgeving, werkt verkoelend en laat regenwater beter 

wegzakken in de bodem.

Door tegels te vervangen door groen, maken we Tilburg samen een 
stukje groener. Goed voor het milieu, maar we willen ook gewoon win-
nen van Breda. Doet u mee? Wip dan zoveel mogelijk tegels uit uw tuin 
en zet er een mooie plant voor terug. Vergeet niet op 
nk-tegelwippen.nl door te geven hoeveel tegels u heeft gewipt. Dit kan 
tot 30 september 2021. De gewipte tegels kunt u gratis inleveren bij 
milieustraat Albion.

Welke toppers houden Piushaven schoon?
 
In Tilburg hebben al meer dan 3.000 mensen een zwerfafvalgrijper aangevraagd. Daar 
zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. Ook in de Piushaven zijn veel vrijwilligers actief. 

We komen graag met ze in contact, om ze te ondersteunen met bijvoorbeeld materiaal (gele afvalzakken), 
om hun eventuele vragen m.b.t. ‘schoon’ te beantwoorden of om samen met hen slimme oplossingen te 
bedenken die helpen Tilburg schoon te houden. 

Ook is het handig dat deze vrijwilligers van elkaar weten wie welk stukje Piushaven schoonmaakt en 
wanneer ze dat doen. Als gemeente willen we daar graag bij helpen. 
Ben jij zo’n topper die de Piushaven schoonmaakt? Laat het weten via schoon@tilburg.nl

foto Rik Runge

Contact 

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

Brecht van der Korput, omgevingsmanager Fatima, Jeruzalem, 
Broekhoven, Piushaven Zuid. E-mail: brecht.van.der.korput@tilburg.nl 

of tel. 06-31 13 34 48.

Kees van Kempen, Wijkregisseur, E-mail: kees.van.kempen@tilburg.nl 
of tel. 06-50 23 11 60.

GEMEENTENIEUWS

•  85,6% van de Tilburgers komt  
wel eens in de Piushaven,  
waarvan 69,5% horecabezoek  
als belangrijkste reden  
aanmerkt.

•  Score voor gezelligheid: 7,7
•  Score voor aantrekkelijkheid: 7,7

En die scores zijn hoger dan voor 
het Dwaalgebied (centrum) of de 
Spoorzone!

Inwonersenquête 2020

De Piushaven heeft een enorme ontwikkeling 
doorgemaakt en is een van de drukstbezochte 
recreatiegebieden van de stad. Om dit gebied 
aantrekkelijk te houden voor gebruikers en om-
wonenden, is een recreatiebeleid opgesteld. De 
haven is hierin verdeeld in drie zones: Parkkade, 
Parkweg en Parkerf. 

De spelregels moeten de druk op de populaire 
haven verminderen en de balans herstellen tus-
sen wonen en recreatie. Elke zone krijgt activi-
teiten die het beste aansluiten. Voor vaarverkeer 
verandert er weinig. Zwemmen in de haven blijft 
verboden. Naar aanleiding van de recreatieve 
beleidsregels, onderzoekt de gemeente een aan-
tal zaken: van toiletten en ecologische velden tot 
emissieloos varen en gedragsbeïnvloeding.

De drie zones
Parkkade (blauw): recreatie, evenementen en 

culturele activiteiten, zoals concerten en 
sportactiviteiten. Hier komen geen extra 
horecazaken of winkels.

Parkweg (oranje): kleinschalige activiteiten 
zoals een klassiek concert of lezing.

Parkerf (groen): Fietsen, wandelen, varen, kortom 
genieten van de natuur en de rust. Vrije recreatie 
wordt ontmoedigd. Dit gebied is een belang-
rijke schakel tussen de stad en het buitenge-
bied. Bestaande recreatie zoals bootverhuur is 
toegestaan, zo lang de huidige verhuurders hun 
verhuuractiviteiten voortzetten.

Ideeën
Willen inwoners of organisaties iets organiseren, 
dan kijkt een klankbordgroep daar naar en advi-
seert de gemeente. De klankbordgroep bestaat 
uit bewoners, bezoekers en ondernemers. 
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Naar aanleiding van het stuk in de vorige wijkkrant over de echte tonderzwam 
en de tondeldoos nam Ton Vogels uit de Hoogvensestraat contact op met de 

Aanleiding
Om de balans in het gebied tussen wonen, werken, recreëren en natuur voor 
de komende jaren te waarborgen was het volgens de gemeente noodzakelijk 
om beleid vast te stellen. En daar valt best wat voor te zeggen. Zeker als je 
kijkt naar de drukte van vorig jaar waarbij de balans vaak volledig verstoord 
was. Recreatie nam zo’n grote vlucht dat de nadelen hiervan pijnlijk zichtbaar 
werden. Overlast in vorm van geluidshinder, alcoholmisbruik, bergen afval 
en in portieken pissende recreanten verstoorden m.n. het woongenot in het 
gebied.

Drie zones
De gemeente stelde een conceptnota op die in 4 bijeenkomsten met 
omwonenden, schippers, ondernemers en andere belanghebbenden werd 
besproken. Het idee was om het gebied in 3 zones te verdelen: 
Parkkade, Parkweg en Parkerf.

• Parkkade: dit is de feitelijke Piushaven, dus de havenkom met kademu-
ren. In deze zone is recreatie aan en op het water wenselijk en mogelijk 
voor zover de ruimte het toestaat.

• Parkweg: dit is een kleine zone en is een overgangszone. Deze loopt aan 
de zuidkant (De Visserij) van de havenkom tot aan Den Ophef en aan de 
noordzijde (Stadsbrouwerij 013) van de havenkom tot aan de draaibrug. 
In dit deel is recreatie mogelijk indien niet massaal en niet luidruchtig en 
met aandacht voor groen.

• Parkerf: dit deel loopt vanaf de beide bruggen tot aan het Wilhelmina-
kanaal. Hier is recreatie niet mogelijk met uitzondering van gebruik als 
verbinding tussen de stad en het buitengebied. In dit deel krijgt de natuur 
de ruimte om te groeien en zich te ontwikkelen.

Verder wordt in de conceptnota o.a. gesproken over het op termijn verkeers-
luw maken van de Piushaven.

Brede steun
In de 4 bijeenkomsten bleek dat er brede steun was voor dit plan. Daarna 
volgden nog een inspraakavond, een informatieavond en een debat tussen 
politieke partijen. Van de mogelijkheid tot inspreken, die digitaal te volgen 
was, werd gretig gebruikgemaakt. Tijdens deze inspraakavond vielen met 
name de zorgen van omwonenden aan de kop van Piushaven op. De terechte 
vrees is dat dit deel van de haven alleen maar drukker gaat worden met alle 
overlast van dien. 
Ook de politieke partijen gaven hun steun aan het plan. Maar zij dienden wel 
enkele moties in om het plan op enkele punten aan te passen. 
De belangrijkste daarvan is dat er gekeken moet worden naar de mogelijkheid 
van openbare toiletten in de zone Parkkade.

Van beleid naar concrete acties

Het is mooi dat er nu formeel beleid is vastgesteld. Maar wat betekent dat 
concreet? Niet lang nadat het beleid was goedgekeurd werden vriend en 
vijand verrast door de gemeente die de grasveldjes aan de noordzijde van 
het parkerf begon om te ploegen. Want dat zijn populaire plaatsen voor 
dagrecreatie en dat is nu juist niet meer de bedoeling in dit gebied. Klinkt 
logisch, maar dit had toch eigenlijk niemand voorzien. Om de balans tussen 
wonen en recreëren in de Piushaven te waarborgen geldt er vanaf 30 april een 
alcohol verbod tussen 22.00 en 08.00 uur. Dit geldt ook voor een strook langs 
het Wilhelminakanaal. Borden met de geldende regels worden binnenkort 
geplaatst. En, en dat is goed nieuws, er komen mobiele toiletten in de park-
kade zone. Verder experimenteert de gemeente met hekken in het gebied om 
drukte te beperken en lopen er stewards rond die bezoekers gaan aanspreken 
op hun gedrag. Of dit alles voldoende zal zijn dat zal de komende periode 
gaan blijken. En dat is, zeker voor de bewoners, behoorlijk spannend!

Wijkkrant Koningshaven heeft de beschikking over een groot aantal foto-
grafen. 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 Koningshaven-
gebied ook vaak foto’s die niet direct over iets actueels gaan – mooie stille-
vens, 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.

Aan het begin van deze eeuw scoorde de Italiaanse elektropopgroep 
DB Boulevard een hit met een aanstekelijk dansliedje. Blijmoedig en opge-
wekt bezingt zangeres Moony daarin de erbarmelijke omstandigheden waarin 
ze leeft: ze is blut, kan de huur niet betalen, haar auto is kapot en het is uit 
met de liefde van haar leven. De reden waarom ze desondanks zo vrolijk is 
onthult ze in het refrein. “Zie je niet”, zingt ze, “dat het leven simpel is als je 
de dingen op een andere manier bekijkt, vanuit een ander perspectief”. Maar 
met dat liedje is het net als met veel Hollywoodfilms: als gebruiksaanwijzing 
voor geluk heb je er niet zo veel aan. Wij stervelingen krijgen in onze dage-
lijkse levens de sleutel tot zalige zorgeloosheid niet zo eenvoudig in handen. 

Toch ben ik er vrij vast van overtuigd dat het geen kwaad kan om dingen 
zo nu en dan vanuit een ander perspectief te bekijken. Zo vond ik de zelfge-
breide trui die een tante me laatst als verjaardagscadeau had toegestuurd een 
spuuglelijk kledingstuk, totdat ik het ding ging beschouwen als kleedje in de 
kattenmand. Daar komt ‘ie zo goed tot z’n recht, dat ik er ondertussen zelfs 
een beetje aan gehecht ben geraakt.

Fotografen zijn bij uitstek in staat om ons dingen vanuit een ander 
pers pectief te laten zien. Neem nou de foto hierboven die Hans van Dongen 
in april 2016 maakte. Hans heeft z’n camera vlak boven een strook voorjaars-
bloemen op het Stuivesantplein gehouden – dat denk ik tenminste. Het kan 
natuurlijk ook zijn dat hij gewoon languit tussen de narcissen is gaan liggen, 
maar Hans kennende lijkt me dat onwaarschijnlijk. Hoe dan ook zien we door 
die lage camerapositie de bloemenweelde op het Stuivesantplein zoals het 
gezien wordt door een flinke kabouter (of, voor wie twijfelt aan het bestaan 
van kabouters, een kat of een hondje). De bloemenstrook stopt in werkelijk-
heid misschien halverwege het grasveld – net als het bollenveld rechts in de 
verte – maar door het lage perspectief lijkt het nu net een lange gele loper die 
helemaal tot aan de Broekhovense kerk is uitgerold.
 
Dat lage camerastandpunt doet me trouwens ook denken aan de foto op de 
voorpagina, de foto die elders in deze krant gebruikt is voor de poster van de 
zwerfafval-opruimdag op 26 juni (u gaat ‘m toch wel uitknippen en ophangen, 
hè?). Fotograaf Luc Houet heeft die foto gemaakt vanuit het gezichtspunt van 
de Lego-poppetjes; en al zijn die hoekige plastic mensjes ongeveer zestig 
keer kleiner dan wij, zo groot als in hun ogen het zwerfafval is, zo groot is het 
probleem voor ons. 
 
Zou verandering van perspectief uitkomst kunnen bieden om het probleem 
van het zwerfvuil te verkleinen? Stel dat we op 26 juni alle verzamelde 
snoepwikkels, sigarettenpakjes, drankblikjes en andere felgekleurde troep op 
het Stuivesantplein in een lange strook neerleggen en ernaar kijken alsof het 
een bonte bloemenloper naar de kerk is? 

Ehm... Nee. Slecht idee. Want zwerfafval is voor alles een blijk van menselijk 
wangedrag. Beschamend lelijk, hoe je het ook bekijkt.

Tondeldoos

Ontwikkelingen Piushaven

PerspectiefTekst & fotografie: Marc Storms

Tekst: Marc Storms

redactie. Hij heeft thuis name-
lijk een ongeveer 150 jaar oude 
tondeldoos staan die nog gebruikt 
werd door zijn vader. Die wilde ik 
natuurlijk zien. Op de foto zie je 
de tondeldoos en het vuurslag. 
De tondeldoos is vermoedelijk van 
messing gemaakt. Het vuurslag is 
van metaal. Door met het vuurslag 
langs een vuursteen te gaan pro-
beerde men met een klein gloeiend 
stukje, een genster, de tondel te 
laten ontbranden. Zelfs de tondel zat nog in de tondeldoos van Ton. 
Alsof hij ieder moment weer gebruikt kan gaan worden.

Tekst: Beewee Nederkoorn Fotografie: Hans van Dongen
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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.

Karin
Via via kom ik aan een afspraak met Karin. Als ik bij haar op de stoep sta in 
de Van de Coulsterstraat heb ik nog geen idee waar haar tatoeage zou staan. 
Eenmaal aan de thee in de glazen aanbouw draait Karin draait zich om en 
laat op haar rug net tussen de schouderbladen een zon zien. Een beetje een 

Op het lijf geschreven Tekst: Janske Verhulst
Fotografie: Hans van Dongen

strenge zon. Voor het verhaal achter 
deze tekening gaan we terug naar 
het begin van de jaren negentig van 
de vorige eeuw. En wel naar het 
plaatsje Hulst in Zeeland, Zeeuws 
Vlaanderen. Daar was Karin toen 
een opgroeiende puber. Met korte 
haardracht alla Sinéad O‘Connor en 
de welbekende (soldaten)kistjes aan 
haar voeten, fietste Karin elk week-
end door weer en veel wind naar de 
dorpen en plaatsjes in de omgeving 
waar iets te doen was. Een iets gro-
ter plaatsje bij haar in de buurt had 
twee dancings. Een waar alterna-
tieve muziek werd gedraaid en een 

De tattoo van Karin

Stefan

HEIKESTRAAT 64  |  TILBURG  |  013 - 536 00 23

echte disco. Karin hield meer van de alternatieve muziek maar soms ging ze 
wel naar de disco want daar was een bewegende dansvloer.

Karin was een liefhebster (fan) van Henry Rollins. Google zegt me dat dit 
Hard Rock, alternatieve Metal-muziek was. “Ik herkende me in de liedjes. 
Het waren vaak de persoonlijke teksten over onzekerheid en zo.” in 1992 
kwam de lp End of Silence uit. Daar stond een zon op afgebeeld. Die zon heeft 
de zanger Rollins ook als tatoeage. Karin dacht in die jaren al een tijdje aan 
een tattoo. En dan vond ze dit wel een mooie tekening. Ze heeft hem op haar 
rug laten zetten omdat die plek altijd mooi strak blijft. “De zon is een teken 
van kracht. En zo heb ik een soort van contract met mezelf. Dat de zon me 
altijd kracht blijft geven.” Karin heeft de tatoeage in Breda laten zetten bij 
tattoo Bob. Het duurde 3 tot 4 uur. “Het deed overigens best veel pijn, omdat 
de huid daar direct op de ribben ligt. Maar naar het schijnt kunnen vrouwen 
er beter tegen want ze hebben een dikkere huid. Wel grappig,” herinnert Karin 
zich nog: “want ik hoorde dat een man voor mij bij een soortgelijke tattoo de 
sessie een keer moest onderbreken omdat hij niet meer tegen de pijn kon.”
In de ongeveer 27 jaar die volgden heeft Karin er geen tatoeage meer bij-
gekregen. Wel een man en twee kinderen. En nee. Ze luistert niet meer 
naar Henry Rollins.

Stefan
Stefan staat met ontbloot bovenlichaam in de deuropening. Zijn armen en 
borst zijn volop getatoeëerd. Die moet ik hebben! Ik vraag hem of hij in is 
voor een interview over een van zijn tatoeages. “Ja hoor.“ Okay. We spreken 
af dat ik later terugkom. En ik zeg hem dat hij alvast na mag denken over 
welke tattoo hij het dan wil hebben. Hij kijkt zelfverzekerd en zegt: ”Dat weet 
ik al wel. Daar waar het allemaal mee is begonnen.”

Een paar weken later zit ik met Stefan aan de tafel. Hij woont met zijn vrouw, 
zoon en dochter in de Van Hessen Kasselstraat. Op zijn linkerborst/-arm heeft 
hij een tekst laten tatoeëren met een tekst om zijn moeder te eren. 
“7 april 2014.” vertelt Stefan. “Ik weet het nog precies. Mijn vader belde me 
en vertelde dat mijn moeder niet lekker was. Ze was naar de huisarts gegaan. 
Maar die had haar weer naar huis gestuurd. Het zou volgens hem om een 
griepje gaan, maar later op de dag werd ze steeds beroerder. Ik kreeg een 
telefoontje dat mijn moeder met een ambulance opgehaald zou worden om 
naar het ziekenhuis te gaan.  Maar nog voordat ik in het ziekenhuis was werd 
ik alweer opgebeld door mijn vader: “Ik moet je condoleren” zei hij.” 

“Mijn moeder was maar een klein vrouwtje. We hadden wel eens wat mot 
maar we konden het meestal  goed met elkaar vinden. Ik zeg altijd: ‘Kom je 
aan mijn moeder, dan kom je aan mij.’ Ze had reuma maar ze heeft altijd voor 
onze kinderen gezorgd als wij moesten werken.  Wanneer we thuis kwamen 
was het eten klaar en alles zuiver gemaakt. Eenmaal thuis had ze dan heel 
veel pijn, maar ze deed het dus allemaal wel. Het is gewoon heel erg als het 
zo plotseling is. Als je geen afscheid kunt nemen of nog een paar laatste 
woorden kunt uitwisselen.” Stefan had eerst twee tatoeages, met de namen 
van de kinderen. Toen hij deze heeft laten zetten heeft Stefan aan zijn vrouw 
moeten beloven dat het bij een arm zou blijven. 

Maar hoezo dan: Toen is het allemaal begonnen? “Toen ik deze tattoo voor 
mijn moeder had gezet” vertelt Stefan, “kwam er om de hoek iemand wonen 
die zelf tatoeëerder was. En hij zei dat ik dat zelf ook heel goed kon leren. 
En zo begon het. Ik  leerde tatoeëren en mijn vrouw ook.” Stefan laat zien 
dat hij overal op zijn armen en benen tattoos heeft. Allemaal door zijn vrouw 
gezet.  Ook de tekeningen en ontwerpen maakten ze allemaal zelf. Sinds drie 
jaar was de hype een beetje over en  zijn ze ermee opgehouden. 

Stefan heeft de huisarts van zijn moeder nog hartelijk “bedankt”. Hij is sinds 
het overlijden van zijn moeder wel anders gaan leven. Ik ben meer gaan 
leven. Eerst was het alleen maar werk, werk, werk. En nu ben ik bewuster 
van de goeie dingen. Ik geniet meer van de kinderen.” 
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