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Wijkkrant KoningshavenDe mensen achter de Wijkkrant2

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

De volgende editie verschijnt in het weekend van 16 december. 
De deadline voor kopij en advertenties voor deze krant is op 30 november.

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

Foto voorpagina: Hans van Dongen

De Wijkkrant wordt gemaakt door:

Wie zijn de drijvende, fotograferende en schrijvende krachten 
achter deze wijkkrant? Deze keer ben ik thuis bij Fred uit
genodigd voor een gezellig gesprek over van alles en nog wat. 
Fred is een van onze tekstschrijvers en draait alweer een 
aantal jaar mee. 
We starten het interview met een rondleiding. Fred heeft zijn huis verdeeld; 
zelf woont hij op de benedenverdieping en zijn bovenverdieping verhuurt hij 
via Airbnb. Hij heeft boven twee gezellige 2-persoonskamers ingericht die van 
alle gemakken voorzien zijn. Daarnaast heeft hij een mooie, luxe badkamer 
waar zijn gasten gebruik van kunnen maken. Zoals gezegd: de benedenver-
dieping is van Fred zelf en ook daar heeft hij een heerlijke plek van gemaakt. 
Trots troont hij me mee naar zijn splinternieuwe tuinkamer. ‘Tot nu toe heb 
ik elke avond mijn woonkamer omgetoverd tot slaapkamer maar dat vond ik 
niet prettig meer. Deze tuinkamer is dus nu de woonkamer’. Gezellig met een 
grote bank, muziek en sfeerverlichting en het pronkstuk; een pelletkachel. 

Tekst: Carla segers Fotografie: Hans van Dongen

Fred Verhagen

Gezellige gasten
Zittend op de bank vraag ik me af hoe dat nu is; een Airbnb aan huis? 
‘Eigenlijk gewoon hartstikke leuk!’ vertelt Fred. Als gasten zich aanmelden 
via de site krijg ik daar bericht van. Ik zorg dat alles netjes en schoon is en 
ik stuur ze een code waarmee ze gedurende hun verblijf naar binnen kunnen 
wanneer ze maar willen. Soms ben ik thuis als de gasten arriveren, maar vaak 
ook niet. Ik stuur ze wel altijd informatie over de omgeving, dat vind ik erbij 
horen’. Hoe is het om telkens nieuwe gasten te ontvangen, niet wetend wie je 
binnenhaalt? Mij lijkt dat best wel spannend als ik eerlijk ben. 
‘Ik heb geen vervelende ervaringen. Gasten boeken via Airbnb waardoor zij 
mij recensies kunnen geven en ik hen’. Wat is er precies zo leuk aan, een 
Airbnb aan huis? ‘Dat zijn toch wel de gasten zelf. Ook al heb ik niet met 
iedereen contact. De verhalen van degene met wie ik wel contact heb zijn 
leuk en interessant. De gasten zijn ook zo verschillend, dan weer vriendinnen 
die een weekendje Tilburg doen, alle soorten festivalgangers, gasten die 
familie bezoeken of naar een bruiloft komen, noem maar op. Soms komen 
gasten vaker en dat is erg leuk’. 

Retraite
Marieke heeft in de vorige editie aan jou de vraag gesteld waar jij zelf op let 
als je ergens gaat overnachten? ‘Tja, dat is een heel simpel antwoord; ik ga 
zelden ergens anders naartoe. Over heel de wereld komen gasten naar mij 
waardoor ik voor mijn gevoel eigenlijk niet meer naar het buitenland hoef. 
Dit jaar ga ik ook niet naar het buitenland op vakantie, ik ga op retraite in 
Nederland. Nog nooit gedaan dus ik ben heel benieuwd hoe het me bevalt’.  

Normaliter stel ik aan het eind van deze rubriek de vraag wie er voor de vol-
gende krant geïnterviewd mag worden. Maar deze keer niet, alle collega’s zijn 
geweest. Fred, je was de laatste in rij. 
Een heel gezellige afsluiter van, volgens mij, bijna 3 jaar interviewen. 
De volgende krant op deze plek dus een andere rubriek.

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  
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Groen in de wijk: Melganzevoet

Verban een lastpak uit je omgeving en krijg er geheid een 
andere voor terug. Door het grasveld aan de noordelijke 
Havendijk ontoegankelijk te maken voor mooiweergenieters 
ziet dat stukje land er nu heel anders uit. 
Het gras groeide bescheiden tot maximaal een paar centimeters hoog, terwijl 
de huidige begroeiing ooghoogte dapper overschrijdt. Een in grote getalen 
aanwezige plant daar is de stoere pionier melganzevoet, of witte ganzevoet.

Geduldig zaad
Melganzevoet is pioniersvegetatie. Dat betekent dat deze plant vaak als eerste 
op een braakliggend stuk grond groeit. Eigenlijk is dit “onkruid” een soort van 
ontdekkingsreiziger voor andere planten. Hij is er als eerste bij wanneer een 
stuk grond omgespit wordt. Dat komt doordat de zaden al lang in de aarde 
liggen te slapen. Woel die grond om en ze ontkiemen. Binnen een paar maan-
den staan er stengels zo hoog als een groot mens. Zo’n lange stengel kan 
zomaar een half miljoen zaden voortbrengen. Die zaden zijn licht van gewicht 
zodat ze makkelijk verspreid kunnen worden naar andere gebieden. Het zijn 
geduldige zaden. Ze kunnen jaren liggen wachten op het juiste moment om te 
ontkiemen. Er wordt gefluisterd dat de helft van al het zaad in de Nederlandse 
grond, zaad van de Melganzevoet is. Gaat en vermenigvuldigt u.

Ontstekingsremmer
Geen mooie bloemen aan deze stengels. In zijn geheel is de plant niet van 
grote schoonheid in onze ogen. En toch hoeven we hem niet te vervloeken. 
Hij belemmert misschien je uitzicht, maar je kunt er ook iets aan hebben 
hoor. Je kunt de bladeren namelijk gewoon eten. Ze smaken een beetje als 
spinazie. Lekker roerbakken of koken dus. De jonge blaadjes zijn heerlijk door 
een salade. Ook kun je thee zetten van de bladeren. Behalve dat ze voedzaam 
zijn, helpen ze ook tegen ontstekingen en worminfecties bijvoorbeeld. Eet er 
echter niet elke dag van. Variatie is altijd het beste.
De zaden kun je malen. Dan hou je geen bloem over, maar een soort pasta. 
Daar hoef je relatief weinig aan toe te voegen om er een brood van te bakken. 

Tekst en fotografie: Luc Houet

En door
De zaden van de Melganzevoet worden ook veel gegeten door allerlei vogels 
en insecten. Daarmee helpt deze pionier dus ook de diversiteit in zijn directe 
omgeving te vergroten. Wat voor een hoop mensen een geruststelling zal zijn 
is dat deze plant geen kolonist is. Het is dus geen blijvertje. Een pionier trekt 
verder. Altijd op zoek naar nieuwe stukken omgewoelde aarde om lekker te 
kunnen groeien. Wil je nog een keertje thee zetten van het blad van witte 
ganzevoet? Dan is nu je moment. Het kan best zo zijn dat deze kanjer 
volgend jaar niet meer op dezelfde plek groeit.
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Nieuwe voorzitter wijkraad

Joost Tijssen (70) is sinds 1 juli de nieuwe voorzitter van de 
wijkraad. Hij volgt Hans Kokke op. We spreken elkaar in 
Wijkcentrum Koningshaven, het huisadres van de wijkraad. 
Koningshaven is het wijkcentrum voor de wijken Fatima, Hoogvenne en 
Broekhoven 1 en Jeruzalem. Het wijkcentrum is een coöperatie die bestaat uit 
1 afgevaardigde van de wijkraad, 1 afgevaardigde van ContourdeTwern en 
1 afgevaardigde van de vrijwilligers. Het wijkcentrum is van en voor de wijk-
bewoners, zij bepalen het beleid in overleg met het bestuur. Het is stil in het 
wijkgebouw, vanwege corona mag er (nog) niet veel. 

Actief in de wijk
Even voorstellen: Joost is een Tilburger. In zijn werkzame leven had hij een 
eigen bedrijf in kunststof vloeren. Om gezondheidsredenen heeft Joost de 
zaak verkocht en is met zijn vrouw in België gaan wonen. Maar toen er klein-
kinderen kwamen, zijn ze teruggekomen naar Tilburg. Ze wonen inmiddels 
8 jaar aan de Havendijk. Joost is actief in de wijk. Hij heeft geholpen bij het 
havenfeest toen de Piushaven 95 jaar bestond en organiseert activiteiten in 
de tuin van het appartementencomplex ‘De Havenmeester’ waar hij woont. 

Tekst: José de Jonge Fotografie: Freddie de Roeck

Joost Tijssen, de nieuwe voorzitter van Wijkraad Koningshaven

Bijna niks
En wat doet de voorzitter van de wijkraad? “Ja, op dit moment nog niet zoveel 
natuurlijk, vanwege corona kan er bijna niks. Er mogen nog geen groepen 
samenkomen hier in het wijkgebouw.” De wijkraad is de schakel tussen de 
wijk en het gemeentebestuur, daartoe werkt Joost samen met Brecht van 
der Korput, de gemeentelijk omgevingsmanager van de wijk. “We adviseren 
bewoners bij vragen en problemen. Ook organiseren we activiteiten zoals het 
Wijkcafé, het jaarlijkse Zomerfeest of een avondje mosselen eten.”

Plannen
Wat wil Joost gaan betekenen voor de wijk als voorzitter van de wijkraad. 
“Ik wil me vooral hard gaan maken voor mensen die het wat minder hebben. 
Die zijn niet zichtbaar in de wijk, logisch, mensen lopen er niet mee te koop, 
schaamte kan meespelen. Je kunt wel iets organiseren voor mensen die wei-
nig te besteden hebben, bijvoorbeeld een keer per week samen eten in het 
wijkgebouw, maar dan moet je die mensen wel weten te vinden. Die komen 
niet vanzelf. Daar wil ik me mee bezig gaan houden. En ik wil meer budget 
van de gemeente om onze vrijwilligers te kunnen belonen. Ik wil mensen die 
hier vrijwillig een clubje draaien of bij de receptie zitten of wat dan ook met 
Kerst niet wegsturen met een bosje bloemen. Vrijwilligers moet je koesteren. 
Verder lijkt het me leuk om muziekmiddagen te gaan organiseren, met een 
hapje en een drankje. De doelstelling van de gemeente voor het wijkgebouw 
is de sociale cohesie in de wijk bevorderen, dus mensen bij elkaar brengen, 
zorgen dat iedereen het naar zijn zin heeft. Er is nu een naaiclub, een 
kaartclub, een dansclub, maar er kan nog wel wat bij. Dus als mensen een 
idee hebben, hoor ik dat graag.”

Plannen genoeg dus. En nu maar hopen dat het wijkgebouw snel weer volle 
bak kan gaan draaien.
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Aan schaarste geen gebrek

“Het enige waar we tegenwoordig nog gebrek aan hebben, is schaarste!”, 
verzuchtte Theo Maassen jaren geleden in één van zijn voorstellingen. 
Een mooie tegenstelling van de Eindhovenaar. Maar wanneer je ‘Aan schaar-
ste geen gebrek’ intypt bij Google, dan is de allereerste hit toch echt een link 
naar het gelijknamige boek van Berry van Hoof. Geboren en getogen Tilburger 
(1958), en sinds tweeënhalf jaar met vrouw Elly woonachtig aan de 
Stadskade in onze Piushaven.

Ook aan inspiratie geen gebrek
Niet alleen aan schaarste, maar ook aan inspiratie geen gebrek bij Berry. 
Wanneer ik hem spreek over genoemd boek, is zijn nieuwste uitgave óók al 
uit: ‘Verwonder jezelf driemaal daags’, met als ondertitel: ‘Vast recept voor op 
het andere toilet of op het tweede nachtkastje’. Qua opzet praktisch hetzelfde 
als ‘Aan schaarste geen gebrek’, meer dan duizend oneliners en actuele, 
herkenbare korte grapjes. 

Zo makkelijk als Berry schrijft, zo praat hij ook. Hij gaat studeren: 
leraar Nederlands en Duits aan het Möllerinstituut. De bekende voetballer 
Bud Brocken is zijn studiegenoot. “Ik schreef toen ook al wel”, herinnert 
Berry hij zich, maar dat mocht geen naam hebben. Hoewel hem regelmatig 
gevraagd werd om iets voor te dragen in de klas, maakt hij zijn studie niet af 
en gaat hij in militaire dienst.

Tekst: Erik Bienefelt Foto: Archief Berry van Hoof

Berry van Hoof

Intercedent
“Bij Randstad uitzendbureau zochten ze toen een intercedent”, vertelt Berry. 
“Ik wist amper wat dat woord betekende, maar zo ben ik wel het bedrijfsleven 
ingerold. Na Randstad runt Berry een eigen wervings- en selectieketen onder 
de naam Roozen & Van Hoof. Uiteindelijk ben ik periodieken gaan schrijven, 
gericht aan potentiële werkgevers, en profielen en aanbevelingen van 
geselecteerde kandidaten. Die teksten moesten natuurlijk wel aantrekkelijk 
zijn.”En zo rolt Berry, trotse vader van twee dochters en opa van twee 
kleindochters, langzaam het schrijversvak in. Met inmiddels meerdere titels
op zijn naam.

“’Als de humor op straat ligt en je geen zin hebt om te bukken’, is de onder-
titel van jouw boek ‘Aan schaarste geen gebrek’. Het zou ook zo maar ín je 
boek kunnen staan. Maar wat bedoel je er nu precies mee?”, vraag ik Berry. 
“Ik doel vooral op al die mensen die de humor niet zien of niet willen/kunnen 
zien en die het kant en klaar voorgebakken wel willen consumeren.”

Oneliners
Om een indruk te geven van Berry’s vondsten een aantal oneliners:

“Hadden meer mensen maar plichten gestudeerd, in plaats van rechten” 
(uit: Driemaal daags) 

“Op haar snipperdag was ze snipverkouden” 
(uit: ‘Aan schaarste geen gebrek’)

En tot slot, want persoonlijk vind ik immers niet élke oneliner even sterk; 
maar Berry pareert terecht dat de zwakkere spreuken de betere beter maken:
“Ongezouten kritiek is wel erg flauw” (uit: ‘Aan schaarste geen gebrek’)

De boeken van Berry zijn verkrijgbaar via: boekscout.nl en bol.com 
en bij boekhandel Gianotten Mutsaers.

Toekomstbeeld - vergroening

Waar in het begin van de 21e eeuw het probleem vergrijzing 
een grote rol speelde, is dat nu aan het begin van de 22e eeuw 
wel anders. De maatschappelijke uitdaging waarvoor we nu 
gesteld worden noemen we de vergroening. 
De grootste vruchtbare periode uit de Tilburgse geschiedenis in de tachtiger 
jaren van de 21e eeuw levert ons nu voor een heleboel dertigers op. Zoveel 
zelfs dat dat aantal de complete economie van onze stad draaiende kan hou-
den. Dat betekent meteen dat in Tilburg de AOW leeftijd vorig jaar is bepaald 
op 43 jaar. Tilburgers geboren vóór 31 mei 2073 hoeven niet meer te werken 
en kunnen gebruik maken van de stadsgebonden AOW en overige pensioen-
voorzieningen. Dit zijn de Lazy 10’s van de 22e eeuw!

Tekst en fotografie: Luc Houet Illustratie: Toon van Gisbergen

Genieten zonder mate
De gevolgen van al die vrije tijd zijn overal in het straatbeeld zichtbaar. 
Zie bijvoorbeeld de afbeelding die Toon onlangs maakte van het zicht op de 
“Korte” Heuvel vanuit de St. Josephstraat. In ons fotoarchief kwamen we 
een foto tegen van 100 jaar geleden die het vanuit hetzelfde standpunt werd 
gemaakt. Het verschil moge duidelijk zijn. Tegenwoordig zijn de twee 
karakteristieke punten van de kerk op de Heuvel nog zichtbaar vanuit de 
St. Josephstraat, maar al het andere dat op de archieffoto staat is vervangen 
door entertainment. Een blikvanger is zonder twijfel de enorme ontspannings-
hal links waar de Tilburger meer tijdverdrijf kan vinden dan hij tijd beschik-
baar heeft. Door het bladerdek rechts heen kunt u ook nog de nieuwe 
landmark van de stad zien. De 230 meter hoge mast met draaiend gedeelte. 
In dat draaiende gedeelte opent volgende week het nu al veelgeprezen 
restaurant “Uurwerk” haar deuren voor u. Tegen de tijd dat u aan uw crème 
brûlée begint, hebt u uitzicht gehad in alle windrichtingen over onze 
Brabantse metropool.

Complot of niet
Opvallend is ook het kleurverschil in de lucht met 100 jaar geleden. 
Dit verschijnsel werd voor het eerst waargenomen in de negentiger jaren van 
de vorige eeuw. Tot op heden hebben onze geleerden nog geen verklaring 
kunnen geven voor deze bijzondere verandering in de samenstelling van onze 
atmosfeer. Complotdenkers koppelen dit verschijnsel maar al te graag aan de 
onverklaarbare toename in vruchtbaarheid van de Tilburger vorige eeuw. 
Een verband tussen deze twee zaken wordt stellig ontkend door politici. 
De wetenschap sluit een verband anders dan toeval desondanks niet uit.
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LA POUBELLE

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.

Waterlelies
De eerste zestien jaar van mijn leven woonde ik in de St. Josephstraat in 
de wijk Hoogvenne. Tijdens die zestien fantastische jaren vroeg ik me vaak 
af wat Hoogvenne betekende. Er was ook een straat met de naam Hoog-
vensestraat. Daar moest wel echt iets bijzonders aan ten grondslag liggen. 
Verder dan fantaseren, geïnspireerd door de Oisterwijkse bossen en ven-
nen, over hoe mijn wijk er lang, lang geleden uit heeft gezien kwam ik niet. 
Het zou toch zeker weten te maken hebben met een hooggelegen ven in een 
sprookjesachtig bos. Vaak zag het er in mijn hoofd uit als het sprookje uit de 
Efteling, De Indische Waterlelies. Inclusief zingende ganzen en musicerende 
kikkers. Een heel aangename manier om de herkomst van je wijk- of straat-
naam te visualiseren.

Waar komt die straatnaam vandaan?

Twee vennen
Nu ik ongeveer 30 jaar weg ben uit de wijk Hoogvenne neemt mijn nieuws-
gierigheid over de naam Hoogvenne en de Hoogvensestraat weer toe. 
Fantaseren is leuk, uitpluizen ook! Binnen een paar seconden toont Google me 
honderden hits met informatie over de Hoogvensestraat. De meeste zijn links 
naar Funda zodat ik een huis kan kopen in die prachtige binnenstadse straat 
tussen het Piusplein en de Prinsenhoeven. Die laat ik links liggen en laat me 
lokken door de oudste plattegrond van Tilburg en omstreken. In het jaar 1760 
gemaakt voor de toenmalige heer van Tilburg. Direct zichtbaar is de Heuvel 
op die kaart. Dat helpt een hoop bij het oriënteren. Ten zuiden van de Heuvel, 
waar het Piusplein zou moeten zijn, ligt driehoekig gebied dat ‘t Ven heette. 
Als ik goed kijk zie ik zelfs twee vennen ingetekend op het Piusplein. 
Een deel van de naam van de Hoogvensestraat lijkt daarmee verklaard. 
Nu nog het andere deel.

Bijvoeglijk
Op een andere kaart vind ik iets dat daarbij helpt. Ten zuidwesten van ‘t Ven 
liggen velden die worden aangeduid als Lage Ven Weikens. Ten noordoosten 
van ‘t Ven liggen ook velden. Die heten volgens de kaart de Hoge Ven 
Weikens. Wat voor betekenis kun je koppelen aan de woorden laag en hoog? 
Als je het hebt over stukken land gaat het volgens mij maar over één ding. 
Naar laag land kost je geen moeite op de fiets, en naar hoog land is gewoon 
wat harder trappen. Het gebied dat werd aangeduid met Hoge Ven Weikens 
was hoger gelegen dan ‘t Ven. Een pad tussen die weikens door heet dan al 
gauw het Hoge Vense Pad. Nee dat is niet logisch. 
Dat pad zou dan Hoge Weikens Pad heten toch? Het bijvoeglijk naamwoord 
“hoge” zegt dus niets over de weikens, maar blijkbaar iets over het ven. 
Er waren twee vennen op het huidige Piusplein. Blijkbaar was er een hoog 
ven en een laag ven. Het hoge ven was het noordelijk gelegen ven. Het woord 
hoge kan ook met de windrichting te maken hebben. Op een landkaart is 
noord meestal boven. Ga je naar het noorden, dan ga je hoger op de kaart. 
Zou het dat zijn? Het hoge ven is het noordelijke ven en het land dat daaraan 
grenst is nu dus Hoogvenne. De straat die de wijk dwars doorsnijdt is 
logischerwijs dan de Hoogvensestraat.

Tekst & beeld: Luc Houet
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Het is wel een mooi plaatje vonden wij. Dit zijn Robin, Daan en Kiki en we 
troffen hen aan in de Stevenzandsestraat met planten en een trap. 
“Hoe zit dit in elkaar?” vroegen we. Nou, Daan en Robin zijn vrienden en 
Robin en Kiki wonen in hetzelfde huis. Volgt u het nog? Robin en Daan 
wilden naar het tuincentrum om planten te kopen. Kiki ging mee maar 
wilde niks gaan kopen. En uiteindelijk is Kiki natuurlijk de enige die spullen 
gekocht heeft. “En wat is het met die trap?” “Die is voor de sier,” zegt Kiki, 
“Daar hang ik deze plant aan.”

Op de Piushaven wandelen Flo en Lotte. “Mogen we een fotootje maken van 
jullie voor in de wijkkrant? En wat zijn jullie aan het doen?” “Lekker aan 
het bijkletsen!” antwoordt Flo. Lotte vertelt dat ze maar een weekje met 
vakantie is geweest. Maar dat het lijkt alsof ze elkaar al tijden niet hebben 
gesproken. Lotte en Flo zien elkaar normaal meerdere keren per week. 
“We kennen elkaar al heel lang.  Eigenlijk van meerdere dingen. We komen 
hier uit de buurt  en kennen elkaar ook van hockey en de lagere school. 
Eigenlijk was er geen ontkomen aan” lacht Flo.

Het valt nog niet mee met de zomer dit jaar. Maar desalniettemin wandelen 
Hans en ik door de wijk op zoek naar leuke wijkbewoners. 
In de Leenherenstraat zien we een vrouw met haar hond onze kant 
oprennen. Het zijn Madieke en haar hond Scott. “Ga je ver lopen?” vraag 
ik haar. “Normaal loop ik tien kilometer. Ik ga nu met Scott vijf kilometer 
lopen. Ik heb er net al vijf met een logeerhond gedaan. Nu mag Scott nog 
even.” Scott springt telkens enthousiast tegen Madieke op. “Hij heeft er wel 
zin in! “Ja, zo begint het altijd. Maar straks is hij niet vooruit te slepen.”

Reünie Fatima 1950 - 1970 
verplaatst naar 28 mei 2022

Dansers gezocht

Zangers en zangeressen gezocht

Het is bij de meeste mensen inmiddels wel bekend, maar voor 
de volledigheid willen we toch ook nog maar even hier melden 
dat de reünie ‘Thuiskomen in Fatima 1950 – 1970’ die gepland 
stond op 4 september voor de tweede maal is geannuleerd. 
Dit omdat de versoepelingen met betrekking tot het coronavirus te onzeker 
waren i.v.m. de te houden afstand, het dragen van mondkapjes en het wel 
of niet toestaan van meer dan 350 mensen in een gebouw. Ook mede omdat 
de organisatie tijdig gasten (reünisten) komende uit o.a. Australië en 
Nieuw-Zeeland wilden behoeden voor een onnodig geplande reis.

Daarom heeft het bestuur van ‘Thuiskomen in Fatima 1950 - 1970’ 
besloten om deze reünie te verplaatsen naar het voorjaar van volgend jaar. 
De voorlopige nieuwe datum is zaterdag 28 mei 2022, de zaterdag na 
Hemelvaart.

Dansles voor ouderen, door leraar Ad
Op donderdagen van 13.30 tot 15.00
€2,50 per persoon
Wijkcentrum Jeruzalem - Caspar Houbenstraat 109 Tilburg

Gemengd koor Scampolo zoekt nieuwe zangers en zangeressen 
Bijvoorbeeld van koren die onlangs zijn opgehouden te bestaan.
Bij belangstelling: bezoek de website:
www.scampolo.nl
Tel: 013-4562332
E-mail: secretaris@scampolo.nl 



Je Weet Zelluf aan de Piushaven

Toen ik nieuwsgierig naar binnen gluurde – wat zit hier voor 
nieuws aan de Piushaven  viel mijn oog op de naam: 
Je weet Zelluf. Meteen wist ik het: de Antilliaanse kapper. 
Die zat ooit in de Langestraat. En nu hier, bij ons in de wijk. 
Tijd voor een bezoekje…

Die naam
Dat van die Langestraat, dat is dus al 10 jaar geleden, vertelt Gisselle 
Winklaar, de eigenaresse, me. Kun je nagaan hoe goed die naam is, dat ik me 
die nog herinner. “Ik heb even gedacht om de naam te veranderen, maar toch 
maar besloten ‘m te houden. Precies om wat jij ook zegt, hij is herkenbaar. 
Iedereen kent me zo.” Waarom die naam? “Ja, als je het vertaalt naar het 
Papiamento dan is het iets van: ‘Je kent me toch?, je weet wie ik ben, je weet 
wat ik kan.’ Wordt veel gebruikt in onze cultuur.”

Geen kapper
Gisselle is 44 jaar en al 10 jaar professioneel kapster. En ze woont al 22 jaar 
in de wijk, samen met haar 3 kinderen. “Van origine ben ik geen kapster. 
Na de havo heb ik hbo economie gedaan en daarna ben ik bij de VGZ gaan 
werken. Maar ik knipte en kapte thuis familie en vrienden, vond ik gewoon 
leuk. Leuker dan op kantoor. Dus toen heb ik de overstap gemaakt naar een 
eigen kapsalon.                       

Tekst: José de Jonge Fotografie: Freddie de Roeck

Corona
Het pand in de Langestraat was klein en dus maakte Gisselle 10 jaar geleden 
de overstap naar een groter, dus duurder, pand aan de Korvelseweg. Toen ze 
zwanger was en korter wilde gaan werken, verkaste Gisselle naar het business 
center aan de Ringbaan Noord. “Wat ik daar miste was dat ik geen ‘spontane’ 
klanten meer kreeg, mensen die langslopen en naar binnen kijken.” 
Dat én corona deed Gisselle besluiten thuis te gaan kappen. Maar toen ze 
afgelopen juni langs dit lege pand liep en zag dat het te huur stond, werd ze 
weer enthousiast: “Ook de locatie natuurlijk. Ik vind dit een prachtplek, de 
Piushaven is zo leuk geworden de laatste jaren. 
Hier wilde ik heel graag zitten.”

Relaxen
Na een maand schilderen, behangen en inrichten opende ze 19 juli haar 
nieuwe zaak. Gisselle heeft veel vaste klanten. Bijna allemaal Antillianen en 
Surinamers. Ze is ook gespecialiseerd in het verzorgen van kroeshaar. 
Gisselle knipt, verft, ontkleurt, weavet, zet extensions en relaxt. Dat relaxen, 
het stijl maken van kroeshaar, is iets wat tegenwoordig minder vaak gebeurt 
dan vroeger. “Men dacht dat stijl haar je ook een hogere status in de maat-
schappij gaf”, vertelt Gisselle. Belachelijk natuurlijk.

Leuke overburen
”Ik ben zo blij met mijn overburen (de mensen van de appartementen aan 
de Hopliedenkade, red.). Ze komen hier langs lopen, stappen binnen, zijn 
nieuwsgierig, ik vind dat gezellig. En ik wil ze graag als klant natuurlijk. 
Ik kan iedereen knippen en verven en föhnen, niet alleen mensen uit mijn 
eigen cultuur. Gisteren heb ik mijn eerste klant van de overkant gehad. 
Een oudere dame. Ik geloof dat ze wel tevreden was toen ze hier wegging.”

De vriendin van Gisselle die tijdens ons gesprekje bij de wastafel zit om de 
oranje verf in haar haren te laten intrekken, zegt: “Iederéén is tevreden na 
een bezoek aan Gisselle. Weet je waarom? Ze heeft echt liefde voor haar vak.’’
Dat lijkt me een mooie afsluiting. Ze Weet Zelluf!

Gisselle is te vinden op facebook en instagram. 

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



8 Wandelen met Fred

Deze keer ga ik wandelen met de gezellige buurvrouwen Nadia 
(54) en Trudy (59) uit de Clercxstraat. 
Wekelijks wandelen de dames gezamenlijk door de wijk of door de Moeren-
burg. Even tijd voor een goed gesprek. Uw verslaggever heeft zich vanavond 
zelf uitgenodigd om eens gezellig mee te wandelen. 

Een dorp midden in de stad 
Nadia en Trudy wonen beiden al meer dan 30 jaar in de Clercxstraat. 
Nadia: “We hebben veel zien veranderen maar de gemoedelijkheid is geble-
ven. We groeten elkaar en er is herkenning, dat vind ik overigens ook leuk 
van de wijkkrant, de herkenning van de mensen die erin schrijven”. Trudy: 
“De straat is een rustpunt in de drukte, een dorp midden in de stad”. 

Tekst: Fred Verhagen Fotografie: Hans van Dongen

Kwinkslag

Ik ben mijn Kwinkslag kwijt.
Heeft u haar soms gezien?
Ik heb er over nagedacht, 
En wil haar terug misschien. 

Ze kan soms wat zoetsappig zijn,
En slecht voor mijn glazuur.
Ze springt ook alle kanten op
Bevuilt zo vaak de muur.

Ze  heeft een donkere kant 
en is ook wat verstrooid 
Ik heb haar dan ook regelmatig  
naast me neergegooid 

Ik denk niet erg veel aan haar.
Dat geef ik eerlijk toe. 
De dag,  die is voor echte zaken.
En ‘s avonds ben ik moe. 

Maar ‘s ochtends als ik wakker wordt 
dan voel ik een gemis.
Het lijkt dan of het Kwinkslag is 
die ik ontzettend mis. 

Ik ben mijn Kwinkslag  kwijt
Heeft u haar soms gezien?
Ik heb er over nagedacht 
En wil haar terug misschien. 

Tekst & foto: Eelke Guldenaar

Herkenning en gezin 
Beide dames hebben een partner en kinderen die ondertussen al het huis uit 
zijn. Ze hebben beiden een baan als huisartsassistente (Nadia) en werkzaam 
in de horeca (Trudy). Er is veel herkenning vanuit het gezinsleven in wat de 
dames bezig houdt. Trudy: “We praten over alles wat ons is overkomen. 
Grote meningsverschillen zijn er eigenlijk niet”. Nadia: “Ikzelf heb wel een 
Italiaanse achtergrond. Daar ben ik altijd nog trots op”. 

IJscosalon familie Marcon.
De opa en oma van Nadia hebben in Tilburg de eerste ijscozaak geopend. 
De vader van Nadia is daarna een ijscozaak gestart. De familie Marcon kwam 
hiervoor vanuit Italië naar Tilburg. Ondertussen zijn de ouders na hun
pensionering terug verhuisd en is Nadia met Kees hier blijven wonen. 
Moeder had eigenlijk altijd heimwee naar Italië. “De kinderen houden me in 
Nederland, maar mijn moeder mis ik enorm. Ondertussen is mijn vader over-
leden en wil ik eigenlijk zo vaak naar haar toe als ik kan. Door corona ging dit 
het afgelopen jaar minder frequent maar gebruikelijk ga ik 4 x per jaar. 

Kledingwinkel familie Passier 
De ouders van Trudy hadden een kledingwinkel aan het Smidspad bij het 
Wilhelminapark. Ze zijn ondertussen overleden. “Mijn zus woont in Duitsland 
en heeft daar een restaurant. We zien elkaar ook maar enkele keren per jaar 
maar bellen doen we urenlang, als het kan iedere week”. Voor zowel Trudy als 
Nadia is er ook hierin veel herkenning, het hebben van familie op afstand. 

De Wijk
Nadia: “Ik maak me wel zorgen over de wijzigingen in het verkeer wat vaker 
sluipverkeer door de straat oplevert. Gezelligheid aan de Piushaven is leuk 
maar het mag wel wat binnen de perken blijven”. Trudy: “Er wordt om ons 
heen veel gebouwd, maar ik ben tegen te hoge gebouwen dat veroorzaakt 
ook weer valwinden. Toch wordt het er momenteel wel beter op. Maar hopelijk 
is er ook aandacht voor voldoende diversiteit in de gebouwen en dus ook voor 
iedereen die er kan komen wonen”. 

Gewoon…… maar ook bijzonder!
De wandeling wordt beëindigd met een drankje bij Trudy thuis. 
Uw verslaggever realiseert zich opnieuw dat het hebben van een goed con-
tact met de buren kostbaar is. Vanuit zowel Trudy als Nadia is er aandacht, 
belangstelling, oprechtheid maar ook eerlijkheid en directheid  als dit nodig is. 
Ik voel me als een vis in het water met dit geschenk wat ik, behalve 
tijdens deze wandeling, altijd ervaar aangezien ik ook al meer dan 20 jaar 
de buurman ben van…….Trudy & Nadia. Maar nog wel een kort verzoek tot 
slot. Tijdens de wandeling op woensdagavonden graag uw gordijnen niet te 
vroeg sluiten. Het mogen bekijken (en beoordelen) van uw interieur wordt 
door zowel Trudy als Nadia gewaardeerd. En u wordt zeker door beide dames 
vriendelijk begroet. 

Ik nodig u uit om ook een keertje mee te wandelen, dat komt u de volgende 
keer in deze wijkkrant. Aanmelden kan door een mail te sturen naar 
wijkkrant@koningshaven.eu 

Trudy, Fred en Nadia aan de Piushaven



Op het lijf geschreven Ellen de Meeuw

Het hoort tegenwoordig gewoon bij het straatbeeld. Mensen 
met tatoeages. In alle soorten en maten. Een mooie gelegen
heid om eens te vragen naar het verhaal achter de tattoo. 
Elke editie van de wijkkrant laat ik twee mensen vertellen.

Bert en Els
Ik vroeg Bert op het terras of hij een tatoeage had en er misschien iets over 
wilde vertellen. “Nou,” zei Els, “dan kun je beter ook met mij praten want 
daar heb ik ook wel iets over te zeggen.” En zodoende arriveer ik een paar 
dagen later in hun prachtige appartement aan de Havendijk. Daar, waar eerst 
de Jumbo van het Lourdesplein zat. Vroeger woonden Bert en Els al jaren in 
hetzelfde stuk van de Hoogvensestraat. Maar ze kenden elkaar niet. 
Het was relatieplanet (een datingsite) waardoor ze elkaar in de gaten kregen. 

Als je regelmatig een flinke wandeling maakt, in de stad of in 
het buitengebied, loop je er vroeg of laat eens tegenaan: een 
dier in de problemen. Vaak kun je niks meer voor ze doen maar 
soms lukt het om ze te redden.

Fuut bij de Lange Jan
Tijdens een dauwtrapwandeling op een vroege zondagochtend troffen we een 
fuut aan in een weitje bij de Lange Jan in Moerenburg. Een fuut op de kant, 
dan weet je dat er waarschijnlijk iets mis is. Een fuut is een op en top water-
vogel. Evolutie heeft er voor gezorgd dat zijn poten zover naar achter zijn 
verhuisd dat hij als het ware “topzwaar” is geworden. Daardoor is hij perfect 
gestroomlijnd om onder water op visjes te jagen, maar op het droge kan hij 
zich moeilijk verplaatsen. Dan moet hij rechtop staan en met zijn vleugels het 
evenwicht bewaren. Anders kukelt hij als het ware voorover. Dat zijn poten 
zover naar achter staan verklaart ook dat de fuut de enige watervogel is die 
het vrouwtje na de paring via de voorkant verlaat.

Vislijn
Tijdens de wandeling ontbrak het aan de tijd om te kijken wat er precies mis 
was met de fuut. Dus gingen mijn vriendin en ik na de wandeling opnieuw 
kijken. De fuut liet zich makkelijk vangen en bleek verstrikt in een behoorlijk 
stuk vislijn. Waarschijnlijk was hij in het water al in de lijn vast komen te 
zitten en was hij met lijn en al de wal op getrokken. Ik hield de fuut, die fel 
van zich afbeet, stevig vast en mijn vriendin verwijderde voorzichtig de vislijn. 
Daarna liepen we met de fuut terug naar de Lange Jan en lieten hem daar 
weer los. Een dag later ging ik nog eens kijken en hij zwom weer tevreden 
rond.

Jonge meeuw in de Piushaven
Een andere keer zag ik op een zonnige zondagmiddag een jonge meeuw 
dobberen in de Piushaven. Je herkent een jonge meeuw aan het nog wat 
bruine verenkleed. Er leek weinig bijzonders aan de hand. Tot het moment 
dat de meeuw te dicht naar het meerkoetnest dreef dat daar op een 
plateautje in het water lag. Een van de meerkoeten opende de aanval 
(daar heb je ze weer) en het viel me op dat de meeuw niet weg kon komen. 
Dit tafereeltje herhaalde zich een half uur later en niet veel later nog eens. 
Het kwartje viel en ik besefte dat de jonge meeuw feitelijk ten dode 
opgeschreven was. Een kwestie van tijd en de meerkoeten zouden haar 
doodpikken. Met een bootje heb ik de meeuw gevangen. De meeuw verzette 
zich, net als de fuut, heftig. Dieren hebben niet door dat je ze probeert te 
redden en zien je over het algemeen als bedreiging. De vleugels van de 
meeuw waren zo doorweekt dat ze niet meer op kon vliegen uit het water. 
Ik zette haar op het ponton in het zonnetje en liet haar met rust. Voorzichtig 
kwam er weer wat leven in. Ze droogde haar vleugels en hupte weer wat in 
het rond. Maar ze was nog te zwak om alweer te vliegen.

Ellen de meeuw
Hoe verder? Mijn vriendin en ik besloten de dierenambulance te bellen. 
Niet veel later kwam die ter plaatse. De vrijwilligers van de ambulance pro-
beerden de meeuw met een groot schepnet te vangen. Dal lukte niet meteen 
en de meeuw schoot de kade op. Na een korte achtervolging over het terras 
van Burgemeester Jansen hadden ze haar te pakken. “Die mag bij ons een 
dagje aansterken” gaf de vrijwilliger aan, “Morgen laten we haar weer los en 
dan redt ze het wel”. Er moest nog even een formulier ingevuld worden voor-
dat de dierenambulance weer vertrok. Bij de naam van het dier werd Ellen 
ingevuld. “Ja, zo doen we dat” zei de vrijwilliger. “Als we geen naam van het 
dier hebben dan wordt die vernoemd naar degene die ons gebeld heeft”.

Tekst: Janske Verhulst Fotografie: Hans van Dongen Tekst: Marc Storms
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van de Braak & Maas
fysiotherapie

Specialismen:
Fysiotherapie Manuele therapie

Dry needlingKinderfysiotherapie Etalagebenen

Geriatrie fysiotherapie 

Medical taping

COPD

Taping tegen hooikoorts Revalidatie na een operatie of een beroerte

Geen verwijzing van huisarts nodig

Contracten met alle verzekeringsmaatschappijen

Valt onder de aanvullende verzekering

Aangesloten bij Claudicationet en Parkinsonnet

Prinsenhoeven 36, in Gezondheidscentrum Piushaven telefoon: 013 5420685

info@vdbraakenmaas.nlwww.vdbraakenmaas.nl

De tribal tattoo van Bert

De scheikundige formule van serotonine gevat in een tatoeage

Twaalf jaar geleden hadden Bert en Els 
hun eerste date. En het klikte. Dus zo 
volgden er nog een paar in die eerste 
maand. In diezelfde maand vroeg een 
collega aan Bert of hij misschien mee 
wilde gaan naar Rotterdam want hij 
wilde daar een tatoeage laten zetten. 
“En toen dacht ik: ik heb tattoos altijd 
mooi gevonden,” vertelde Bert “Ik ga 
mee. Misschien neem ik er zelf ook wel 
een!” En zo geschiedde: Bert kwam 
terug uit Rotterdam met een kersverse 
‘tribal’ op zijn bovenarm en liet hem 
niet veel later aan Els zien. 

“Ja”, zegt Els lachend: ”En ik vond het 
helemaal niks. Ik heb tattoos ook nooit 
mooi gevonden. Bij niemand!” Nou 
ja. Twaalf jaar later kunnen ze er nog 
steeds om lachen. Want Bert heeft wel 
zijn tatoeage. En als hij had geweten 
dat Els het niet mooi zou vinden had 
hij hem waarschijnlijk nooit geno-
men. Maar Bert vindt het wel mooi. 
De tatoeage stelt niet echt iets specifieks voor. “Het is een tribal. Ik vind het 
gewoon iets stoers hebben. Misschien wel stoerder dan ik zelf ben.” 

Kim 
Een heel ander verhaal is dat van Kim. Zij heeft haar tattoo laten zetten om 
een periode af te sluiten. Zeven jaar geleden was Kim bevallen van een 
prachtige dochter. Echter, ze raakte daarna in een postnatale depressie. 
Zij had dat zelf nog niet zo goed in de gaten. Totdat haar man zei dat ze 
zichzelf niet was en dat het misschien wel tijd was om naar een huisarts te 
gaan. “Ik heb toen psychologische hulp gekregen en ook EMDR om mijn 
traumatische bevalling te verwerken.” 

Ongeveer een jaar later heeft ze de tatoeage laten zetten. De tekening is de 
scheikundige formule van serotonine. Het is een soort gelukshormoon. 
“Tijdens de zwangerschap en bij de bevalling gebeurt er zoveel met je 
lichaam. De hormonenhuishouding verandert. Dat is bij iedereen anders. 
Maar ik had hieraan een tekort”. En dan de tekst: happiness can be found 
even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.” 
Het is een quote die ze van het boek Harry Potter and the prisoner of Azkaban 
heeft. Kim is een echte liefhebber van die reeks. “Het wil eigenlijk zeggen dat 
hoe donker het leven ook is. Er is altijd wel een lichtpuntje.” Gelukkig kan Kim 
weer volop genieten van werk en gezin. En nu maar hopen dat de festivals en 
concerten doorgaan want daar wordt ze ook gelukkig van!



Samen dit gebied nog mooier en beter maken Tilburg klimaatneutraal 
in 2045
Samen met inwoners werkt de gemeente aan een klimaatneu-
traal Tilburg in 2045. Klimaatneutraal betekent dat er geen broei-
kasgassen worden uitgestoten of dat deze uitstoot wordt gecom-
penseerd. Daarom is het nodig om alle huizen en gebouwen in de  
gemeente te verduurzamen. En alle energie in panden  duurzaam 
op te wekken. Een flinke uitdaging, maar zeker haalbaar. Zo blijft 
Tilburg ook in de toekomst een fijne plek zijn om te wonen.

Wil je ook aan de slag met het verduurzamen van je woning? Dat 
hoef je niet alleen te doen, de gemeente helpt je graag. In een 
energiezuinig huis woon je prettiger én heb je een lagere energie-
rekening. Als woningeigenaar in Tilburg kun je nu profiteren van 
speciale acties.

Zon op je dak 
Zo kun je voordelig en makkelijk zonnepanelen aanschaffen met 
hulp van de gemeente. ‘Zon op je dak Tilburg’ is het  alles-in-1 pak-
ket, bestaande uit de financiering, aanleg én 15 jaar onderhoud. 
In samenwerking met Hoppenbrouwers Techniek wordt alles gere-
geld. Er zijn geen inkomenseisen. Het aanbod is voor huiseigena-
ren, kleine bedrijven, verenigingen en Verenigingen van Eigenaren. 
“Je profiteert al direct vanaf de eerste maand van de opbrengst 
uit je panelen”, vertelt wethouder Oscar Dusschooten.” Door de 
slimme financiering kunnen ook mensen met een kleine beurs 
meedoen. Bedoeling is Tilburg met zo’n 2000 zonnedaken een stuk 
duurzamer te maken.”

Vrijblijvende offerte
Een vrijblijvende offerte ontvangen? Meld je aan en Hoppen-
brouwers neemt zo snel mogelijk contact op voor een intake. Pas 
na akkoord met de offerte ga je een overeenkomst aan met de 
gemeente. Je leent het bedrag voor aanschaf en onderhoud van 
de panelen bij de gemeente. Dat is een lening met een lage rente 
en die mag je in 15 jaar terugbetalen. Kijk voor alle informatie en 
aanmelding op duurzamertilburg.nl, onder ‘Zon op je dak Tilburg’. 

Energieadvies op maat
Ieder huis is anders. Welke stappen zijn het slimst om je woning te 
verduurzamen? Met een energieadvies dat is afgestemd op jouw 
woonsituatie en energieverbruik, weet je precies waar je kunt 
beginnen. Dat scheelt geld en energie. Als woningeigenaar krijg je 
korting op een onafhankelijk advies en een rapport op maat. Daar-
voor kun je terecht bij professionele adviseurs van de vijf Tilburgse 
energiecoöperaties. 

Kort telefonisch energieadvies:  Heb je een concrete vraag 
over energiebesparing? Bel 
met 088 00 62 013 voor een 
gratis advies (i.p.v. 30 euro).

Online energieadvies op maat:  Voor een online adviesge-
sprek betaal je 20 euro (i.p.v.  
90 euro).  Samen met de 
adviseur bekijk je welke kleine 
en grote maatregelen  moge-
lijk zijn in jouw woning. Het 
gesprek duurt ongeveer een 
uur. Daarna krijg je per e-mail 
een handig rapport, inclusief 
een overzicht van de kosten 
en opbrengsten van maatre-
gelen. 

Adviseursbezoek aan huis:   Een adviseursbezoek aan 
huis kan ook. Je betaalt 65 
euro (i.p.v. 210 euro) voor 
een uitgebreid advies en een 
stappenplan voor de verduur-
zaming van jouw woning.

Interesse? Meld je snel aan via duurzamertilburg.nl en 
profiteer van deze actie. Onder ‘Energieadvies op maat’ 
staat alle informatie.

GEMEENTENIEUWS
Beste lezers,

Wat leuk dat ik me hier, als jullie nieuwe wijkwet-
houder, mag voorstellen. Mijn naam is Bas van der 
Pol, in mei 2021 geïnstalleerd als wethouder voor 
de gemeente Tilburg. 

Mijn eerste herinneringen aan het gebied Konings-
haven? Dat moet de intocht van sinterklaas in 
de Piushaven zijn. Ik ben geboren in de Tilburgse 
woonwijk De Reit, opgegroeid in de Reeshof en 
heb jaren in Het Zand gewoond. Inmiddels woon ik 
sinds enkele jaren met mijn vrouw Emma en mijn 
zoontje in Rotterdam, waar ik voorheen werkte 
voor het Architectuur Instituut Rotterdam (AIR). 

In het verleden heb ik in Tilburg gewerkt als pro-
grammamaker voor het Centrum voor Architectuur 
en Stedenbouw Tilburg (CAST). Later mocht ik als 
kwartiermaker bijdragen aan de ontwikkeling van 
de LocHal. Hierdoor ben ik nauw betrokken bij de 
stedelijke ontwikkelingen in Tilburg. Dan moet je 
denken aan de transformatie van de LocHal, de 
ontwikkeling van de Spoorzone maar zeker ook de 
vernieuwingen in de Piushaven. 

En nu ben ik dus als wethouder terug op het 
thuishonk en onder meer verantwoordelijk voor 
projecten als Stappegoor, de Piushaven en de 
Spoorzone. En voor thema’s als de energietransitie, 
economie en ruimtelijke ordening. Daarnaast ben 
ik wijkwethouder van Koningshaven, Groenewoud 
en Noordhoek.

Eerder dit jaar heb ik al regelmatig Jeruzalem, 
Fatima en de Piushaven bezocht en bewoners 
gesproken die zich actief inzetten voor hun buurt. 
De omgevingsmanagers en de wijkregisseur heb-
ben me daar bijgepraat over de ontwikkelingen in 

dit gebied. Over de successen maar ook over de 
keerzijdes van een gebied dat volop in beweging 
is. Velen van jullie heb ik daar ontmoet. Zo sprak ik 
met havenmeester Saskia, met bewoners van de 
Hopliedenkade en mensen van de stichting Thuis-
haven. Maar ook met deelnemers van bewoners-
belang Jeruzalem en van de wijkraad Koningsha-
ven. Wat met het meest is bijgebleven? Liefde voor 
de buurt en betrokkenheid bij elkaar. De stad is 
volop in ontwikkeling en juist in deze buurten zie ik 
hoe ‘oude’ en ‘nieuwe’ bewoners elkaar weten te 
vinden. Dat is heel mooi en heel belangrijk. Want 
samen maken we onze stad. 
Als wijkwethouder ben ik aanspreekpunt in het col-
lege van burgemeester en wethouders. Als er wat 
is, laat het me weten. Ik vind het belangrijk om van 
inwoners te horen hoe ze het vinden om hier te 
wonen en te verblijven. Persoonlijk sta ik graag in 
contact met inwoners om te horen wat zij ervaren 
in Tilburg. Dichtbij zijn als wethouder, maar ook 
samenwerken met de buurt vind ik belangrijk om 
dit gebied nog mooier en beter te maken.

Inmiddels zitten mijn eerste 100 dagen als wethou-
der er op, en het is zeker mijn ambitie om voorlo-
pig aan het werk te blijven voor onze mooie stad. 

Wil je eens van gedachten wisselen met mij? 
Zoek me gerust op via Twitter @basvanderpol 
of neem contact op via het contactformulier op 
www.tilburg.nl. En natuurlijk is het altijd mogelijk 
om de omgevingsmanagers en wijkregisseur te 
mailen of bellen. De gegevens vind je onderaan 
deze pagina’s. Ik kijk er naar uit om je spreken of te 
ontmoeten.

Graag tot ziens! 

Wethouder Bas van der Pol



Meer groen, minder tegels
 
Het klimaat verandert. Langere periodes met extreme hitte en droogte of hevige regenbuien 
wisselen elkaar steeds vaker af. Meer groen en minder tegels helpt tegen hitte en wateroverlast. 
Groen werkt verkoelend en geeft schaduw, terwijl stenen juist extra opwarmen. Door meer 
groen kan regenwater beter wegstromen en worden opgevangen en bewaard voor de droge 
periodes. De gemeente past de stad hierop aan. O.a. door de (binnen)stad groener te maken. En 
door de aanleg van blauwe aders, zodat regenwater makkelijker de stad uit kan en een groot-
schalige wateropvang in Pauwels (gebied tussen Loon op Zand en Tilburg Noord). 

Samenwerking
Samen met de inwoners werkt de gemeente aan een stad waar het ook in de toekomst fijn en 
veilig wonen is. De voor- en achtertuinen van de woningen van inwoners beslaan zo’n 40% van 
de stad. Deze zijn voor een groot deel versteend. Iedere tegel die een inwoner vervangt door 
groen, helpt. Kijk voor meer informatie en subsidiemogelijkheden op duurzamertilburg.nl.  

Ecologisch beheer van de Piushaven
 
De gemeente krijgt heel veel vragen en meldingen over het beheer van de Piushaven.  
O.a. waarom het riet niet in één keer wordt gemaaid en wat dat te maken heeft met de 
ontlasting van  ganzen. Ecoloog Addy Goudswaard vertelt graag meer over het ecolo-
gisch beheer van de Piushaven en het waarom van bepaalde keuzes. 

Addy: ‘’Als ecoloog krijgen we regelmatig de vraag waarom de gemeente en wij kiezen 
voor ecologisch beheer. Die aanpak ziet er op het oog misschien slordig uit en kan 
consequenties hebben voor het straatbeeld en voor bezoekers van het gebied. Toch 
is ecologisch beheer in de stad erg belangrijk: veel diersoorten zoals insecten, vogels 
en kleine zoogdieren zijn afhankelijk van hun leefomgeving in de stad om te blijven 
bestaan, zich te verspreiden en voort te planten.  Dit geldt ook voor ernstig bedreigde 
soorten, zoals de wilde bijen.  

Verbindende factor
De Piushaven ligt tussen natuurgebied Moerenburg en het centrum van Tilburg en 
heeft een belangrijke verbindende functie tussen de stad en het buitengebied. Ook 
kleine zoogdieren, vogels, vleermuizen en insecten kunnen zich zo veilig verplaatsen 
tussen de stad en het buitengebied. Dat maakt de Piushaven een belangrijk gebied 
voor de planten en dieren die hier leven. 

Reden beheer
De gemeente hanteert een speciaal beheer dat te maken heeft met het behoud van 
de verschillende dier- en plantsoorten. Bij deze vorm van beheer blijft er telkens 25% 
van de vegetatie staan (bijvoorbeeld riet). Zo krijgen plant- en diersoorten de kans om 
te blijven en ze kunnen zo makkelijker hun leefgebied uitbreiden naar een stuk (riet) 
verderop.

Insecten helpen de mens vervolgens met het bestuiven van landbouwgewassen en dra-
gen daarmee bij aan ons voedsel. Om hiervan te profiteren, moeten we helaas wel wat 
concessies doen. Zoals de belemmering van het zicht op het water vanwege de hoge 
begroeiing en het later snoeien van  bomen. 
Ecologisch beheer is een samenwerking met de natuur: als wij rekening houden en 
trots zijn op de natuur om ons heen, -ook in de stad-, geeft de natuur ons daar veel 
voor terug.’’

Meer weten?
Heb je andere vragen of wil je meer weten over het ecologisch beheer in de Piushaven? 
Onze ecologen vertellen je hier graag meer over in de vorm van een wandeling.
Interesse? Stuur een mailtje naar natuur_groen@tilburg.nl.

www.overheid.nl/
berichten-over-uw-buurt

Berichten over 
uw buurt

Wil je iets 
melden over 
jouw buurt? 
Download 
de Fixi app 
en meld het 
direct aan de 
gemeente.

ONKRUID TE HOOG? 
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
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Miljoenen keren wikkel ik me in de bekende straatnamen. De parken, ik noem 
het de vallei, waar ik ben geboren. Ik noem het vochtig en klam en als een 
nacht zonder maan. Met een lauwe wijnkoeler en lauwe ijskoffie. 

Ik kon deze zomer alleen maar dankbaar zijn. Naar de haven fietsen om mijn 
voeten nat te maken. Ik omarmde oude vrienden en nieuwe vrienden en stop-
te vooral nooit met me schamen wanneer ik te hard praatte in restaurants. 

Nu wil ik mezelf vertragen zodat ik in dit leven kan krimpen. Vluchtig zien hoe 
deze zware oogleden de goede soort mist afslaan. De zon stelt me grondig 
tevreden op deze manier, je voelt haar rond de balken. De stralen buigen om 
mijn middel. In elke vorm die is, ik ben er om mijn wang er in te duwen. Dit is 
het tegenovergestelde van geweld; de vergeten soezentoren eten in stilte. 

Juli maakt me verlegen, Augustus is een engeltje. Het laat me weer onschuld 
voelen, het geluk is brandschoon. Dit was nooit iets wat ik op kon schrijven, 
omdat ik verstrikt raak in het geluk. Ik zou willen dat mijn moeder en vader 
van mij ook een engel hadden gemaakt. Zelfs mijn moeder zou soms willen 
dat ze van engel was gemaakt. Het eten en drinken zit als as in je maag. 
En verandert al in as op je tong. Het zeeft zichzelf. 

Een andere moeder uit de Jan Backstraat straat zei dat het leven is als de 
strepen van een zebra. En je bent nooit klaar met het doorlopen van de 
kleursoorten. Niks duurt zo lang, vertelde ze. En ik vond haar betrouwbaar. 

Is het leven niet goed dan?
Tekst & Illustratie: Marieke van den Berg

Maycrete wooninge

Maycrete wooningen zèn van die witte höskes die vlak nao de 
Twidde Wèèreldològ, in 1948, in hil Neederland zèn gebaawd. 
Ok in Tilburg.
De Geminteleke Wooningsdienst heej in dieje tèèd op drie lookaasies Maycrete 
wooninge nirgezèt. Op twee plòtse òn de Ringbaon Zèùd in onze wèèk èn op 
êen plòts in de buurt van de Bokhaomerstraot.
Et waar en perbeersel om en ènd te maoke òn de eenòrme nò-ològse 
wooningnôod in Neederland èn et waar en vurlôopege mar wèlkoome 
oplòssing vurt tekòrt òn wooninge die te betaole zèn.
Et gèld vur den baaw van deze houteren hèùze meej preefab betònne 
waandplaote waar en kadoo van de Zweeden die dè deej int kaader van de 
zôogenoemde Marshall-hulp.

De Maycrete-wooninge waare fèètelek de irste soosieaale huurwooninge in 
Tilburg èn ze hadde ammòl enen èège doesj. Èn dè waar in die tèèd hêel 
apart.Zôo apart dètter meense waare die den doesjekòp vur en scheemer-
laamp ònzaage èn staantepeej nòr De Geminteleke Wooningdienst gienge 
optillefooneerde om en lèkkaage in den illetriek te mèlde.
Et woord maycrete is en saometrèkking van de naom van de ontwèèrper van 
de hèùze: Maybaek. Èn vant Èngelse woord vur betòn: concrete.
De haawbaarheidsdaotem van de Maycrete-wooninge wier geschat op vèftien 
jaor. Mar, wè dènkte, we zèn naaw 73 jaor vèdder èn ze stòn nòg volop te 
pronke.  Meej doesj èn al.

Tekst: Jos de Beer Illustratie: Toon van Gisbergen

Et Marshallplan
Et Marshallplan waar en grôot matteriejaol hulpplan, dè op ònzèt van de 
toenmaalege Ameerikaanse mienister van Bèùtelandse Zaoke 
George C. Marshall, drie jaor nò de Twidde Wèèreldològ, in wèèrking trad.
Et plan waar gericht op de eekoonoomische weederopbaaw van de dur den 
ològ getroffe laande. Mar der zaat ok Ameeriekaans èègebelang bè. 
De Ameeriekaane wouwe de ötbraajing vant kommuunisme van de Sòfjèt 
Uunie van Staalin inpèrke.

George Marshall deej zen vurstel op vèèf juunie 1947 in en toespraok òn de 
Garvard-Uunievèrsietèèt in Cambridge, Massachusetts. Et hêele plan kon pas 
deurgaon as alle dêelneemende laande meej en gezaomelek vurstèl zouwe 
koome.

In juulie 1947 in Parijs waare zistien Europeese laande bè mekaore 
getrommeld om têen èn taander te bespreeke. Daor waare Spanje èn de 
Sòfjèt Uunie nie bè omdèsse nie ötgenôojd waare èn De Ost-Euroopeese 
laanden krêege van Staalin gin toestèmming om nòr Parijs aaf te rèèze. 
De Wèst Europeese laande stèlde saome en eekoonoomies hèrstèlplan op dè 
vervòlges òn de Ameeriekaanse senaat wier oovergedraoge.
De hulp bestond tusse 1948 è 1952 konkreet èùt et beschikbaar stèlle van 
gèld, goedere, grondstòffe èn leevensmiddelen, dils in de vörm van en leening 
èn vur et ooverige as en gift.

De ötvoering vant plan laag in de haande van de Ameeriekaanse ooverheids-
instantie Economic Cooperation Administration. Vur veul Euroopeaanen waar 
deeze hulp et verschil tusse lèève èn dôod. Ötèndelek bedroeg de Marshal-
lhulp en tootaalwaarde van 12,4 miljarddòllar vanèùt de Vèreenigde Staate, 
wè nirkomt op zôo tenòstenbaaj 148 miljard dòllar in 2020.
Van die 12,4 miljard kwaam 1,5 miljard tèn goede aon et tootaol verinner-
weerdee Dötslaand, waordeur hullie de aawe, waardeloos gewòrre Reichsmark 
konden omrèùle vur de Duitse Mark. Want et waar grôote knudde meej diè 
Dötse Marke. Dan derbij konde de leege winkelschappe wir gevuld wòrre meej 
leevensmiddele.

Èn wij zèn sewèèle raozend nuuwsgiereg gewòrre meej hoet naaw schaajt 
mee al die lèkkende scheemerlaampe in die Maycretehèùze.

HEIKESTRAAT 64  |  TILBURG  |  013 - 536 00 23
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Hoevenseweg 2  Tilburg              www.villapastorie.nl 

bijzonder overnachten lekker eten klein vergaderen laten verrassen

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 

 

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 Ineke van 
Geffen. Gefeliciteerd, Ineke!

VERTICAAL 

  1. Appie Baantjer, Jo Nesbø en Agatha Christie 
  2. Fabrikant van (ijshockey)schaatsen 
  3. Dorp tussen Vught en Boxtel 
  4. Letters die met Assen verbonden zijn 
  5. Juin (het midden ervan) 
  6. _machine of _benzine 
  7. En anderen (afk.) 
  8. Heet sinds 2017 De Volksbank 
  9. Real Driving Emissions (afk.) 
10. Karakter 
11. Muzieknoot (die overblijft na verbranding) 
12. Apostel (die niet zomaar alles geloofde) 
13. _ Emerald, Nederlandse zangeres 
15. “_, wat is het koud!” 
17. Een van de elf ingrediënten van een klassieke 

60 horizontaal 
18. Zie je veel in Tilburg, bijv. aan het pand op de 

hoek van de Primus van Gilsstraat en de Biss. 
Zwijsenstraat 

26. Denigrerende benaming voor publiek 
28. Wijk in stadsdeel Koningshaven 
29. Zijn ecologische groenten en fruit niet 
38. Nederlandse discogroep (‘Our love is history’) 
41. Vriendschap: een pakketje schroot met een 

dun laag je _ (aldus popgroep Het Goede Doel)  
42. Duurt eerlijkheid 
43. Onderkomen van honden bij een fokker 
45. Het pad tussen het Klipperplein en het 

Koggeplein is vernoemd naar dit vaartuig 
48. Een van de vier manen van Jupiter 
49. _’s Tiental (legendarisch jeugdboek uit 1903 

door Nienke van Hichtum) 
50. Egyptische havenstad  
51. Zo noemen ze Ierland in Ierland 
52. Werden veel mensen door geprikt dit jaar 
53. Let’s _ crazy (Prince) 
54. Spaanse zon 
55. Onder leiding van (afk.) 
56. Vereniging van Eigenaren (afk.) 
57. Kan_ of kast_ 
58. Raad Nederlandse Detailhandel (afk.) 
59. Tos_ of Fris_ 

HORIZONTAAL 

  2. Heeft de Schermerstraat en de 
Beemsterstraat als zijstraten 

14. St. _straat, vernoemd naar de patroonheilige 
van o. m. schutters en schuttersgilden 

16. Filmt autoritten van achter de voorruit  
19. Babbel_ of goochel_ 
20. De zon of Britney Spears 
21. Verzekerde ooit hogere Rijksambtenaren 
22. Indonesische benaming voor citroengras 
23. Sufferd 
24. _ Milan of _/DC 
25. Korte versie van de Tilburgse Kermis 
27. Bank (tweetonig) 
29. Dik_ (rund) of ger_ (knaagdier) 
30. _rador of _radoodle 
31. To_l of g_ar 
32. _ de Jong (Nederlandse filmregisseur) 
33. September (afk.) 
34. Doet _ ’t of doet _ ’t niet 
35. Speelt z’n thuiswedstrijden in stadsdeel Strijp 
36. Inhoudsmaatje 
37. Was tot 2020 de naam van een Nederlandse 

fabrikant van kopieerapparaten 
38. Amerikaans satirisch stripblad dat in 2019 

ophield te bestaan 
39. Simply _ best (Tina Turner) 
40. Is _ iets? 
42. Kan het symbool, daar afgebeeld, betekenen 
44. Lennart _ (schreef veel liedjes voor 

Boudewijn de Groot)  
46. W_r of l_x 
47. Van alles en nog wat 
50. Prettig, tevreden, lekker (Maleis)  
53. Religieuze gezindheid 
60. Amerikaans koekje dat ook gebruikt wordt als 

ingrediënt voor milkshakes en taart 
61. De straat tussen het Voetboogplein en het 

Stuivesantplein is vernoemd naar deze schutters  
62. Broer van Willem Bever 
63. Daar staat het hoofdstation van de Zuid-

Limburgse Stoomtrein Maatschappij 
64. Meubelstuk (voor kamerleden)

TANDPROTHETISCHE 
PRAKTIJK BAAK
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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



Het vriendenboekje van... De razende reporters van Pendula

Interview met Paul van Bavel - Door Bas, Evi en Joep. 

Hoe lang geef je al les? 
13 jaar. Ik heb een jaar in Breda gewerkt op basisschool Sint Joseph. 
Ik heb daarvoor groep 1/2 gestaan. En ik heb 12 jaar op basisschool de Borne 
gewerkt. Na al die jaren op dezelfde school wilde ik heel graag een switch 
maken. Even een andere omgeving, andere mensen, een ander schoolgebouw 
om weer fris een nieuwe start te maken in het onderwijs.

Waarom wilde je meester worden?  
Ik vind het leuk om met kinderen te werken. Om kinderen iets te leren en ze 
vooral iets bij te brengen waar ze heel hun leven iets aan hebben. En dan doel 
ik vooral op sociale kennis. Zo ga ik ook Rots en waterlessen geven. Tijdens 
deze lessen leer je bijvoorbeeld: lichaamstaal te herkennen, voor jezelf op te 
komen en om wat beter tegen je verlies te kunnen.  

5 dagen in de week kinderen om je heen maakt me ook vrolijk. Kinderen zijn 
enthousiast, spontaan en staan lekker relaxt in het leven. Dat is elke dag toch 
een mooie spiegel en dwingt je om ook zo te leven.  

Hoeveel kinderen heb je?
1 meisje en 1 jongen. Bowy en Morris. Zij zijn 7 en 4 jaar oud.  

14

Na zes weken zomervakantie de eerste muziekles in het nieuwe lokaal van groep 5a op obs Panta Rhei.
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Ton de Kort
Flenter Fysiotherapie
Kruisvaardersstraat 32B
013 5366289
www.flenterfysiotherapie.nl

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

Vermoeide voeten16
Vermoeide voeten ontstaan simpelweg door niet goed 
functionerende voeten. Voeten raken zeer vermoeid op het 
moment dat de voet doorzakt of in een verkeerde stand staat. 
Ook door het foutief belasten van uw voeten kunnen vermoeide voeten ont-
staan. U kunt bij de podotherapeut terecht voor een persoonlijke en effectieve 
behandeling. Wij streven ernaar om uw pijnklachten te verhelpen.

Symptomen 
Bij vermoeide voeten of benen, voelen de benen slap en futloos aan. 
Ook kan het juist zijn dat ze juist verkrampen door een zuurstoftekort in de 
spieren, de zogenaamde etalagebenen.

Behandeling van de podotherapeut
Net zoals bij alle andere pijnklachten start een behandeling bij ons altijd 
met een intake. Tijdens deze intake vindt een onderzoek plaats naar de pijn-
klachten en hoe deze zijn ontstaan. De resultaten van het onderzoek worden 
door de specialist verwerkt in een persoonlijk behandelplan. 
Vaak zult u gebruik moeten gaan maken van een podotherapeutische zool 
om uw voeten te corrigeren. Hierdoor belast u uw spieren op de goede manier 
en zullen vermoeide voeten tot het verleden behoren. Daarnaast kunnen wij 
u ook oefeningen meegeven die u zult moeten uitvoeren om de klachten te 
verminderen.

Behandeling van de fysiotherapeut
Naast een inspectie in stand en een analyse van het gaan, wordt de geschie-
denis van de voet in kaart gebracht. Hoe ouder de voet, hoe belangrijker deze 
geschiedenis is. De behandeling bestaat uit een zogenaamde hands-on 
aanpak: massage en losmaken van de voet; en een hands-off aanpak: 
oefeningen om de voetspieren te trainen en een wandel (of hardloop) aanpak.
De westerse mens heeft vaak de neiging om zijn voeten te verwaarlozen, 
immers deze zijn vaak letterlijk niet in beeld. Toch zijn goed functionerende 
voeten heel belangrijk in het dagelijks functioneren. 

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



Op het moment dat ik aanbel bij Anja Remst, notulist bij 
Wijkraad Koningshaven, is het begin september en zo’n 26 
graden, stralend blauwe lucht. Ik moet dan ook even 
schakelen naar decemberactiviteiten maar Anja is al maanden 
bezig met de organisatie van het Decemberevent in Wijk
centrum Koningshaven en wil me daar alles over vertellen. 

Wat gaat er gebeuren? 
‘De Wijkraad organiseert in Wijkcentrum Koningshaven de hele maand 
december allerlei activiteiten. Het is de bedoeling dat iedereen uit de wijk aan 
de activiteiten mee kan doen en dat de wijkbewoners aan de activiteiten mee-
helpen. Zo wordt het een event voor en door de wijk. Iedereen uit Jeruzalem, 
Hoogvenne, Fatima en Broekhoven 1 is van harte welkom!’.
Over welke activiteiten heb je het zoal? Anja begint ontzettend enthousiast te 
vertellen en krijgt mij volledig mee in haar beleving. Daarom hieronder alvast 
wat tipjes van de sluier, zodat ook jij de hele decembermaand in het wijk-
centrum te vinden bent.

Cadeautjes voor iedereen: Adventskalender
Het december-event start op 1 december. Vanaf dan wordt elke dag een vakje 
van de adventskalender geopend in het atrium van het wijkcentrum. 
Die kalender bestaat uit schoenendozen die kinderen uit de wijk versieren 
onder begeleiding van Willem van R-Newt Kids. In elke doos zit een cadeautje 
dat voor alle bezoekers van het wijkcentrum bedoeld is. Denk aan iets lek-
kers bij binnenkomst, een kopje koffie of thee of…… Ga dit zelf ontdekken! 
Elke werkdag in december wordt er een nieuwe doos geopend en komt er een 
nieuwe verrassing tevoorschijn.

Ik wens….. een Wensboom
Midden in het atrium wordt vanaf ongeveer 9 december een dennenboom 
geplaatst met gezellige lampjes erin. De ballen? Die zijn verkrijgbaar in het 
wijkcentrum en mag u er zelf inhangen, maar pas nadat u een wens achterop 
heeft geschreven. Voor uzelf of iemand die u liefheeft, dat maakt niet uit. 
Alle wensen worden op 24 december verzameld en een onafhankelijk persoon 
gaat bekijken welke wens of wensen in vervulling kunnen gaan. Anja vertelt: 
‘Niet alle wensen zullen haalbaar zijn. Het gaat ons erom dat we een of meer 
mensen tegemoet kunnen komen. Hoe en wat, dat is afhankelijk van de 
wensen die uit worden gekozen’. 

Kransen versieren
Vind je het leuk om een kerstkrans te versieren? In je eentje of met een paar 
anderen? Meld je aan en kom gezellig naar het wijkcentrum. De precieze data 
vind je op de Facebookpagina van Wijkraad Koningshaven. De versierde 
kransen worden op de pilaren in het atrium gehangen zodat de wensboom 
niet in zijn eentje staat te shinen. 

De boom verlichten
Niet alleen in het atrium komt een boom te staan, ook in de tuin van het wijk-
centrum staat een kerstboom vol lampjes. De boom wordt op 17 
december om 18:00 uur verlicht en alle buurtbewoners zijn vanaf 17:00 uur 
van harte welkom. Wat ziet Anja voor zich? ‘Oh, ik zie dan zo’n gezellige 
scene uit een film. Die boom met daaromheen lachende wijkbewoners, 
gezelligheid en lekkere hapjes en drankjes. De dames van de vrouwenraad 
doen al mee. Zij waren meteen enthousiast en gaan koekjes bakken. 
Het zou geweldig zijn als buurtbewoners helpen en bijvoorbeeld ook soep, 
glühwein of chocomel verkopen en nog meer koekjes bakken. 
We willen dat er voor iedereen wat lekkers is en dat iedereen mee kan doen’.

Nieuwjaarsreceptie
De afsluiter van het december-event is op 7 januari 2022, tussen 17:00 en 
19:30. Onder het genot van een hapje en drankje proosten we op het nieuwe 
jaar en maken we bekend welke wens(en) in vervulling kunnen gaan. 

Samen; voor iedereen, door iedereen
Terwijl we het hele programma doornemen, vraag ik me af waar dit plan 
vandaan is gekomen? ‘December is een maand die voor veel mensen al zwaar 
is. Afgelopen december kon er door Corona zo goed als niets. Ik zat met Kerst 
op de bank te hopen dat in december 2021 het leven weer normaler zou zijn. 
Van het een kwam het ander en voor ik het wist had ik een hele maand feest 
bedacht. Weet je wat het is; als de mensen om me heen het goed hebben, 
dan geniet ik daar echt van. 
Dat is ook de gedachte achter het hele event: samen genieten van en met 
elkaar. Voor iedereen in de wijk, door iedereen in de wijk’. 

Wil je helpen? Stuur dan een mail naar secretaris@koningshaven.nl 

December-event voor en 
door alle wijkbewoners

Kalender 
Wijkcentrum KoningshavenTekst: Carla Segers

23 oktober
Mosselavond. 
Start 18:30. 
Inschrijven vanaf 1 oktober.

2 november
Wijkcafé nieuwe stijl over pleeg(groot)ouder zijn of worden. 
Inloop 17:30 - start 18:00.

1 december
Start December-event met het openen van het eerste vakje van de 
adventskalender.

9 tot 24 december 
Hang jouw wens op in de wensboom.

9 tot 17 december
Kerststukken maken in het wijkcentrum. 

17 december
Kerstboomverlichting gaat aan in de tuin van het wijkcentrum. 

7 januari 2022
Nieuwjaarsreceptie met bekendmaking welke wens uit gaat komen. 

Bovenstaand programma kan wijzigen door bijvoorbeeld het veranderen van 
coronamaatregelen. Blijf op de hoogte via Facebook: Wijkraad Koningshaven. 
Voor vragen of om je aan te melden kun je ook een mail sturen naar 
secretaris@koningshaven.nl.
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18 Carnaval

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.

Tekst: Beewee Nederkoorn Fotografie: Toon van KaamTekst en fotografie: Luc Houet
Punten voor de natuur

Voor de natuur moet je goed zorgen, vindt Tjip. Lucie: 
‘Zonder bomen kunnen we niet leven.’ Mia: ‘Dan zijn er geen 
appels en is er geen zuurstof.’ Zijn mensen met een moestuin 
goed voor de natuur? Tjip: ‘Kom, we gaan kijken.’
Makkelijk gezegd en gedaan. Tjip (9), Lucie (9) en Mia (9) wonen vlakbij een 
plek waar veel moestuinen zijn. Gérard is er aan het werk en laat zijn tuin 
zien. Er groeit van alles: bessen, tomaten, frambozen, tuinbonen. 
Maar er staan ook veel bloemen. ‘Het is een rommeltje’, zegt Gérard. 
‘Maar dat is goed. De ene plant eet graag dit, de andere eet graag dat. 
Zo helpen ze elkaar.’ Eén punt voor Gérard: hij is goed voor de natuur, 
want hij is lief voor planten. 

Ingezonden door reporters Mia, Tjip en Lucie Foto: Lee Chin Kok (de mama van Mia)

Hoelang heb je al een moestuin, wil 
het drietal weten. ‘Vijftien jaar’, zegt 
Gérard. ‘Wow!’, zegt Mia. ‘Zo lang 
leef ik nog niet eens.’ Lust je alles 
wat in je moestuin staat? ‘Ja’, zegt 
Gérard. ‘Van witlof tot peper.’ ‘Bah!’, 
zegt Lucie. ‘Witlof.’ ‘Bah!’, zegt Tjip. 
‘Peper.’ Mia: ‘Stukjes peper door de 
chilisaus. Dat lust ik wel.’

Insecten
Andere vraag: is alles leuk aan de moestuin? Dat ook weer niet, zegt Gérard. 
‘Insecten en slakken komen hier ook eten. Het kost veel tijd om ze weg te 
halen. Maar ik maak ze nooit dood. Ik vang ze en zet ze buiten de poort weer 
in het gras.’ Tweede punt voor Gérard: hij is goed voor de natuur, want hij 
is lief voor dieren. ‘Dit wil ik jullie ook laten zien’, zegt Gérard. Hij loopt naar 
een grote bak. ‘Hier doe ik al het plantenafval in. Het wordt vanzelf compost. 
Ik hoef nooit kunstmest te gebruiken.’ Geen kunstmest? Derde punt voor 
Gérard! Laatste vraag: ‘Mogen we ook iets proeven?’ Gérard: ‘Natuurlijk! 
Eerst de frambozen?’ Vierde punt voor Gérard: hij is lief voor mensen. Toon van Kaam maakte de foto hierboven begin februari dit jaar, in de week 

voor carnaval. We zien de voorgevel van een huis in de Jan Aartestraat, maar 
het is niet zomaar een gevel. Er zijn een paar dingen mee aan de hand die – 
bij mij althans – gedachten en emoties oproepen die ik normaal gesproken 
niet snel krijg bij het zien van een gevel. 

Het raam bijvoorbeeld geeft me een bitterzoet gevoel. Het knapt bijna in 
scherven door de grote hoeveelheid feestversiering die erachter en tegenaan 
geplakt zit. Het lijkt te roepen: “Ondanks de corona-pandemie woedt in dit 
huis toch vooral het carnavalsvirus!” Dat is het zoete. Want ook het carnavals-
virus blijkt heel hardnekkig: je weet als voorbijganger meteen dat je ermee 
besmet bent als je spontaan begint te glimlachen bij het zien van de versie-
ring achter het raam. Het bittere is dat de versiering zo nadrukkelijk alleen 
aan de binnenkant zit. Met name de groene en oranje harten lijken heel graag 
naar buiten te willen, dansend de straat op, waar carnaval zoals het hoort 
zonder sociaal-verkreupelende maatregelen uitbundig onbekommerd gevierd 
zou moeten worden. Maar het carnavalsgevoel mag niet naar buiten. 
Het zit opgesloten achter het glas, in quarantaine. 

Gevoelens van verbazing en verwondering borrelen op als ik naar het 
linkerdeel van de foto kijk. Licht verwonderd vraag ik mij af waarom in de 
ruitvormige siertegel niet het huisnummer of de naam van de bewoners is 
gegraveerd, en waarom er maar één geel vlaggetje achter de bovenste ruit 
van de voordeur hangt. Grote verbazing, vermengd met nieuwsgierigheid en 
duidingsdrang, wordt gewekt door de grijze plank met de elektronische 
componenten erop die naast de voordeur aan de muur is vastgeschroefd. 
Wat is het en waarom zit het daar?!

Een paar verklaringen kan ik wel bedenken.
Optie 1. Het is een ludiek uithangbord. In het huis woont iemand die 
handig is met elektronica. Het bord laat weten: als je een probleem hebt met 
je afstandbediening, je computermuis of de oplader van je telefoon, dan ben 
je hier aan het juiste adres.
Optie 2. Het is een deurbelverdoezelaar. Het knopje van de voordeurbel is op 
kindhoogte gemonteerd, waardoor de bewoners van het huis bovengemiddeld 
veel last hadden van belletjetrekken. Door er een heleboel andere knopjes bij 
te hangen wordt de aandacht afgeleid van het deurbelknopje, raken belletje-
trekkers in verwarring en lopen de bewoners van het huis veel minder vaak 
voor niets naar de voordeur.
Optie 3. Het is een kunstwerk. De driedimensionale collage vormt een aan-
klacht tegen het hoge wegwerp-gehalte van veel hedendaagse consumenten-
elektronica en tegen het gemak waarmee we elektrische apparaten afdanken 
omdat ze een jaar na aankoop alweer ‘uit de tijd’ zouden zijn. 
En als aanklacht tegen de ontspoorde consumptiemaatschappij in het 
algemeen past deze derde uitleg natuurlijk het best bij het versierde raam. 
Carnaval zonder ludieke maatschappijkritiek is immers geen carnaval. 
Ja, wat mij betreft is de grijze plank met de elektronica een kunstwerk. 
Een titel weet ik ook al: De Verticale Opstoet.

De reporters stelden nog veel 
meer vragen.

Waarom heb je deze moestuin?
Het is fijn om buiten te werken. Ik 
heb altijd verse groenten en fruit. 
En er zijn hier veel gezellige men-
sen. 

Wat groeit er in je moestuin?
Verschillende soorten dingen. In de 
grond zitten zuren en geen zuren. 
Sommige plantjes vinden heel veel zuur fijn, andere plantjes vinden geen 
zuur fijn. Als je die bij elkaar zet, dan helpen ze elkaar met groeien.

Vind je alles lekker wat in je moestuin staat?
Ik vind alles lekker.

Zijn er stomme dingen aan de moestuin?
Coloradokevertjes zijn heel stom, omdat die de plantjes opeten. 
Ik doe die in een potje en zet ze weg in de natuur.

Dit was het. 
groetjes Tjip, Lucie & Mia

Ook 
adverteren

In deze 
w�kkrant?

Mail dan naar 
niels@koningshaven.eu



Niet Covid16, maar ‘scheurbuik’ was aan boord van de 
17eeeuwse schepen de meest beruchte ziekte. Vaak was het 
te wijten aan eenzijdige voeding, en gebrek aan vitaminec. 
Toen eind april 1621 een schip de Tilburgse Pishaaven had verlaten en na 
drie dagen de eerste dode overboord werd gegooid, was de schuldige dan ook 
gauw gevonden: scheepskok Sjaak Hekkebraak.

Piraeten in de Pi(u)shaaven: 
‘van Aderlaetinghe tot Zeemansgraf’

Illustratie 1: Cindy van de Ven Illustratie 2: Erik BienefeltTekst: Erik Bienefelt

Oude bekenden
Net als Hein Hoerenzn. Pietersz, was Sjaak 
Hekkebraak een Amsterdammer van 
geboorte. En net als Hein was Sjaak door een 
noodlottige samenloop van omstandigheden 
in de Pishaaven verzeild geraakt. 
Wanneer precies, is niet bekend. 
Maar toen Hein de 13e april 1621 voor het 
eerst aldaar aanlegde, en vervolgens in 
taveerne Burgemeester Janszoon een kroes 
vol rum-roestwater voor zijn neus geschoven 
kreeg, wist Hein voldoende. Er waren oude 
bekenden hier, in deze haven.

Angst
Sjaak Hekkebraak was berucht. Niet door zijn voorkomen, want hij was klein 
en dik. Ook niet door zijn gedrag, dat toch minstens ‘verwyfd ende aenstel-
lerig’ was te noemen. En met zijn bibberende piepstem, maakte hij ook weinig 
indruk op de ruwe zeebonken door wie hij zich omringd zag. Nee, het was de 
nering van Sjaak Hekkebraak, als barbier, chirurgijn én scheepskok, waarmee 
hij zoveel angst inboezemde.

‘van Aderlaetinghe tot Zeemansgraf’
Heel rijk was Hekkebraak van al die beroepen niet geworden. Maar bedrijvig 
als hij was, had hij stiekem toch een klein kapitaal op weten te bouwen met 
twee werken. Het eerste was zijn almanak ‘van Aderlaetinghe tot Zeemans-
graf’. Dit boekwerk had anders dan de doorsnee almanak slechts twee 
hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk was zeer uitvoerig, en begon logischer-
wijs bij de letter ‘A’, van ‘Aederlatinghe’. Het had nogal wat onheilspellende 
paragrafen getiteld ‘Afrucken’, ‘Afsaeghen’, ‘Afsetten  en ‘Amputaetie’. 
Wanneer de behandeling niet het beoogde resultaat had, kon gelijk doorgebla-
derd worden naar het tweede, tevens laatste hoofdstuk: ‘Zeemansgraf’, 
waar zeer beknopt was beschreven hoe te handelen als de behandeling, 
zoals bij ‘A’ beschreven, niet aansloeg.
In een eerste editie was nog een kort hoofdstuk gewijd aan bloedarmoede, 
maar die is bij de tweede druk geschrapt.

‘Scheurbuyckkalender’
Een tweede vondst van Hekkebraak was zijn zogenaamde ‘Scheurbuyck-
kalender’. Was je als ongelukkige schepeling eenmaal in de ziekenboeg van 
Hekkebraak beland, dan kon je je laatste dagen aftellen door er dagelijks een 
vel van af te scheuren. Al die vellen waren voorzien van een lollig rijmpje. 
Genezing kon je door de Hekkebraak-methode toch al op je buik schrijven, 
ware het niet dat de meeste schepelingen niet eens konden schrijven. 
Hekkebraak, -niet menselijks was hem vreemd-, zag soms al lacherig menig 
pestkop voor zijn ogen wegkwijnen. Eén keer, tijdens een reis naar Noord-
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Tekst en fotografie: Luc Houet

Op bezoek bij ‘Schippersvolk’

Met trots word ik ontvangen door Willem Versantvoort. 
Eigenaar van ‘Schippersvolk’ en bouwer van een nieuwe aan
winst voor de Piushaven, een voormalig Duits patrouilleschip! 
Afgelopen jaar ging uw verslaggever dagelijks wandelen langs het water en 
zag deze boot liggen bij de draaibrug. Er werd flink gewerkt om deze boot op 
te knappen.  Willem vertelt: “Het is een Duits patrouilleschip van ongeveer 
70 jaar oud. Voor alle details moeten we nog verder onderzoek gaan doen. 
Hij heeft dienst gedaan in de havens van Hamburg en Bremen maar de laatste 
jaren lag het schip te verpauperen in een haven net boven Amsterdam. 
We zijn al enige jaren bezig met het organiseren van rondvaarten maar dit 
schip is een uitbreiding wat betreft, snelheid, omvang, luxe en comfort. 
Tja, maar dan nog wel 10 maanden bezig geweest met opknappen. 

We hebben het schip samen gerenoveerd met het hele gezin, mijn vrouw 
Hinke, onze zoon Bas en enkele vrienden. En soms werden er specialisten 
ingehuurd. Het eindresultaat mag er zijn. Samen hebben we hard gewerkt. 
Deze nieuwe boot heeft alle comfort dat er nodig is voor een fijn vaar
arrangement inclusief een toilet.” Uiteindelijk is het hele gezin ook betrokken 
bij het organiseren van de vaararrangementen. Zoon Bas zorgt voor de 
culinaire hoogstandjes en Hinke zorgt onder andere voor de aankleding en 
uitstraling. Willem staat steeds zelf achter het roer. “Ik geniet van de 
dagelijkse wisselingen van het zonlicht op het water, dat lichtenspel fascineert 
me en laat me steeds verrassen hoe mooi het hier is.” 

Tekst en fotografie: Fred Verhagen

Willem Versantvoort op zijn voormalige Duitse patrouilleschip

Van de Reeshof naar de Piushaven
Het gezin Versantvoort woonde tijdens de jonge jaren van de kinderen in de 
Reeshof. Pas op 58-jarige leeftijd kocht Willem samen met Hinke hun huidige 
varend woonschip aan de Piushaven en leerde hij het varen. Daar had hij 1½ 
jaar voor nodig om met dit 35 meter lange woonschip de wateren op te 
kunnen gaan. Daarvoor had hij nog nooit gevaren. Het was een droom die 
pas op latere leeftijd is uitgekomen. Het gezin wilde graag verhuizen naar het 
centrum en een woonschip leek hen de ideale woonplek. “Het is onze beste 
keuze geweest om hier in de Piushaven een schip te kopen. Pas enkele jaren 
geleden zijn we begonnen met vaararrangementen met 2 kleinere boten waar 
12 personen op meekunnen. Ondertussen ben ik sinds een jaar met pensioen 
en richten we ons volledig op het runnen van ‘Stichting Schippersvolk’. 

Toekomst
Afgelopen jaar hebben ook wij veel last gehad van Covid-19. Op een boot kun 
je moeilijk 1½ meter afstand houden dus waren we “gesloten”. Met dit nieuwe 
schip zijn we enkele weken geleden gestart. We krijgen veel positieve reacties 
en hebben ook de snelste boot van de regio”. Willem vertelt dat het nog een 
hele operatie was om het schip naar Tilburg te krijgen. “Onderweg bleek dat 
het schip water maakte dus moest het uit het water om eerst alle gaatjes te 
repareren. Ook de techniek liet het regelmatig afweten, maar dat is ondertus-
sen allemaal opgeknapt. Het schip staat goed in de verf en straalt in het 
zonnetje naast het woonschip van Willem en Hinke. 

Met vertrouwen kijken ze uit naar de toekomst. “Het begint alweer aardig 
druk te worden. Wij zijn geen mensen die achter de geraniums gaan zitten. 
We willen genieten van alles wat het water te bieden heeft.”
Ik bedank Willem voor zijn verhaal en ben geïnspireerd door zijn 
enthousiasme om het leven te vieren. 

Indië, zo gaat het verhaal, lag Hekkebraaks 
allergrootste kwelgeest ooit in diens zieken-
boeg. Een zekere Bastiaen Adriaensz. 
Tot hilariteit van Sjaak Hekkebraak was 
Adriaensz een gewezen buikspreker. Toen 
Adriaensz ’s avonds kreunend vroeg wat er 
op het allerlaatste vel van de ‘Scheurbuyk-
kalender’ geschreven stond:

“Wat staet erop? Wat is de spreuck?” 
werd het Hekkebraak teveel, 
en rijmde hij piepend: 
“’t Is om te bescheuren, 
ick lach me een breuck!”,

om vervolgens schuddebuikend van het 
lachen de ziekenboeg uit te rollen, en pas 
de volgende ochtend, toen hij uitgelachen was, 
Bastiaen Adriaensz zijn zeemansgraf te gunnen.

En dat zou niet de laatste zijn…

(wordt vervolgd)
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