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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 17 maart. 
De deadline voor kopij en advertenties voor deze krant is op 15 februari.
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

Illustratie voorpagina: Toon van Gisbergen

De Wijkkrant wordt gemaakt door:

Manos Roussos is 27 jaar, komt uit Griekenland en woont sinds 
augustus in Hoogvenne, in de Clercxstraat bij wijkkrantcollega 
Fred. En nou willen wij wel eens weten wat hij van Tilburg in 
het algemeen en Hoogvenne in het bijzonder vindt. En verder 
zijn we natuurlijk ook helemaal niet nieuwsgierig…
Ik ga bij Manos op de koffie in het huis van Fred, waar hij tijdelijk woont. 
“Over een paar weken verhuis ik als het goed is naar ‘The Garden’, 
het appartementencomplex voor studenten dat wordt gebouwd in de 
Cobbenhagenlaan. Gelukkig kon ik tot het klaar is hier terecht.” Manos 
studeert aan Tilburg University omdat hij zich wil specialiseren in zijn 
vakgebied en graag in de toekomst internationaal wil werken.

Tekst: José de Jonge Fotografie: Freddie de Roeck

Manos Roussos

Advocaat in Athene
In zijn thuisland heeft Manos rechten gestudeerd en een master in business 
law. Hij werkte als advocaat in Athene bij een grote firma. “Best een leuke 
baan, maar om dat nou tot mijn pensioen te blijven doen. Daarnaast: je 
verdient in Griekenland veel minder dan in Noord-Europa. Begrijp me goed: 
ik ben echt geen geldwolf, het gaat me vooral om de kans die er is om me 
verder te ontwikkelen en een baan te vinden die echt bij mijn interesse past. 
En naast de studie trok het avontuur me ook. Dus nam ik ontslag en schreef 
me in voor een masterstudie in Tilburg omdat ik hier de specialisatie kan doen 
die ik wil: rechten en technologie.’’ 

Nederland vs. Griekenland 
Wel een omschakeling, van het altijd lekkere weer in Griekenland naar ons 
koude kikkerlandje. “Ach, zo’n zonaanbidder ben ik ook niet. Leuk voor de 
vakantie. Ik was al twee keer eerder in Nederland geweest. Een keer in 
Den Haag bij mijn zus die daar via een uitwisselingsprogramma op school 
zat en een keer bij een vriend van me die in Utrecht een master deed. Weet 
je: het niveau van de Nederlandse universiteiten is erg hoog en Nederland is 
gewoon een prima land. Nederlanders zijn vriendelijke mensen. Je voelt je 
altijd welkom, iedereen is aardig.” Als ik opmerk dat ik dat ook van Grieken 
vind, zegt hij lachend: “Je moet niet vergeten dat veel Grieken leven van 
toerisme. Natuurlijk zijn ze aardig tegen jou. Als je maar geld brengt, dan 
ben je een vriend.” 

De buurt
Manos vertelt over het echtpaar dat hem vanmorgen vriendelijk 
‘goedemorgen’ zei toen hij op zijn fiets stapte om naar de universiteit te gaan. 
“Dat vind ik ontzettend leuk.” En over hoe rustig het is in de wijk. “Je zit hier 
in het centrum van de stad, maar daar merk je weinig van. In Athene is het 
zo druk, altijd herrie om je heen, zo’n verschil met hier. En het is hier ook zo 
netjes. En gezellig. De eerste dag dat ik hier was, nam Fred me mee naar 
Burgemeester Jansen aan de Piushaven. Hartstikke leuk. En ik ben bij jullie op 
het ‘neighbourhoodfeest’ geweest (burendag, red.) Heel bijzonder om mee te 
maken. De Korte Heuvel, ook zo leuk met al die cafeetjes. Ja, ik vind Tilburg 
leuk. En er is werk. Bij ons is de jeugdwerkloosheid 40%. Ja, ik zie het hier 
wel zitten. Ook de afstanden: ik fiets in tien minuten naar de universiteit. 
In Athene was ik meer dan een uur onderweg naar mijn werk.”

Vriendin
In juni hoopt Manos klaar te zijn met zijn studie. Hoe het dan verder gaat? 
“We will see.” Zijn Griekse vriendin met wie hij al twee jaar samen is, stond 
achter zijn keuze voor een studie in Nederland en het is niet ondenkbaar dat 
ze zich ooit samen ergens in Noord-Europa en wellicht in Nederland zullen 
gaan settelen. “Ik zie wel wat er op mijn pad komt. 
Hoe dan ook: Tilburg staat zeker op mijn lijstje.”

‘Ik kan nu berekeningen
maken bij het klussen.’
Hans

Wat wil jij leren  
in Tilburg?

 Kies wat jij wil leren op www.taalhuismb.nl
 Of bel 088 - 605 06 04
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3Prijspuzzel

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 januari 2022 
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 Ans Heijmans. 
Gefeliciteerd, Ans!

VERTICAAL 

  1. Wordt overal in de wijk de stoep voor 
opengebroken 

  2. Vissersboot waarnaar een straat tussen de 
Hoogvense- en de Galjoenstraat is vernoemd 

  3. Over_ of overb_ 
  4. Kreeg Dobby van zijn meester Lucius 

Malfidus door een list van Harry Potter 
  5. _voer of _vervoer 
  6. Bank met een eekhoorn als logo 
  7. Agentschap Telecom (afk.) 
  8. Kleding_ of klim_ 
  9. Koffiedik 
10. _ en zeilen 
11. Qurrent, Vandebron of Vattenfall 
12. B_demen of th_ter 
13. Snor (die onlangs vertrok bij de EO) 
16. “Vooruit, voor deze _ keer dan” 
17. Kun je beter niet in je bloed hebben 
20. _ Derek of _ Maerten 
25. Botterik (in hout) 
27. Eensgezind 
33. Vliegt in de Efteling heen en weer om rode 

en gele tulpen te laten bloeien 
41. Kan een schemerlamp zijn, of een ovatie  
42. Kan aan een jas of in een zakdoek zitten 
43. Op zo’n dier lijkt de waarheid soms 
44. Grand Theft Auto (afk.) 
48. _ductie of _spectie 
49. Zo vliegen goed verkopende broodjes over 

de toonbank 
50. Wordt gerold en in brand gestoken  
51. Amerikaanse rockband met hits als 

‘Rosanna’, ‘Africa’ en ‘Hold the line’ 
52. _ boven _ of _ in eigen buik 
54. _pelen of _entje 
56. Edgar Allan _, Amerikaans schrijver en 

dichter (1809-1849) 
57. Deelt z’n treinstation met Wageningen  
58. _ene of _taki 
63. Grammofoonplaat met een speelduur van 

maximaal dertig minuten per kant 
64. U_ of in_ 

HORIZONTAAL 

  2. Religieuze strijder uit de Middeleeuwen 
12. Heette op 14 november even Pakjesboot 12a 
14. Weekdier (met een eigen mes)  
15. ‘Er was _ …’ 
18. Kun je kleding en teugels 
19. Kast (vol politici) 
21. Game, _ and match (tennis) 
22. Dans, kort jasje en ballet van Maurice Ravel 
23. Vereniging voor Epidemiologie (afk.) 
24. GroenLinks (afk.) 
25. _kring of _punt 
26. Kjeld _, schaatser 
28. Landcode van Nieuw-Zeeland  
29. ‘_ heb je, ja kun je krijgen’ 
30. Rimb_ of bamb_ 
31. ‘The winner takes it _’ (ABBA) 
32. Dobby (Harry Potter) of Legolas (In de Ban 

van de Ring) 
34. ‘Non, je _ regrette rien’ (Edith Piaf) 
35. Muzieksoort (Jamaicaans) 
36. _ Opstelten (ooit even onze burgemeester)  
37. Olijf_ of bedrijfs_ 
38. Elektronische Encyclopedie (afk.) 
39. _zon of _metaal 
40. Mevr. (Engels) 
42. Van die op het Lourdesplein staat alleen de 

toren er nog 
45. Het Engelse woord voor het symbool daar in 

het groene vlak 
46. W_ (tv) of 100% _ (radio) 
47. Meidentijdschrift dat al ruim 50 jaar bestaat  
49. Albert _ of Kanye _ 
52. ‘Una paloma _’ (George Baker Selection) 
53. Is Beatrix van Amalia  
55. Nagerecht met koffiesnoepjessmaak 
59. Poe_ of vors_ 
60. Muziekterm die aangeeft dat de noten ‘gedragen’ 

gespeeld dienen te worden 
61. Lady _ (prinses van Wales, † 1997) 
62. _ J. Kwak (creatie van Herman van Veen) 
65. Lengtemaat (lekker!) 
66. Daarover rijden geen passagierstreinen

RozeKoffieClub
COC-initiatief brengt ‘Roze 50-plussers’ 
uit onze wijk en regio Tilburg en Breda 
bij elkaar. 
Een flink aantal ‘Roze 50-plussers’ kampt met 
eenzaamheid of leeft in een isolement. 
Doel van de bijeenkomsten is om dat te doorbreken 
en bij te dragen aan een rijker persoonlijk leven en 
nieuw sociaal elan.
De RozeKoffieClub komt elke eerste zondag van 
de maand bijeen van 11.00 tot 14.00 uur voor een 
praatje en een kop koffie, om ideeën uit te wisselen 
en/of initiatieven te ontplooien.

De RozeKoffieClub wil ‘Roze 50-plussers’ 
weer samen brengen 
Te veel Roze 50-plussers zijn na hun jonge jaren 
vrienden en kennissen uit het oog verloren. Sociale 

Tekst: Fred Verhagen

contacten zijn op de achtergrond geraakt of zelfs helemaal verdwenen. 
Het COC wil deze groep (weer) met elkaar, maar zeker ook met anderen, 
in contact brengen.
Ook wordt gestreefd naar de organisatie van meer activiteiten voor 
homomannen en lesbiennes van 50+. De RozeKoffieClub kan ook daaraan 
een bijdrage leveren.
De bijeenkomsten vinden plaats in Kims Kroeg aan het Piusplein 61 in Tilburg. 
De RozeKoffieClub is door het COC weliswaar opgezet voor homovrijgezellen 
en homokoppels van 50+,  maar is voor elke LHBTI en Hetero  toegankelijk.

Uw verslaggever is onlangs langs geweest om een roze koek te proberen. 
Dit smaakte zeker naar meer. De bijeenkomsten zijn in het najaar gestart 
en worden goed bezocht. 

Voor meer informatie kijk ook op facebook: COC Tilburg-Breda en omgeving 
of mail met rozekoffieclub@coctilburgbreda.nl
De volgende bijeenkomsten zijn op zondag 2 januari, zondag 6 februari en 
zondag 6 maart. 
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voor actuele informatie

in 2019

LA POUBELLE

Ode aan de  Snelkookpan

Van alles dat is uitgevonden 
Van kabeltrui tot ruimtesonde
Van paraplu tot bootbanaan 
Staat er eentje bovenaan:

Heilig voor de late kok
Redder van de vieze sok
Alles wordt er beter van:
Het is de Snelkookpan! 

Menig taaie lap staat zeker, 
uren pruttelend op het vuur 
Als Snelkookpan komt helpen
verkort hij deze lange duur 

Geduld is dus niet nodig 
en kooklust evenmin.
Ik zoek wat eten bij elkaar
En gooi het er zo in.

Te droge quiche van laatst? 
Das geen probleem. 
Zolang het deksel is geplaatst 
goed om de panrand heen.Marco Schriel en Armani

‘Altijd al dierengek geweest!’

Stelt zich voor: Marco Schriel, 30 jaar en al 12 jaar (“dus m’n 
hele werkzame leven, haha”) medewerker bij PetsPlace/de 
Boerenbond (sinds juni in de vestiging AaBe fabriek). 
En dat hij daar prima op zijn plek is, merk je aan alles wat 
hij zegt en doet. Het enthousiasme spat er vanaf! 

Tekst: José de Jonge Tekst & foto: Eelke GuldenaarFotografie: Toon van Kaam

Paarden en Armani
Maar even over hoe het zo gekomen is. “Ja, niet zo moeilijk eigenlijk, die 
passie voor dieren is er altijd geweest. Wij hadden thuis paarden, er is een 
manege in de familie; niet gek toch dat ik als kind al op een paard zat?” 
En niet gek ook dat Marco op het vmbo richting dier en tuin koos en zijn 
bbl-opleiding deed bij Petsplace/de Boerenbond in Drunen. Tel daar zijn 
studierichting handel op het mbo bij op en je hebt de ideale medewerker voor 
een winkel in dier- en tuinbenodigdheden. Marco heeft een paard, Handsome 
Torres. Hij rijdt zelf dressuur en helpt jonge meiden met grote wedstrijden 
zoals het Brabants en Nederlands kampioenschap. Sinds februari heeft hij 
samen met zijn vriend Armani, een pomeriaan. “Alles voor mijn kind”, zegt hij 
lachend terwijl hij Armani knuffelt.

Specialiteit
Naast het adviseren van klanten houdt Marco zich ook graag bezig met de 
presentatie van de winkel. Als de fotograaf foto’s aan het maken is van hem 
en Armani, vraagt Marco hem ook even wat foto’s voor hemzelf te maken bij 
de kerstversiering, want daar is hij best trots op. 
Hij vertelt – wederom enthousiast - over zijn collega’s, dat ze zo’n goeie 
klik hebben met elkaar. “Een superleuk team. En sommigen hebben zo hun 
eigen specialiteit. Ik ben bijvoorbeeld meer van de paarden, honden en 
knaagdieren, een andere collega van me weet veel meer van vissen dan ik, 
dus als iemand daar een vraag over heeft, dan haal ik mijn collega erbij.” 

Vaste klanten, tevreden klanten
Klanten krijgen het eerlijke verhaal te horen van Marco. “Als iemand een 
konijn wil kopen en die in een klein hok wil doen, dan vraag ik of hij zich 
al ingelezen heeft en bijvoorbeeld weet dat konijnen niet graag alleen zijn. 
En dat ruimte belangrijk is. Ik ben nou eenmaal dierengek en wil graag dat 
een dier goed terechtkomt. En mijn collega’s ook, allemaal. Anders werk je 
hier ook niet.” En tevreden klanten komen terug. “Ik deel ook mijn eigen 
ervaringen met Armani met klanten en dat vinden ze fijn. Laatst was er een 
klant die een pup had met verlatingsangst. Ik adviseerde haar om een oude 
trui van haarzelf in de bench te leggen, zodat de pup haar zou ruiken als ze 
weg was. Was ze weer hier, riep ze: ‘Superbedankt nog voor die tip over die 
trui. Het werkt echt!’ Dat soort dingen, dat vind ik zo tof om te horen.” 

Petsplace, doggywash en de voedselbank
Wat ik dus niet wist… er zijn ook dierenartsen verbonden aan Petsplace. 
Marco laat me de onderzoeks- en operatiekamers zien. ”Veel mensen weten 
dat niet,” vertelt hij. Ook de dierenartsen of assistenten wordt regelmatig 
om advies gevraagd door Marco en zijn collega’s als een klant een specifieke 
vraag heeft. “En als iemand spullen komt aanschaffen voor een nieuw 
huisdier, dan zeg ik ook altijd dat we hier een dierenarts hebben. 
Want die hebben er vaak nog geen.” 
O ja, en de doggywash, die is er ook. “Kun je zelf je hond wassen. Ik noem 
het altijd de wasstraat voor honden. Supermakkelijk.”

En als Marco met me meeloopt naar de uitgang, wijst hij me ook nog even op 
de mand die daar staat voor de voedselbank. “Mensen die bij de voedselbank 
komen, hebben ook huisdieren”, zegt hij. “Dus als klanten iets over hebben, 
kunnen ze het in de mand leggen. Voer of speeltjes, alles is welkom.”
Samen met Armani zwaait Marco me uit. Het was een leuk gesprek met 
iemand met een groot hart voor dieren.

Magisch doet hij nu het werk,
Ik leun wat achterover 
En binnen hele korte tijd 
Blijft er iets Goddelijks over

Snelkookpan, och Snelkookpan 
Magnifiek voor deze vrouw.
Alles wordt er beter van. 
Snelkookpan, ik hou van jou. 

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 

 



In de rubriek: wandelen met Fred, ga ik vandaag wandelen 
met Peggy Cremers. Kandidaat nr 3 voor de Partij voor de 
Dieren in Tilburg. 
Op een zonnige herfstnamiddag ga ik Peggy ophalen bij haar thuis in de buurt 
van het Stuivesantplein. We hebben er beiden weer zin in om te wandelen. 
We kennen elkaar al langer aangezien we beiden songfestivalfans zijn.
We ontmoetten elkaar al eerder, o.a. tijdens het songfestival in Wenen maar 
ook tijdens de fanclubavonden. 

Wie is Peggy:
Peggy is vanwege de liefde naar Tilburg gekomen en werkt ondertussen 
als beleidsadviseur Klant en Markt bij Prisma, een zorgorganisatie voor 
verstandelijk gehandicapten. Doel van haar functie is interne en externe 
ontwikkelingen in kaart brengen en hierover advies uitbrengen naar de 
directie. Daarvoor heeft zij cultuurwetenschappen gestudeerd in Maastricht. 
Haar belangrijkste passies zijn dieren en natuur. Hiervoor is ze toegetreden 
tot de Partij voor de Dieren en staat in Tilburg op de kandidatenlijst voor de 
komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Op dit moment zit deze 
partij nog niet in de raad. 

Passie voor dieren en de natuur
Peggy is trots op haar betrokkenheid bij de Partij voor de Dieren. Zij is 
veganist, dus eet ze geen dieren, gebruikt geen dierlijke producten en ziet toe 
op het voorkomen van misbruik van dieren. Als ze naar de wijk kijkt met onze 
Piushaven wat valt haar dan op? Peggy vertelt: “Dieren en mensen moeten 
samen kunnen leven in de stad. Bij de Piushaven waren er grasveldjes 
waarop stadsbewoners gingen recreëren, maar daar zijn nu veldjes met wilde 
bloemen en planten. Dit komt ten goede aan de diverse insecten zoals bijen 
en vlinders. Dat is goed voor de biodiversiteit en daar genieten de mensen 
ook van. Ik wil toezien op voldoende biodiversiteit en groen in de stad. 
Belangrijk vind ik verder de waterkwaliteit, en dan heb je bijvoorbeeld ook de 
waterplanten op de bodem nodig want die zuiveren het water. We moeten met 
de PvdD kritisch toezien op het stedelijk beleid, dat het echt duurzamer kan 
en moet bijvoorbeeld zoals in de nieuwe wijk Fabriekskwartier”. 

Visverbod Piushaven
Wat geïrriteerd struikelt Peggy tijdens het joggen soms over alle tentjes 
die naast het water staan waar de vissers zitten. Hengelsport zou verboden 
moeten worden. “Vissers hebben niet in de gaten dat vissen ook pijn lijden. 
Ze hebben gewoon een zenuwstelsel. Maar vissen hebben geen stembanden 
dus ze kunnen niet schreeuwen van de pijn. Mijn vader zei altijd ‘als vissen 
konden schreeuwen dan waren alle vissers doof’. Geen populaire maatregel 
maar afslachten van vissen, stop ermee”. 

Te heet in de stad
Deze wandeling zet uw verslaggever aan tot nadenken. Vooral ook de 
uitspraak die Peggy doet: ‘Wist je dat Tilburg in 2018 de heetste stad van 
Europa was?” Als verslaggever ben ik hierover verbaasd en ga het nakijken. 
Google bevestigt deze opmerking. In een gemiddelde stad is er per inwoner 
44 m2 groen. In 2018 was dit in Tilburg slechts 3,5 m2 per inwoner. Daardoor 
behoorde onze stad tot de warmste stad van Europa. Gemiddeld 5 graden 
warmer dan buiten de stad”. Dat is voor mij dan ook een eyeopener omdat 
ik hier nog niet eerder over heb nagedacht. Peggy gaat verder: “Bomen 
en groen zorgen voor verkoeling en in het verleden was er helemaal geen 
aandacht voor beplanting. Dat is dan ook de reden dat we als inwoners zelf 
groene perken voor ons huis kunnen aanleggen of een groen dak op het 
schuurtje kunnen leggen. Maar inwoners kunnen dit niet alleen dus er moet 
een veel groener beleid komen met aandacht voor verkoeling en dat is een 
taak van de gemeente. 

Wandelen met Fred
Tekst: Fred Verhagen Fotografie: Hans van Dongen

Na deze wandeling krijg ik een veganistisch diner aangeboden die door haar 
man Rob is klaargemaakt. Een heerlijke burger met salade en compote 
voorzien van de nodige kruiden. Ook een mooi glas wijn wordt ingeschonken. 
Daar moet Peggy toch nog wat bekennen: “Alleen bij wijn maak ik soms wel 
een uitzondering als het gaat om dierlijke producten, wat gebruikt wordt om 
de wijn te filteren. Gelukkig zijn steeds meer wijnen gewoon veganistisch. Ik 
ben optimistisch over de toekomst, aangezien meer mensen zich beperken in 
het gebruik van dierlijke producten en bewuster gaan leven. Een mooie start 
kan al zijn door alvast 1 dag per week dierlijke producten te laten staan”. 

Na een gezellige avond, waar we van het eten en elkaar hebben genoten loop 
ik weer naar huis. Ik ben geïnspireerd om mijn levensstijl wat aan te passen. 
Een beetje meer aandacht voor milieu en gezondheid, dat begint ook vooral 
bij jezelf. Loop je een volgende keer met mij mee? Laat dit dan even weten 
en stuur een mailtje naar wijkkrant@koningshaven.eu

HEIKESTRAAT 64  |  TILBURG  |  013 - 536 00 23
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Felle zonnestralen spiegelden in het zachtjes kabbelende water 
van de Tilburgse Piushaven. Het was volop lente, die dertiende 
april van het jaar 1621. De nachten werden na de lange koude 
winter eindelijk korter. Het daglicht daarentegen, had meer en 
meer te verdragen…
Hein Hoerenzn. Pietersz bijvoorbeeld. Die had eerder die dag zijn schip 
aangelegd, en direct al een paar schurken van hetzelfde slag ontmoet. De 
eerste galgekraai was de plaatselijke havenmeester; Adriaen van Ringhbaen, 
oprichter van de V.R.O.C.; de “Vereenigde Ringhbaen-Oostindische 
Compagnie”. Een glibberige pronkepink, vond Hein al direct. Het weinige dat 
ie goed kon doen, was Hein te wijzen op de dichtstbijzijnde taveerne aan wal; 
‘Burgemeester Janszoon’.

Geheime opdracht

Piraeten in de Pi(u)shaaven: Geenpoot en Tweebeen
Illustratie 1: Cindy van de Ven Illustratie 2: Erik BienefeltTekst: Erik Bienefelt

Daar zat Hein Pietersz dan nu, 
aan de bar. Hij peinsde, want had 
nogal wat aan zijn hoofd, sinds 
hij een aantal dagen eerder een 
geheime opdracht had gekregen, 
van de Heeren Zeventien, zoals 
het bestuur van de V.O.C. bekend 
stond. Hein was richting Duinkerke 
gestuurd, een berucht kapersnest, 
maar niet zonder halverwege een 
tussenstop te maken in één of ander 
moerasdorp. 
“Tilborch”, of zoiets. Om bij eerder 
genoemde Van Ringhbaen verhaal te 
halen. En hem zo nodig ook kiel…

Harmen en Herman
Omdat de wonderschone kasteleinsvrouw zich het laatste uur amper in de 
taveerne had laten zien, keek Hein verveeld om zich heen. 
Totdat zijn oog viel op een oud mannetje, die wat onhandig en mopperend 
achter een tafeltje zat. 

“Hela?” vroeg Hein, en liep op hem af. 
“Ben jij het? …Harmen? Harmen van Reijn?”
Het mannetje, met lange bruin-grijze baard, en witte krullen onder een 
zwarte, gekreukte hoed, gromde ontkennend. Hij keek en leek boos.
“Bokkepruick op? Zo ken ick je weer, Harmen!”. Hein nam een slok van zijn 
kroes rum-roestwater. Hij had misschien een slechte openingszin gebruikt, 
maar in een verder gesprek had hij al geen zin meer. Net toen hij zich wilde 
omdraaien naar de bar…
“-Herman!”, bitste het mannetje terug. 
“Ick heet Herman. Harmen, zoo heet mijn broer.”
Die broer kwam toevallig net aanlopen.
“Hela?”, vroeg Hein hem. Hij had zijn kroes op tafel gezet, en was nu met 
volle aandacht op die ander gericht. 
“Ben jij het, …Harmen? Harmen van Reijn?”
De man, met lange bruin-grijze baard, en witte krullen onder zijn zwarte, en 
dwars gedragen gekreukte hoed, knikte instemmend. Hij zette twee kroezen 
op tafel, en ging vervolgens naast zijn broer zitten.
“-Inderdaed! Hein!” Hij glimlachte, en nam een slok van zijn bier. 
“Wat goedt dat jij mijn naem nog weet!”
“Wat dan?”, antwoordde Hein lichtelijk gepikeerd, 
“Mijn geheugen is geen zeef!”
“Nou ja…mijn broer ende ick worden nogal eens door elkaar gehaeld”, zei 
Harmen, duidelijk de meest opgewekte van de twee. 
En de meest spraakzame.
“Is dat zoo?”, vroeg Hein. Peinzend nam hij een slok van zijn rum-roestwater. 
“Nou ja”, vervolgde degene die dus Harmen heette, 
“Onze namen lijcken nogal op elkander. Voornaemelijck onze voornaemen. 
Herman ende Harmen, begrijp jij wel?”
Ja, dat begreep Hein. 
“Om oover onze achternaem nog maer te zweijgen”, 
vulde de andere, norse broer aan. 
Om vervolgens te zwijgen. En wel op zo’n wijze, dat die wijze op Hein 
overkwam als een sarcástische wijze. 
“En oock omdat wij tweelingbroers zijn. 
Zowel Herman als ick.”
Nu begon Hein het te dagen. 
“Nu zie ick het! Jullie zijn tweelingbroers!”

Gelukkige omstandigheid
Hein had nogal wat slechte gesprekken gevoerd in zijn leven, deze kon hij 
er aan toevoegen, zoveel was zeker. “Niet vergeten dit gesprek te vergeten”, 
dacht Hein. En vooral niet in mijn scheepsjournaal te vermelden. Mocht ik ooit 
al een beroemde zeeheld worden; ik zou goed voor schut staan.
Hij keek meewarig naar de twee broers tegenover hem. Ze leken inderdaad 
als twee druppels water op elkaar, al was daar sinds enige jaren door een 
gelukkige omstandigheid verandering in gekomen. Aan boord van een reis 
enige jaren eerder waren immers Hermans benen geamputeerd, en waren 
ze wat beter uit elkaar te houden. “Wel zo fijn!”, aldus Harmen. Sindsdien 
stonden de twee bekend als “Geenpoot & Tweebeen”, behalve Geenpoot, want 
die stond niet bekend, maar “zat bekend”…
Heel even heetten de twee “Geenbeen & Tweebeen”, maar daar zag Tweebeen 
geen been in*, bang dat de verwarring aan zou houden; en zo werd het 
“Geenpoot”, die zelf nog even tegensputterde, maar hij had verder geen poot 
om op te staan…*

(wordt vervolgd)

*no pun intended Over de gebroeders Geenpoot en 
Tweebeen schreef Hein Pietersz in 
zijn scheepsjournaal:

Verder een tweeling, als twee 
druppelsch dranck
De eene heeft voeten, 
de ander is manck
Tweebeen loopt ermee; 
in zeeven slooten
GeenPoot heeft nota bene 
geen pooten!
gebooren zyn zy, in 
’s-Graavenhaeghe,
Aen ‘Lange Pooten’, …waermee ick 
Geenpoot kan plaeghen”



Toekomstbeeld: pluimage

Onze menselijke geschiedenis wordt beheerst door grote 
natuurverschijnselen én door cultuurverschillen. 
Aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, tsunami’s en droogte 
worden afgewisseld door oorlog, rellen en belangrijke 
verzoeningen. 
Vóór de twintigste eeuw was de wereld groot. Zo groot dat er weinig sprake 
van emigratie was. Men was vooral omringd door medemensen uit dezelfde 
streek. De wereld bestond uit ontelbaar veel samenlevingen.
Gaandeweg de twintigste eeuw kromp de wereld. Mondiale volksverhuizingen 
en technologische ontwikkelingen droegen daar in grote mate hun steentje 
aan bij. Mensen van allerlei pluimage vanuit ontelbaar veel verschillende 
delen van de wereld kwamen naast en boven elkaar te wonen. Steeds 
meer groeiden al die verschillende samenlevingen toe naar één grote 
samenlevingsvorm. Met alle gemakken en ongemakken van dien. 
Mensen vinden het altijd lastig als er iets in hun omgeving anders loopt dan 
“ze gewend zijn”. Tsja, dat er zaken anders gaan als je met andere mensen 
samenleeft, daar kun je zeker van zijn.

Tekst & foto: Luc Houet Bewerkt beeld: Toon van Gisbergen

Stap voor stap
Dapper probeerden we er allemaal een zo aangenaam mogelijk leven op na te 
houden. Hoe kun je je het best gedragen tegenover iemand die over heel veel 
zaken heel anders denkt als jij? Dat moesten we nog leren. Dat konden we 
helemaal nog niet. En dat hebben we geleerd, maar wel stapje voor stapje. 
Het begon met de eerste stap: leef je eigen leven en bemoei je niet met dat 
van een ander. Feitelijk komt het neer op elkaar lekker negeren. Gewoon net 
doen of de ander er niet is. Op die manier kan ieder zijn eigen leven leiden, 
zonder last van de ander te hebben. Dat is natuurlijk een illusie. 
Natuurlijk kun je niet door het leven zonder iets van de ander te merken. 
Je hoort, ruikt en ziet elkaar daar toch net te vaak voor. 

Tijd voor de volgende stap: tolereer de ander. Klinkt misschien heel nobel, 
maar denk er eens wat dieper over na. Tolereren betekent ermee instemmen 
of goedkeuren. Dat impliceert dat de ander goedkeuring aan je vraagt. 
Goedkeuring vragen om te leven? Hier spreekt toch een soort van ongelijkheid 
uit. Dat moet beter kunnen.
De volgende stap was snel gezet: we verdragen de ander. Dat klinkt zo 
mogelijk nog nobeler dan tolereren. Als je iets of iemand verdraagt dan laat je 
de ander zijn gang gaan en cijfert jezelf weg. Iemand verdragen is misschien 
fijn voor de ander, maar voor jezelf niet ideaal.

Gunnen
Een duidelijk verschil is zichtbaar halverwege de jaren 40 van de 21e eeuw. 
De volgende stap richting samenleven werd zichtbaar gezet: iedereen 
gunde de ander alles. Van gunnen gaat een veel positievere vibe uit dan 
van verdragen of tolereren. Een ander iets gunnen vraagt ook niet eens een 
opoffering van jezelf. Van een ander iets gunnen voel jij jezelf ook beter 
namelijk. Je kunt dan zelfs blij zijn voor de ander. Kan het nog mooier?
Jazeker! Het kan nog veel mooier. De laatste stap werd begin 22e eeuw gezet: 
het is geen issue meer. Niemand is meer bezig met de vraag hoe we het best 
met elkaar samen kunnen leven. We doen het gewoon en er is geen reden te 
bedenken waarom het niet goed gaat. Er was veel tijd voorbij gegaan voordat 
we doorhadden dat het kon. En er was nog meer tijd nodig om te leren hoe 
dat dan moest. 

Maar het is gelukt. Kijk maar eens naar de archieffoto van ons buurtelijk 
festivalterrein het Stuivesantplein. De foto dateert uit 2021 en laat duidelijk 
zien dat er nog niet veel reuring was. De plaat die Toon maakte in 2121 
daarentegen laat zien wat er is veranderd. Het Stuivesantplein is uitgegroeid 
tot een plein der feesten. Er is plaats voor elk feest uit elk deel van de wereld. 
En het kan ook nog eens allemaal tegelijk en naast elkaar. We gunnen elkaar 
de allermooiste feestdagen!

Het Stuivesantplein - 2021

Het Stuivesantplein - 2121

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



Scan de QR code, ga naar 
www.energiefabriek013.nl/kempenbaan
of mail naar: john@energiefabriek013.nl

Wil je ook iets goeds doen met je geld? 
Reserveer nu je zonnepanelen!

Sander (39) doet mee met 
Energiefabriek Kempenbaan:

“Deze geluidswal 
is de perfecte plek 
voor zonnepanelen.”

Bewoners uit Hoogvenne, Jeruzalem, 
Broekhoven en Fatima: doe mee!
Energiefabriek Kempenbaan is een postcoderoos-

project. Goed nieuws als je deze wijkkrant krijgt, 

want bewoners uit Hoogvenne (5017), Jeruzalem 

(5018), Broekhoven en Fatima (5021) kunnen ook 

meedoen. Dus wil je graag iets goeds doen met 

je geld? Reserveer dan nu je certificaten. Je krijgt 

een berichtje als het project doorgaat naar een 

volgende fase. Als je je inschrijft zit je dus nog 

nergens aan vast. 

Wil je actief bijdragen aan het opwekken van duurzame energie? Doe dan mee met het project Energiefabriek Kempenbaan. 

Op de geluidswal langs de A58 komen straks zonnepanelen die energie opwekken voor 500 huishoudens in Tilburg, Goirle, 

Hilvarenbeek en Moergestel. De geluidswal ligt tussen het Van der Valkhotel Tilburg en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. 

Omdat hier vroeger een vuilstort was, mag er niets anders komen. Door de zonnepanelen krijgt deze verlaten grond toch nog 

waarde, zonder er natuur of landbouwgrond voor op te offeren. 

Energiefabriek Kempenbaan: actief en 
duurzaam meewerken aan de energietransitie

Actief en sociaal
We willen meedoen mogelijk maken voor ieder-

een in het postcodegebied. Daarom doe je al 

mee vanaf €100,-, waarvoor je 1 certificaat koopt 

(1 certificaat = 1 zonnepaneel). Maar je mag er 

natuurlijk ook 20 kopen à €2000,-. Stiekem ziet 

de coöperatie wél liever 100 mensen die meedoen 

met 10 certificaten, dan 10 mensen die meedoen 

met 100 certificaten. Want hoe meer zielen, hoe 

meer deugd, in dit geval. 

Iets goeds doen met je geld?
Investeren in Energiefabriek Kempenbaan is een 

mooi doel. Het project is dubbel duurzaam, er 

hoeft geen natuur voor te verdwijnen en er blijft 

ruimte voor biodiversiteit. Door mee te doen help 

je ook mensen bij de energietransitie te betrek-

ken die anders aan de zijlijn staan. 20% van de 

zonnepanelen is namelijk gereserveerd voor 

mensen met een smalle beurs, die worden bereikt 

via ContourdeTwern. Door mee te doen help je dus 

niet alleen jezelf maar ook anderen. 



Tikwah: Hier adem ik vrij! De wèg nòr den Èèsklup
Wellicht kunnen jullie het stukje van Beewee nog herinneren 
van de vorige editie? Daarin analyseerde hij op zijn 
gebruikelijke eigen wijze een foto van een voorgevel in de Jan 
Aartestraat. De verticale opstoet noemde hij het. 
Aan die voorgevel: Vlaggen van kruikenstad, van Oeteldonk en een 
klein regenboogvlagje. En van onder naar boven mobiele telefoontjes, 
afstandsbedieningen en heuse ouderwetse telefoons met hoorn en draad. 
Na enige correspondentie heen en weer leek het ons wel de moeite om eens 
achter die voorgevel te gaan kijken.

Hier adem ik vrij

De èèsklupwèg in Tilburg is vernoemd nòr de Tilburgse Èèsklup 
die hier op 17 januuwaarie 1887 en èèsbaon heej geoopend.
Et gao oover en stuk laand van zon tien hèktaare moeraasgrond geleegen ònt 
buurtschap Kôoningshoeve zuijelek van Den Buunder.
De wèg lopt parallèl aon de Meierijbapn èn is ingesloote tussenet Bastion  
Hootèl èn de Omnie Spòrtvereeneging Were Di.
Bij Were Di kunde terèècht vur verschaaje sortemènte van spòrte waoronder 
hòkkie. Behalve èèshòkkie dan. Èn dè verwòchte nie van en hòkkieklup die 
geleegen is òn De Èesklupwèg.  
Dwars dur et gebied stromt et rievierke De Laaj. Daordur kosset daor meej al 
dè Laajwaoter meej gemak onder waoter wòrre gezèt. 
Op de plattegrond van de Geminte Tilburg van 1901 stao de toegangswèg 
beschreeven as “Wèg nòr den Èèsklup”.

Èèsklup Tilburg
In 1963 wier dur en paor wèdstrijd- èn tourschòtsers de afdêeling Tilburg van 
de Neederlandse Vereeniging ter Bevòrdering vant hardrijje op de schòts, de 
NVBHS, opgericht.
Dur et wègblèève  van strènge wènters èn durdè de wèdstrijdschòtsers gin 
gebrèùk mochte maoke van de Pèllikaanhal, omdè hullie op noore schòtsten, 
liep et leejental drasties trug. Dèrrom wier de NVBHS in 1980 opgeheeven èn 
is as Èèsklub Tilburg vèrder gegaon.
Meede dankzij de Èlfsteejetòchte in 1985 èn 1986 èn omdè de klub wir 
gebrèùk mocht maoke van de Pellikaanhal groeidenet leejendil as kôol. 
Alles bij mekaore waarender priema omstaandeghei vur en gewèldige 
spòrtakkoomoodaatie rond De Èèsklupwèg.

Et Wilhèlmienakenaol
Mar jè. Impetèts waarender planne om en kenaol te graove nòr Tilburg.
Bekaanst aanderhalve euw isser gezêeverd oover de ònlèg van dè kenaol, 
met als belangrèkste reeje: De ontwikkeling van de stad tòt êen van de 
belangrèkste industriesteeje van Neederland.
Tot naaw toe waareder hêel slèèchte verbindingen en vur et transpòrt te 
waoter nòr de grôote rievieren waar Tilburg lange tèèd òngeweeze op de 
haove van Wòllek. Êen van de irste sirrejeuze plannen is  van 1794 èn 
dieje planning ging èùt van en kenaol langs de Donge. Ok kôning Willem II 
mòkte zenèège sappel oover et kenaolplan, mar de belangrèkste lobbie wier 
ötgevoerd dur Börgemister Johannes Jansen.
Pas in 1890 wier een plan van de Hoofdingenieur van Rijkswaterstaat, F.C. 
Balke dur de proovincie goedgekeurd. Hij ontwierp en kenaol van de Zuid-
Willemsvaort nòr Osterhout. In de geminteraod ontspòn zich vèrvolges de 
diskussie langs welke kaant van de stad et kenaol moest lôope èn waor en 
haove moest koome. In den ònzèt van de twintigste euw wier et trassee 
vurgoed vaastgesteld. Mar naaw de fienansiering nòg.Die verhinderde en 
snèlle ötvoering van Bakes plan. Ok waare der tèchnische proobleeme die 
ooverwonne moeste wòrre.

Tekst: Janske Verhulst Tekst: Jos de Bèèr
Fotografie: Hans van Dongen Illustratie: Toon van Gisbergen
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Tikwah

Als Tikwah me in haar versierde huis 
binnenlaat is het een beetje draaien en 
keren om onze posities in te nemen. 
Haar huis is ook van binnen aan 
alle kanten versierd. Ze heeft altijd 
geschilderd. Haar bovenverdieping 
staat vol met grote geschilderde 
doeken. Maar daar kan ze helaas niet 
meer komen. Sinds twee jaar heeft ze 
COPD. Haar slaapkamer is nu beneden. 
Tijdens het theezetten begint ze 
te vertellen: Tikwah is geboren en 
getogen in Den Bosch. En vanaf haar 
tweeëntwintigste is ze hier in de Jan 
Aartestraat bij haar vriendin komen 
wonen. Uiteindelijk zijn de vriendin en 
Tikwah uit elkaar gegaan en is zij hier 
blijven wonen. ”Achtendertig jaar geleden was het natuurlijk wel anders, hè. 
Als je met een vrouw samenwoonde werd dat niet zomaar geaccepteerd. Maar 
er is heel veel veranderd en ik heb het hier reuze naar mijn zin. Ik ben heel 
goed met de buren. En in Tilburg wonen voelt voor mij zoals ze in het Willem2 
lied zingen: Hier adem ik vrij!” 

Dyslectisch
Voor Tikwah is er nooit enige twijfel geweest dat ze op vrouwen viel. 
Ze liep op haar tiende al met een roze driehoek op haar jasje. “Daar heb ik 
nooit moeilijk over gedaan.” Als ik naar het verloop van haar leven vraag 
vertelt ze dat ze altijd anders dan de anderen was. Ze was een heel sterk 
kind. Als er hout gehakt moest worden riep haar moeder: ”Jerommeke!” en 
als er op school ruzie werd gemaakt mepte Tikwah iedereen uit elkaar. Haar 
klasgenoten wisten op een gegeven moment wel wie ze erbij moesten halen 
als er mot was. In de klas schroomde ze niet om vragen te stellen. 
De leraren stuurde haar er dan ook regelmatig uit. Hier komt dan ook nog bij 
dat ze dyslectisch was en daarmee is het logisch dat haar middelbare school 
niet echt succesvol is afgesloten. Tikwah heet eigenlijk Louise. Maar omdat ze 
dyslectisch is was dat altijd een heel vervelende naam om te spellen. 
Toen ze een Israëlisch boek las kwam ze de naam Tikwah tegen. 
“Dat is oud Hebreeuws voor hoop. En het is een naam voor een man zowel als 
voor een vrouw. Deze naam heb ik officieel aangenomen. En het mooie is”, 
vertelt Tikwah lachend: “Je spreekt het uit als Tikva. Dus de meeste mensen 
schrijven het vaak verkeerd. Dat is toch grappig voor een dyslect.” 

Carnaval
Aan een wand hangen verschillende carnavalskielen met speldjes en 
emblemen. Tikwah is een echte carnavalsvierder. Ze heeft zoals ze zegt zowel 
het OetelDNA van Den Bosch in zich maar ze voelt zich net zo goed een kruik. 
Sinds haar COPD kan ze helaas niet meer in Den Bosch carnavallen maar in 
Tilburg zit ze tijdens den opstoet steevast op dezelfde plek aan de Sint Joseph 
straat. “Ik ben een Dokmadeur he. Al jarenlang een trouwe donateur van 
Kruikenstad.” Tikwah steekt trots een kaart omhoog: “Kijk! De invitatie voor 
het Kruikenconcert heb ik al binnen. Ik heb een goed leven” vervolgt ze: ”Ik 
ben gelukkig. Jammer dat ik allerlei dingen niet meer kan. Maar toch geniet 
ik van veel dingen en zou ik mijn geluk willen delen. Mijn vrolijkheid. Mensen 
zijn altijd zo snel negatief over alles. Het wordt tijd voor carnaval. Dan moet 
iedereen maar weer eens los gaan. De straat op. Dansen en zingen!” 

Beeldverteller
 In Tilburg heeft ze zich voornamelijk bezig gehouden met kunstschilderen. 
Maar ze heeft ook een tijdschrift opgericht en artikelen geschreven en 
gefotografeerd. Ze noemt zichzelf een beeldverteller. Zo ook de telefoontjes 
aan de voorgevel: “Mensen kijken niet rond. Ze zitten altijd maar op hun 
GSM te kijken. Als ik voor elke foto die er gemaakt is van mijn voorgevel een 
dubbeltje krijg zijn alle gaten in mijn sokken gestopt. Ik breng mensen in 
verbazing en in verwarring. Soms zie ik ze voorbij lopen en dan weer terug. 
Zo van: zie ik dat nu goed? Mensen mogen er ook aanzitten. 
De kinderen drukken op de knopjes. En s ’nachts, als de jongelui een paar 
pinten ophebben gaan ze hier wel eens een taxi bellen. 
Ik lig hier aan de straatkant in mijn bed en kan zo heerlijk genieten van de 
verhalen die ik dan allemaal hoor.”

In 1905 besloot de Twidde Kaomer tòt de ònlèg vant kenaol, dè toen al 
metêen nòr Kôonegin Wilhelmiena wèrd vernoemd.
Den irste schoep ging in 1913 vlakbaaj Osterhout de grond in. Èn et duurde 
nòg jaore vurdèsse ok mar in de buurt van Tilburg waare onbelaand. 
Dè kwaam omdètter int begien meej de haand gegraove wier. Pas in 1918 
wiere der graofmesjienes ingezèt. De graofmesjienes waare gebrökt vur et 
graove van lôopgraove in de Irste Weereldològ.
Op 14 feebruuwaarie 1919 was et Lènsheike vur et irst meej enen 
bôot berèèkbaor èn op 4 april 1923 waar et 68 kieloomeeter lange 
Wilhèlmienakenaol klaor vur gebrèùk. De èèsbaon op de Kôoningshoeve 
is nòg tòt in de jaoren sistig van de vurrege euw gebrökt. Teegesworreg 
gebrèùke ze de èèsbaon op Stappegoor
Sènsdien zèn ze konstant bezig meej et vèrbreeje èn verdiepe vant 
Wilhèlmienakenaol.
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Basisschool Pendula staat midden in deze mooie 
wijk. Samen met onze leerlingen draagt Pendula 
graag bij om de wijk veilig en mooi te houden. 
Vandaar deze twee goede acties. Wilt u weten 
wat we nog meer allemaal doen, maak dan een 
afspraak voor een rondleiding.

Het vriendenboekje van...



De buurt door licht verbonden

Veiligheidsdag groot succes

Vuurwerkshow Piushaven gaat niet door

De gemeente organiseerde zaterdag 20 november een veiligheidsdag op het AaBe 
terrein, samen met de politie en buurtpreventie. Wijkagent Erwin van Erve ging 
met bewoners in gesprek over hoe zij hun wijk ervaren. Ook Brecht van der Korput 
van de gemeente was er, om met bewoners te praten over wat zij belangrijk 
vinden. Daarnaast waren er ook een aantal leden van de buurtpreventie uit Fatima 
aanwezig en de Bijtende Bende was present. De Bijtende Bende is een interactieve 
game, waarmee bezoekers meer konden leren over het herkennen van signalen 
rondom drugscriminaliteit.

Vuurwerkoverlast
De ochtend was erg geslaagd: bewoners hebben hun zorgen gedeeld en sommige 
klachten zijn ter plekke opgelost. Daarnaast waren er ook een hoop bewoners die 
erg tevreden zijn over hun wijk, de veiligheid en de bereikbaarheid van de wijk-
agent. Ook een mooi compliment. Een onderwerp wat wel veelvoudig terug kwam, 
is de overlast door het afsteken van vuurwerk. Gelukkig bestaat er sinds dit jaar de 
mogelijkheid om ergernissen en overlast met betrekking tot vuurwerk te melden met 
de app Fixi. Deze meldingen worden vooral gebruikt om een beeld te krijgen van zo-
genaamde hotspots en hot times, waarop de inzet kan worden aangepast. Uiteraard 
kan er bij overlast ook nog steeds naar de politie gebeld worden via 0900-8844. 

Vrijwilliger worden bij buurtpreventie?
Op de veilligheidsdag was ook Marion Vermeer uit Fatima aanwezig. Marion is samen 
met haar man Adrie lid van buurtpreventie in de wijk. Zij wil buurtgenoten enthou-
siasmeren maken voor het buurtpreventieteam. Marion vertelt: “Lid zijn van de 
buurtpreventie is voor mij een manier om op een positieve manier een bijdrage te 
leveren aan een veilige buurt.”

Een buurtpreventieteam bestaat uit vrijwilligers die zich samen inzetten om hun wijk 
veilig en leefbaar te houden. De vrijwilligers vormen de extra ogen en oren van de 

politie en gemeente. Het doel van buurtpreventie is tweeledig. Enerzijds zorgen de 
vrijwilligers ervoor dat opvallende zaken direct worden gemeld bij politie en gemeen-
te. Het gaat dan om de veiligheid in de wijk, maar ook om de uitstraling van de wijk. 
Meldingen van buurtpreventievrijwilligers variëren van het signaleren van verdachte 
personen in de wijk tot het melden van zwerfvuil of kapotte straatlantaarns. Het 
tweede doel is juist het voorkomen van onveilige situaties of verloedering van de 
wijk. De naam buurtpreventie zegt het al. Doordat de vrijwilligers op verschillende tij-
den zichtbaar aanwezig zijn in de wijk, voorkomen ze overlast. Inbrekers en vandalen 
kunnen minder gemakkelijk hun gang gaan als er geregeld toezicht is in de wijk.

 Op een oktoberavond in 2019 deden 40 bewoners mee aan een unieke lichtworkshop, 
waar ze de ideeën die ze hadden in het echt gingen testen. Het werd toen duidelijk 
hoeveel je met licht kunt bereiken. Een entree met allure, een veiliger gevoel, een 
warme aanblik. Er is een mooi lichtplan uit voort gekomen dat gedeeld is met alle 
betrokkenen. 

En toen kwam het rekenen. Het budget van 120 duizend euro lijkt heel wat, maar 
armaturen zijn kostbaar, net als het aanbrengen en het beheer. Samen met de 
werkgroep zijn er keuzes gemaakt en het resultaat is deze winter eindelijk te zien en 
beleven.

De plekken die verlicht worden zijn:
1. Den Ophef - belichting vanaf de grond zodat het een schitterende entree voor  
    de haven wordt. Met voor degelegenheid aanpasbare kleuren.
2. De Hopliedenkade - Spots in de pergola en belichten vlonder en woonschip.
3. Het Vendelierspark - Spots in drie richtingen.
4. De IJzergieterij - Belichten van onder.
5. Het viaduct (onder ringbaan Oost) - Belichten viaduct, plus een uniek lichtconcept 
    dat op maat wordt gemaakt. Het lichtplan heeft respect voor de natuur, maar  
    verlicht het kunstwerk van Joep van Gassel passend. Fietsers en wandelaars worden 
    op een prettige manier door de onderdoorgang begeleid.

De afgelopen twee jaar is met veel betrokken buurtbewoners aan een plan ge-
werkt aan een lichtplan. Dit lichtplan, wat de Piushaven verbindt en laat spranke-
len, gaat er dit najaar eindelijk komen.

Hoe zat het ook alweer?
Twee jaar geleden werd er onder leiding van Pien Rosmalen en Piushaven Levend 
Podium een brainstormsessie georganiseerd voor heel de buurt om samen tot een 
lichtplan voor de Piushaven te komen. Uit de brainstorm kwamen de volgende 
voorkeuren: 
• Verlichte gebouwen en objecten
• Het water gebruiken als drager van licht
• Verlichte schepen
• Niet schreeuwerig
• Rekening houdend met de natuur 
• Duurzaam

Samen werken aan het lichtplan
Uit de sessie ontstond een bewonerswerkgroep, die met lichtontwerper Iris Dijkstra 
van Atelier LEK aan de slag ging. 

Wil je meer weten of je aanmelden? Mail naar buurtpreventie@tilburg.nl

Er geldt dit jaar weer een landelijk een vuurwerkverbod tijdens Oud en Nieuw. 
Ook de centrale vuurwerkshows, die de gemeente zou organiseren in de Reeshof 
en de Piushaven gaan niet door. Deze worden uitgesteld naar volgend jaar.

Dit is het tweede jaar op rij dat de centrale vuurwerkshows worden geannuleerd. 
De voorbereidingen waren grotendeels al getroffen en de shows zouden een mooi 
alternatief zijn geweest voor het zelf afsteken van vuurwerk. Daarom is het jam-
mer dat we de shows opnieuw moeten uitstellen en hopen we des te meer dat we 
volgend jaar wel spetterende vuurwerkshows kunnen neerzetten. 

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.

Een impressie van de veiligheidsdag

Foto’s: Ans Beerens. Proefopstelling 2019

GEMEENTENIEUWS



12 Hulst

Bescherming
Tegen het eind van het jaar verschijnt deze plant, of in elk geval een deel 
ervan, in vele huizen. In kransen aan de deur, in stukjes rond een kaars, of 
gewoon een takje op de vensterbank. Van hulst wordt vooral genoten als de 
dagen donker zijn. Van oudsher is hulst namelijk een plant die beschermt. Ze 
beschermt in spirituele zin tegen kwade geesten en gedachten. Dat zorgt dan 
in elk geval voor rustige feestdagen. Meer praktisch kun je er een haag van 
rond je huis zetten. Geen persoon met kwade bedoelingen zal zich er een weg 
doorheen wroeten. Ook dat is fijn als de nachten lang duren en de dagen kort.

Tekst & fotografie: Luc Houet

Complementair
Die oude betekenis is niet echt meer actueel. Nu associeert iedereen hulst met 
december door de kleuren rood en groen. Die complementaire kleuren doen je 
direct aan knisperend haardvuur denken en naar een glas glühwein verlangen. 
Dit kunnen we wel terug herleiden naar de toepassing van vroeger. Omdat 
men vroeger hulst in en rond het huis had ter bescherming tijdens de donkere 
winter, zijn we uiteindelijk hulst en de kleuren rood en groen, gaan koppelen 
aan de winter en de feestdagen. De beschermende eigenschappen van 
hulst worden nu niet meer zo waardevol geacht als vroeger. De esthetische 
eigenschappen des te meer. Het is toch ook heerlijk kneuterig zo’n takje hulst 
dat je opleukt met een kaars en wat dennennaalden op een bedje van mos?

Ivoor
Hulst lokt vogels en kinderen van meters ver door haar rode bessen in rijke 
trossen te etaleren. Leer je kind liefst snel dat de bessen giftig zijn, ook al 
zien ze er smakelijk uit. Ernstig ziek zul je van het eten van deze bessen 
waarschijnlijk niet worden hoor. Je gaat vrij snel overgeven na het eten ervan. 
Daarmee zorgt je lichaam er weer voor dat de giftige stoffen niet worden 
opgenomen. 

In het late voorjaar (juni) kun je de jonge bladeren van de hulstplant plukken 
ener thee van zetten. De bladeren zijn namelijk verre van giftig. Ze zijn zelfs 
goed voor je. Drinken van de thee helpt bij afvoeren van vocht en werkt 
koortsverlagend. Het hout van deze plant is heel hard en wit van kleur. 
Hierdoor lijkt het veel op ivoor. Er worden vaak schaakstukken van gemaakt. 
Een lekker potje schaken bij de open haard met een glaasje glühwein, dat 
klinkt als een kerstlied in mij oren.

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

Tekst en fotografie: Luc Houet
Liefdeslessen

Nee, dit is niet de aankondiging van een workshop die 
binnenkort in het wijkcentrum gegeven gaat worden maar de 
titel van de eerste roman geschreven door onze wijkbewoner 
Bob Legius. Mocht je nu teleurgesteld zijn; lees toch maar 
verder. Wie weet leer je er wat van.
Een paar weken terug ontvingen we op de redactie een mail van Bob waarin 
hij vertelt dat hij sinds 2019 in de Bisschop Zwijsenstraat in een, naar eigen 
zeggen, heerlijk stadshuisje woont en dat hij graag schrijft. Zo graag dat hij 
in korte tijd twee romans heeft uitgebracht, nu bezig is met het schrijven van 
een thriller en het idee voor een vierde boek al aan het uitwerken is. Ik ben 
nieuwsgierig naar de persoon achter deze mail en we maken een afspraak. 

Tekst: Carla Segers
Fotografie: Hans van Dongen

Twee zielen, een gedachte
We spreken elkaar via Facetime maar dat mag de pret niet drukken. Bob 
begint meteen enthousiast te vertellen over de weg naar zijn eerste roman. 
Nadat hij lang in een dorp heeft gewoond, is hij na zijn scheiding in Tilburg 
gaan wonen. Toen dit huis op zijn pad kwam was Bob er gelijk dol op en kon 
hij door alle imperfectie en klussen heen kijken. Na een flinke verbouwing kan 
hij zeggen dat dit zijn plek is; hier voelt hij zich thuis en kan hij zichzelf zijn. 
Alles in het huis heeft hij met zorg uitgekozen en een plekje gegeven. 
Bob vertelt over de spiegel van zijn overgrootmoeder, de foto’s die hem 
herinneren aan de mooie mensen in zijn leven. Hij laat me een beeldje zien 
waarvan hij er twee gekocht heeft; een voor zijn hartsvriendin en een voor 
zichzelf. Het beeldje staat voor ‘twee zielen, een gedachte’. Wat dit te maken 
heeft met zijn eerste roman genaamd Liefdeslessen? ‘Na mijn scheiding ben 
ik een dagboek begonnen. Ik schreef mijn ervaringen van me af en het heeft 
me ook geholpen met het verwerken van de scheiding. Ik leerde een vrouw 
kennen en het klikte meteen, ik beschouw haar echt als mijn hartsvriendin. 
Ik heb haar mijn dagboek laten lezen en zij werd enthousiast. 
Ze spoorde me aan om er iets mee te doen en dat heb ik gedaan’. 

Het boek gaat over vier belangrijke vrouwen die Bob liefdeslessen hebben 
geleerd. ‘Jane, mijn zielenliefde, heeft me geleerd wat onvoorwaardelijke 
liefde is. Zonder dat we ooit een liefdesrelatie hebben gehad. Jacqueline heeft 
me geleerd naar mezelf te kijken. Maria, een prachtige Italiaanse, heeft me 
laten ervaren hoe belangrijk intimiteit in een relatie is. Als laatste Anne, met 
haar heb ik ontdekt dat liefde en passie samen zorgen voor verbondenheid’. 

Je moet wat aan de verbeelding overlaten
Als we het over belangrijke vrouwen in zijn leven hebben dan gaat het ook 
over zijn moeder. Bob heeft een fijne band met haar. Hij heeft haar het script 
van zijn tweede roman laten lezen terwijl ze samen op een cruise waren. 
‘Mijn moeder wees me erop dat ik een liefdesscene nogal plastisch 
omschreven had. “Jongen” zei ze, “Je moet wat meer aan de verbeelding 
overlaten”. 91 jaar is ze’.

Gezegend man
Bob is een gezegend man, dat moge duidelijk wezen. Hij heeft een heerlijke 
plek voor zichzelf kunnen creëren waar hij graag mensen om zich heen heeft 
en waar hij heel graag alleen is. Hij geniet van de harmonie en rust die zijn 
huis uitstralen en van de musjes in de tuin. Er is echter één liefde die hij nog 
niet genoemd heeft: Linda. Zij is absoluut zijn allergrootste liefde zegt Bob 
met een big smile: een Jaguar XJ oldtimer. Ik weet niks van auto’s en zoek de 
auto op internet op. Ik snap je Bob. Geniet van Linda. 

Bob Legius
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Fred had niet gedacht dat hij zo trots zou zijn op zijn tatoeage. 
“Ik dacht, het moet op een plekje dat niet zo opvalt. 
Maar ik merk eigenlijk dat ik steeds mijn mouw oprol om mijn 
tatoeage te showen.” 
Fred heeft zijn tatoeage samen met zijn broer laten zetten. Allebei dezelfde. 
Het is een Keltisch teken voor broederschap met daardoorheen een slang. 
De slang is een chinees teken voor vernieuwing. Hij laat steeds zijn oude huid 
achter en vernieuwt zichzelf.

Broederschap
Dan zou je denken dat de broers een heel hechte broederschap hebben. 
Maar dat is niet iets vanzelfsprekends. Fred komt uit een gezin met drie 
broers waarvan hij de middelste was. De afgelopen 15 jaar hebben de broers 
geen contact met elkaar gehad. Tot een jaar geleden. De moeder van Fred lag 
toen op sterven en tijdens het waken zijn Erik (de oudste broer) en Fred weer 
met elkaar gaan praten. Ze hebben het veel over vroeger gehad en hebben 
toen de behoefte naar elkaar uitgesproken om weer meer met elkaar om te 
gaan. De jongste broer heeft duidelijk een andere richting gekozen. Hij heeft 
juist aangekondigd dat wat hem betreft het contact afgelopen is. Fred legt me 
uit dat er niet echt hele grote kwesties hebben gespeeld waardoor er ruzies 
waren. Maar dat op de een of andere manier het gezin nooit hecht is geweest. 
Zijn vader was vaak afwezig i.v.m. zijn werk. En zijn moeder had moeite om 
het gezin alleen draaiende te houden. Ze heeft niet voor verbinding gezorgd. 
Niet tussen de kinderen. Zijn oudere broer is vier jaar ouder en ging voor Fred 
een hele andere kant op. En zijn jongere broer was weer vier jaar jonger. 
Fred kon niet wachten om op kamers in Tilburg te gaan. “Maar hoe ging dat 
dan met verjaardagen al die jaren toen jullie volwassen waren?” vroeg ik. 
“Nou, ik haalde mijn moeder altijd op en nam haar ergens mee naartoe. 
Dan was ze er eens een keertje uit. Mijn oudste broer kwam altijd een dag 
eerder. En mijn jongste broer op de dag zelf.” Fred praat er allemaal een 
beetje gelaten over. “Ja. Zo lijkt het allemaal heel negatief. Maar ik ben 
helemaal niet boos op mijn moeder. Zij kon er niks aan doen. Bij haar thuis is 
het ook niet anders geweest. Maar als ik haar mis, dan mis ik soms iets wat 
ik nooit gehad heb. Die verbondenheid. Warmte misschien. Daarom ben ik zo 
ontzettend blij met het contact met mijn oudste broer en zijn vrouw en mijn 
neefjes (die nu ook allemaal volwassen zijn). We kunnen weer een nieuwe 
start maken. “Is het ook niet spannend?” vraag ik? “Om met dat herstelde 
contact om te gaan? Bang dat er iets verkeerds gaat?” “Nee”, antwoordt Fred 
nadenkend: “Weet je, we hebben allemaal wat meegekregen van onze jeugd. 
ik ben ook niet altijd de makkelijkste geweest. Maar nu weet ik dat ik het niet 
fout wil laten lopen. Ik weet wat ik belangrijk vind.” 

Hoop
Erik en Fred hebben tijdens een boottochtje in de Piushaven besloten om 
een tatoeage te nemen. “We zijn toen naar Oneness gegaan. En daar hebben 
we ons verhaal verteld aan Iris. Erik kwam met het Keltische teken van 
broederschap. Ik gaf aan hoe blij ik was met deze nieuwe start. En dat het 
nooit te laat is om te investeren om weer tot zo’n mooie verbinding te komen. 
Iris heeft toen dit ontwerp gemaakt.” Fred laat dus regelmatig zijn tatoeage 
aan mensen zien. “Ik ben er trots op. Maar ook voor mezelf voelt het fijn. Ik 
wrijf er soms over en dan denk ik weer aan onze hereniging. Ik draag het echt 
bij me. Het staat ook symbool voor Hoop.”   

Een nieuwe startOp het Lijf geschreven    

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.
In deze editie mag ik mijn fietsmaatje Rob interviewen. Aan tafel in de 
Blazoenstraat rolt Rob zijn mouw op en laat zijn tatoeage zien om uitleg 
te geven. De tattoo heeft namelijk heel veel verschillende symbooltjes en 
tekeningen. Om te beginnen vertelt Rob dat hij tatoeages altijd mooi heeft 
gevonden. ”Ik vind dat gewoon cool.” 

Toen Rob de veertig was gepasseerd begon hij wat dingetjes te verzamelen 
die op hem van toepassing waren: Symbooltjes, ideetjes en tekeningen over 
zijn karakter, zijn leven en zijn interesses. Hij bewaarde de afbeeldingen op 
Pinkterest. “Zo rond je veertigste heb je al zoveel meegemaakt. Je karakter 
en de dingen die belangrijk voor je zijn zullen niet veel meer veranderen. 
Je weet een beetje wie je bent, wat je kunt en niet kunt. Dan kan je wel een 
tattoo zetten. Bij Oneness, waar ik mijn tatoeage heb laten zetten, zeiden 
ze dat bijna iedereen na de eerste keer al snel terugkomt voor een tweede 
tattoo. Maar dat is bij mij niet. Het is goed zo. Het is klaar.”

‘De Spirit’

Tekst: Janske Verhulst Tekst: Janske VerhulstFotografie: Hans van Dongen Fotografie: Hans van Dongen

Met al die tekeningen en 
ideeën is Rob naar Oneness 
gegaan. Een tatoeageshop, 
toen nog in de Tuinstraat. 
Daar heeft Vincent een 
ontwerp gemaakt en de 
losse symbooltjes in de vorm 
gegoten zoals hij er uit ziet. 
Er zijn een aantal grotere 
plaatjes die er echt uit 
springen. Als je naar de foto 
kijkt zie je duidelijk een hand. 
Dit kun je bijvoorbeeld zien 
als een samenwerkende of 
helpende hand. “Maar die 
hand werkt alleen maar als het 
wederkerig is. Op mijn werk 
bied ik een helpende hand. 
Maar die moet wel worden 
aangenomen.” De tekening 
onder de hand is een druppel 
die in het water valt en kringen 
maakt. Dit is een symbool voor 
het leven in het hier en nu. 
“De hele rits kleine balletjes 
met symbooltjes hebben 
allemaal wel iets spiritueels.” 
Ik reageerde een beetje verbaasd. Wij fietsen immers samen en ik weet niet 
beter dan dat hij allerlei heavy metal concerten bezoekt. 

“Ja Janske. Ik ben dan misschien wel aards. Maar ik zoek toch naar ‘de spirit’, 
een bepaalde ‘begeisterung’.” Net zo groot, maar niet op de foto te zien, zijn 
een vijftal witte pijlen, afgewisseld met zwart. Deze staan symbool voor zijn 
vader en moeder en twee broertjes. Zijn vader en middelste broertje zijn 
overleden. Rob zijn broertje is aangereden toen hij twee jaar was 
(Rob was toen zelf vijf jaar oud). “Dat moet wel heel erg verdrietig zijn 
geweest!” reageer ik. “ Dat was het zeker”, zegt Rob “Maar ik herinner me 
vooral het verdriet van mijn ouders.” Hij wilde zijn vader en broertje eerst 
zwart inkleuren, maar dat heeft Vincent afgeraden. In de tatoeage zijn nog 
wel twee broertjes te vinden. Dat zijn Rob en zijn jongste broertje waar hij 
het goed mee kan vinden. Een andere tekening die meer op de binnenkant 
van zijn arm te zien is zegt iets over extremiteiten. 
Rob heeft al vanaf zijn zeventiende moeite gehad om zijn grenzen in de gaten 
te houden. Terwijl hij de balans probeerde te vinden liep hij alweer tegen 
nieuwe grenzen aan. Dat over die grenzen gaan heeft veel gevolgen voor 
hem gehad. Onder andere een burn out.

Maar dan kom je meteen op het grootste symbool van de tatoeage. Dat is 
de Roos! En zo heet ook de vrouw van Rob. “Ja, zonder haar ben ik de weg 
kwijt. Nee serieus. Als je goed kijkt zie je een kompas achter de roos. Dit is 
de weg die ik zelf ingeslagen ben en dit pad volg ik.” “Dan mis ik nog maar 
een symbooltje Rob. Waar is onze fiets?” vraag ik. “Ja, misschien moet ik dan 
toch nog een keertje teruggaan naar de tattooshop” lacht Rob. En dan vertelt 
hij hoe licht en zonder last hij zich soms kan voelen als hij een fietstochtje 
maakt. “Ik maak nergens een geheim van en kan overal wel over praten als 
het nodig is. Anders zou ik het ook niet op mijn lichaam tatoeëren.”

Rob

Fred, Iris (van Oneness) en Erik



Waar komt die straatnaam vandaan?

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.

Zoals het hoort
Beeld je het volgende in: je bent een man van 80 jaar oud, gelukkig verloofd 
met een prachtige jonge vrouw. Je handen en je rug vertonen de sporen van 
een leven lang noeste arbeid in de ondergewaardeerde beroepsgroep van 
houtbewerkers. Eerder was je getrouwd en in dat huwelijk kreeg je kinderen. 
Alles heb je voor hen gegeven, tot ze je verlieten om hun eigen leven vorm 
te gaan geven. Jij en je verloofde wonen nog niet samen, precies zoals het 
hoort. Jullie deelden ook nog nooit het bed, precies zoals het hoort. 
Je verloofde is natuurlijk nog maagd, precies zoals het hoort.

Maar zo toch niet?
En dan vertelt ze je zonder eromheen te draaien dat ze zwanger is. 
Hoe voel je je dan? Potverdriedubbeltjes gaat er dan ongetwijfeld door 
je vrome hersenen. Je bent bedrogen, voor de gek gehouden. Je voelt je 
afgedroogd en terug op de plank gezet. Je zo zorgvuldig in elkaar getimmerde 
leven stort ineen. En dan nóg denk je aan wat dit voor haar betekent. 
Een kind dragen van iemand anders dan je man is helemaal niet zoals het 
hoort. Je buren zullen haar verketteren en stenigen. 

De schande die over haar en haar familie neer zal dalen kun je in je 
verbeelding al niet verdragen. 
Om dit te voorkomen zul je van haar scheiden, in het geheim natuurlijk. 
Haar eer wordt daarmeegered. 
Goed plan, doen we morgen.

Tekst: Luc Houet Illustratie:Toon van Gisbergen

Nachtje slapen
Het wordt een zware nacht. Je ligt te woelen en te zweten. Je dromen volgen 
elkaar in rap tempo op alsof het één lang verhaal is dat je meemaakt. Als je 
wakker wordt en aan dat nachtelijke avontuur terugdenkt, besef je dat je bent 
omgepraat. Je wil helemaal niet scheiden. Je wil samen met de liefste vrouw 
van de wereld haar kind grootbrengen. Je zult haar en het kind beschermen, 
al is het het laatste dat je doet. 

Onbaatzuchtig
En zo gebeurt het ook. Je trouwt met de lieve Maria en zij baart een gezonde 
zoon, jullie noemen hem Jezus. Je voedt het kind op en houdt van je vrouw. 
Je zorgt dat ze allebei niets te kort komen. Je beschermt je gezin. Helaas ben 
je al oud en leef je niet lang genoeg meer om de wonderen te kunnen zien die 
je stiefzoon organiseert. Natuurlijk heb je alles in je leven niet gedaan voor 
een beloning. Je deed het uit liefde. Maar als je had meegemaakt dat de paus 
je ruim 1800 jaar na je dood tot beschermheilige van de kerk uitroept, had 
dat vast als erkenning gevoeld voor je. 

Nee, dit verhaal gaat niet over de oorsprong van de Geppettostraat in Tilburg. 
Dit is natuurlijk het verhaal van Sint Joseph, die zijn naam gaf aan de kerk op 
de heuvel én aan de fietsstraat die vroeger Oisterwijksebaan heette.

Ook 
adverteren

In deze 
w�kkrant?

Mail dan naar 
niels@koningshaven.eu
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Ton de Kort
Flenter Fysiotherapie
Kruisvaardersstraat 32B
013 5366289
www.flenterfysiotherapie.nl

Trix van Leeuwe
Footmore Podotherapeuten
Kruisvaardersstraat 32E
085 0644477
www.footmore.nl

Wanneer zou u naar een 
podotherapeut kunnen gaan 
en wanneer naar een fysiotherapeut?

Heeft u last van uw voeten, enkels, knieën, heupen of rug? 
Dan is een bezoek aan de podotherapeut een goed idee. Een podotherapeut 
behandelt klachten die voortkomen uit het niet goed functioneren van voeten 
en/of benen, een afwijkende voetstand of een verkeerd looppatroon. Hierdoor 
kan bijvoorbeeld een overbelasting van een spier of gewricht ontstaan. 
Ook bij nagelproblemen, huidaandoeningen en voetklachten als gevolg van 
diabetes en reuma kunt u terecht bij de podotherapeut. Kinderen, ouderen en 
sporters met klachtenzijn ook welkom bij de podotherapeut. 

Voordat u een podotherapeutische behandeling krijgt, voert de podotherapeut 
een uitgebreid onderzoek uit om achter de oorzaak van uw klacht(en) te 
komen. Tijdens dit onderzoek wordt er gekeken naar de stand van het 
lichaam, de beweeglijkheid en het looppatroon. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van de nieuwste technieken, zoals een hightech loopanalyse en 
drukmeetapparatuur. Aan de hand van de verkregen gegevens wordt er door 
de podotherapeut een behandeling voorgesteld, welke na overleg met u, 
kan worden gestart. Lees meer over het podotherapeutisch onderzoek.

Een behandeling door de podotherapeut kan bestaan uit één 
of meerdere therapieën, zoals:
• Steunzolen
• Schoenadvies
• Orthesen voor de tenen
• Nagelbeugel
• Instrumentele behandeling
• Wondbehandeling (bijv. bij diabetes mellitus-patiënten)
• Vilttherapie
• (Medical) taping
• Schoenmodificaties
• Het geven van advies en voorlichting om klachten te voorkomen

De fysiotherapeut behandelt klachten van het 
bewegingsapparaat. 
Ook lichamelijke klachten vanuit spanning en stress vallen hieronder als 
ook klachten voortkomend uit de longen, hart en bloedvaten. Na onderzoek 
en de aanvullende gegevens van huisarts of specialist kijken fysiotherapeut 
en patiënt samen wat de beste behandeling zou kunnen zijn. Er wordt 
een behandelplan opgesteld. Dat plan wordt regelmatig bijgesteld om het 
beoogde doel te bereiken. De behandeling bestaat meestal uit een mix van 
oefentherapie, massage en adviezen. 

Wordt podotherapie en fysiotherapie vergoed door uw 
zorgverzekering?
Podotherapie en fysiotherapie worden vanuit veel aanvullende 
verzekeringspakketten vergoed. De hoogte van uw vergoeding hangt af van 
welk aanvullende pakket u gekozen heeft. Voor de hoogte van de vergoeding 
adviseren wij u te kijken in uw polis of contact op te nemen met uw 
zorgverzekeraar. Op onze vergoedingenpagina vindt u een overzicht van de 
vergoedingen. 

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
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Hoevenseweg 2  Tilburg              www.villapastorie.nl 

bijzonder overnachten lekker eten klein vergaderen laten verrassen

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

Als dat geen mooi plaatje is!  Dit zijn Annemiek en Kris.  
“Hey, mogen wij even een fotootje van jullie maken?“ Ze kijken eerst 
elkaar aan en dan naar ons en knikken tegelijk :  “Ja hoor.“ Ik vraag aan 
de kleine Kris wat ze gaat doen. “We gaan surprises maken. We hebben er 
al een gemaakt. Het is een bakje en als je aan een touwtje trekt komen er 
allemaal balletjes uit.” Dat klinkt spannend!  Nou veel plezier en ik denk dat 
ik weet wat jullie vanavond gaan eten!

Bij de Piushaven lopen we Jeroen tegen het lijf. Hij heeft nog les gegeven 
op de Panta Rhei. “Waar ga jij op af?” vragen we Jeroen. “Ik ben op weg 
naar huis. Ik woon tegenwoordig in een huis aan de Piushaven.”  
Jeroen vertelt dat hij het geweldig vindt. Hij woonde ook nog een tijdje 
op het Pieter Vreedeplein. Dat is wel in het centrum. Maar dit voelt nog  
het meeste als centrum.  De drukte en de mensen is precies waar hij van 
houdt. “Het is wel grappig. Want ik woonde vroeger in Oisterwijk. 
En als ik dan in Tilburg uitging zei mijn moeder altijd: Niet langs de 
Piushaven fietsen Jeroen. Veels te gevaarlijk! En nu woon ik er”.

Op dat kleine driehoekige pleintje tussen de Bisschop Zwijsenstraat en de 
Piusstraat zien we op een afstand twee mensen zitten. “Die zien er leuk uit. 
Daar wil ik graag mee praten” zeg ik tegen Hans. Het zijn Robin en Luc. 
Robin vertelt dat ze bij de escaperoom werkt en op het moment bezig is 
met het inrichten van nieuwe kamers. “Dat lijkt me leuk werk! En jij Luc?”  
Luc vertelt dat hij bij de spiksplinternieuwe fietsenstalling van de NS werkt. 
“Maar nu zijn we gewoon even lekker aan het zitten.  Ik hou ervan om 
buiten te zijn”.

Het is koud maar droog als Hans en ik op zoek gaan naar loslopende 
wijkbewoners. En we hebben geluk. Want op het Merodeplein ontmoeten 
we Lara. Ze studeert aan de universiteit global law en woont hier in een 
studentenhuis. “Hoe vind je het hier?”, vragen we, uiteraard allemaal in 
het Engels. Lara vindt het hier op het pleintje lekker rustig. 
“De studentenfeestjes daargelaten” zegt ze met een knipoog. 



Een kleine cowboyWinterwonderland
Tekst en illustratie Marieke vd BergFotografie: Toon van Kaam

Tekst: Marc Storms

Ik droomde nooit van rijles toen ik klein was. Rond de haven proberen te 
parkeren. Nee, ik droomde van grote dozen vol krijtjes. Door school heen 
slapen op een balkon in de zon. Nog net op tijd om de vogels zo leuk te horen 
zingen. Voordat ik wist dat ze allemaal krijsen om iemand te vinden, zodat ze 
hun nestje kunnen vullen met kinderen. Met wormen voor de monden. 
Met huur en rente en geld voor rovers. 

Het begon 13 jaar geleden met een open plekje in een mooie 
antieke kast die in de woonkamer stond. Wat zullen we 
daar eens neerzetten vroegen Hans en Corry Smits uit de 
Leenherenstraat zich af. Het ging richting Kerst en ze kozen 
voor zo’n leuk knus verlicht huisje. Dat dat het begin zou zijn 
van een nieuwe hobby konden ze toen nog niet vermoeden. 
Een huisje werden er twee, twee werden er 4 en al snel werden het er een 
paar teveel. De huisjes die ze over hadden werden te koop aangeboden op 
Marktplaats. Daar bleek veel vraag naar te zijn. En niet alleen uit Nederland. 
Inmiddels heeft Hans er een dagtaak aan en verstuurt hij pakketjes door heel 
Europa. De romantische huisjes gaan o.a. naar België, Duitsland, Denemarken 
en Spanje. Maar Italië spant de kroon. Welkom in de wonderlijke wereld van 
het Winterwonderland.

Enthousiast vertelt Hans vanuit een lekkere fauteuil over zijn hobby. 
Regelmatig staat hij op om een doos te pakken om een huisje te laten zien.
Er zijn verschillende merken die ieder hun eigen accent leggen. 
Strak en eigentijds, romantisch of in Dickensstijl. Gebaseerd op het bekende 
kerstverhaal “A Christmas Carol” van Charles Dickens. De meeste huisjes zijn 
zwaar want gemaakt van porselein. Slechts een enkele is van plastic. 
Een reuzenrad, een kapel, een molen, je kunt het zo gek niet bedenken of het 
is er. En alles is zeer sfeervol verlicht.
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Kleine Clint Walker droomt van 
zijn tante die schreeuwt naar haar 
telefoon. Ieni-mini 20 centimeter 
Clint Walker droomt over zijn 
moeders hartslag. Terwijl zij zich 
afvraagt wanneer baby’s hun 
ziel krijgen. Haar kleren passen 
niet en haar lichaam is een grote 
magnetron. Ze draait rond in die 
hitte. Het is zo warm warm warm.
 
De kleine droomt over alles wat 
zo vast en echt is, maar nog niet 
bestaat in zijn leven. Over de fel 
groene verloskamer die hij nog 
niet heeft gezien. En het geluid van 
zijn eigen gehuil. Laat dat hem ook 
willen willen willen?
 
Het maakt mama twee meter 
lang en groot en sterk in een 
ziekenhuisbed. Dat is wat God van 
anderen weerhoudt. Ze kan hem 
opvegen in het plezier.  Ik denk 
dat mini Clint Walker dit liedje leuk 
vindt.  Zal hij haar op een dag 
verhaaltjes voorlezen? Net zoals zijn 
moeder dat doet voor hem? Over hoe ze hem al knuffelde voordat hij op de 
wereld was. En hoe hij de hele grijze wijk verlichtte met één trap.  

Waar komen ze vandaan?
Het seizoen begint voor Hans al in januari, vlak na de Kerst. Want dat is 
het moment dat tuincentra de huisjes, die zij na de Kerst retour krijgen, 
soms te koop aanbieden op Marktplaats. Dat gaat niet per stuk maar per 
rolcontainer. Op een volle rolcontainer staan dan makkelijk 40 of 50 doosjes 
met kersthuisjes met verlichting. Gegadigden zoals Hans brengen een bod 
uit op zo’n volle rolcontainer. En als er overeenstemming is over de prijs dan 
wordt er afgerekend en gaat de handel mee naar huis. Daarnaast koopt Hans 
ook huisjes van particulieren. Meestal via Marktplaats. Thuis beoordeelt Hans 
alle huisjes op beschadigingen en werkende verlichting. Hans repareert geen 
beschadigde huisjes. De meeste huisjes zijn voor de verkoop, sommige houdt 
Hans zelf. Beschadigde huisjes zijn natuurlijk wel iets goedkoper. 
Net als huisjes waarvan bijvoorbeeld de originele doos ontbreekt. 
Nadat de huisjes beoordeeld zijn worden ze gefotografeerd. Om een huisje 
voor de potentiële koper goed in beeld te brengen zijn ongeveer 8 foto’s 
nodig. Na de fotosessie worden de huisjes op Marktplaats gezet.

Kerstman?
Dat er veel vraag uit het buitenland is heeft twee redenen volgens Hans: 
in het buitenland is vaak veel minder aanbod van dit soort spullen. En als het 
al te koop is dan is het vaak een stuk duurder. En hoe gaat de communicatie 
met bijv. een Italiaan? Hans moet lachen als ik dit vraag. In gebroken Engels 
zegt hij, en heel soms met de vertaalcomputer. Als Hans lacht dan krijgen zijn 
volle wangen een rode kleur. Er is nog één vraag die op mijn lippen brandt. 
Hans, hebben ze jou wel eens verteld dat je, als je lacht, wel iets weghebt van 
de Kerstman? Hans lacht opnieuw. Ja, zegt hij, mensen hebben ook wel eens 
gevraagd of ik Kerstman wil spelen. Maar daar voel ik niet voor, laat mij maar 
lekker bezig zijn met mijn huisjes.

Kerstdorp
Ieder jaar rond Kerst en Oud en Nieuw bouwt Hans van de vele huisjes die hij 
in huis heeft een heus kerstdorp. Hij staat op en wijst aan waar het kerstdorp 
binnenkort gaat komen. Hier voor het raam en dan zo de hoek om langs de 
muur. Door het raam van de woonkamer kunnen mensen het kerstdorp dan 
bewonderen. Kom tussen Kerst en Oud en Nieuw maar eens kijken zegt Hans. 
En dat beloof ik. Doe jezelf een plezier en ga ook eens naar het kerstdorp 
kijken in de Leenherenstraat. Volg de huisnummers aan de oneven kant dan 
kom je het vanzelf tegen. Fijne Kerst

Hans Smits met een kleine selectie uit het assortiment



18 Beewee: fantasie

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 Freddie de Roeck maakte.

Tijdens zijn werk op het terrein van de voormalige waterzuivering Tilburg-
Oost stuitte een graafmachinist in 2005 op de fundering van een heel oud 
bouwwerk. Archeologen en andere historici stelden vlot vast dat het om de 
resten van Huize Moerenburg ging, en ze waren laaiend enthousiast dat nu 
eindelijk ontdekt was waar precies het huis had gestaan dat ze tot dan toe 
alleen van een antiek schilderij en een stel oude documenten kenden. 
Ik ben geen graafmachinist, maar het lijkt me best apart om na je werk thuis 
te komen, de vraag te krijgen hoe je dag was, en dan nonchalant te kunnen 
antwoorden: “O, wel goed hoor. Ik heb vandaag een stel geschiedkundigen 
blij gemaakt door ze te laten zien waar zo’n 700 jaar geleden een van de 
eerste stenen huizen in de regio Tilburg gebouwd werd.” 

Door ter plaatse de grond, nou ja, grondig te onderzoeken, kregen de 
onderzoekers aan de hand van de bodemgesteldheden, de vaak nog 
verrassend goed bewaard gebleven houten en stenen bouwresten en de 
opvallend grote hoeveelheid servies en keukengerei die ze aantroffen een 
nóg weer gedetailleerder beeld dan ze al hadden van de geschiedenis van 
Huize Moerenburg. Met zijn veelzijdige carrière – eenvoudig begonnen 
als versterkte hoeve, daarna gepromoveerd tot parochie, predikanten- en 
rentmeesterswoning en ten slotte uitgegroeid tot luisterrijk landgoed – werd 
de bijdrage die Huize Moerenburg levert aan ruim vier eeuwen vaderlandse 
geschiedenis nóg weer levendiger, en men oordeelde dat de vindplaats van 
de fundering een markering verdiende. Bovendien zou in landschapspark 
Moerenburg zo’n vindplaatsmarkering niemand in de weg staan en misschien 
werd het wel een mooie trekpleister om mensen te verleiden om een fijne dag 
in het gebied te komen doorbrengen.

fotografie: Freddie de RoeckTekst: Beewee Nederkoorn

Ik zal eerlijk zijn: ik ben er nog nooit geweest.

Fotograaf Freddie de Roeck gelukkig wel. Dankzij hem weet ik nu toch hoe 
het markeringsmonument eruit ziet en ook dat je er op een vroege ochtend, 
kort nadat de zon boven de horizon is verschenen, een prachtige foto van 
kunt maken. Alleen daarom al vind ik het een bijzonder geslaagd kunstwerk 
geworden. Het lijkt een soort driedimensionale tekening, die met ijzeren lijnen 
de contouren van Huize Moerenburg schetst.

Toen ik een beetje bekomen was van de schoonheid van de foto, moest ik 
opeens onwillekeurig aan Villa Volta in de Efteling denken. Dat is immers ook 
een mysterieus huis dat enkel is gebouwd om bezoekers te vertellen over 
z’n verleden. Toegegeven: bij Villa Volta is dat verleden voor een groot deel 
verzonnen en word je tijdens het vertellen van het verhaal op zeker moment 
onderworpen aan een nogal fysiek soort zinsbegoocheling, maar toch vind 
ik de overeenkomsten verbluffend treffend. Ook over een groot deel van het 
verleden van Huize Moerenburg kun je nog een heleboel fantaseren; in de 
geschiedenis van het huis zitten nog vele gaten. Eigenlijk net als in de ijzeren 
3D-tekening van het huis: je krijgt als historische leek de vrijheid om zelf te 
fantaseren over hoe het landgoed eruit zou hebben kunnen zien. 

En dat is meteen de reden dat Huize Moerenburg naar mijn idee ook wat 
betreft de zinsbegoocheling niet onder doet voor Villa Volta. In beide 
gevallen word je optisch in verwarring gebracht. In de Efteling voel je het 
effect daarvan met name in je buik, zoals dat hoort in een pretpark. In 
landschapspark Moerenburg maken vooral je hersens een paar salto’s. 
Bij mij gebeurde dat al toen ik de foto beter bekeek. 
Het monument is gebaseerd op een vroeg achttiende-eeuws schilderij van 
het landgoed, maar dat schilderij had ik nog niet gezien. Daardoor sloeg de 
verwarring toe. Alleen al mijn gedachten over wat nou eigenlijk binnen en 
wat buiten is, zijn een paar keer over de kop gegaan. Ik bekeek op ‘t internet 
een plaatje van het antieke schilderij, maar dat maakte het niet veel beter. 
Waarschijnlijk kan ik mijn historische onderzoek beter ter plaatse voortzetten.



Kom in beweging!

Kom in beweging en voel je steeds fitter door ‘gewoon 
gaon!’. Dit is de slogan van de gemeente Tilburg om meer 
sporters in Tilburg aan het sporten te krijgen. (‘Nie maauwe, 
sportschoenen aantrekkuh en gewoon gaon!’).
Daarom gaat Rien van Oirschot namens Tilburg Road Runners een cursus 
verzorgen in onze wijk. Deze cursus is gratis en heeft de doelstelling om jullie 
veel plezier, conditie en gezelligheid te brengen.
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Tekst en fotografie: Luc Houet

Place to Bieb Koningshaven

Ken jij de ‘Place to Bieb Koningshaven’ al? 
‘Places to Bieb’ zijn plekken buiten de vestigingen van de Bibliotheek 
Midden-Brabant, een soort dependances dus.  
Je kunt er boeken lenen of deelnemen aan activiteiten.

In Wijkcentrum Koningshaven werkt de Bibliotheek samen met 
ContourdeTwern en het wijkcentrum om jou als wijkbewoner ook in je wijk 
kennis te laten maken met onze Bibliotheek. De collectie boeken wordt 
regelmatig gewisseld om je steeds weer te verrassen met nieuwe titels.

Mis je iets in deze collectie? Geef het dan even door aan een van de 
medewerkers achter de balie in het Wijkcentrum. 
We wensen je weer veel leesplezier!   

Wanneer? 
• 5 Maart 2022 op zaterdagochtend 9.30 uur.
Waar?
• Achter het Bastion Hotel.
Voor wie?
Deze cursus is speciaal bestemd voor beginnende lopers, maar ook voor 
herintreders die de draad weer op willen pakken.
Duur?
• 7 weken.

We beginnen bij de hardloop basis en we bouwen dat dan elke week verder 
uit. Na 7 weken kan iedereen dan ongeveer 3 km aan één stuk hardlopen.

Geef dit bericht ook door aan buren, vrienden, vriendinnen, familieleden en 
collega’s. Ervaar zo samen hoe ontspannen en leuk het is om gezamenlijk te 
sporten. 

Wat kan hardlopen jou bieden?
• Het maakt je fitter en gelukkiger.
• Het maakt je mentaal sterker en geeft zelfvertrouwen.
• Het is goed voor lichaam en geest.  
• Het zorgt voor sterkere botten, spieren en gewrichten.
• Het geeft je meer energie.
• Het voegt jaren toe aan je leven.

Heb je vragen of wil je je nu al aanmelden, stuur een mail naar 
mvanoirschot01@hetnet.nl of bel 06-10143992.

Mocht je al hardlopen kom dan eens op donderdag 19.00 uur of zaterdag 
09.30 uur meelopen en de sfeer proeven in de loopgroepen. 
Er wordt altijd verzameld achter het Bastion Hotel.

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
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ONTWERP & OPMAAK: STUDIO X-HOOGTE, LINDA VAN EIJNDHOVEN, TILBURG
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Via wie anders?

Voor meer informatie bel:
Via Paul06 201 133 14

Woning verkopen? 
Via Wie? 
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