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Waar komt de straatnaam vandaan?

Over Wijkkrant Koningshaven

Tekst en beeld: Luc Houet

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.

Gardameer
Het was een snikhete dag, de 24e juni van 1859. Per ongeluk troffen de
legers van de Frans-Italiaanse alliantie en de Oostenrijkse bedreiging elkaar
een paar kilometer ten zuiden van het Gardameer. Oostenrijk beheerste het
noorden van Italië. De Italianen wilden hun land terug en de Fransen zagen
in Oostenrijk een bedreiging voor heel Europa, en samen waren ze bezig met
een mars om de vijand te verjagen. Bij gebrek aan drones en andere hightech
verkenningsapparaten, wisten de legers niet exact van elkaar waar ze zich
bevonden. En zo kon het dat in de vroege ochtend 130.000 Oostenrijkers
tijdens hun ontbijt werden gestoord door 130.000 vijanden. De laatste grote
veldslag waarbij koningen en keizers te paard aanwezig waren, zou de hele
dag duren. De slag werd gewonnen door de Frans-Italiaanse alliantie en de
Oostenrijkers werden teruggejaagd naar hun kant van de Alpen.

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 juni.
De deadline voor kopij en advertenties voor deze krant is op 17 mei.
Op onze website wijkkrant.koningshaven.eu is meer informatie over de
Wijkkrant te vinden. Ook kunnen eerdere edities daar bekeken worden.
Per e-mail is de redactie bereikbaar via wijkkrant@koningshaven.eu
Het postadres is: Cenakel 36 / 5022 KL Tilburg
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Slachtoffers
‘s Avonds arriveerde een Zwitserse zakenman in de buurt van waar de
veldslag plaats had gevonden en hij ging een kijkje nemen. Hij trof een
gruwel aan. Ruim 40.000 slachtoffers had de veldslag gemaakt. Tussen de
lijken lagen gewonden te creperen. Het geheel moet een horrortafereel zijn
geweest voor de neutrale toeschouwer. Deze grote ellende was een inspiratie
voor de Zwitser. Hij mobiliseerde de bevolking uit de omgeving om te helpen
met verzorgen van de slachtoffers. Iedereen droeg een steentje bij om
zoveel mogelijk gewonden te helpen. Het maakte niet uit bij welke partij de
patiënten hoorden. Iedereen werd geholpen. Dit maakte zo’n enorme indruk
op onze Zwitserse vriend dat hij zijn herinneringen aan die dag opschreef.
Het verhaal vatte hij in een boek en gaf dat zelf uit. In dat boek pleit hij voor
een onafhankelijk orgaan dat oorlogsslachtoffers helpt, overal ter wereld,
ongeacht de achtergrond van het slachtoffer.

Omgedraaide vlag
Jean Henri Dunant, want zo luidde de naam van de zakenman uit Zwitserland,
stuurde zijn boek naar veel Europese gezaghebbers. Daaruit ontstaat de
Eerste Geneefse Conventie, waarin de behandeling van slachtoffers op
het slagveld staat beschreven. Jean Henri had de machthebbers in Europa
aangezet tot deze conventie. Maar hij had nog meer te doen. Hij richtte
namelijk ook een gezondheidsinstituut dat geen grenzen kende op. Voor
het logo gebruikte hij de omgedraaide Zwitserse vlag. Zo ontstond het
Internationale Rode Kruis.Deze meneer heeft hiermee zijn stempel behoorlijk
weten te drukken op de recente geschiedenis van Europa en inmiddels de hele
wereld. Al zijn inspanningen hebben hem de allereerste Nobelprijs voor de
Vrede opgeleverd. Hij kreeg deze prijs uitgereikt met de woorden: “Zonder U
zou het Rode Kruis, dat de grootste menselijke prestatie van de negentiende
eeuw genoemd mag worden, zeker niet mogelijk zijn geweest.”

Loftuigingen
Ondertussen houdt het niet op met de loftuigingen die Henry Dunant
(zo noemt men hem in Engeland) ontvangt. Hij is reeds lang overleden, maar
zijn naam leeft voort. Een schip vaart onder zijn naam over de binnenwateren
om mensen met een beperking te kunnen laten genieten van een vakantie.
En wat meneer Dunant vast ook een grote eer vindt is dat de straat tussen de
Tivolistraat en de St. Josephstraat in het verlengde van de Lanciersstraat te
Tilburg naar hem is vernoemd.
De bewoners van deze straat moeten haast wel trots zijn op deze manier een
link te hebben met één van de groten der aarde.

‘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

Henk Friet, wie kent hem niet?
Tekst: José de Jonge

Fotografie: Freddie de Roeck

Tegenwoordig is hij een ijkpunt op de kop van de Piushaven,
Henk Janssens (70), samen met Joep 2.0 (hierover later
meer). Twee keer per dag zitten ze er uit te rusten van hun
wandelingetje. Maar vrijwel iedere Tilburger van pakweg
20 jaar en ouder weet dat hij, Henk, in zijn werkzame leven
‘De Frietboetiek’ in de Heuvelstraat heeft bestierd.
België, frieten in bad, vast vet
De meeste mensen kennen het wel, maar toch nog even wat weetjes over
de Frietboetiek: Henk en zijn vrouw Corien namen in 1975 de zaak over van
Henks vader en in 2013 nam zoon Roel de zaak over van Henk.
Het was zijn gezondheid die Henk dwong om uit de zaak te stappen.
Om de zaak een wat meer Belgische uitstraling te geven, kochten Henk en
Corien destijds sauzen in in Rétie, in België. En de friet ging over de toonbank
in een puntzak in de Belgische driekleuren. Nog steeds.
De dagvers geschilde aardappels liggen in de kelder van de zaak in een met
water gevulde badkuip te wachten om versneden te worden. Nog steeds.
Het geheim van de zaak is de eigengemaakte saus. Het recept is overgegaan
van vader op zoon. De friet wordt gebakken in vast vet en dus niet in olie.
De charme van de pijpenla: de automatiek, de colaflesjes en de klapstoeltjes.

Wereldberoemd in Tilburg
Er gaat een spreuk rond in Tilburg die luidt: ‘Je bent geen echte Tilburger als
je nog nooit een frietje van Henk hebt gegeten.’ Henk beaamt dat natuurlijk
volmondig. Maar het is niet alleen zijn friet die hem wereldberoemd in Tilburg
heeft gemaakt. Het is ook Henk zelf. Een joviale kerel met het hart op de
tong. “Hij zei altijd precies wat hij dacht”, hoor je vaak terug van klanten.
En dat doet ie nog steeds!

Eigenwijs
Vijf jaar geleden werd Henk getroffen door een herseninfarct.
Alles veranderde. Zo verwoordt Henk het zelf: “Ik golfde twee keer in de
week, dronk, rookte, ging op stap (eten bij ‘Het Elfde Gebod’, red.) en ineens
pats boem.” Maar wát er ook veranderde in het leven van Henk, zijn karakter
veranderde niet. Of, zoals Corien vertelt: “De remmingen vielen weg. Hij is
natuurlijk altijd een stronteigenwijze kerel geweest, maar na dat infarct werd
dat nog erger. Werd ik opgebeld vanuit de kliniek waar hij revalideerde:
‘Kom hem maar halen, er is niks met die man te beginnen.’” Henk gniffelt.
Als Corien even de kamer uit is, zegt hij: “Eigenwijs. Moet zíj zeggen!
Ik heb de encyclopedie de deur uit gedaan, want zij weet alles beter.”
Gekkigheid. In het uur dat ik bij Henk en Corien in hun gezellige huis in de
Sint Sebastiaanstraat zit, merk ik iets anders: het stel is dol op elkaar en vult
elkaar fantastisch aan.

Aan de haven
Henk zit dus vaak aan de haven met de Basset Joep 2.0. Eerst waren er Joep
en Harrie. Joep ging dood en toen kwam Joep 2.0. En nu is Harrie er ook
niet meer. Om een praatje zit Henk niet verlegen, want iedereen kent hem.
“Allemaal ouwe klanten.” Hij begroet ze vaak door zijn middelvinger op te
steken. Als je aan hem vraagt: “Hoe gaat het Henk?” krijg je als antwoord
een woord van drie letters dat begint met een k en eindigt op een t, gevolgd
door: “Heb ie een sjekkie voor me?” Ja, hij is gestopt met roken. “Ja, met
sigaretten kopen. Ik biets alleen nog maar.” Corien weet dat niet, zogenaamd.
Maar Corien weet alles, ze kent hem door en door. Rijdt er een auto langs de
Piushaven, wordt er flink getoeterd en steekt iemand zijn hand uit het raam
met zijn middelvinger op, zegt ze: “Hé Henk, een kennis van je.”

HEIKESTRAAT 64 | TILBURG | 013 - 536 00 23

Henk en Joep 2.0 op de kop van de Piushaven
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Fred wandelt met Lonneke

Tekst en beeld: Fred Verhagen

Sinds 2 jaar loopt uw verslaggever iedere zaterdagochtend
met Lonneke nadat er bij haar borstkanker is ontdekt.
We wandelen soms kort maar ook langer, door Moerenburg
of het Spoorpark en blikken samen nog even terug op de
afgelopen periode.
Het medisch traject
Lonneke vertelt: “Toen ik 2 jaar terug mijn borsten bekeek in de spiegel zag ik
een verschil, een beetje vervorming. Vanuit de huisarts werd ik doorgestuurd
naar het ziekenhuis en er werd een tumor ontdekt, type 2, niet de beste
maar ook niet de slechtste variant. Vrij direct daarna ben ik geopereerd en
heb ik 15 keer bestraling gehad en een half jaar chemokuur. Het duurt nu
al anderhalf jaar, maar ik ben er nu weer bijna bovenop, aangezien mijn
energieniveau tot een diepte punt was gedaald”.

De mèskesschoole van de
Hôogvènsestraot

Tekst: Jos de Bèèr
Bewerkt beeld: Toon van Gisbergen

Et waar vruuger nie vanzèlfspreekend dè iederêen in Tilburg
onderwèès krêeg, lòt staon goej onderwèès.
Int jaor 1568 komde in de archieve van de geminte Tilburg vur den irste keer
en vermèlding teege die gao oover en schoolgebaaw èèregens in Tilburg.
Dè schoolgebaaw waar teegen êen òf aandere kèrk ongebaawd.
Èn in 1617 wòrter gesprooke oover en nuuwe school die teegenoover den
aawe school zo moete koome. Ok oover de schoolmisters èn schoolzusters is
wèèneg tòt niks bekènd. In die tèèd wier et schôolse gekoeter gekombieneerd
meej die vant köstersamt. Laoter gong de funksie van köster bietje bij bietje
oover in die van hulponderwèèzer.
In 1912 wier in de Hôogvènsestraot den irste stêen geleej vur de RK Laagere
Mariejaschool vur mèskes èn en ongrènzend kakscholtje dè “Et Heuvels
Kleuterhòfke” hiet. “Et Heuvels Kleuterhòfke”, opgericht dur de Zusters van
Liefde, had ôot wèl 136 kleuters in de klasse zitte. In de lôop van de jaore
hèbbe zeeker duuzende kleuters, peuters èn alderhaande sorte van snòtneuze
hier op school gezeete.
Bij de oopening van deeze irste mèskesschool in de Hôogvènsestraot waar
nòst et voltallige geminte- èn kèrkbestuur ok et gewoone puubliek in grôote
getaole prezènt. Laoter waar int spiksplinter nuuwe moonuumènteele gebaaw,
dè rèùmschoots versiert waar meej van die Art Nouveau-kènmèrke,ok nòg
en MULO (Meer Ötgebraajd Laager Onderwèès) gevèstigd èn op et list deej
et gebaaw nòg gerèùme tèèd dienst as kunstenèèrsrömte om ötèndelek te
fuuzeere meej de Sint Andreejasjongesschool.

Lonneke en Fred bovenop uitkijktoren De Nieuwe Herdgang

Den baaw vant hêele indrukwèkkende komplèks waar in haande van de
Tilburgse baawmister Leo Goyaerts die zèlf in de Zoomerstraot wonde. Hij
verlinde ok zen meedewèrking òn den baaw van et Moederhèùs van de
Zusters van Liefde òn de Aawedèèk. Hij ontwierp ok veul hèèuze vur de
lookaale eeliete, dikkels meej Art Nouveau eelemènte.
Leo Goyaerts is in 1918 geheemeld.

Hoe sla je er doorheen?
“Mijn kinderen en mijn man zijn het allerbelangrijkste in mijn leven, die waren
er altijd voor mij. We zijn dichter naar elkaar toe gegroeid. Mijn man was
gelukkig vanwege de corona vooral thuis aan het werk. Hij ondersteunde me
door er voor mij te zijn, naar me te luisteren of samen naar het ziekenhuis te
gaan. Daarnaast ben ik een WhatsApp groep begonnen zodat ik iedereen die
mij lief was direct kon informeren. Er is een wandelclubje opgezet waarbij ik
elke dag met een vriend of vriendin even ging lopen.
Dat was een perfecte manier om mezelf van de bank af te krijgen en ook wat
aan mijn conditie te doen. Bovendien kon ik even met iemand anders praten
en dat was superfijn voor mij.
In Tilburg kan je ook contact zoeken met www.inloophuismiddenbrabant.nl
waar praatgroepen zijn voor mensen die te maken hebben met kanker.

Waar sta je nu?
“Ik wacht nog op een operatie om mijn andere borst te laten verkleinen en
daarvoor ook weer een scancontrole. Dat is steeds spannend maar ik ben
positief en ga er vanuit dat het goed is”. Op mijn vraag wat het hele proces
verder heeft opgeleverd zegt Lonneke: “Ik ben enorm trots”. De tranen die
daarna volgen vertellen me meer dan 1000 woorden. We lopen samen in stilte
wat verder en ik voel met haar mee. Lonneke heb ik enorm leren waarderen
omdat ze dicht bij haar gevoel blijft en goed kan verwoorden wat voor een
‘rollercoaster’ dit ziekteproces is geweest. Het is fantastisch hoe goed zij niet
alleen voor zichzelf maar ook voor de ander blijft zorgen.

Toekomst
Lonneke: “Wat de toekomst verder gaat brengen dat kan natuurlijk niemand
vertellen. Maar ik voel wel weer het vertrouwen om mijn werk goed te kunnen
oppakken als psycholoog bij geriatrische patiënten. Het werken met mijn
gevoel is nog meer versterkt. Ik kijk ook wat echt belangrijk is voor mij
omdat ik me niet meer bezig wil houden met onzinnige bezigheden of mensen
die mijn aandacht niet verdienen. Wanneer mijn energie weer volledig terug is
zou ik ook graag weer verre reizen met mijn man maken. Nieuwe ervaringen
opdoen daar gaat het voor mij ook om in mijn leven”. Uw verslaggever is ook
ingenomen met het contact wat hij heeft gekregen met deze fantastische
vriendin. Een vriendschap die een stevige band heeft gekregen door de vele
wandelingen die we samen gemaakt hebben.
Lonneke, je bent een hartsvriendin!
Wilt u ook een keertje meewandelen en een interview in de wijkkrant,
stuur dan even een mailtje naar: wijkkrant@koningshaven.eu

Het Stuivesantplein - 2021

Jan Schèllekens hòlt in de wèbsijt Cultureel Brabant de nôodege hèrinneringen
op ònt markante schoolgebaaw òn den Hôogvènsestraot ten tijje van den
ològ.
In de Twidde Weereltològ waar en Döts garniezoen geleegerd int
schoolgebaaw. Òngezien die Dötsers nôot booven op de zulder kwaame
proomooveerde wij as snòtneuze et hêele gedoetje boove tòt onze èègeste
spulplòts. Èn daor boove op zulder laag troep zat, want alle lèsklasse waare
leeggerömd èn op de zulder opgestaopeld. Mar jè, et waar wèl ötkèèke
geblaoze want sommege dêele van de zulder waare nie beplankt. Dè
betêekent dègge dan oover de balken diende te lôope Ge konder dus op
wòchte dètter zôo af èn toe êne nòr beneeje zal gaon kuukele.
Dikkels stonde we gewoon bèùte op den hoek van de straot onder ene
lantèèrepaol die Dötse sòldaote te èntele. Af èn toe wierter dan wèllis intje
kaod, mar dan vluchtte we nòr onze spulplòts: De zulder van de school.
Mar de kontakte meej de Dötse soldaote wier geduureg grimmiger èn daordur
wiere de ontmoetingen meej die Dötsers gewoonwèg linker. Op die menier
ròkte we onze uunieke spulplòts kweet.
De Mariejaschool wier in 1992 geslopt om plòts te maoke vur wooningbaaw.

Prijspuzzel
HORIZONTAAL
1. Het steekspel waarnaar deze weg is
vernoemd, schrijven we tegenwoordig met
een e
10. Ticket _ ride (The Beatles)
12. Kaartspel
13. Webadres
15. Die in Tilburg ging per 01-01-2012 samen
met de Monumentencommissie en de
Adviescommissie Stedelijk Groen verder als
Omgevingscommissie
17. Soort schep
18. _no of _ jak
19. Tilburgs architectuurcentrum waarvan het
logo daar in het groene vlak is afgebeeld
21. Uniek (en heel leuk)
23. Eigenschap van zowel koning als paard
24. _stop of _-actief
25. De oudere (afk.)
26. Lor (dood in Duitsland)
27. Een van de langste rivieren ter wereld
29. _ is de Mol?
30. Intelligent Textual Recognition (afk.)
31. Radiogolflengtegebied waarvan o.m.
mobiele telefoons en magnetrons gebruik
maken
33. _verse of _peze
35. Roerbakpan
36. Spreekt 49 verticaal
37. Hoofdstad van Noorwegen
38. Wordt vaak gemixt met tonic
39. Kwebbelbek
43. Zwelling in of bij de anus
47. Pais en _
48. ‘De Nieuwe Herdgang’ bij snelwegenknooppunt De Baars
51. Dat van Thomas werd in 1945 in een
kruik gevonden en bestaat uit 114 losse
uitspraken van Jezus
53. _deuze of _prater
54. Feestelijke groet
55. Daar moeten de voetballers nogal eens
oppassen voor hondenpoep
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VERTICAAL

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 april 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 Carlien van
Griensven Marcelis. Gefeliciteerd, Carlien!

2. Loonsverhoging (op de tennisbaan)
3. Vogel die vaak verward wordt met de zwarte
kraai
4. Tussen extra belegen en overjarig in
5. Gewicht (met zelfkennis)
6. Organiseerde in februari de Olympische
Winterspelen in Beijing
7. Wordt vaak gemixt met cola
8. Khadija _, voormalig voorzitter van de
Tweede Kamer
9. Zo noemen ze Elzas in Frankrijk
10. Die dag in februari was dit jaar als
trouwdatum nog populairder dan de tweede
11. ‘Ik zie _ wir war?!’ (Tilburgs carnavalsmotto
van dit jaar)
14. Pop-up restaurant aan de Piushaven dat
eind vorig jaar werd opgedoekt
16. Tilburgs huis-aan-huisblad dat vorig jaar een
nieuwe uitgever en een nieuw jasje kreeg
18. Werd dit jaar door de Carnavalsstichting
Tilburg ook niet georganiseerd
20. Turkse lira (afk.)
22. “Zeg _ _!”
28. Een aai of een zoen
32. Zo klinken vaten het hardst
34. _ Vos, zit aldoor achter Broer Konijn aan
37. Donny _, had in 1972 als 15-jarige in
Nederland een hit met ‘Puppy Love’
40. Transfer Ribo Nucleic Acid (afk.)
41. Echtgenoot (m/v)
42. Great Barrier _, grootste koraalrif ter
wereld, voor de oostkust van Australië
43. Officieel document
44. Ringvormig koraaleiland
45. _uin _ood
46. Achtervoegsel van websites uit Estland
48. Op stap
49. Voor hem (en zijn land) heeft de Brexit grote
gevolgen
50. Plof_ of soep_
52. _zalstraat (verbindt de Leenherenstraat
met de Gildestraat)

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

Tekst: José de Jonge

Fotografie: Toon van Kaam

Toen ze 19 was, ging Henriëtte (60) in Roosendaal op zoek
naar een bijbaantje bij haar studie. Bij de bistro hadden ze
geen mensen nodig, de Prénatal zei ook nee, de ‘bazin’ van de
Albert Heijn vroeg: “Wat kunde?” En Henriëtte zei:
“Nou niks eigenlijk, maar ik kan alles leren.” En ze lachte.
Nu, 42 jaar later, werkt deze goedlachse vrouw nog steeds bij
de ‘Appie’, maar nu in de Piusstraat in Tilburg.
Hoog tijd voor een gesprekje.
Creatief
Henriëtte groeide op in Roosendaal en Bergen op Zoom. Na de middelbare
school volgde ze de kostuum- en couture-opleiding. Daarna ging ze naar de
avond-Havo, omdat ze een hbo-studie wilde gaan doen. Dat werd voor deze
creatieve dame de lerarenopleiding tekenen, handvaardigheid en textiele
werkvormen in Tilburg. Ze ging op kamers in Tilburg, maar in Bergen op
Zoom ging ze na haar studie les geven. Daarnaast bleef ze werken bij de
Albert Heijn in Roosendaal, op de koopavond. “We hadden daar onze familie
en onze hobby’s, dus op en neer reizen was geen probleem.”

Eigen atelier, kinderen
Er kwam een eigen atelier in Tilburg waar Henriëtte o.a. naailessen gaf.
Er kwamen drie kinderen die in de Wethoudersbuurt opgroeiden, waar
Henriëtte en haar partner Jan nog steeds wonen. De overstap naar de Albert
Heijn XL in Tilburg maakte Henriëtte in 2000. Ze kreeg een contract voor de
maandagavonden tot 22.00 uur. “Ik heb overal met veel plezier gewerkt,
ook bij de XL, maar toen in 2005 de Albert Heijn op het Piusplein kwam,
heb ik meteen gesolliciteerd. Een kleiner filiaal is toch echt gezelliger, vind ik.”

Luisteren
“Hier werk ik dus vanaf de eerste dag, toen de kinderen klein waren tijdens
schooltijden. Nu werk ik de middagen van maandag tot en met donderdag.”
In de weekenden en avonden nooit: “Die zijn voor de studenten.” In haar vrije
tijd sport ze en doet ze aan yoga. En uiteraard is ze nog steeds creatief bezig.
Er is altijd wel weer een ‘projectje’ waar Henriëtte zich op stort. Kostuums
naaien voor een musical-gezelschap bijvoorbeeld.
Wat nou zo leuk is aan dit werk bij de Appie? “Weet je, vanaf het begin van
de band tot aan het eind heb je contact met de klant. Soms ben je de eerste
die ze die dag spreken, soms wordt er niks gezegd, ook goed. Soms hoor
je een levensverhaal. Ik vind het fijn om voor mensen een luisterend oor te
zijn. Ik heb ook jaren als vrijwilliger bij de Kindertelefoon gewerkt, daar heb
ik echt leren luisteren.’’ En ze kent haar klanten. En de klanten kennen haar.
De vrouw die jarenlang met haar man in de rolstoel kwam en tegenwoordig
alleen komt: “Ik heb weer een bloemetje voor Piet gekocht, voor op het graf.“
Of de vrouw die op de grote hoeveelheid boodschappen wijst en verklaart:
“Ja, mijn dochter komt weer bij me wonen, ze zijn uit elkaar.” Dan volgt
er een gesprekje terwijl Henriëtte de boodschappen scant. “Soms hoor ik
verhalen…, maar die blijven altijd bij mij.
De meeste contacten zijn leuk, mensen zijn vriendelijk en als ze dat niet zijn,
dan is dat zo. Dan denk ik: ‘Die heeft d’r dag niet.’ Je weet nooit wat er in
iemand omgaat. Ik probeer niet te oordelen. Natuurlijk gebeurt er wel eens
iets. Ruzietjes tussen klanten of gemopper dat het zo lang duurt.
Meestal kun je het sussen.”’
Maar niet bij die man die ruzie maakte met de man die voor hem stond. Hij
was duidelijk onder invloed van iets. Het sussen lukte niet. Henriëtte kreeg
hulp van collega’s. De man werd buiten gezet. “En toen begonnen de tranen
te stromen. Mijn collega’s hebben me naar de kantine gebracht, ze waren zo
lief voor me.”

Jubileum
In maart 2020 was Henriëtte 40 jaar in dienst bij de Albert Heijn. Er hingen
ballonnen, foto’s en slingers in de winkel. Klanten hadden kaarten gestuurd.
“Zo lief.”Toen kwam corona. “Door die mondkapjes mis ik wel de glimlach van
de klanten.” Tegenwoordig staat ze regelmatig bij de zelfscan. “Op het eiland.”
Mensen wegwijs maken. Vindt ze leuk om te doen.

Camperbusje
Samen met Jan en de katten (de kinderen zijn het huis uit) gaat Henriëtte
regelmatig op pad met de zelfgebouwde camperbus.
Op de kast in de huiskamer zie ik een foto van haar op haar klapstoel bij de
bus ergens in de middle of nowhere in Frankrijk.
“Die vrijheid, heerlijk”, zegt ze, en ze lacht haar lach.

Henriëtte aan het werk bij de zelfscan
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Toekomstschets

Tekst & foto: Luc Houet
Illustratie: Toon van Gisbergen

Een prachtige tekening maakte Toon van de levendige
noordelijke Havendijk. Hou hem naast de foto die we uit
ons archief opduikelden en de verschillen kun je niet groter
verzinnen. De foto is zo’n honderd jaar geleden gemaakt in de
winter van 2022. Toon maakte zijn tekening onlangs in januari
van 2122. Een complete eeuw aan vooruitgang en vernieuwing
laat sporen na.
Andere behoefte
De grootste verandering is niet direct zichtbaar op beide afbeeldingen.
De grootste verandering is de verandering in behoefte van de Tilburger.
Gedurende de afgelopen eeuw is onze behoefte aan spullen enorm
afgenomen. Niet zozeer de behoefte aan spullen overigens, maar meer de
drang om spullen te bezitten werd minder. We hebben misschien nog wel
meer behoefte aan het gebruiken van spullen dan een eeuw geleden, maar we
willen ze vooral niet meer bezitten. Daar zit hem het verschil. In Tilburg delen
we zo veel mogelijk met elkaar.

Deelstepjes
Het grote delen begon met vervoermiddelen. Specifieker nog met de komst
van elektrische scooters en fietsen. Deze middelen werden steeds meer voor
iedereen beschikbaar op straat. Al snel kwamen daar elektrische stepjes bij en
ook deelauto’s kregen de overhand boven eigen auto’s. Deze verandering kon
je snel terugzien in het straatbeeld. Zo werd een veranderde behoefte toch
zichtbaar.

Openbare ruimte
Al gauw had bijna niemand in de binnenstad van Tilburg nog eigen vervoer.
Er was zoveel deelvervoer in de openbare ruimte beschikbaar, dat je het
zelf niet meer hoefde bezitten. Dus had men er ook geen plek meer voor
nodig thuis. Dat scheelde een hoop ruimte aan schuurtjes en garageboxen.

Archieffoto (2022)
Langzaamaan gingen we meer met elkaar delen. Er ontstonden gezamenlijke
televisieruimten, gedeelde eetplekken, openbare werkplekken, maar ook
gezamenlijke tuinen bijvoorbeeld. De Tilburger van de 21e eeuw ontdekte dat
ie helemaal niet zoveel nodig had voor zichzelf.

Capsulebewoner
Stukje bij beetje ontstond op die manier de meest recente trend in wonen:
capsulebouw. Aan de noordelijke Havendijk staan heden een aantal stapels
capsules. En de vraag overstijgt het aanbod met een factor 10. Wonen in
een capsule betekent delen to the max. In je capsule heb je een bed, met
opbergruimte eronder voor kleding. Daarnaast een natte ruimte met douche,
wc en wastafel. En dat is alles. Alles wat je volgens de capsulebewoner nodig
hebt op 8 vierkante meter. De capsules worden in de fabriek in elkaar gezet
en op locatie gestapeld. Voor rust en hygiëne ga je naar je capsule. Voor de
rest ben je in de wijde wereld. Alles wat je hart kan wensen, is voorhanden in
de openbare ruimte.

Maandag:
Di t/m Do:
Vrijdag:

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

Piushaven 22

Zaterdag:
Zondag:

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

www.burgemeesterjansen.nl

GEMEENTENIEUWS
Geld aanvragen voor de Meedoenregeling

Honden aan de lijn

Meedoen aan leuke, leerzame
of gezonde activiteiten is niet
voor iedereen vanzelfsprekend.
Daarom krijgen Tilburgers met
een laag inkomen een budget
van 100 euro per persoon om
mee te doen aan activiteiten
via de Meedoenregeling. Het
budget is één kalenderjaar
geldig.

Inwoners melden steeds vaker overlast door honden. Hondenpoep op
straat en op (speel)veldjes was altijd al ergernis nummer 1. Maar de
laatste tijd komen er ook meer meldingen bij de gemeente binnen over
loslopende honden en over bijtincidenten.

‘IK GA
LEKKER
SPELEN’

IK DOE MEE!

Veel inwoners krijgen de regeling automatisch. Ze krijgen
daarover een brief thuisgestuurd. Als je die nog niet hebt
ontvangen, kun je de regeling
aanvragen via www.tilburg.nl/
meedoenregeling.
Overzicht activiteiten
Op t-helpt.nl/meedoenregeling
staat wat er allemaal mogelijk is
met de Meedoenregeling. Het
aanbod bestaat uit ruim 1700
€100 OM LEUKE DINGEN MEE TE DOEN
activiteiten op het gebied van
sport, uitgaan, cursussen en culWWW.T-HELPT.NL/MEEDOENREGELING
tuur. Er is van alles mogelijk: een avondje
naar het theater of bioscoop, sporten en bewegen
bij een van de vele (sport)verenigingen, een dagje weg met het hele gezin of een opleiding,
cursus of workshop volgen. Er zit voor iedereen wat tussen, ongeacht
leeftijd, interesse of beperking.

EN WAT KIES JIJ?

Honden mogen op de meeste plaatsen in de gemeente niet los, maar
moeten aan de lijn. Ook als ze goed zijn opgevoed. Hiervoor zijn
verschillende redenen. Zo kunnen honden een gevaar vormen voor het
verkeer, als ze bijvoorbeeld instinctief reageren en achter een kat aangaan.
Maar ook het opruimen van de ontlasting is moeilijker als de hond bij je
wegloopt. En honden vormen een bedreiging voor wilde dieren.
Bijten
Een andere reden waarom honden aan de lijn moeten, is omdat ze kunnen
bijten. Jouw hond misschien niet, maar ook dan is het niet verstandig om
‘m los te laten. Als je een hond tegenkomt die niet met andere honden
overweg kan, maar jouw hond loopt los, kan dat nare gevolgen hebben.
Ook als de andere hond wel is aangelijnd. Helaas komen bijtincidenten
sinds het begin van de coronacrisis steeds vaker voor. En niet alleen tussen
honden: het komt ook voor dat honden mensen bijten.
Boetes
Alleen in de speciale losloopzones mogen honden los worden gelaten.
Deze gebieden staan duidelijk aangegeven en zijn ook te vinden op de
gemeente website tilburg.nl. Eigenaren die hun hond los hebben lopen
waar dat niet mag, riskeren een boete van 100 euro. In speeltuinen zijn
honden helemaal niet toegestaan, dus ook niet aan de riem. Hiervoor
geldt een boete van 150 euro.

Veel aanbieders hebben aangepaste activiteiten in verband met corona. Informeer bij de
aanbieder naar de mogelijkheden.

Milieustraten voortaan op afspraak
Sinds januari 2022 moet je een afspraak maken als je langs wilt gaan bij bij de milieustraten in Tilburg (Albion) en Berkel-Enschot (Hoolstraat). Dit is een van de maatregelen om
de wachttijden bij de milieustraten te verkorten.
Het is regelmatig erg druk op de milieustraten. Dat zorgt voor lange wachtrijen en overlast
bij bedrijven en bewoners in de buurt. De gemeente probeerde eerder al de drukte te verminderen, onder andere door het plaatsen van een webcam waarop inwoners konden zien
hoe druk het was. Deze maatregelen hebben onvoldoende geholpen. Om ervoor te zorgen
dat een bezoek aan de milieustraat sneller, veiliger en beter verloopt, voert de gemeente
een afsprakensysteem in. Het voordeel daarvan is dat bezoekers snel aan de beurt zijn. Een
afspraak maken kan online via www.tilburg.nl.
Maximaal 12 bezoeken
Een andere nieuwe regel is dat
inwoners vanaf 2022 maximaal 12
bezoeken per jaar kunnen inplannen
bij de milieustraten. Dit was eerder
24. In de gemeente Tilburg heeft
97% van de huishoudens genoeg aan
12 bezoeken per jaar. Met het verminderen van het maximale aantal
bezoeken voorkomt de gemeente
het brengen van bedrijfsafval. Dat
maakt dat de milieustraat gebruikt
wordt waarvoor die bedoeld is: het
inzamelen van grof huishoudelijk
afval van Tilburgse huishoudens dat
niet in de (verzamel)container mag
en ook niet kan worden afgegeven
bij de Mobiele Recyclestraat.
Onderzoek naar meer maatregelen
De invoering van het afsprakensysteem en de vermindering van het aantal bezoeken zorgen
op korte termijn voor minder drukte op de milieustraat. De raad beslist binnenkort over
een voorstel om de milieustraat Albion her in te richten en over de bouw van een Circulair
Ambachtscentrum met een zogenaamde drive thru en een demontagehal. Verder onderzoekt de gemeente mogelijkheden om een nieuwe volwaardige milieustraat in te richten in
Tilburg Oost, in plaats van de huidige milieustraat Hoolstraat.

Ervaar je overlast door honden, maak dan
een melding via de gratis Fixi app.

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

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.

Van Aandrijflijn tot CTRL-Z,
een geschiedenis van de techniek

Tekst & illustratie:
Erik Bienefelt

Deel 1: Oerknal, vuur en pottenbakkerij
In den beginne, nog voor ‘de Oerknal’, …was er niets. Helemaal niets.
Ja, de Oerlesestraat, ..maar da was ok nie veul… Verder niets, helemaal niets.
Totdat er een harde knal weerklonk. Daar begon het allemaal mee. En dan
bedoel ik niet de ontdekking van het buskruit, miljarden jaren later, of de
ontplofte frietpan van Sjefke Patatmans in 1983 na Chr., maar die Oerknal
dus. Met de Oerknal ontstond het heelal, het universum, en uiteindelijk
de planeet Aarde. Dat is allemaal zo’n 13,8 miljard jaar geleden, dus
waarschijnlijk niet meer terug te vinden de krant van vorige week.

Kleine flash-forward…
Ruim één miljoen jaar geleden, -ik kan er een paar weken naast zitten-,
leerde de mens het vuur te beheersen. Dat wil zeggen: het maken,
gecontroleerd beheren én doven van vuur. Vooral als warmtebron: om de grot
te verwarmen, én voor het bereiden van voedsel. Anders dan nu, waar het
stomen van groenten, het eten van rauwkost en het ‘al dente’ bereiden van
spaghetti tot heilige graal is verheven, had men in die tijd maar wát graag
hun spruitjes tot moes gekookt! Of een goeie frikadel speciaal!
Hoe dan ook: de basis voor het koken en de culinaire cultuur was gelegd.
En dát allemaal al één miljoen jaar geleden…

Hoewel grote delen van Tilburg in 1985 nog in het Stenen Tijdperk leefden, en men
van vuurbeheersing amper een idee had, werd in de Tilburgse wijk Jeruzalem reeds
handel gedreven met het oude Egypte. Deze kruisbestuiving had vooral een gunstige en
voorspoedige invloed op de ontwikkeling van de culinaire “frietpancultuur”. Dit blijkt ook
uit deze goed geconserveerde papyrusrollen, gevonden in een grot nabij de Ringbaan Oost.

Potten bakken
De mensheid zat ondertussen niet stil. Ook toen gold ‘zitten is het nieuwe
roken’. En waar rook is, is vuur, zo was het immers ook ontdekt. Sommige
mensachtigen, de Homo Erectus bijvoorbeeld, begonnen rechtop te lopen,
al was dat was vooral buiten Tilburg, in Riel en Goirle bijvoorbeeld.
Van al dat lopen werd men echter moe, dus werd zo rond 3500 voor Chr. het
wiel uitgevonden.
Maar niet om auto mee te rijden! Welnee, om potten mee te bakken… De
dommeriken! Men had zich al die tienduizenden jaren een ongeluk gekookt,
maar dat moest natuurlijk wel allemaal opgeslagen worden. In potten, kannen
en kruiken. Dat potten bakken kon door het recent uitgevonden wiel aan een
wielas te installeren, en dit als aandrijving te gebruiken.

Het wiel opnieuw uitvinden
Dat het wiel geen tweede keer uitgevonden hoeft te worden, is sindsdien een
vaak gebruikte beeldspraak. Maar is dat wel zo? Het wiel werd aanvankelijk
dus alleen als aandrijving gebruikt om potten te bakken. Dus niet om voort
te bewegen, óf pak ‘m beet de Grand Prix van Abu Dhabi te winnen.
En dat terwijl het cilindrische object samen met een as juist voor een zeer
lage weerstand zorgt bij het voortrollen. Kortom: ideaal als voortbeweging.
Overigens dient hierbij wel opgemerkt te worden dat ‘as’ in de technologische
context moet worden bezien. En níet als ‘as’, als zijnde restproduct na
verbranding!

Babylonische spraakverwarring
Juist door deze Babylonische spraakverwarring, zo gaat het verhaal, hebben
onze voorvaderen de nodige achterstand opgelopen tijdens latere industriële
revoluties. Omdat de verkéérde as werd gebruikt.
Zo was er eens een slimmerik, uit een heel ver land, -Drenthe- die op één
dag het vuur én ook nog eens het wiel had uitgevonden! Hij toog naar het
zuiden, om in de omgeving van het huidige Tilburg zijn kunsten te laten zien.
Als klap op de (nog niet uitgevonden) vuurpijl vond hij ook nog een tweede
wiel uit… Net op het punt dat een vroege voorloper van de huidige motorfiets
was uitgevonden, vatte één van de wielen, -een knap staaltje houtbewerking-,
vlam.Zo restte er van een slimme combinatie van beide uitvindingen: vuur en
wiel, kort erna niet veel meer dan een smeulend hoopje as. En dan niet de as
die bedoeld werd om de wielen zonder menselijke spierkracht aan te drijven.

Help

Tekst & foto: Eelke Guldenaar

Dokter Fred, u moet me helpen.
Ik ben gevallen van een boot,
Het is gelukt het bloed te stelpen
Maar ik was wel bijna dood
Daarna oog in oog gestaan
Met een slinkse, woeste mier.
Zo’n beest heeft echt een harde
linkse
En daarom ben ik nu dus hier
Dapper ben ik doorgelopen
Dat zit nu eenmaal in mijn aard
En toen heimelijk beslopen
Door een losgeslagen paard
Vervolgens ben ik uitgegleden,
Platgewalst en haast vergast
Heus, ik heb wat afgeleden..
En per ongeluk geplast
Maar dokter, voor we verder gaan,
U heeft het al zo vaak beloofd
Wordt er nu nog wat gedaan
Aan dat gaatje in mijn hoofd?

van de Braak & Maas
fysiotherapie

De man van de dubbele as
De uitvinder zat in zak, maar vooral as. Spottend werd hij door de ongelikte
beren die destijds in de omgeving van Tilburg leefden ‘de man van de dubbele
as’ genoemd. Hij trok zich gedesillusioneerd terug naar Drenthe, kroop onder
zijn hunebed, en stierf een ogenblik later, rond 3450 voor Chr.
Logischerwijs wilde ‘de man van de dubbele as’ na zijn dood liever niet
gecremeerd worden, maar begraven. Waarvan akte. En met enig eerbetoon
houdt men 5500 jaar later nog altijd een motorfiets-wedstrijd om zijn graf,
te -jawel-: Assen.
En het wiel, dat moest wel degelijk opnieuw uitgevonden worden…
(wordt vervolgd)

Specialismen:
Fysiotherapie

Manuele therapie

Kinderfysiotherapie

Dry needling

Taping tegen hooikoorts

Geriatrie fysiotherapie
Etalagebenen

Medical taping

Revalidatie na een operatie of een beroerte

Valt onder de aanvullende verzekering
Contracten met alle verzekeringsmaatschappijen

Geen verwijzing van huisarts nodig
Aangesloten bij Claudicationet en Parkinsonnet

Prinsenhoeven 36, in Gezondheidscentrum Piushaven
www.vdbraakenmaas.nl

COPD

telefoon: 013 5420685
info@vdbraakenmaas.nl

10 Het vriendenboekje van...

De razende reporters van Panta Rhei
Wij zijn Tijn van den Bersselaar en Noor Ammani en wij
interviewen: Anne van der Linden
Vraag 1: Wou je altijd al juf worden
en zo niet wat dan?
Antwoord: Ik zat eerst op de
filmacademie want ik wilde
geluidsvrouw worden voor de televisie.
Vraag 2: Wat vind je het leukste aan
juf zijn?
Antwoord: Ik wil kinderen graag iets
leren en daarbij is het belangrijk om
een leuke, gezellige klas te zijn.
Vraag 3: Welke top 3 heb jij voor
deze school?
Antwoord: Er is een hele goede
sfeer. We helpen elkaar op Panta Rhei
Anne van der Linden
(kinderen en juffen en meesters)
We proberen elke dag onze lessen steeds wat beter te maken.
Vraag 4: Welke tip heb jij voor deze school?
Antwoord: Blijven doen wat we doen. Dus behulpzaam blijven, gezellig zijn
voor elkaar en zorgen dat het onderwijs elke dag beter wordt.
Vraag 5: In welke groepen ben je allemaal
juf geweest?
Antwoord: Ik ben gestart in groep 4
daarna groep 5, dan groep 3, en nu geef ik
les in groep 6. Dat is de volgorde.
Vraag 6: Hoe was je eerste dag als juf bij
Panta Rhei?
Antwoord: Toen ik begon voelde ik me heel welkom en er was een fijne sfeer
op Panta Rhei.
vraag 7: Heb je ook op een andere school gewerkt dan Panta Rhei?
Antwoord: Ik ben begonnen in Eindhoven daar werkte ik 8 jaar. In Waalre
werkte ik maar 1 jaar.

Wij helpen Sjoerd en Bob de bouwer om een stad te bouwen waar ruimte is voor kinderen
op te spelen! Bruggen en kranen worden gebouwd op verschillende manieren.
Samen maken we veel lol, niet is ons te dol! De onderbouw (BS Koningshaven)
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Eis jij je tol?

Tekst & illustratie: Marieke van den Berg

Het worden groene bonen uit de magnetron als hoofdgerecht.
Ze stomen tegen je gezicht als je moeders warme hand, het drukt tegen je
wang. En terwijl je wacht op de eierwekker kom je er langzaam achter dat het
niet loont, de roosters maken in je pauze. Over de dingen die je kan bereiken
als je echt door blijft gaan. Ondertussen tuitbekertjes afwassen en honden
uitlaten. Lachen wanneer Sebas naar je neus wijst. Dan je mond.
Dan je naamplaatje. Het verlicht de weg namelijk niet. Voor dat voorzichtige
snikken aan het randje van jou, wanneer je het geluk vergeet.
Want je stopt nooit met het willen ervan. Naar buiten kijken en te bang zijn
om je tenen uit het raam te steken. Zoals het hoort, want het is een slechte
wereld. Voor iemand die zo eerlijk is.

Riet

Tekst & fotografie: Luc Houet

Nieuwe scheuten
Langs de oevers van het kanaal en de havenarm groeit riet. Heel bijzonder
is dat niet. Een beetje gewoontjes zelfs. Overal langs elke waterkant kun je
riet aantreffen. Het is een makkelijke plant, die het in de natte grond van
Nederland goed doet. Riet plant zich op drie verschillende manier voort.
Uit de wortels onder de grond komen nieuwe scheuten omhoog.
Ook bovengronds uit de horizontale stengels komen nieuwe jonge stengels
te voorschijn. En natuurlijk via het zaad dat meewaait met de wind.
Na een jaar sterven de stengels en breken ze af. Daar groeit opnieuw riet
op en deze cyclus herhaalt zich. Zo ontstaat vruchtbaar rietveen.

Dus je voert jezelf de groenten met een theelepel. Sinds je zo ver weg bent.
Zo vaak op zo’n koude plek. Je droomt in Miller (de meeste nachten dan).
Je droomt alsof je in zijde leeft. Met in gedachte dat als je niet slaapt je
hoofd pijn gaat doen. En dan neig je echt naar de paracetamol, waar je nooit
genoeg van krijgt.

Hengelen
Je zei dat je nooit meer zin had om hardop te zingen. Tenzij je het als een
kanarie kan doen. Maar je bent niet zo’n wild dier. Al doe je zo beestachtig,
je leeft volgens de standaard. Wachten en doorspoelen. Je wilt ontkennen dat
je echt heel erg geniet van helemaal niks doen. Dus probeer diep adem te
halen. Zonder dat de demon op de kromming van je nek de zonnegroet gaat
doen. Het is bijna alsof hij het goed bedoelt. Hij helpt je door de paniek heen.
De honden worstelen met scherpe tanden in de airconditioning.
Op het stoom gereinigde tapijt, waar ze iedere ochtend op plassen.
Boons heeft zichzelf opgevoed. Dat is waarom hij je per ongeluk openkrabt
wanneer hij je bespringt uit enthousiasme. Het is een hete dinsdag, waarvan
je dacht dat het een woensdag was. En je had nooit verwacht dat het zo
angstaanjagend saai zou worden. Dus laat het maar goed smaken.
Jij hebt toch lief met je handen? Op de camping gaspitjes van Marktplaats.
Met de avondwinkel boodschappen. Die je recht uit de magnetron de
vuilnisbak in gooit.
De kaas smaakte zuur
en je voelde je al misselijk.

bijzonder overnachten

lekker eten

klein vergaderen

laten verrassen

Vaak komt het niet zover. Mensen vinden riet namelijk een heel praktische
plant. De stengels kunnen we voor van alles en nog wat gebruiken. De meest
bekende toepassing is denk ik wel rieten dakbedekking. We hebben door de
jaren heen echter nog vele toepassingen gevonden voor de stevige stengels.
Ze doen prima dienst als hengel. Touwtje met een haakje eraan, wormpje
op de haak en je vangt zo je lunch bij elkaar. Wil je geen natte billen aan de
waterkant, dan neem je een rieten matje mee om op te zitten.
Een rieten scherm houdt de wind en de zon op afstand, en in je rieten mandje
zit een lekker boterham met pindakaas en een blikje energiedrink.
Tijdens het wachten op je vis, slijp je een scherpe punt aan een stengel riet.
Doop deze in een potje inkt en je kunt prima pentekeningen maken.
Vincent van Gogh gebruikte deze techniek ook.

Koffie
Riet heeft ook een waterzuiverende werking. Zo sterk zelfs dat men het ook
gebruikt in filters voor zwembaden. Riet wordt door muzikanten gebruikt. Je
blaast erdoor als je klarinet speelt bijvoorbeeld. Kun je het dan misschien ook
eten? Jazeker. Je gelooft het niet, maar prik een gat onderin een stengel en
de eetbare substantie sijpelt zo je richting in. De jonge wortels kun je drogen
en er meel uit winnen. De gedroogde wortel kun je ook in plakken snijden en
branden. Dat levert je zo maar een koffievervanger op. Ook uit de zaden kun
je meel winnen, waar je dan weer een voedzaam papje van kunt brouwen.

Buurvrouw
Wat een hoop toepassingen heeft die plant toch. En dan heb ik hierboven nog
niet alles genoemd. Wie heeft er niet een tante, oma, buurvrouw of lerares
die Riet heet. Fantastisch. En dan moet je eens nagaan hoeveel woorden er
rijmen op riet Ik weet zeker dat het er meer dan 50 zijn.
Leuk spelletje voor in de kroeg als je ff uitgekletst bent.
Hoeveel rijmwoorden kan jij bedenken op riet?

Klik & Tik
Ben je niet zo handig met de computer?
Geef je dan direct op voor de gratis cursus Klik & Tik van de Bibliotheek!
Deze cursus vindt plaats op donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur in
Wijkcentrum Koningshaven.
Ook wordt er sinds kort bijna elke donderdagochtend een inloopspreekuur
georganiseerd voor buurtbewoners die een probleem hebben met hun
telefoon, tablet of laptop. Voor al je dagelijkse vragen kun je vanaf 9.30 uur
bij Wijkcentrum Koningshaven gratis terecht. Neem je eigen apparaat en de
benodigde informatie mee. (Niet voor reparaties.)

Hoevenseweg 2 Tilburg

www.villapastorie.nl

Meer info vind je op de website van de Bibliotheek Midden-Brabant. Bellen
kan naar 013 5470 858 of kom op donderdagochtend naar het spreekuur,
dan kun je ook geholpen worden bij het aanmelden voor de cursus.
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Wat te doen bij vermoeide
en pijnlijke
voeten en onderbenen
Pijnlijke voeten, (onder)benen en kuiten. Kuiten, voeten en (onder)benen die
snel vermoeid raken en daardoor pijnlijk gaan aanvoelen tijdens het lopen of
staan. Meestal zijn bovenstaande zaken duidelijke tekenen van overbelasting.
Alle spieren die beginnen in de onderbenen en vast zitten aan botdelen van de
voet en spieren van de voet zelf, worden mogelijk verkeerd en teveel belast.
Er kan ook sprake zijn van een doorbloedingsprobleem van de bloedvaten
waardoor de spieren niet voldoende zuurstof genoeg krijgen om goed te
kunnen functioneren.

Oorzaak
De grootste oorzaak in het ontstaan van de overbelastingsklachten is het
doorzakken van de voeten. Als voeten doorzakken, dan moeten zo goed als
alle spieren van de voet en onderbeen meer oprekken en langer worden dan
gebruikelijk, om vervolgens weer harder te moeten samentrekken om de
spieren te laten functioneren. Dit gebeurt bij iedere minuut dat u staat en bij
iedere pas die u zet om te lopen. Hierdoor zullen de spieren sneller vermoeid
raken en kunnen ze bij gebruik pijnlijk aanvoelen.
Een slechte doorbloeding kan verschillende oorzaken hebben, denk dan aan:
•
Slechte kwaliteit bloedvaten (minder elastisch zijn van de vaten)
•
Ouderdom
•
Aderverkalking (dicht slibben van de vaten)
•
Roken
•
Spataders

Klachten
De meest voorkomende klacht is het hebben van pijn aan de voeten en
(onder)benen tijdens het lopen en staan. Het gevoel zware benen te hebben,
niet meer vooruit kunnen komen. Andere klachten kunnen zijn:
•
Knellende schoenen
•
Tintelingen in voeten en benen
•
Zwellingen (oedeemvorming)
•
Niet meer kunnen lopen
•
Brandende voeten
•
Krampen

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

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

Wat kan podotherapie voor u betekenen?
De podotherapeut zal door het doen van een onderzoek vaststellen of de
klachten veroorzaakt worden door het doorzakken van de voeten, een
verminderde of door slechte doorbloeding van de bloedvaten (door het gebruik
van een doppleronderzoek) of eventueel een combinatie hiervan.
Afhankelijk van de klachten zullen of podotherapeutische zolen gemaakt
worden ter correctie van de voetstand of een advies uitgesproken worden voor
verder onderzoek van de bloedvaten bij een specialist.

Wat kan fysiotherapie voor u betekenen?
De fysiotherapeut heeft een groot scala van therapie tot zijn beschikking.
Naast allerlei rek- en krachtoefeningen is een goed behandelplan maken voor
wandelen en of joggen een streven. Ook zal de aanpak verder gaan dan lokaal
de voeten en benen. Te denken is aan rug- en buikspier training en balans- en
evenwichtstraining bij de oudere patiënt.

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

Kruisvaardersstraat 32b
Tel: 013 - 5 366 289
www.flenterfysiotherapie.nl
kruisvaardersstraat@flenter.nl
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Op het Lijf geschreven (1)

Tekst: Janske Verhulst
Fotografie: Hans van Dongen

Het hoort tegenwoordig gewoon bij het straatbeeld.
Mensen met tatoeages. In alle soorten en maten.
Een mooie gelegenheid om eens te vragen naar het verhaal
achter de tattoo. Elke editie van de wijkkrant laat ik twee
mensen vertellen.
“Wil je het bijzondere verhaal of de mooie tatoeage?” Amy twijfelt nog steeds
over welke tattoo ze het moet hebben. Want de ene is heel erg mooi en de
andere heeft weer een prachtig verhaal. Dan gaan we natuurlijk voor het
verhaal. En voor dat verhaal duiken we in haar wereld. De skatewereld en het
pijltje van Willem.

Jitze en Willem
Amy groeide op in de Reeshof en ging vanaf haar dertiende skaten in het
skateparkje aldaar. Ze leerde al snel mensen in de skatewereld kennen.
Er waren ook jongens bij die de Hasseltse kerk hadden gekraakt en er een
skatepark hadden gebouwd. Het begin van Ladybird. Amy werd daar in eerste
instantie vrijwilliger maar heeft er vanaf haar 17de jarenlang gewerkt.
De wereld van de skaters is niet zo heel groot. En op een moment kregen ze
in Tilburg een telefoontje van een jongen, Jitze. Hij was eigenaar van Pinacle
skatepark uit Weert en dat werd afgebroken. “Misschien konden ze in Tilburg
het een ander van de baan gebruiken?” Nou, daar hadden ze wel interesse in.

De andere identieke tattoo die de 4 hebben - zie tekst rechts
“Jeroen heeft de meeste tatoeages gezet. En toen Jeroen uiteindelijk ook het
pijltje van Willem op zijn lichaam wilde laten tatoeëren vroeg hij mij om het te
doen.”Willem is voor jou misschien het icoon van Ladybird”,
zei hij:”maar jij bent dat voor mij.” Jeroen was een elfjarig skatertje toen hij
in het Reeshof-skateparkje naar Amy (17) als vrijwilliger van Ladybird opkeek.
Amy zette haar eerste tatoeage bij Jeroen nadat ze een keer op een
sinaasappel had geoefend. En wat bleek?
Ze had talent. Ze kreeg van iedereen complimenten over haar strakke lijn.
Van het een komt het ander. Ze is toen bij Jeroen in de leer gegaan.

Zodoende gingen ze in Weert de baan afbreken om er in Tilburg in de
Ceciliastraat (de oude Vormenfabriek) weer een nieuw skatepark van te
maken. Jitze hielp mee in Weert met afbreken, maar in Tilburg werkte hij
ook mee met de opbouw van het nieuwe skatepark. Jitze voelde zich thuis bij
Ladybird en is eigenlijk gebleven. Maar Jitze was niet alleen. Want in Weert
was er een jongen die min of meer in het skatehuis leefde. Het was een
jongen die het thuis en op school moeilijk had. En bij Jitze en het skatepark
voelde hij zich in zekere mate veilig. Toen Jitze naar Tilburg kwam, volgde
Willem dus ook. Willem was niet altijd even makkelijk. Hij vond het in eerste
instantie maar niks dat zijn skatepark in Weert werd afgebroken.
Maar de skaters in Tilburg hebben hem opgevangen. En ook bij Ladybird was
hij niet meer weg te denken. Iedereen kende Willem. Hij hoorde erbij.

Het pijltje op zijn ‘griptape’
Op zijn negentiende is Willem uit het leven gestapt. Het was wel plotseling.
“Maar hij zag gewoon geen uitweg meer.” Als een soort eerbetoon aan Willem
hebben Amy en een aantal andere skaters van Ladybird een pijltje laten
tatoeëren. Willem kerfde altijd een pijltje uit op zijn “griptape”. Dit is de
antisliplaag op het board. Het pijltje geeft aan waar de neus van het board is.
“Maar het verhaal is nog niet afgelopen” zegt Amy.

Het pijltje op het rechterbeen van Amy

“Het is wel leuk hoe de verhoudingen weer helemaal veranderen. Nu kon hij
mij weer iets leren” Amy werkt nu 1 dag per week DODEKA als tatoeëerder.
Maar dat niet alleen. Ze werkt bij een bedrijf dat skatebanen maakt en dan
organiseert ze ook nog evenementen als zzp-er en is ze DJ bij BAM.
Daar vertel ik later meer over.

Op het Lijf geschreven (2)

Tekst: Janske Verhulst

Tijdens mijn interview met Amy vroeg ik of ze misschien nog
iemand wist die me over zijn tatoeage zou willen vertellen.
Nou, daar kende ze er wel een paar van. Sterker nog. Het zijn
er drie in een huis. En ze hebben allemaal dezelfde tatoeage.
Op dezelfde plek. Echte huiskamergezelligheid tref ik aan bij
de drie jongens: Niels, Mark en Joris. Joris zet een kopje thee
voor me en begint te vertellen over zijn tattoo. De panter.
Het was al een tijdje uit met zijn vriendin toen Joris in de tattooshop een
beetje impulsief en baldadig tot een tattoo overging. ”Doe maar een ijsje.”
En zijn ex-vriendin besloot net zo impulsief zo’n zelfde te nemen. Zelfs nu het
al uit was. Een zogenaamde ’matching’ tattoo. Dezelfde maar bij haar een
maatje kleiner. Een hoorntje ijs met een kers erop.
Maar de tijden veranderden en zo ook de vriendschap tussen het meisje en
Joris. En eigenlijk vond hij haar helemaal niet meer zo aardig. Het contact
was steeds lastiger en onaangenamer. “Ja, dan kijk je steeds maar naar je
arm en dan is het ijsje niet echt meer een leuke herinnering.” Joris besloot
om er iets anders van te maken. Dat werd de panter. Als je heel goed kijkt
zie je het hoorntje er nog in zitten. (de foto hiernaast is gemaakt net voordat
de nieuwe tattoo over de oude heen werd gezet) “Het is een echte ‘old
school’ tekening. Daar houd ik van.” Dat is een soort tatoeagestijl wordt me
uitgelegd. Zoals vroeger de zeemannen hadden. De lijnen zijn wat dikker. De
kleuren complementair en ook onrealistisch. De buitenkant van de tekeningen
bevatten scherpe lijnen. Het zijn 2d-tekeningen zonder schaduwen. En met de
old-school tattoos is het heel goed mogelijk om er nog iets bij te plaatsen. De
zeemannen hadden zo het anker, het hartje en de zwaluwen met allemaal hun
bijbehorende symbolieken. Zijn vriend Jeroen heeft deze gezet. Ja, dezelfde
Jeroen als uit het verhaal van Amy.
Maar Mark, Niels en Joris en Amy hebben ook nog allemaal dezelfde tattoo.
Dat is namelijk van hun DJ-collectief: Bam. Zie de afbeeldingen op de pagina
hiernaast. Ik vraag aan hen waar die letters voor staan. “Niks, Gewoon Bam!”
zeggen ze. Ze geven feesten en draaien op vinyl jaren 60/70/80 /90 muziek.
Vooral disco, soul en funk. Het tekeningetje is een van de zogenaamde
hamamma’s zoals de Jimmy de tekenaar ze noemt.

Schets van de panter van Joris met daaronder het ijsje nog zichtbaar (foto Joris privé)

Helder water omgeven door een wit strand

Strandbad de Rauwbraken
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Waarom zou je elke dag een nieuw ticket kopen?
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16 Lange Jan
Als je nog nooit van de Lange Jan gehoord hebt en voor het
lezen eerst naar de foto kijkt, denk je waarschijnlijk dat het
over de nieuwe woontoren in Jeruzalem gaat. Maar de naam
Lange Jan zet je op het verkeerde been. Het gaat namelijk
over de plas op de voorgrond van de foto. Hoe deze vijver in
Moerenburg aan deze opvallende naam komt dat weet je over
‘n paar minuutjes.

Tekst: Marc Storms
Fotografie: Freddie de Roeck

Zand voor wegen
Die naam ontstond pas in de jaren ‘40. Voor de aanleg van wegen was veel
zand nodig. En dat moest ergens vandaan komen. Onder de humuslaag van
het gebied Lange Jan bevond zich een dikke dekzandlaag. Die werd in de
veertiger jaren afgegraven en zo ontstond er een afgraving van soms wel 20
meter diep. Grondwater (kwel) vulde de afgraving en zo ontstond een nieuwe
vijver in Moerenburg. De vijver kreeg de naam van het gebied en werd aldus
de Lange Jan.

Visvijver
Voor de aanleg van het Wilhelminakanaal was dit stukje Moerenburg een
plekje waar verliefde stelletjes nog al eens afspraken. Want vanuit de Heuvel
bekeken was dit zo ongeveer het eerste plekje waar je uit het zicht van
ouders en meneer pastoor bleef. Tegenwoordig is de Lange Jan een visvijver
in beheer van de Ruischvoorn. Behalve karpers leven er veel watervogels en
kun je er o.a. zoetwaterschildpadden tegenkomen. Maar bovenal maakt het
deel uit van de natuur die Moerenburg zo bijzonder maakt. En daar profiteert
bijv. ook het ijsvogeltje van. Omdat er kwelwater omhoog komt bevriest de
Lange Jan niet snel. En zo heeft het ijsvogeltje ook in iets koudere winters
open viswater ter beschikking.

Ook
adverteren
In deze
wijkkrant?

Excavateur
Voor de herkomst van de naam Lange Jan gaan we iets meer dan 100 jaar
terug in de tijd. De tijd dat het Wilhelminakanaal gegraven werd. De aanleg
van het Wilhelminakanaal was een werkverschaffingsproject en het kanaal
werd voornamelijk met de hand gegraven. Aan werk geen gebrek want het
Wilhelminakanaal is 68 km lang, 25 à 30 mtr. breed en gemiddeld iets meer
dan 2 mtr. diep. Pas in de laatste fase van de aanleg kregen ze hulp van een
machine: een zogenaamde excavateur. Een grote graafmachine die met stoom
aangedreven werd.

WO 1
De excavateurs die ingezet werden bij het graven van het Wilhelminakanaal
hadden eerder dienst gedaan tijdens de eerste wereldoorlog bij het graven
van loopgraven. Toen de oorlog voorbij was waren ze werkloos geworden
en konden ze o.a. in Tilburg ingezet worden. Op de afbeelding hieronder
zie je een uniek krantenknipsel uit die tijd, omstreeks 1920, met foto en
onderschrift “van de loopgraven naar Tilburg”. En “Voor ‘t graven van ‘t
Wilhelminakanaal wordt een Duitsche machine”. Helaas stopt de tekst daar.
Maar de strekking is duidelijk.

Mail dan naar

niels@koningshaven.eu

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

Jules Baak

Gediplomeerd en ISO 9001 gecertiﬁceerd tandprotheticus

Broekhovenseweg 33
5021 LA Tilburg

013 - 582 16 00
www.tppbaak.nl

Bel voor een GRATIS adviesgesprek

De stoom die nodig was om de excavateur aan te drijven en te laten graven
werd opgewekt met een stoommachine. En die stoommachine had een heel
lange schoorsteen die in de volksmond de naam Lange Jan kreeg, toen
het Wilhelminakanaal gereed was hield het stukje Moerenburg waar de
stoommachine met schoorsteen had gestaan de naam Lange Jan.
De plas zoals we die nu kennen was er nog niet.

Baak tandprotheticus

Schoorsteen

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.

Beewee: ogen
Wijkkrant Koningshaven heeft de beschikking over een aantal
zeer getalenteerde fotografen. Stuk voor stuk mensen met
een bijzonder gevoel 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 neemt Beewee
Nederkoorn een door Hans van Dongen gemaakte foto onder
de loep.
Meteen toen deze fraaie foto mij onder ogen kwam, kreeg ik zin in Engelse
drop. En dan met name in zo’n vierkante, die is opgebouwd uit drie laagjes.
Dat komt natuurlijk doordat de foto ook zo’n duidelijke gelaagdheid heeft:
met bijna rechte lijnen van elkaar gescheiden liggen een laag lucht, een laag
bebouwing en een laag grond op elkaar gestapeld. Alleen de boom rechts en
de berg zwart zand slagen erin om binnen te dringen in de laag boven hun
eigen laag. (Ik weet overigens niet hoe het met u is, maar ik heb niet veel
extra inbeelding nodig om in die zandberg de kop van een Rottweiler-puppy
te ontwaren.)
De fotograaf is voor deze foto letterlijk door de knieën gegaan. Daardoor
hebben het Interpolis-gebouw en de BeKa-schoorsteen opeens moeite om
boven de huisjes uit te torenen en verstoren ze de vrijwel rechte grenzen
tussen de lagen nauwelijks. De dingen vooraan op de grond – de ijzeren
rijplaten en daar links het plastic verkeerspaaltje dat z’n voetstuk kwijt is –
ogen door het lage camerastandpunt in vergelijking met de rest van de foto
een heel stuk groter dan ze werkelijk zijn. Vertekend als in een koortsdroom.
De foto is ergens halverwege vorig jaar gemaakt en kan nu, begin 2022,
al niet meer gemaakt worden. De bouw van appartementencomplex
De Mersjant aan de Koopvaardijstraat vordert met zulke rasse schreden dat
de bewoners van de Clercxstraat het vrije uitzicht dat ze even hadden aan de
achterkant van hun huizen inmiddels weer kwijt zijn. En andersom: voor de
rest van de wereld zijn de achterkanten van een paar van de huizen aan de
Clercxstraat weer aan het oog onttrokken.
De bewoners van die huizen kunnen het steegje weer pottekijkervrij
gebruiken als gezamenlijk stukje extra achtertuin, zoals ze dat al jaren
gewend zijn – een aantal van hen in ieder geval.

Tekst: Beewee Nederkoorn
fotografie: Hans van Dongen
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Kijk maar naar de kliko’s die buiten de tuinpoorten geparkeerd staan
en naar de ladder die rechts aan het schuurtje opgeborgen hangt.
Waarom zou je je tuin ontsieren met een paar afvalcontainers als je een
steegje tot je beschikking hebt waar je ze neer kunt zetten zonder dat ze
iemand in het zicht en in de weg staan? Waarom zou je in je schuurtje
moeilijk gaan lopen hannesen met een ladder als je die makkelijk in de
volle breedte, maar toch vrijwel onzichtbaar, aan de buitenkant van dat
schuurtje kwijt kan?
Zelfs de toekomstige bewoners van het appartementencomplex zal het
zicht op de achterkant van de Clercxstraat-huizen ontnomen worden.
Want het is de bedoeling dat er tussen de nieuwbouwwoningen en
de achtertuinen van de Clerxstraat een klimplantenwand komt te
staan. In stalen frames worden staaldraden gespannen waarlangs
clematis, kamperfoelie en andere klimplanten zichtbelemmerende
groeiwerkzaamheden gaan verrichten.
De bovenrand van die groene wand zal de contouren weergeven van de
fabriekshallen die er voorheen stonden. Niet omdat het hele markante
hallen waren die het verdienen om middels een schutting in het collectieve
geheugen van Tilburg te blijven voortleven, en evenmin omdat de
Clercxstraters zo teergevoelig zijn dat ze moeten worden behoed voor
de schok van het nieuwe. Nee, de plantenwand met de contourlijn van
de oude bedrijfshallen is wat in bouwkundige kringen nog wel eens een
architectonische knipoog genoemd wordt.
Aan de kant van de Koopvaardijstraat zijn in het ontwerp van De Mersjant
vier bestaande woningen opgenomen. Die vier panden, getekend door de
Tilburgse architect Jos. Bedaux, zijn daar rond 1950 neergezet.
In 2019 zei Berend de Vries, toen wethouder ruimtelijke ordening en
Piushaven over het plan:
“Ik ben blij dat de karakteristieke gevels behouden blijven.
We voegen met dit project nieuwbouw toe met oog voor het verleden.
Het past goed bij de flow waar Tilburg in zit: grootstedelijke ambitie
met respect voor onze historie.” Een scheidingswand die door z’n vorm
herinnert aan de bedrijfspanden die ooit op die plek stonden past
natuurlijk op een speelse manier ook prima in die flow.
Die wand geeft een vette knipoog naar de panden van Jos. Bedaux –
ongetwijfeld met dat Tilburgse oog voor het verleden.

Van de straat geplukt

Tekst: Janske Verhulst
Fotografie: Hans van Dongen

Wat een nijverheid op deze koude woensdagmiddag aan de Vendelierstraat. Rizgar en Hasan willen wel op de foto hoor.
Jan geeft voor de vorm nog een paar aanwijzingen. Dat maakt een leuk plaatje. Al 22 jaar zit Jan Nouwens hier met zijn tapijthuis.
We spreken ook zijn dochter nog even. Gaat ze het bedrijf overnemen? Mysterieus haalt ze haar schouders op: “wie weet?”

Op zijn slippers zien we Bas lopen. Dat is toch wel een fotootje waard! “En hoe heet de hond?” Bas vertelt dat de hond Stitch wordt genoemd.
Ja, naar de Disneyfilm. Want zijn moeder heette Lilo. “Maar vandaag is hij chagrijnig want normaal gaat hij met mijn moeder mee.
Zij werkt op een boerderij. En dat vindt hij veel leuker. Lekker achter de beesten aan rennen. En nu moet hij bij mij blijven”

In de Sint Josephstraat lopen we twee jongens tegemoet met een heerlijk warme beker koffie. Het zijn Dwayne en Bas .
“Maken jullie de zogenaamde lunchwandeling?” vragen we. “Ja zoiets” zegt Bas:
“We werken allebei thuis en soms worden we zo gaar van dat alsmaar binnen zitten. Dan bellen we elkaar op en maken we even een rondje.”

Het is niet zo moeilijk te raden waar deze jongeman vandaan komt. Het is Kaz met een z en hij heeft inderdaad net gesport.
“Hey” zegt Hans “Dan ken ik jou. Je hebt nog met mijn zoon in de klas gezeten.” Dat kan niet missen. Zoveel Kazzen met een z zullen er niet zijn.
“Ja” zegt Kaz, “Nu je het zegt. Ik kwam bij jullie thuis over de vloer.” Nou Kaz met een Z. Ga maar gauw je lekkere broodjes opeten!
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