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Over Wijkkrant KoningshavenWaar komt de straatnaam vandaan?2

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 7 oktober 
De deadline voor kopij en advertenties voor deze krant is op 6 september.
Op onze website wijkkrant.koningshaven.eu is meer informatie over de 
Wijkkrant te vinden. Ook kunnen eerdere edities daar bekeken worden.
Per e-mail is de redactie bereikbaar via wijkkrant@koningshaven.eu
Het postadres is: Cenakel 36 / 5022 KL Tilburg

De Wijkkrant wordt gemaakt door:

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.

In het begin van de 20e eeuw was de gloeilamp aan een opmars bezig. 
Licht, verspreid door fakkels en kaarsen, verbleekte bij het licht van een 
gloeilamp. Een paar handige ondernemers durfden het aan en sprongen in de 
markt. Ze richtten een fabriek op aan de Nieuwe Goirleseweg onder de naam 
Volt. Met een paar werknemers en zelf opgewekte elektriciteit produceerde 
Volt gloeilampen voor iedereen die wat licht wilde scheppen in duistere 
oorlogstijden. Tegen het eind van de eerste wereldoorlog was de vraag naar 
gloeilampen wereldwijd zo enorm toegenomen dat Volt een samenwerking 
moest aangaan. Ze kozen ervoor om met Philips te gaan samenwerken. 
Volt groeide door deze bundeling van krachten en al gauw was het de grootste 
werkgever van Tilburg.

Tekst: Luc Houet

Philips kreeg steeds meer te zeggen bij Volt en dat leidde ertoe dat de 
productie van gloeilampen in Tilburg werd afgebouwd. In plaats daarvan ging 
het bedrijf radio-onderdelen maken. De allereerste radio van Philips werd bij 
Volt gemaakt. Model 2501 was een soort lompe zwarte doos met ingewikkelde 
draden eraan en een schuif voor de afstemming aan de bovenkant. 
Ter ere van die mijlpaal werd jaren later het oude Beekse Pad omgedoopt 
tot Radiostraat. Maar dan wel alleen het stukje dat aan de oostzijde van het 
Voltcomplex grensde.

Het complex van Volt was zo groot als het gebied tussen de huidige 
Radiostraat en het Transvaalplein. Het bedrijf Volt bestaat al ongeveer 40 jaar 
niet meer. Toch zijn er nog veel zaken die ons herinneren aan de grootste 
werkgever van Tilburg. Op het Transvaalplein staat een kunstwerk met de 
naam Volt Vonk. De Nieuwe Goirleseweg heet tegenwoordig Voltstraat. De 
Radiostraat herinnert ons aan de eerste Philipsradio die Volt maakte. Er is een 
fanfare met de naam Volt, opgericht in 1941! En in het oude fabrieksgebouw 
zit heden ten dage “De Voltage” waar je je op verschillende manieren kunt 
vermaken. Zo kun je daar bijvoorbeeld de escaperoom “De Fanfare” doen.
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Herken de signalen en 
weet wat jij kunt doen.

www.taalhuismb.nl

1 op de 6 mensen heeft moeite 
met taal, rekenen en omgaan 
met de computer. Jij kent ook 
iemand zoals Benno. 

of bel: 088 60 50 60 4

“Ik stuurde 
altijd spraak-
berichten via 
Whatsapp.”

Illustratie: Toon van Gisbergen

• Jos de Beer

• Marieke van den Berg

• Erik Bienefelt

• Eelke Buisman

• Niels van der Burgt

• Agnes Cools

• Hans van Dongen

• Toon van Gisbergen

• Marjolein Heine

• Chantal Hoogerheide

• Luc Houet

• José de Jonge

• Toon van Kaam

• Beewee Nederkoorn

• Freddie de Roeck

• Carla Segers

• Marc Storms

• Noortje van Venrooij

• Fred Verhagen

• Janske Verhulst

Tekst

Tekst & illustratie

Tekst

Gedichten

Opmaak & eindredactie

Coördinatie & eindredactie

Fotografie 

Illustraties

Tekst

Tekst

Tekst & fotografie 

Tekst

Fotografie

Tekst & puzzel 

Fotografie 

Tekst

Tekst

Kinderpagina

Tekst

Tekst



Iedere dag loop ik erlangs met mijn hond en nieuwsgierigheid is mij ook niet 
vreemd dus ja, ik wil het verhaal achter de oldtimer die in de voortuin van het 
herenhuis aan de St. Josephstraat, hoek Lanciersstraat staat wel weten. 
En ik weet zeker dat ik niet de enige ben. Dus aangebeld…

Een oudje in de voortuin
Fotografie: Hans  van Dongen

Tekst: José de Jonge

Gezinsauto
We spreken Frits Aarts, bewoner van het mooie pand en eigenaar van de 
groengele BMW. O nee, de auto is van zijn vrouw, Karen. “We delen de liefde 
voor klassiekers.” Het is een 3.0 CS topmodel coupé uit 1973. Karen kocht 
hem in 1998. Frits: “We hebben de auto in München opgehaald. Kregen 
de papieren van de eerste eigenaar erbij.” Leuk weetje: Dat was mevrouw 
Thijssen, van de staalindustrie (Thijssen-Krupp, kennen we vooral van de 
liften, red.). De auto werd gebruikt als gezinsauto, dat kon toen nog met 
twee kinderen, maar toen het gezin werd uitgebreid met nog twee kinderen 
kwam er een andere gezinsauto. “We rijden 2000 km per jaar met deze 
auto, hebben hem puur omdat we hem zo mooi vinden. Het is toch een 
prachtexemplaar? Daarom staat ie ook van april tot oktober hier buiten, 
zodat we de BMW ook echt gebruiken en we er leuke gesprekken over kunnen 
voeren met liefhebbers. Af en toe rijden onze jongste dochters er in. Die 
hebben dan wel bekijks, ja. En hij wordt heel soms gebruikt bij een trouwerij.”

Jaren 60 tijdsgeest
Frits vertelt met groot enthousiasme over zijn liefde voor klassiekers en waar 
die mee te maken heeft. “Ik hou heel erg van die periode, van de jaren 60. 
Flower power, vrouwenbeweging, de muziek, het design van die tijd. 
Dat was toch geweldig? Ik heb het net niet bewust meegemaakt, maar 
door de verhalen is de tijd erg gaan leven bij me.” De moeder van Frits 
was trouwens een van de eerste vrouwelijke studenten in haar tijd op de 
universiteit. Over vrouwenemancipatie gesproken. 

Dan vertelt Frits over zijn vader Jacques, schoenfabrikant, die door een 
noodlottig ongeval overleed toen Frits 8 jaar was. “Het gebeurde in 1969, 
in Posjet, het studentencafé van de universiteit. Mijn vader kwam daar vaak 
met vrienden, hij hield ervan om tijdens de studentenopstand te discussiëren 
met studenten. Het was een kelder, je moest een betonnen trap af. Daar is 
hij toen gevallen.” Twee jaar geleden werd Frits gebeld door iemand van de 
universiteit. Het gebouw waar Posjet (en de mensa) destijds in gehuisd was, 
was teruggekocht door de universiteit. “Ik ben toen gaan kijken, 50 jaar na 
dato, zag toen voor het eerst waar het gebeurd was.” 

Studentje van 20
Toen Frits 20 jaar was, kocht hij zijn eerste klassieker, een Triumph Spitfire. 
“Ik was toen een studentje. Die auto kostte me omgerekend 1250 euro. 
Ja, daar maakte ik wel de blits mee op de uni.” 
Voor de kinderen kwamen reden Frits en Karen samen rally’s, in Frankrijk 
en Italië. Karen als navigator, Frits achter het stuur. En nu, een kleine dertig 
jaar na dato, weer af en toe. Navigeren is het moeilijkst, vertelt Frits. Nee, 
absoluut niet met GPS. De charme en tevens het moeilijke van rally’s rijden, 
is juist dat het altijd met ouderwetse kaarten gaat. 

Leuke buurt
Frits en zijn gezin wonen sinds 15 jaar in hun prachtige huis. Waar doen ze 
het allemaal van, vraag je je af. En dat durf ik na een uurtje kletsen best te 
vragen. Frits is daar heel nuchter in. ”Ik heb een goeie baan als CEO bij een 
groot bedrijf, mijn vrouw heeft een goeie baan op de universiteit, dus konden 
we ons dit op een gegeven moment veroorloven. Zo simpel is het. We hebben 
een goede relatie met de buurt, wonen hier met heel veel plezier. De reuring 
van de binnenstad, leuke mensen om ons heen, we helpen elkaar waar nodig. 
Mensen in de appartementen aan de overkant bellen ons als de kat weer eens 
in de dakgoot zit.” We kletsen nog wat verder over de buurt (Hé, de kinderen 
van Frits, Hans en mij hebben bij elkaar op school gezeten) en nemen dan, na 
de fotosessie (ja, ja, ik heb ook achter het stuur gezeten) afscheid. 



Komkommer

Met een naam als komkommer

Tja, zeg nu eens zelf

Ben je qua sores al ruim op de helft

Hij speelde de bink maar hij

vreesde de nacht

En steeds als hij zweeg dan

Versteende zijn lach..

Hij had heus wel wat mee

Was fris en gezond

Maar als je zijn lot weet

Begrijp je ‘t terstond

We zijn met komkommers

Pas werkelijk tevreden

In de sla, met een sausje

En in stukken gesneden..

Tekst & foto: Eelke Buisman

 
Wat gaan we vandaag eten? Dat is een vraag die iedere dag 
weer terugkomt. Voor inspiratie vraag ik de hulp van mensen 
uit onze wijk. Op zoek naar lekkere én gezonde recepten. 
En vandaag staat op het menu:

Spinazietaart van Luna

Het eerste recept van de rubriek Groene Gerechten is een recept van 
Luna. Luna is 14 jaar oud, zit in de tweede klas van de Nieuwste School en 
woont samen met haar moeder Margot, vader Miguel en broertje Rafa in de 
Hertogstraat. Luna kookt en eet vandaag samen met vriendin Lisa die ze heeft 
leren kennen bij de voetbal. 

Thuis kookt Luna eens per week uit een receptenboek of een al bekend 
recept. Pasta, spinazietaart en Hollandse kost kan ze het best koken. De 
andere dagen koken haar vader en moeder en soms helpt haar broertje mee. 
Vader Miguel komt uit Spanje dus ze koken thuis ook regelmatig Spaanse 
gerechten zoals Tortilla de Papas (papas betekent aardappel in het Spaans) 
en Paella. Op de vraag of haar ouders ooit terug naar Spanje willen gaan 
antwoord Luna: “Als mijn ouders gepensioneerd zijn willen ze misschien wel 
naar Spanje terug. Maar zolang de werkgelegenheid daar zo slecht is blijven 
ze hier. Voor nu gaan ze ieder jaar lekker op vakantie naar familie en vrienden 
in Malaga!”

Vandaag staat spinazietaart op het menu. Een fijne taart omdat hij lekker 
én makkelijk te maken is. Luna vertelt dat ze vroeger voor het avondeten 
werkten met een groene kaart. Die kaart mocht je één keer per week inzetten 
als je het avondeten wat minder lekker vond. Dan kreeg je een kleinere portie 
op je bord. Die groene kaart wordt nu niet meer gebruikt omdat ze nu (bijna) 
alles wel lekker vinden.

Luna en Lisa hebben eerst boodschappen gedaan en daarna samen gekookt. 
Als de taart in de oven staat gaan de meiden een spelletje spelen. 
Moet er niet opgeruimd worden dames? “Nee,” antwoord Luna “Bij ons is de 
regel ‘Wie kookt hoeft niet op te ruimen’.” Die moet ik onthouden! 

Groene Gerechten Fotografie: Hans  van Dongen
Tekst: Marjolein Heine

Ingrediënten (voor 4 personen): 

750 gram spinazie
2 uien
2 eetlepels kruidenkaas
1 zakje kaas
4 eieren
pak bladerdeeg
zout & peper

Bereidingswijze: 

Leg het bladerdeeg klaar en verwarm de oven voor op 220 graden. 
Roerbak de spinazie en giet de spinazie goed af. Snij de ui en fruit de uitjes in 
een pan. Vet een ovenschaal in en bedek het met bladerdeeg. 
Prik met een vork wat gaatjes in het bladerdeeg. 
Stop de schaal 5 minuten in de oven op 220 graden. 
Doe de spinazie, eieren, ui en de kruidenkaas in een kom en meng het. 
Haal de schaal uit de oven en doe het beslag erin. Strooi er lekker wat kaas 
overheen. De ovenschaal gaat nu voor ongeveer 30/45 minuten de oven in.

De spinazietaart van Luna is ook heel lekker met een frisse salade!

¡Que Aproveche! Laat het jullie smaken!

Links Luna en rechts vriendin Lisa met een heerlijke spinazietaart

In de randstad blijven ze me vertellen dat ze met me meeleven. Dat het 
vast zwaar is. Maar Tilburg is goed, voor mij. Ik ben een snotaap door mijn 
heimwee. En ik hoor over een leven lang aan verre reizen. Weekends weg 
naar moeilijk uit te spreken steden. Meivakanties waar ik doorheen ben 
geslapen in een donkere kamer. Met de ventilator aan. Ik zou willen dat het 
zware een antwoord bevatte. 

Deze meivakantie liep ik naar het tankstation voor sigaretten, vitaminewater 
en een reep chocola. De man achter me stelde voor om alles voor me te 
kopen. Hij had alleen een fles rode wijn. Zijn rug was krom en hij liep mank. 
De man vertelde me dat er in Gent veel kinderen zijn die hulp nodig hebben 
zoals ik. Op de parkeerplaats probeerde ik voor hem te bidden, zijn auto sloeg 
twee keer af voor hij echt weg was. 

De volgende dag ging verder als een warme fout. Ik liep langs de bakkerij 
waar Ana werkt met het gevoel dat ik alles kan doen en het gevoel dat ik alles 
op een manier doe die ik liever anders had gedaan. Ik vertelde Ana dat, ze 
gaf me brood voor de vogels. 

Ik heb het gevoel dat al mijn tanden getrokken moeten worden. Maar weet 
je, ik neem een sportschoolabonnement. Ik zal onder de crossfit zitten. En 
oefeningen van het internet uitprinten. Of in ieder geval altijd zo verdomd 
afgetraind zijn. Met paniekaanval na paniekaanval. Ik lik de dop van bleek en 
zal niks drinken. En elke dag zal zoiets zijn van: ‘Ja ik kom er.’   

En tijdens het dromen reiken we voor iets zover weg. Ik denk dat je erheen 
kan strompelen. Iets dichterbij, iedere dag. 

Drink druivensap, ga slapen.
Tekst & illustratie: Marieke van den Berg



Prijspuzzel
HORIZONTAAL 

  1. Wonen daar veel vaandelzwaaiers? 
15. “Wie maakt me _?” 
16. Kiest tegenwoordig liever een sok dan 

bijvoorbeeld 23 horizontaal  
18. Stuk Overijssel waarnaar een straat in 

Jeruzalem is vernoemd 
22. Pas geverfd 
23. Bank 
24. Jack Sparrow of Kapitein Haak 
25. International Maritime Organisation (afk.) 
26. Suzanne _ (o.a. Luka en Tom’s Diner) 
27. _ Of Het Kleine Insectenboek (Godfried 

Bomans) 
28. Belgische rockband (debuutalbum: Little 

Things of Venom) 
29. Anna _ Bullock (alias Tina Turner) 
30. Zo wordt een geldautomaat in bijvoorbeeld 

Suriname en de VS genoemd 
32. _sage of _duroy 
34. _ Alkemade of _ Blokhuis 
35. Hardhoutsoort uit Brazilië 
36. Ingekort nummer 
37. Daarmee kun je iemand aankijken 
38. Zo klinkt een openbaring 
39. 100 m2 
40. Chris _ (o.a Josephine en Driving Home for 

Christmas) 
41. Sul_ of ro_ 
42. Weinig samenhangend 
43. Betalen Bulgaren mee 
44. _hoven of _examen 
47. _ van Dullemen (schrijfster) of _ van 

Lamsweerde (mode- en kunstfotografe) 
49. Rolt zich op bij gevaar 
51. Werd in 1900 door een Zwitserse arts 

ontwikkeld als dieetvoeding 
52. Italiaanse krulsla 
57. Zo werd de Nederlandse gulden afgekort 
58. _tandig of _turend 
60. Koningshaven bijvoorbeeld 
63. Maasstad 
64. _ Aart of _ de Uil

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 juli 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 Kees Soeters. 
Gefeliciteerd, Kees!

VERTICAAL 

  2. Is voor veel mensen dit jaar fors hoger 
  3. _base of _lek 
  4. _ Cool J (rapper en tv-acteur) 
  5. Stat_ of stad_ 
  6. Europese ruimtevaartorganisatie (die 

behalve Sojoez- en Arianeraketten ook 
raketten gebruikt die 26 horizontaal heten) 

  7. Waren o.m. Ferdinand Porsche en Pieter 
Menten lid van 

  8. Bubbelbad 
  9. _blad of _toets 
10. Betalen Zuid-Afrikanen mee  
11. Ank_ of Sah_ 
12. Het gebouw op de foto in het midden staat 

in de Piushaven; het heet De _ 
13. Insectenwoonplaats  
14. Krijgen veel kinderen als ze negen zijn 
17. Dingen verdwijnen als ze daarin opgaan 
19. Jan _ (nu GGZ Breburg) 
20. Daaruit kun je je werken 
21. Legendarische sciencefictionfilm uit 1982 
27. Engelse mijl (afk.) 
31. Zedenles 
33. Carmen van Bizet of Aida van Verdi 
38. Rinkelend voertuig zonder wielen 
43. Is blind 
45. Zingt z’n eigen lied 
46. Zuid-Hollandse stad met een eigen kleur 
48. Wordt nogal eens aan de duivel verkocht 
50. _ in music (Sister Sledge)  
51. _blad of _gril 
53. Vod 
54. Ons Soort Mensen (afk.) 
55. _ Josephstraat of _ Bernadettestraat 
56. _-_ (vintage kledingwinkel in de 

Noordstraat) 
59. J._ (alias Jennifer Lopez) 
61. Scheikundig symbool voor tin 
62 ‘Tilburg, je bent _’ 

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

Een eeuw geleden wist elke woningeigenaar wat de welstandscommissie was. 
De welstandscommissie was een adviesorgaan dat advies uitbracht aan de 
gemeente over het besluit over een aangevraagde omgevingsvergunning. 
Met andere woorden: wilde een inwoner van Tilburg zijn voorgevel met 
plastic schrootjes bekleden? Dan moest hij daarvoor een vergunning 
aanvragen. De gemeente besloot of de vergunning afgegeven werd en de 
welstandscommissie adviseerde de gemeente over dat besluit. Dit alles om 
een soort van wildgroei in de bebouwing te voorkomen. Menig Tilburger zag 
zijn plannen voor die mooie dakkapel in rook opgaan na het advies van de 
klepzeikers en zemelaars van de welstandscommissie. Inmiddels is deze 
commissie grotendeels opgeheven en weet niemand meer echt wat deze 
commissie deed en waarom.

Illustratie: Toon van Gisbergen

Tekst en fotografie: Luc Houet

Tiewraps
In 2043 kondigde de toenmalige minister van bouwen en wonen grote 
veranderingen aan. Onder het motto “Ieders huis is een kasteel” werd het 
advies van de welstandscommissies in Nederland, en ook in Tilburg dus, 
steeds vaker in de wind geslagen. Bewoners kregen de vrije hand in de (ver)
bouw van hun eigen woning. Overal kregen huizen extra verdiepingen die 
als boomhutten aan elkaar werden verbonden met spijkers en tiewraps. 
Ongelukken waren aan de orde van de dag, maar dat hoorde nou eenmaal bij 
een dergelijke revolutie.

Twisten
Gelukkig stond de industrie ook niet stil. Binnen de kortste keren werden 
online 3D geprinte op- en aanbouwen voor je huis aangeboden. Duurzaam, 
want van gerecycled materiaal, snel, en op maat voor elke droom en 
portemonnee. Een prachtig voorbeeld van wat al deze vrijheid de inwoners 
van Tilburg te bieden had kun je zien op het Merodeplein. Zie de prachtige 
tekening van Toon van hoe het plein er heden ten dage uit ziet. Leg die dan 
eens naast de archieffoto uit 2022. Over smaak moet je lekker twisten en ik 
zeg dat het plein er anno 2122 toch ook heel gezellig uitziet. 

Vliegensvlug
Als eyecatcher staat midden op het plein tegenwoordig de 
bliksemcondensator, de allerlaatste ontwikkeling op het gebied van 
energietransformatie en opslag. De klimaatverandering heeft ons meer 
onweer opgeleverd en we moeten iets kunnen met al de energie die vrijkomt 
tijdens zo’n onweersbui. Deze microcentrale absorbeert de energie van de 
bliksem en slaat deze vervolgens op onder de grond. Het gebouw is tevens 
een toegang tot het ondergrondse tubesysteem van de stad. Als eerste stad 
ter wereld biedt Tilburg haar inwoners en bezoekers de gelegenheid om zich 
met hoge snelheid onder de grond door een buis te laten schieten tussen 
diverse stations in de stad. Meerdere steden over de hele wereld onderzoeken 
inmiddels de mogelijkheden om ook zo’n systeem aan te leggen. Welstand 
hebben we ook bereikt zonder commissie zie je wel.

Archieffoto (2022)

Het Merodeplein in 2122

Ook 
adverteren

In deze 
w�kkrant?

Mail dan naar 
niels@koningshaven.eu



Maandag:
Di t/m Do:
Vrijdag:

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

Zaterdag:
Zondag:

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

Piushaven 22 www.burgemeesterjansen.nl

Van Volta tòt Voltaage

Tis 18 feebruuwaarie 1745. De geboortedag van Alessandro Volta.
Al op jonge aawer, in 1774, wèrtie benoemd tòt rèktòr vant gimnaazieum te 
Coomoo èn in 1779 wèrtie hôogleeraar in de natuurkunde in Pavia.
As brak zaagetèr bepòld nie nòr èùt dèttie en wonderkèènd zo wòrre. 
Op zen vierde leevensjaor hattie der nòg ginnen êene gezeej. 
Hij kon gewoonwèg nie praote. De algeheele verwòchting waar dè Alessandro 
en haawkèènd is èn zal blèève.
Mar zôo rond zen zeuvende leevensjaor isser èèreges en wonder geschiet. Op 
de middelbaare school begon ie zenèège in snèltreinvaort te ontwikkelen tòt 
bòlleboos èn schreefie gedichten èn boeken int Fraans, Ietaliaans èn zèlfs int 
Latèèns. 
Alessandro Volta ròkte geïnterèsseerd in illektriek. Hij voerde 
èkspeeriemènten èùt èn verslond alle boeken die oover diejen illektriek giene.

Alessandro waar en natuurkundige die bekènd is gewòrre dur zen ontdèkking 
van de illektrieke batterij òfwèl de voltaïsche sèl, ok genoemd de Zèùl van 
Volta. Dees apparaat wèrt dur Volta vèrder ontwikkeld èn kon ononderbrooken 
illektrieke strôom aafgeeve. Èn waar daordur de vurlôoper van de moodèrne 
akkuu èn batterij.
Ötèndelek leidde al die beezigheede tòt de ötvinding van de eelèktroomootor.

De bijdraogen ònt begrip illektriek waar zo belangrijk dè de eenheid van 
illektrieke spanning , de Volt, in 1881 nòr hum wier genoemd.
Zonder Alessandro Volta zou de wèèreld der kompleet aanders derèùt hèbbe 
gezien.

Tilburg waar vruuger de wolstad van Neederland.
Dikkels wòrd vergeete dè Tilburg meer bedrèèfstakke heej.
Te dènke valt òn de lèèrindustrie, de schoenenindustrie, de metaolindustrie èn 
de segaorenindustrie. In 1909 kwaamder nòg en industrie bij: 
Et metaoldraodgloejlaampefebriek Volt N.V.

In de jaore 1961/1962 kwaam et aawe febriek òn de Voltstraot leeg te staon 
èn wèrt et hêele gedoetje verhuurd door allerlaaj huurders die et in gebrèùk 
hèbbe genoome as opslagrömte.

In 1995 beslooten en paor onderneemers et komplèks te verbaawe tòt 
kartbaon. De kartbaon kreeg de naom Kart & Party Palace èn waar in 1995 
metêen kwa grotte de twidde kartbaon van hêel Neederlaand.
Karten doede meej en kart. Vruuger zeeje we daor gewoonwèg skèlter teege.
Meede durdèt karten/skèlteren de goejekopste  menier is vur et beoefene van 
de autospòrt wier et en zeer poopuulèère beezighèèd. Mar ok de suuksesse 
van Max Verstappen zèn van grôote invloed.

In 1997 wier er nòst de kartbaon römte gekreejeert vur te leezergeemen èn 
vur te peentbòlle. Ok dè waar en grôot suuksès. Zoodaanig zèlfs dètter in 
1999 en vèftienhonderd vierkante meeters grôot leezergeem/peentboldörp 
öt de grond gestampt. Èn ze vonde nòg tèèd èn römte vur et oopene van en 
biestrooke.

Et aawe metaoldraodgloeilaampefebriek wier vur de zôveulste keer verbaawd. 
Deeze keer kwaamper en èkstra verdiep der boovenop te staon. Zôodoende 
konde vanaaf de bar èn de biestro nòr et gekartel beneeje oe gòn zitte 
koekeloore.

Ok het aantal aktievietijten wier drasties ötgebreid meej suumoowòrstelen èn 
een aawerwètse klimwaand, en kwisdoome èn leezerskwòsj. Teveul om op te 
noeme ammòl. Gao zèlf mar en kirke kèèke ast bèùte pètweer is.
All die nieuwe aktievietijten vereiste en òngepaaste naom. Dus Kart & Party 
Palace verdween èn wèrd De Voltaage. Dit is en verwèèzing nòr de omgeeving 
ènt  aawe febrieksgebouw dè vruuger bekènd stond as Et Voltkomplèks.
Èn tis teevens en verwèèzing nòr Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio 
Volta.

Tekst: Jos de Bèèr

Het is weer die tijd van het jaar. De tijd van korte broeken, 
slippers en zonnebrandcrème. Onlosmakelijk verbonden met 
deze factoren zijn de diverse gele bloemen in de natuur. 
Geel is immers de kleur van het voorjaar en daarom is aan de meeste 
bloeiende planten de kleur geel gegeven in de lente. Zo ook aan de bloemen 
op de foto. Deze bloemen horen bij de plant die gebukt gaat onder de naam 
Hypochaeris radicata. Chaeris betekent varken. Deze dieren houden van 
deze plant. Ze wroeten de relatief grote wortel (Radicata) vanonder de grond 
uit (Hypo) om deze lekker op te smikkelen. Dat verklaart dus de Griekse 
benaming. In het Nederlands heet deze plant daarom Biggenkruid.

Biggenkruid
Tekst en fotografie: Luc Houet

Biggenkruid

Hanentred
Biggenkruid? Is dit dan geen paardenbloem? Of, zoals de Duitsers zeggen: 
Kuhblume? Nee, het is biggenkruid. De paardenbloem is familie van 
biggenkruid, maar ze hebben toch heel verschillende kenmerken. 
Wat direct opvalt is dat biggenkruid langere stengels heeft die vertakken. 
De bladeren van biggenkruid groeien platter op de grond dan die van een 
paardenbloem. Om die op te kunnen eten moet je echt kunnen wroeten. 
Paarden eten daarom makkelijker het blad van een paardenbloem dan dat 
van biggenkruid. Dat is overigens maar goed ook. Biggenkruid kan het 
zenuwstelsel van een paard aantasten waardoor het hanentred gaat vertonen. 
Bij hanentred trekt het paard een achterbeen uitzonderlijk ver omhoog in 
stap. Dit betekent vaak het eind van een sportieve carrière voor het paard.

Gortdroog
Wat kan ik je verder nog vertellen over biggenkruid. Niet al te veel. 
Nog een open deur misschien: bijen en vlinders houden van biggenkruid. 
In ruil voor nectar bevruchten de insecten de plant en zo helpen ze elkaar bij 
het voortbestaan. 

Ik koos ervoor om iets over biggenkruid te schrijven deze keer omdat ik best 
onder de indruk ben van dit plantje. Dat komt vooral door de plek waar ik 
mijn model tegenkwam. Tussen stenen bestrating en een gemetselde muur. 
Een halve centimeter gortdroge grond is voor biggenkruid voldoende om te 
kunnen bestaan. Het kan je toch alleen maar verbazen hoe tevreden deze 
wijkbewoner eruit ziet, ondanks zijn niet-ideale leefomstandigheden. 
Deze had ook een paar meter verderop in een randje gras kunnen gaan staan, 
maar koos daar niet voor. En zie eens hoe mooi, sterk en geel ze erbij staat. 
Goed gedaan hoor, en hou vol!



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

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.

Vanaf mei kunnen kinderen zich uitleven in de nieuwe speeltuin aan de Caspar Hou-
benstraat in Jeruzalem. Klauteren op het klimrek, roetsjen van de glijbaan en lekker 
schommelen. Er komen ook verschillende planten en bomen te staan.   

Begin 2018 is de speeltuin op de hoek van de Veluwestraat en de Caspar Houbenstraat 
verwijderd. Met de wijkraad, bewoners en sociale partners in de wijk is toen afgespro-
ken dat de gemeente een nieuwe speeltuin zou plaatsen. Kinderen mochten meedenken 
over het nieuwe ontwerp via een tekenwedstrijd. De locatie is in overleg met bewoners, 
wijkraad en sociale partners Tiwos en Contour deTwern bepaald. 

Wijkraad Bewonersbelang Jeruzalem is erg blij met de speeltuin. “Er zijn erg veel kinde-
ren in Jeruzalem, maar wel weinig speelgelegenheid. Een mooie nieuwe speeltuin is dus 
zeer welkom!” aldus Nico van de Wiel.

Tilburg vindt het belangrijk dat inwoners kunnen wonen, werken, spelen en verblijven 
in een prettige omgeving. Om te weten hoe bewoners dit ervaren, doet de gemeente 
onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid. De resultaten van dit onderzoek uit 2021 
zijn bekend en te bekijken via lemontilburg.nl. Het Lemon-onderzoek (leefbaarheids-
monitor) is uitgevoerd in opdracht van de Tilburgse woningcorporaties TBV Wonen, 
Tiwos, WonenBreburg en de gemeente.

Cijfers
Ruim 14.700 Tilburgers werkten mee aan het onderzoek. Bewoners geven gemiddeld een 
7,2 als totaalcijfer voor hun buurt. In 2019 was dit een 7,4. Tussen de verschillende buurten 
varieert het cijfer van een 5,7 tot een 8,6. Het Lemon-onderzoek laat zien hoe het met 
de wijken gaat op drie terreinen: sociaal-economisch, fysiek en veiligheid. Op de meeste 
onderwerpen zien we wel één of meerdere buurten met een cijfer lager dan een 6. De 
veiligheid overdag en de kwaliteit van de eigen woningen scoren in iedere buurt met een 
voldoende. 

Gericht acties
Aan de hand van de resultaten uit het onderzoek kunnen de gemeente en de woning-
bouwcorporaties gericht acties uitvoeren, om de leefbaarheid en de veiligheid in buurten 
te verbeteren. De gemeente neemt de cijfers ook mee in gesprekken met bewoners en 
wijkraden, om samen tot een Wijkagenda te komen.

www.lemontilburg.nl.

Nieuwe speeltuin Caspar Houbenstraat

Nieuwe leefbaarheidscijfers online

Als kind speelde hij al volop in Moerenburg, de ‘achtertuin’ van wijk de Arm-
hoefse Akkers. De plek waar hij is opgegroeid. Gijs van Esch, sinds 11 jaar 
trotse eigenaar van café Zomerlust. Het is geen toeval dat deze ondernemer 
juist hier is neergestreken. Aan de rand van de stad, middenin de mooie 
natuur. En die wil hij graag zo houden. Vandaar de mand met zwerfafvalgrij-
pers op het terras. 

“Vroeger kwam ik hier al met mijn ouders”, begint Gijs zijn verhaal. “Dus toen 
ik deze kroeg kon overnemen, kwam daarmee een droom van mij uit. In het 
verleden heb ik veel horeca-ervaring opgedaan in het buitenland en in het 
centrum van Tilburg. Maar hier ligt toch echt mijn hart”, aldus Gijs terwijl hij 
naar buiten kijkt. 

Afvalgrijpers
Ook Moerenburg heeft helaas te maken met zwerfafval. Gijs: “Een tijdje terug 
kreeg ik van Marc van Akkeren (omgevingsmanager gemeente Tilburg, red.) 
de vraag of ik zwerfafvalgrijpers wilde neerzetten op mijn terras. Mijn eerste 
reactie was, waarom zou ik dat doen? Als ondernemer sta ik namelijk niet te 
springen om bijzaken die extra werk opleveren of geld kosten. Maar ik hoefde 
alleen de bak met zwerfafvalgrijpers en vuilniszakken neer te zetten en kreeg 
een extra container voor het afval, die het BAT wekelijks komt legen. En het 
werkt, kan ik nu wel zeggen.” 

Kinderen
“Het zijn vooral de kinderen die als eerste aan de haal gaan met de afvalgrij-
pers”, aldus Gijs. Da’s ook fijn voor de ouders, want de kids krijgen zo meer zin 
om mee te gaan wandelen”, knipoogt hij. Na afloop worden de grijpers weer 
netjes in de bak gezet. Op de vraag of de grijpers bijdragen aan een schoner 
Moerenburg, is hij duidelijk: “Absoluut. En een schone omgeving nodigt min-
der uit om afval weg te gooien. En daar varen we als Moerenburg wel bij, ook 
ik als ondernemer.”

Wilt u als ondernemer ook een afvalgrijperhouder plaatsen, stuur dan een 
e-mail naar schoon@tilburg.nl. Inwoners kunnen een gratis afvalgrijper en 
vuilniszakken aanvragen via www.tilburg.nl/schoon.
In de Piushaven zijn veel vrijwilligers actief die samen de haven schoon 
houden. Wil jij ook je steentje bijdragen? Mail naar schoon@tilburg.nl

Gijs van Esch voor zijn zaak in Moerenburg.

Denkend aan Moerenburg…

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

ONKRUID TE HOOG? 

De nieuwe speeltuin aan de Caspar Houbenstraat

GEMEENTENIEUWS



Op het landje bij Brigitte

Zo op het eerste gezicht bel ik aan bij een gewoon rijtjeshuis in de wijk 
Fatima. Maar als we de tuin inlopen om een foto te maken zegt Brigitte: 
“Dan kunnen we wel even naar ‘het landje’ gaan!” En inderdaad, achter haar 
huis, het is misschien niet groot, maar het oogt als een open groene plek, 
met verschillende perkjes en een blokhut.

Ik was in de wijk getipt dat er iemand is die vanuit huis vegetarisch kookt. 
En dat ze daarnaast nog veel meer dingen doet. Je kunt op het landje slapen 
in de blokhut. Ook is er af en toe een restaurantje op haar landje. Je kan 
bij haar verpakkingsvrij boodschappen doen. En dan gaat ze op een andere 
camping nog een heus minifestivalletje organiseren. Hoe komt ze erop om dit 
allemaal te doen?

Fotografie: Freddie de Roeck

Het buitenleven
Brigitte vertelt dat ze altijd veel van festivals en het buitenleven heeft 
gehouden. Ze is opgegroeid op een camping in Chaam. Ze heeft een zoon van 
22 en twee dochters van twee en drie. Toen haar zoon een jaar of tien werd 
heeft ze meegeholpen bij het opzetten van de stadscamping van Tilburg. 
Ze is daar lange tijd vrijwilliger geweest en heeft ook een stukje betaalde 
baan gehad daar. In dezelfde tijd heeft Brigitte heeft ook een nieuw alternatief 
festivalletje georganiseerd: Woolstock ; ergens in de wei. Uiteindelijk kwamen 
hier zo’n 600 gasten op af. Inmiddels heeft Brigitte weer twee kleine kindjes. 
Dan is het toch anders. De stadscamping en Woolstock was wel veel en groot 
om daar als vrijwilliger al die energie in te steken als je zo’n kleine kinderen 
hebt. Nu doet ze alles vanuit haar eigen huis. Ze kon het stukje land achter 
haar huis kopen. De muren moesten nog wel afgebroken worden, maar 
Brigitte had al volop ideeën. Haar partner hielp mee met bouwen en klussen. 
De eerste gasten zijn nu met roadburn geweest. Ze had logés in de blokhut 
en in een tent en het gastenboek is al voorzien van een aantal complimenten. 

Kaas is ook een luxe
Als Brigitte kookt is het vegetarisch. “Uiteindelijk moeten we daar toch met 
z’n allen naartoe. We kunnen zo toch niet door blijven gaan! Steeds vaker 
maak ik veganistische gerechten. Dan zit er dus helemaal niks van een beest 
in. Het is ook een poging tot bewustwording. Dat niet in alle salades perse 
iets van kaas hoeft te zitten. Kaas is een luxe. Ik ben toch niet te streng 
of teveel aan het preken he? Want het is ook gewoon allemaal heel leuk.” 
Mensen kunnen twee keer per week online bij Brigitte eten bestellen. Het is 
de bedoeling dat ze dan met hun eigen bakjes komen. “Het koken voor de 
buurt vind ik ook leuk en belangrijk voor de sociale cohesie. Ik heb heel veel 
mensen in deze wijk leren kennen. Ik neem ook echt de tijd voor mensen. 
We mogen allemaal wel iets vertragen.” Ben je dan zo’n goeie kok? vraag ik 
haar. “Nee hoor. Niet echt. Ik kijk gewoon veel in kookboeken en menukaarten 
en probeer van alles uit,” antwoordt Brigitte “Dus ik zou nu zeggen: 
ondertussen wel” voegt ze er lachend aan toe. 

Bij het restaurantje op het landje worden lange tafels buitengezet en wordt er 
een 4-gangenmenu geserveerd. Die avonden zijn tot nu toe een groot succes 
geweest. Brigitte vertelt dat ze wel goed is in het organiseren en dat ze een 
behoorlijk netwerk heeft opgebouwd. Soms lijkt het bij het restaurantje op 
het landje dat alles spontaan is ontstaan, maar stiekem heeft ze over alles 
wel nagedacht. Uiteindelijk klopt het gewoon. Nu zoekt ze nog wat meer 
mensen die mee willen doen om verpakkingsvrij boodschappen in te slaan. 
Er zijn minstens veertig huishoudens nodig om het collectief te laten slagen. 
Interesse? Kijk dan even op www.ophetlandje.nl 

Tekst: Janske Verhulst

Brigitte op haar ‘landje’

Stoppen is geen optie

Hij zag de beelden van de oorlog en dacht: ‘Ik moet iets doen.’ 
Het begon met een inzamelingsactie op de fiets met aanhanger 
in Tilburg en nu, drie maanden later, werkt Sebas in Oekraïne.
Sebas Oomis (37) woont in de wijk Jeruzalem, maar nu even niet. Sinds een 
kleine drie maanden is hij aan het helpen in Oekraïne.
“Ik ben verpleegkundige van beroep. Ik had een tijd rondgereisd en kwam 
terug thuis toen de oorlog was begonnen. Toen ik die beelden op televisie 
zag, dacht ik: ‘Ik moet iets doen.’ Op mijn fiets met aanhanger ben ik toen 
goederen gaan inzamelen voor Oekraïne. Na ruim een week inzamelen ging 
ik met een gesponsord busje vol belangrijke spullen en een aardig zakcentje 
aan donaties onderweg naar de grens van Polen en Oekraïne. Nog geen enkel 
plan wat ik daar ging doen en ging aantreffen. Ik ben naar het grensplaatsje 
Medyka gereden en heb mijn donaties daar uitgegeven aan de vluchtelingen 
in het vluchtelingenkamp die net de grens over kwamen.”

Foto: Archief Sebas Oomis
Tekst: José de Jonge

Nieuwe baan
Daarna ben ik op zoek gegaan 
naar een passende organisatie 
waar ik als verpleegkundige wat 
kon bijdragen. Ik ontmoette een 
paramedic van ParaCrew Norway, 
een kleine organisatie die zich 
inzet bij humanitaire crisissen. 
Zij konden mijn hulp goed gebrui-
ken.” Sebas zocht medische hulp-
goederen uit en bracht spullen 
naar ziekenhuizen. Ook stond hij 
klaar om vluchtelingen op andere 
manieren te helpen. Bijvoorbeeld 
tijdens hun vlucht. “Ik had dan 
een lege trolly mee waar ik de 
spullen van Oekraïners indeed 
zodat ik ze zelf kon dragen. 
Zo konden zij zich focussen op de 
kinderen.” Thuis in Tilburg bleek 
dat Sebas was aangenomen voor 
een nieuwe baan. 
“Ik voelde aan alles dat ik nog niet klaar was. Stoppen was en is nog steeds 
geen optie. Dus ik heb die baan afgezegd en begon een nieuwe inzamelings-
actie. Ditmaal insuline en medische apparatuur.”

Voedselpakketten
Het vluchtelingenkamp in Polen liep een stuk gestructureerder toen Sebas 
met een nieuw busje aankwam. Daarom besloot hij door te rijden naar 
Oekraïne zelf en te kijken waar mensen hulp nodig hadden. “Samen met 
een Canadese jongen ben ik een ‘warehouse’ in het Oekraïnese Bila Tserkva 
gestart. Hier maken we voedselpakketten voor burgers of boxen met 
medicijnen voor de militaire frontlinie. Dat brengen we rond in het gebied 
tussen Wit-Rusland en Kiev. En we rijden naar kleine dorpjes om bijvoorbeeld 
oude mensen te helpen die niet willen vertrekken of die dat door medische 
redenen niet kunnen. Het is veel heftiger dan wat iedereen in de media ziet. 
Complete straten zijn met de grond gelijkgemaakt. Er is geen winkel meer 
over. Mensen eten wat ze in de kelders in blikken hebben staan. Zo fijn om 
mensen een voedselpakket te kunnen overhandigen waar ze een week van 
kunnen leven.”

Geld nodig
Maar de geldkraan droogt uit. Geld is hard nodig. Daarom kunnen mensen bij 
Sebas geld doneren. “Voor 100 euro kan ik heel veel rijst kopen. Maar ik ben 
al blij met 5 euro. Dan kan ik hier blijven doen wat ik doe.”

Acties vanuit Tilburg
Sebas’ vrienden zetten zich in Tilburg in om geld te doneren. Zo haalde een 
goede vriend 500 euro op door een deel van zijn speciaalbiercollectie te 
verkopen. En tijdens het bevrijdingsfeest op 5 mei doneerden Gin Fizz en 
Houtje Touwtje 20 procent van de opbrengst aan de bar aan Sebas. “Zulke 
acties zijn goud waard. Dat geld stop ik meteen in de voedselpakketten.”

Wil jij Sebas helpen? 
Zijn IBAN is: NL17INGB0009385531 t.n.v. S. Oomis
Of kijk op zijn facebookpagina



10 Het vriendenboekje van... De razende reporters van Pendula

Meneer Frans Driessen & juf Corine Struycken gaan einde van 
dit schooljaar met pensioen !

Vraag 1
Hoe was je eerste schooljaar toen je op basisschool Pendula kwam?
Frans: Eerste schooljaar, het was wennen en veel leren van andere docenten. 
Ik begon in groep 5.
Corine: 39 jaar geleden ben ik begonnen met werken op het oude gebouw 
waterkant.

Vraag 2
Wat vind je het leukste aan meester/juf zijn?
Frans: Het werken met de kinderen vind ik het leukst; je leert ieder jaar 
andere kinderen kennen en hoe ze zijn.
Corine: Wat ik heb leukste vind zijn de kinderen die ik ieder jaar in mijn klas 
kreeg en de spontaniteit.

In groep 1/2 is Panta Rhei bezig met het thema lente. Van Sinterklaas kreeg de klas alle 
spullen om tomaten te kweken. Vorige maand zaaiden we pitjes en inmiddels zijn de 
tomatenplantjes flink gegroeid. Na de meivakantie staan de kinderen voor het raam te 
kijken hoe groot ze al geworden zijn.

Vraag 3
Wat was jou lievelingsvak om te geven en waarom?
Frans: Gym en rekenen, rekenen ben ik goed in en kan ik mijn passie in kwijt.
Corine: Muziek is mijn favoriete vak. Dat komt omdat ik vroeger zelf op de 
muziekschool heb gezeten. 

Vraag 4
Wat ga je missen aan deze school?
Frans: Ik ga de kinderen en mijn collega’s het meeste missen. Het contact 
met de ouders en de gesprekjes die ik ga missen door het contact.
Corine: Wat ik het meeste ga missen aan deze school zijn de collega’s en alle 
lieve kinderen.

Vraag 5
Hoe lang heb je gewerkt op basisschool Pendula?
Frans: Sinds Pendula open is gegaan ben ik hier begonnen en in totaal ben ik 
44 jaar in dienst geweest op een basisschool.
Corine: Ik heb 12 jaar op basisschool Pendula gewerkt. Heb zelfs nog les 
gegeven op het oude gebouw; toen hadden ze nog een andere naam.

Vraag 6
Nu je met pensioen gaat wat ga je doen met je vrije tijd?  
Welke toekomstdromen heb je nu?
Frans: Ik wil nog vele reizen maken: Amerika, cruise Caribisch gebied, 
sporten en veel fietsen .
Corine: Wat ik het liefste met mijn vrije tijd wil gaan doen is: meer wandelen, 
lekker fietsen, veel boeken lezen en wat vaker op vakantie gaan.
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Jihoeee, de zomer komt eraan. En weet je wat dat 
betekent? Veel buitenspelen, zwemmen, zomervakantie 
en.... ijsjes! Maar regent het een keer? Dan kun jij je 

prima vermaken met deze pagina. Heel veel plezier!

Probeer met 
een pen dit

ijsjesdoolhof
weer uit te komen

begin met je 
pen bij nummer 1 
en volg dan alle 
nummers totdat je 
bij nummer 32 bent.
Wat zie je nu?



12 In de Spotlight

Muzikanten, schrijvers, dichters, dansers, beeldend kunstenaars, fotografen 
en theatermakers. We gaan op zoek naar creatieve en kunstzinnige mensen 
die onze wijk Koningshaven rijk is en zetten de eerste spotlight op beeldend 
kunstenares Marjolein Landman. We zoeken haar op in haar nieuwe atelier 
Super Blaaw in Tilburg West.

Verbonden aan de stad Tilburg
Beeldend kunstenares Marjolein Landman is geboren en getogen in Tilburg 
en heeft de stad nooit meer verlaten. Haar jeugd bracht ze door in Tilburg 
Noord en tijdens haar studie aan de kunstacademie in Tilburg verhuisde ze op 
18 jarige leeftijd naar het centrum. Daar begon ze in een studentenhuis in de 
Bredaseweg, daarna volgde een verhuizing naar een huis in de Goirkestraat. 
Ze heeft een tijd in een pand in de Nieuwlandstraat naast Sounds gewoond en 
uiteindelijk kwam ze door de liefde terecht in de Hertogstraat waar ze nu 20 
jaar samenwoont met haar vrouw Jacqueline, dochter Olivia en hond Borre.

Fotografie: Hans van Dongen

Lijntjes met Mondriaan
Al in haar jeugd kwam Marjolein veel met kunst in aanraking en schilderen 
is haar dan ook met de paplepel ingegoten. Haar vader kwam uit een groot 
katholiek gezin met zeven zussen en een broer. Verschillende zussen hebben 
de kunstacademie gevolgd. De opa van haar vader was kunstenaar Piet 
Cottaar (je kunt hem opzoeken). Hij maakte schilderijen met stillevens 
maar maakte vooral veel schilderijen met bloemen. En van de kant van haar 
moeder zijn er zelfs lijntjes richting de kunstschilder Piet Mondriaan! Ook 
trokken Marjolein en haar ouders veel op met kunstenaar Peter Verbraak 
die Gallerie Pjotr heeft in de Goirkestaat en kwamen ze regelmatig bij de 
Kunstuitleen op het Koningsplein. Voor Marjolein was het dus best gewoon om 
verschillende kunstenaars te kennen. Het was voor haar geen gek beroep en 
de keuze om voor een leven als kunstenares te kiezen voelde vrij normaal.

Het gevoel om dingen te willen maken
Schilderen is voor Marjolein omgaan met wat er in de wereld gebeurt. Ze voelt 
zich bevoorrecht dat ze als kunstenaar alles wat ze ziet, leest of tegenkomt 
een plek kan geven in haar werk. Ook is schilderen gewoon lekker, vertelt 
ze, omdat ze werkt met veel verf, fluoriserende pigmentpoeders, spuitbussen 
en verfstiften. Ze schildert ook met latten hout en maakt daarmee banen en 
litttekens in het grote doek. Soms ben je dan ook fysiek moe als je hard hebt 
gewerkt en dat is fijn. 
Haar doeken waren eerst figuratief en later veranderde dat. Ze omschrijft haar 
doeken van nu als abstract, kleurrijk met gelaagde composities, collage-achtig 
opgebouwd met een verwijzing naar het vormgegeven leven, landschap, 
grootstedelijkheid en het contrast tussen bouwen en afbraak. 

Wensen voor de toekomst
Voor de toekomst hoopt Marjolein dat ze mooie plekken kan blijven vinden 
om haar doeken tentoon te stellen. En dan net zo lief een alternatieve 
undergroundplek als een heel bekend, chique podium. Ook hoopt ze dat 
ze zich altijd door zal blijven ontwikkelen. Haar grootste wens is dat ze 
als kunstenaar altijd door kan blijven gaan en dat het niet ophoudt. In dit 
nieuwe atelier krijgt dochter Olivia binnenkort ook weer haar eigen plek om te 
werken. Ze werkt al op de computer met photoshop en tekent heel erg graag. 
We zijn benieuwd of het lijntje hier verder zal gaan!

Het werk van Marjolein is regelmatig te zien in tentoonstellingen. Wil je op de 
hoogte blijven stuur haar dan een bericht op info@marjoleinlandman.nl

Tekst: Marjolein Heine

Beeldend kunstenares Marjolein Landman

Mark en Vanessa verbouwen hun woning aan de Kruisvaarderstraat 
grotendeels zelf, met een focus op duurzaam bouwen met zoveel mogelijk 
circulaire materialen. Mark heeft de aanbouw zelf ontworpen en is er daarbij 
vanuit gegaan dat het ontwerp ook door de aangrenzende buren te kopiëren 
is als deze in de toekomst zelf willen gaan verbouwen. Wie weet inspireren ze 
zo wel een lezer van deze krant!

Verbouwen of verhuizen?
Sinds 2001 woont Vanessa op deze plek. Toen Mark er enkele jaren geleden 
bij kwam wonen, was dé vraag of ze het huis grondig gingen verbouwen of 
zouden gaan verhuizen. Het installatiewerk moest geheel vervangen worden 
en de woning was bouwkundig in slechte staat. Vanuit de liefde die ze voelden 
voor het huis en de omgeving van de Piushaven, kozen ze voor de eerste 
optie: verbouwen. Omdat Mark bouwkundig tekenaar en BIM-modelleur is en 
een passie voor architectuur heeft, past dit goed in zijn straatje. Als grafisch 
vormgever heeft Vanessa het interieur verder in 3D uitgewerkt waarbij haar 
kleurrijke smaak straks in iedere ruimte terug te vinden zal zijn. 

Belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp was de verbinding tussen de nieuwe 
woonkeuken en de tuin. Als liefhebber van veel groen in huis en tuin, 
droomde Vanessa al van een mooie open schuifpui en een pergola met een 
hangschommel erin om heerlijk weg te kunnen dromen met zicht op de 
begroeide tuin. De achterzijde van de woning heeft een aanbouw in schuine 
puntvorm waardoor er een mooi samenspel ontstaat tussen hoogte en licht, 
met een symbolische knipoog naar de vorm van de AaBe-fabriek. 

De Verbouwing
Fotografie: Freddie de Roeck
Tekst: Chantal Hoogerheide

Duurzaam en circulair
Zoveel mogelijk circulair bouwen staat centraal. Maar waar zie je dat dan in 
terug? Bijvoorbeeld in de muren, deze zijn op bepaalde stukken opgetrokken 
uit stenen die uit de oude fundering kwamen en klinkers uit de tuin. Uiteraard 
is hier wel rekening gehouden met de draagbaarheid van de muur, want een 
ander materiaal met minder stevigheid kun je ook niet overal herplaatsen. 
Daarnaast wordt de woning geïsoleerd met houtwolplaat, de buitenmuren 
krijgen een isolerende behandeling met kalk hennepvezel. 
Naast circulair, hebben Mark en Vanessa ook oog voor duurzaam bouwen. 
Zo is gekozen voor Paduk hout voor de afwerking van de aanbouw, heeft de 
hele woning LED-verlichting en is het ontwerp gebaseerd op zo min mogelijk 
energiegebruik. Het dak van de aanbouw leent zich uitstekend voor een 
toekomstig groen dak, een grote wens van Vanessa. 

Tijdens de bouw hebben ze helaas wel veel materialen af moeten voeren. Het 
afval is zoveel als mogelijk gescheiden en geprobeerd is om nog te gebruiken 
onderdelen een nieuwe bestemming te geven. Zo zijn verschillende materialen 
door lokale handelaren en andere liefhebbers opgehaald. Ook op die manier 
passen ze circulariteit toe: er kan weer iets nieuws worden gemaakt van iets 
dat zij niet meer nodig hebben. 

Na 2,5 jaar verbouwen kijken Mark en Vanessa uit naar de eindstreep. De 
eindsprint is inmiddels ingezet: het opbouwen kan namelijk beginnen. Op de 
vraag wat ze hierna gaan doen? Als je langs het huis fietst en je ruikt lekkere 
geuren, dan weet je dat Vanessa aan het bakken is in de nieuwe keuken. Hoor 
je een mooie gitaarsolo? Dan heeft Mark eindelijk weer tijd om zijn hobby op 
te pakken!

Mark en Vanessa bij hun woning aan de Kruisvaarderstraat
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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

Bolle of tunnel nagels 

Een bolle of tunnel nagel (medisch: unguis tegularis) is een 
zeer sterk gebogen of rondgroeiende nagel.

Oorzaak 
Een bolle of tunnel nagel kan aangeboren/erfelijk kan zijn (het kan dan 
voorkomen bij alle nagels), maar ook kan ontstaan door het dragen van te 
krappe schoenen, door ouderdom of herhaaldelijk stoten van de nagel.

Klachten
Bolle of tunnel nagels kunnen door hun afwijkende vorm gemakkelijker 
ingroeien in de huid. De nagel drukt dan tegen de zijkant van de nagelwal. 
Dit kan aan 1 kant of aan 2 zijden voorkomen. De bolling of tunnel kan zo 
sterk zijn dat de huid bij het topje van de teen klem komt te zitten. 
Niet alle bolle of tunnel nagels zorgen voor problemen. 
U kunt bij bolle of tunnel nagels last hebben van:

• Ingegroeide teennagel 
• Ontstoken teen 
• Pijnlijke eeltvorming 
• Likdoorn/eeltpit in de nagelwal
• Drukpijn (met en zonder schoenen)

Wat kan podotherapie voor u betekenen?
De podotherapeut kan bij problemen ervoor zorgen dat de vorm van de nagel 
gecorrigeerd wordt door middel van het drukvrij leggen van de pijnlijke plek, 
het juist knippen en verzorgen van de nagels, het verwijderen van eelt en/of 
likdoorns en in sommige gevallen door het plaatsen van een nagelbeugel. 
Dit nagelbeugeltje is een dun ijzerdraadje, wat aan beide nagelranden onder 
de nagel zit en over de nagel heen ligt. Door de vorm van dit beugeltje wordt 
de nagel zeer langzaam rechter getrokken, waardoor de nagelranden minder 
of niet meer drukken in de nagelwal of teentop.

Wat kan fysiotherapie voor u betekenen?
Evolutionair is de nagel bij de mens veranderd van een beschermings- en 
gebruikslichaamsdeel tot een bijna nutteloos onderdeel van ons lichaam. 
Maar de schijn bedriegd. De teennagel zegt het een en ander over de 
gezondheid van de mens. Je kunt aan de vorm bepaalde aandoeningen 
aflezen, zoals voedingsstoornissen, bloedsomloop problemen en 
bewegingsstoornissen. Samen met een pedicure, podotherapeut en huisarts 
kan de fysiotherapeut een beweegprogramma opstellen om uw gezondheid te 
verbeteren, waardoor uw teennagels weer een gezonde uitstraling krijgen.   

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



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

“deel 2: de ontdekking van het wiel en de eerste voertuigen”
In het eerste deel van deze serie is de Oerknal aan bod gekomen. Lange tijd 
het gesprek van de dag in Tilburg, want de ontwikkelingen in de menselijke 
beschaving verliepen qua tijd en plaats immers niet overal gelijk. Zo ging 
het ontstaan van de Aarde en de vuurbeheersing door de mens grotendeels 
aan deze stad voorbij. Aangenomen wordt dat de Mensheid zo’n miljoen jaar 
geleden ontstond; in Tilburg zijn de eerste tekenen van menselijke beschaving 
er pas sinds ca. 1985. Ook hebben we kunnen lezen dat de uitvinding van het 
wiel, ca. 3500 voor Chr., hier aanvankelijk spaak liep. En dat terwijl de spaak 
nog uitgevonden moest worden!

Steenkapot
In meer ontwikkelde streken, zoals Papua Nieuw Guinea en donker Afrika, 
werd het wiel lange tijd als aandrijving gebruikt om potten te bakken. 
In de nieuwe steentijd zag men echter in dat deze ronde noviteit ook 
uitstekend dienst kon doen als vervoersmiddel.
Lange tijd waren er namelijk boomstammen gebruikt om daar grote 
voorwerpen over heen te rollen. Nadeel hiervan was, dat de boomstammen 
telkens verlegd dienden te worden, tot de bestemming van het object was 
bereikt. In tegenstelling tot genoemd object, was de mens telkens steenkapot 
door deze manier van voortbeweging. Zoals zo vaak, zou de aangeboren 
menselijke luiheid de motor zijn voor innovatie. 

Slee
Langzaamaan ontstond het idee om slechts één van die boomstammen te 
gebruiken als draai-as, onder een casco dat gebaseerd was op de slee. 
Een slee is een voertuig dat dient te worden voortgetrokken door mensen, 
of trekdieren zoals paarden of rendieren. Een glad oppervlak als sneeuw of 
ijs is hierbij een vereiste. Het gebruik van de slee kwam dan ook vooral voor 
bij nomadische stammen in Siberië en Lapland, en niet tot nauwelijks in 
contreien waar de Gemeente Tilburg verantwoordelijk was voor het onderhoud 
van het wegennet. Zelfs niet in de laatste IJstijd. 

Tekst & illustratie:
Erik Bienefelt

Met deze goed uitgewerkte tekening en these, meende de Broekhovense wetenschapper 
Aad Plaggi dat voor het voorttrekken van de slee geen gladde ondergrond vereist was en 
daarmee de slee een veel minder belangrijke rol heeft gehad in de doorontwikkeling van de 
motorvoertuigentechnologie dan eerder werd gesteld. (Plaggi, Aad –1985)

Logeren in La Calamine

Op een zonnige zaterdagmiddag tref ik Huub Lafebre bij Burgemeester Jansen 
voor een interview waarvan ik vooraf geen idee heb waar het heen zal gaan. 
Eerlijk gezegd vind ik dat juist leuk want ieder mens heeft een verhaal. 
En ik heb ontdekt dat Huub genoeg te vertellen heeft. Bij deze een kleine 
greep daaruit alle interessante en mooie verhalen die hij mij vertelde.

Fotografie: Toon van Kaam

 
Huub is geboren in 1943 in een gezin met 8 kinderen. In zijn jeugd hoorde hij 
bij de parochie van Broekhoven 1 en veel van zijn vakanties logeerde hij bij 
zijn grootouders in La Calamine (Kelmis). ‘Hier heb ik veel herinneringen aan’ 
vertelt Huub me. La Calamine is een bijzondere gemeente vlak bij Vaals. 
Het gebied is een hele tijd neutraal geweest maar zowel de Belgen als de 
Duitsers hebben erom gevochten. De reden: de waardevolle zinkmijn. 
‘Opa en oma woonden tegen de zinkmijn aan. Dag en nacht werd er gedolven 
en kwamen de karretjes met gloeiend afval langs gereden over een soort 
rails. Die karretjes werden leeggegooid achter het huis, ook ’s nachts. 
Ik kan me nog goed herinneren hoe spannend ik het vond als ik dat gloeiende 
afval in het donker naar beneden zag storten als kind van 5 jaar.’
Opa Hubertus
Huub is vernoemd naar zijn opa van moeders kant en dat is niet het enige 
wat zij gemeen hebben. ‘Opa was een sociaal persoon, groette iedereen en 
dat herken ik wel bij mezelf. Op zondag gingen we vaak wandelen. Hij haalde 
graag geintjes met me uit. Ik weet nog goed dat we in het bos liepen en hij 
zei “Kijk daar die vogel!”. Vervolgens sprong hij achter een boom en was 
ik hem kwijt. Of die keer dat we door de koeienwei liepen en hij hetzelfde 
geintje uithaalde waardoor ik naar boven keek en in een koeienvlaai stapte! 
Verder was hij een levenslustige man en ook dat herken ik, ik ben graag bezig 
en wil in beweging blijven. Kom graag hier bij Burgemeester Jansen waar ik 
op zaterdag vaak mijn broer en schoonzus tref’.

Milchsuppe
De vakanties in La Calamine leken eeuwig te duren. ‘Het was een groot huis 
en daardoor was ik ook best weleens eenzaam. Opa was door de week werken 
en oma was wat strenger. Ik weet nog dat mijn moeder haar gezegd had dat 
ik pap moest eten. Mijn oma sprak Duits en mijn moeder wist niet wat het 
Duitse woord voor pap was dus had ze er milchsuppe van gemaakt. Daarop 
kreeg ik van mijn oma warme karnemelk met een bouillonblokje erin, want ja; 
soep maak je met bouillon. Zo vies! Ik heb het niet opgegeten maar oma was 
boos en klaagde bij mijn moeder over mijn gedrag. Nu kan ik erom lachen 
maar toen….’ 

Huub, je hebt me nog veel meer verteld, helaas past niet alles in dit stuk. 
Hartelijk bedankt voor je tijd en je mooie verhalen.

Tekst: Carla Segers

Huub Lafebre

Rebus
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Rebus & illustratie: Marieke van den Berg

In twijfel getrokken
Er waren echter kritische geschiedkundigen die de slee als voorloper van 
de (hand)kar en wagen in twijfel trokken. Aad Plaggi bijvoorbeeld. Deze 
Broekhovense fantasyschrijver en Tolkien-liefhebber, schrijver van het epische 
en hartverscheurende ‘In de ban van de Ringbaan’, was naast journalist en 
wetenschapper ook zelfbenoemd historicus. Dat laatste was hij overigens 
alleen geworden omdat hij als journalist zó traag was met het aanleveren 
van zijn stukken aan het ‘Broekhovens Belang’, dat deze alleen nog tijdens 
de geschiedenisles werden behandeld. Hoewel Plaggi zich volgens collega’s 
op glad ijs begaf, was in zijn slee-theorie een dergelijke gladde ondergrond 
in de doorontwikkeling van slee naar latere voertuigen niet noodzakelijk. De 
slee kon immers zonder enige weerstand door twee rendieren door de lucht 
worden voortgetrokken. Geheel los van de zwaartekracht. “Is de Kerstman”, 
zo opperde Plaggi, ‘Hiervan niet het ultieme bewijs?” De kritiek dat de 
Kerstman mogelijk een verzinsel van de Coca Cola Company was, werd door 
hem -honend om zoveel domheid- naar het rijk der fabelen gewezen.

Hoe dan ook; de ontwikkeling van de techniek stond buiten Tilburg niet stil. 
Zo werden aan de uiteindes van de draaibare as van het casco twee grotere 
schijven geplaatst, die met de as meedraaiden. En zo ontstond de vroege 
voorloper van de kar, de wagen, het voertuig. Al beweerde Aad Plaggi dat dit 
geen voorloper was, maar “voortrijder”, vanwege het wiel. 
En daar had hij een punt.           (wordt vervolgd)



Slechtvalkjongen ringen

Vrijdagmiddag even na 17.00 uur. Koster Erik ontvangt ringer 
Peter en 4 belangstellenden voor de Broekhovense kerk. 
Vanmiddag wacht er een bijzondere activiteit want de 2 jongen 
van het koppeltje slechtvalken dat in de kerktoren broedt 
worden geringd.

196 treden plus 12
De uiterst gastvrije koster gaat ons voor de trap op de kerktoren in. 
De dichte stenen trap brengt ons halverwege de kerktoren. Verder gaat het 
via een dichte houten trap. Weer iets hoger wordt het een open houten trap 
en het laatste stukje gaat over een onvervalste houten ladder. Erik weet dat 
kinderen laatst de traptreden geteld hebben: 196 als het goed is. 
En daar komen de 12 sporten van de houten ladder nog bij.

Prooidieren
We staan op het laatste vloertje in de kerktoren midden in het territorium van 
de slechtvalken. Her en der liggen resten van prooien. Een houtsnip is nog 
te herkennen aan de lange snavel. We zien de nestkast hoog in de kerktoren 
zitten. Ringer Peter klimt via een ladder het laatste stukje omhoog. Gezekerd 
als een bergbeklimmer neemt hij geen risico. Eenmaal boven zien we hoe slim 
de nestkast gemaakt is. Peter schuift een houten paneel omhoog en kijkt door 
plexiglas in de nestkast. Een voor een neemt hij de jongen uit het nest en 
doet ze ieder in een stoffen tas die om zijn nek hangt. Weer beneden vertelt 
hij wat er in de nestkast te zien was. Een gierzwaluw, resten van duiven en, 
heel opvallend, relatief veel gele en blauwe veren.

Efteling
De blauwe en gele veren zijn geen steunbetuiging aan Oekraine. 
Het zijn duivenveren van “Eftelingduiven”. Die verven de duiven van hun 
attractiepark geel en blauw omdat dat er zo gezellig uitziet. Op zich heel 
onschuldig en de duiven hebben er ook geen last van. Behalve als ze bijv. 
een slechtvalk tegenkomen. Omdat de duiven door de kleurtjes zo opvallen 
worden ze een makkelijke prooi voor deze roofvogels.

Het ringen
Het is opvallend hoe stil de jongen zijn als ze in de tas zitten. Heel anders dan 
de ouders die, sinds ze ons in de gaten kregen, druk roepend om de kerktoren 
vliegen. Zittend haalt Peter het eerste jong uit de tas en meteen beantwoord 
die de roep van de ouders. Peter gaat heel rustig en weloverwogen te werk 
en neemt alle tijd om vragen te beantwoorden. De jongen wachten wel even. 
Peter legt het belang van het ringen uit. Door te ringen weten we bijvoorbeeld 
dat de ouders afkomstig zijn uit Eindhoven (Evoluon) en uit Borken, net over 
de grens in Duitsland. Voorzichtig neemt hij het eerste jong bij zich en brengt 
om iedere poot een ring aan. Dat is een erg secuur werkje. De ringen moeten 
heel precies aansluiten zodat de slechtvalk later geen kans heeft die met zijn 
sterke snavel los te peuteren.

Fotografie: Hans van Dongen
Tekst: Marc Storms

DDT
Begin jaren 90 werd er nog slechts één koppel slechtvalken geteld in 
Nederland. Dat kwam door het grootschalige gebruik van DDT in de landbouw. 
Dat vergif komt terecht in de prooien van de valken. En via de prooien 
hoopt het zich op in de slechtvalken zelf. Pas na het verbod op gebruik van 
DDT begon de populatie slechtvalken zich te herstellen. Peter schat dat er 
nu ongeveer 250 à 300 koppels in Nederland leven. En door ze te ringen 
vergaren we een schat aan informatie over de leefwijze en de verspreiding 
van de vogels.

Muppetshow
Klokslag 18.00 uur schrikken we ons rot als de kerkklok begint te slaan. 
Inmiddels is ook het 2e jong geringd. Als je broer en zus zo naast elkaar 
ziet zitten op de foto dan zouden ze model gestaan kunnen hebben voor 
de Muppetshow. Een beetje lomp en met die grote snavel zijn ze mooi van 
lelijkheid. Peter zet de jongen terug in de nestkast en wij dalen de lange 
trap weer af. Na een minuut of tien keren de ouders terug op het nest. En 
inderdaad, als we weer buiten staan horen we de ouders niet meer. De rust 
is weergekeerd. Peter, Erik en Annelies: ontzettend bedankt dat jullie dit 
mogelijk gemaakt hebben. Het was een ervaring om nooit te vergeten!
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16 Op het Lijf geschreven   

Het hoort tegenwoordig gewoon bij het straatbeeld. Mensen 
met tatoeages. In alle soorten en maten. Een mooie gelegen-
heid om eens te vragen naar het verhaal achter de tattoo. 
Elke editie van de wijkkrant laat ik iemand vertellen.
Ans zit tegenover me aan tafel en laat me haar tatoeage zien. 
Het zijn coördinaten. “Als je die intikt bij Google Maps vind je de plek waar 
mijn vader is gestorven.” De vader van Ans is kort nadat hij met vervroegd 
pensioen kon, verhuisd naar Valencia in Spanje. Hij had COPD en de lucht is 
daar schoner. Ans had een heel goeie band met haar vader. Ze ging er min-
stens twee of drie keer per jaar naartoe en ze belden regelmatig. 
Haar vader was pas 66 jaar en is onverwachts gestorven. Ans werd op een 
gegeven moment gebeld door een vriendin dat ze zich zorgen maakte. 
“Ik belde meteen mijn vader,” vertelt Ans, “Hij praatte wat moeilijk maar zei: 
“Love you “ Oftewel: Maak je geen zorgen, het komt allemaal goed.” 
Toch moet hij iets hebben aangevoeld vertelt Ans: “Hij heeft diezelfde nacht 
nog met zijn zussen gebeld en gevraagd hoe ze het zouden vinden als hij met 
zijn moeder (die al overleden is) soep zou gaan eten.” 

Tekst: Janske Verhulst
Fotografie: Toon van Kaam

Dat waren de laatste woorden die Ans met haar vader heeft gewisseld. 
De volgende dag heeft de huisvriendin, die een sleutel had, hem gevonden. 
Vanaf dat moment moest Ans zoveel regelen. Ze nam zo snel als ze kon het 
vliegtuig naar Valencia. Allereerst moest Ans naar de politie omdat zij de 
situatie verdacht vonden. Het huis van haar vader werd nog als een ‘crime 
scene’ beschouwd. Ook de huisvriendin moest aan de politie tekst en uitleg 
geven. Uiteindelijk kreeg Ans de sleutel van het huis en moest de crematie 
geregeld worden. Het lichaam naar Nederland te laten vervoeren was veel te 
duur. Dus heeft ze haar vader in Valencia laten cremeren. De opbaring is daar 
veel anders. “Je mag het lichaam helemaal niet meer aanraken. Want het 
zit allemaal achter glas. En je ziet alleen het gezicht. Bij het afscheid waren 
alleen mijn man en ik. En we hebben gevideobeld met mijn tantes.” Toen 
moest Ans nog de flat ontruimen. Ze heeft bijna al zijn spulletjes en meubilair 
aan de nonnen geschonken daar in Valencia. Behalve zijn gereedschap. 
Dat was hem heilig. “En de urn met zijn as nam ik mee als handbagage.” 

In Nederland ging ze weer aan de slag. En ze trouwde in augustus. 
Kort daarna kwam ze zichzelf wel tegen. Alsmaar doorgaan en niet kunnen 
rouwen lukte niet meer. Op haar werk zeiden ze dat eens een stapje terug 
moest doen. Ze heeft toen een korte tijd therapie gehad en kwam zo ook op 
het idee om een tatoeage te nemen. “Het is echt een tatoeage voor mezelf. 
Daarom ook op de binnenkant van mijn arm. Om mijn vader en het verlies 
van mijn vader een plek te geven. Ik draag hem naar mijn hart. Zo voelt dat.” 
De tattoo is gezet door Franky. Hij zit op de Korvelseweg en ze kennen elkaar 
omdat ze dagelijks in dezelfde trein zaten. Ik vertelde Franky mijn verhaal en 
wilde een lotusbloem en de coördinaten van het huis van mijn vader. 
Franky heeft er dit ontwerp van gemaakt.” 

Fred wandelt met José

Een ‘haarfijn’ gesprek tijdens de wandeling met José Janssen 
(59) uit de Barkstraat. 
“Haarfijn’ zal ik zo direct nog toelichten. Maar eerst de introductie van deze 
vriendelijke, vrolijke en sympathieke vrouw met een zorghart. José woont al 
geruime tijd in de wijk en de laatste 17 jaar in de Barkstraat. Zij woont daar 
samen met haar dochter Amy (23) en is zeer positief over alles wat de wijk 
te bieden heeft. “Genieten tijdens een wandeling, heerlijk langs de Piushaven 

Fotografie: Hans van Dongen
Tekst: Fred Verhagen

Fred en José

Ook 
adverteren

In deze 
w�kkrant?

Mail dan naar 
niels@koningshaven.eu

of lekker een wijntje op 
het terras bij een café. 
Ik zou hier niet graag 
weggaan. Maar toch zijn 
we ook bezig om ons te 
oriënteren om te gaan 
samen wonen.” José heeft 
een lat-relatie met Henk 
en zoals het er momen-
teel uitziet willen ze ook 
graag samen iets kopen. 
“Een woning die energie-
neutraal is, met een 
moestuin, samen met een 
aantal andere mensen die 
voor elkaar willen zorgen 
als dat nodig is”. De 
verwachting is overigens 
niet dat dit in onze wijk 
kan plaatsvinden. 

‘Haarfijn’
José is trots op haar 
haren. “Ja het mag in de 
krant, het is een pruik en 
ik ben er bijzonder blij 
mee. Enkele jaren geleden 
was ik in de overgang, 
zoals dat genoemd wordt. 
Mijn haar ging plots uitvallen en ik schrok me een ongeluk. Ik had er nog niet 
eerder van gehoord en het blijkt dat het ook maar zelden voorkomt. 
Via internet ben ik snel naar een haarspecialist gegaan in een naburig dorp. 
Daar heb ik een pruik gekregen. Ik voel me er gelukkig mee vooral ook omdat 
ik vaker complimenten krijg hoe mijn haar eruit ziet. Ook vind ik het belang-
rijk om te vertellen omdat ik me er helemaal niet voor schaam. 
Bovendien wil ik graag dat vrouwen weten dat dit kan gebeuren, maar dat er 
een prima oplossing is”. Uw verslaggever had het ook niet opgemerkt en ik 
complimenteer haar met het mooie kapsel. José staat te stralen. 

Een baan met passie 
“Mijn gehele leven werk ik al in de zorg. Vroeger in de gehandicapten zorg, 
momenteel ben ik aan de slag bij zorgatelier ‘De binnentuin’ in Tilburg Noord. 
De doelgroepen zijn vooral mensen met ‘Niet Aangeboren Hersenletsel’, 
psychische problemen, autisme en verstandelijk beperking. 
Binnenkort krijgen we extra ruimte om te starten met dementerenden, daar is 
veel behoefte naar. We proberen de mensen vooral creatief bezig te houden. 
Ook haal ik graag 2e hands spullen die ik meeneem naar mijn werk om met 
de deelnemers op te knappen. Mijn belangrijkste taak is vooral in gesprek te 
zijn, oprecht luisteren. Ik doe dit werk ontzettend graag. 

De wijk en De wijkkrant
“Achter de barkstraat is een nieuw appartementencomplex gebouwd, helaas 
zijn we hierdoor helemaal ingebouwd. Er staat een lelijke-hoge-grijze-muur 
achter mijn woning en dat vind ik niet fijn. De gemeente had beter naar ons 
moeten luisteren en ze hadden er iets moois beloofd. 
Een groen parkje, maar die is er nooit gekomen”. 

José is enthousiast over de wijkkrant. “De wijkkrant lees ik van voor tot
achteren. Ik word er blij van. Al die positieve verhalen over mensen in de 
wijk. Leuk om er zelf ook een keer in te mogen staan”. We nemen afscheid 
van elkaar bij de schoonheidsspecialist waar ze een afspraak heeft. 
Haar haren wapperen lekker door de wind. Genieten van alle positieve energie 
die deze vriendelijke vrouw uitstraalt. Ik ga ook weer blij naar huis. 
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Shirtje winnen?
Welke Ringbaan werd als 
laatste aangelegd in Tilburg?

a) Ringbaan Oost
b) Ringbaan Noord
c) Ringbaan Zuid
d) Ringbaan Zuidwest

Mail je antwoord naar: wijkkrant@
koningshaven.eu en win óók zo’n 
t-shirt. (wit of zwart)

Zet dan gelijk even je gewenste 
maat (S/L/M/XL) en kleur erbij.

Een nieuw gezicht!

GGoud – Gezond en gelukkig oud 

Ik ben Ashley Fasting en begin van dit jaar begonnen als 
sociaal werker met de focus op ouderen. 

Ik ben werkzaam in Koningshaven, 
Jeruzalem en Groenewoud. Mijn 
focus ligt op het meedenken en 
ondersteunen bij gelukkig ouder 
worden in de wijk. Ik ben het 
aanspreekpunt voor organisaties, 
vrijwilligers en bewoners. 

Daarbij ben ik goed bekend met 
de activiteiten en diensten in de 
wijk. Daardoor kan ik u makkelijk 
helpen om in contact te komen 
met de juiste mensen.  
 
Uit enthousiasme kijk ik graag 
naar wat mogelijk is. Daarbij steek 
ik de handen uit de mouwen. 
Dus heeft u een idee, vraag, 
initiatief of wilt u gezellig even 
kletsen, spreek mij aan. 
Dat vind ik alleen maar gezellig!  
 Ik ben vaak te vinden op wijkcentrum Koningshaven, buurthuis Jeruzalem of 
wijkcentrum Spijkerbeemden. Loop gerust eens binnen!  

Facebook:  
Ashley ContourdeTwern  

Telefoon:
06 10423830  

K.B.O. Koningshaven 

Wij zijn K.B.O. Koningshaven, een vereniging van en voor 
iedereen vanaf 50 jaar. Na twee jaar mogen we eindelijk weer 
en pakken we de activiteiten weer op! Heeft u zin om mee te 
doen met verschillende activiteiten en onderdeel te zijn van 
een gezellige groep? 

Wat heeft de K.B.O. te bieden voor u? 
• Gezelligheid en ontmoeting 
• Verschillende vaste activiteiten met Pasen, sinterklaas en kerst
• Een muzikale sluitingsmiddag voordat de zomervakantie begint 
• Hulp bij het invullen van belastingformulieren 
• Naast de vaste activiteiten is er ook ruimte voor andere ideeën! 

Bingoooo!
Wij organiseren ook wekelijkse bingo’s 
in wijkcentrum Jeruzalem waarmee 
geldprijzen te winnen zijn. 
De eerste vindt plaats op maandag-
middag 27 juni om 14:00 uur. 
(Buurthuis Jeruzalem, 
Casper Houbenstraat 109) 

Deze bingo is zowel voor leden als voor 
niet-leden. Maar als lid profiteer je wel 
van vele voordelen. Zo krijgt u korting op 
de georganiseerde activiteiten en ontvangt u 
maandelijks het ONS boekje boordevol tips over 
allerlei onderwerpen. 

Lid worden? 
Wilt u lid worden of heeft u vragen? Neem dan contact op met 
Nel Groenendael via telefoonnummer 013 5364880. 
De kosten zijn €25 per jaar. Het is ook mogelijk de meedoenregeling 
van de gemeente hiervoor te gebruiken. 

Zegt het voort, zegt het voort! 
Wij hopen u te zien bij de eerste activiteit op maandagmiddag 27 juni. 

Wil je iets bijdragen aan jouw buurt en je laten inspireren door gesprekken? 
Wil je mensen perspectief bieden, hun talenten ontdekken en mensen weg-
wijs maken in de buurt? Dan ben je bij Fijn Thuis aan het goede adres!  
 
“Gelukkig oud worden in Tilburg!”. Dat is het motto van de gemeente Til-
burg. Het aantal 65-plussers in Tilburg groeit, het aantal 75-plussers groeit 
nog harder. Dit betekent dat niet alleen de groep ouderen een relatief groter 
aandeel vormt van onze samenleving, maar dat ook de gemiddelde leeftijd 
steeds hoger komt te liggen. Deze groei wordt ook wel de dubbele vergrijzing 
genoemd. Het gevolg hiervan is dat mensen langer thuis blijven wonen in 
hun eigen wijk. Daarom worden er Fijn Thuis gesprekken gevoerd met oudere 
bewoners in Tilburg. Een Fijn Thuis gesprek helpt inwoners van Tilburg om zo 
lang mogelijk thuis te blijven wonen en gezond & gelukkig oud te worden.  
 
Aanmelding voor een Fijn Thuis gesprek is geheel op eigen initiatief waardoor 
mensen het altijd leuk vinden als een vrijwilliger op bezoek komt. Allerlei 
onderwerpen komen aan bod:  
•  Welke activiteiten zijn er in de wijk te vinden?   
• Wat heeft iemand nodig om zelfstandig te blijven wonen?   
• Bij welke organisaties kan je aankloppen bij een bepaalde vraag?  
• Is er al eens nagedacht over vrijwilligerswerk?  
  
Heb je interesse om Fijn Thuis gesprekken te voeren? Wil je zelf een 
Fijn Thuis gesprek aanvragen? Of wil je iemand anders aanmelden? 
Neem dan contact op met het adviespunt van ContourdeTwern via 
telefoonnummer 013 583 99 07.  

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



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

Deze zonnige zaterdagmiddag in mei brengen we weer eens een bezoekje 
aan Jeruzalem. Met een beetje geluk zullen we wel een aantal mensen op 
straat aantreffen. 
In de Veluwestraat vallen we al met onze neus in de boter. Heerlijk onder 
het parasolletje zitten René, Danielle en hun zoon Ryan. Ze hebben ook nog 
zeven katten en een varkentje Vlekkie. Maar die kreeg Hans maar niet op 
de foto. Ryan vertelt dat hij in de Reeshof op school zit. Dat is wel ver weg 
zeg! “Ja, Maar papa en mama brengen me elke ochtend met de auto”. 

Verderop zien we op een bankje in de speeltuin twee mannen zitten. 
Dat ziet er wel fotowaardig uit. Het zijn Sander (33) en Wieger(42) en ze 
wonen hier iets verderop in de nieuwe huizen. “Willen jullie op de foto voor 
de wijkkrant Koningshaven?”. Ja hoor, Dat willen ze wel en dan stromen de 
kindjes toe. Want ook Gijs, Lucas en Ties willen wel in de krant. 
Mooi plaatje hoor!

Hans en ik zien al van een afstand twee dames stoeien met een bedbank. 
“Lukt het een beetje?” vragen we. Het zijn Ceciel en Bettina en ze willen het 
ding naar boven hebben, in de logeerkamer. Het liefst zonder het uit elkaar 
te halen. Dat ziet er toch zo leuk uit. Komen jullie even een stukje terug om 
leuk op de foto te komen? Als beloning hebben Hans en ik de bedbank naar 
boven getild. Dank u, geen dank!

Op de hoek van de havendijk en de Sallandstraat zien we Ad en Jan met 
elkaar buurten. Ad is met zijn hondje Lucky. Jan woont in het huis op de 
hoek sinds de renovatie, maar daarvoor woonde hij in een ander huis 
hier in Jeruzalem. Hij woont hier al 43 jaar. Op de vraag hoe hij al die 
veranderingen vindt antwoordt hij: “Ik kom veel in het buurthuis hier. 
En je ziet wel dat de nieuwe mensen echt meedoen en ook proberen er 
samen iets van te maken. Maar het blijft wel jammer dat veel van de 
mensen die hier vroeger woonden sinds de renovatie weg zijn gebleven. 
Het sociale, van bij elkaar binnenlopen is nu wel iets minder.

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



Beewee: begrijpen

Wijkkrant Koningshaven heeft de beschikking over een aantal zeer getalen-
teerde 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 Luc Houet gemaakte foto onder de loep.

Begrijpen
Luc Houet zal vast niet gedacht hebben ‘Laat ik eens kijken hoe vaak ik de 
beginletter van mijn voornaam in één foto kan laten terug komen’ toen hij dit 
fraaie plaatje schoot. Toch vliegen de L-vormen je om de oren, en dat beeld-
rijm is een van de dingen die deze foto wat mij betreft zo krachtig maakt. 
Het meest in het oog springt de signaalrode pijl, maar ook de bakstenen en 
de schaduw op het blauwgrijze stuk hebben de vorm van de hoofdletter L. 
Zelfs het trapje doet z’n best om een bijdrage te leveren aan de L-vormigheid. 
Grappig genoeg komt de twaalfde letter van het alfabet in de woorden INGANG 
OM DE HOEK dan weer helemaal niet voor.

De foto wint verder aan kracht doordat er bijna alleen maar meetkundig 
rechte lijnen te zien zijn. De horizontalen lopen vrijwel waterpas en parallel 
aan elkaar, de verticalen ook, en waar staande en liggende lijnen samenko-
men vormen ze haakse hoeken. Gelukkig wordt de rechtlijnigheid op een paar 
plekken door broken: de diagonaal van het trapje en de schaduw eronder, de 
ronding van sommige letters op het blauwe vlak en de vier halfronde scha-
duwtjes boven de letters geven de foto een aangename visuele spanning. 
Die vier schaduwtjes vind ik trouwens bijzonder intrigerend: waar zouden die 
van zijn? En over de schaduwen gesproken: zou er een tijdstip op de dag zijn 
dat de schaduwlijnen onder de trap evenwijdig lopen aan de diagonale balk 
met de treden?

Alleen al om z’n verschijningsvorm vind ik de foto erg geslaagd. 
Maar hij wordt nog eens extra fascinerend doordat ‘ie ons herinnert aan een 
wonderlijke kwaliteit die wij mensen hebben. Wij zijn namelijk in staat om te 
begrijpen wat er bedoeld wordt, terwijl dat op de keper beschouwd helemaal 
zo vanzelfsprekend niet is. Als wij aan de linkerzijde van een laad- en losdok 
achter een winkel in het AaBe-complex een deur zien die toegang geeft tot de 
expeditieruimte, met naast die deur een bel, de tekst INGANG OM DE HOEK en 
een rode pijl, dan begrijpen wij meteen dat die toegangsdeur tot de expe-
ditieruimte niet de toegangsdeur tot de expeditieruimte is, dat er vaker niet 
dan wel iemand in de expeditieruimte is, en dat de bel naast de deur er voor 
de kat z’n viool zit, omdat het drukken erop dus hoogstwaarschijnlijk door 
niemand gehoord zal worden. (Zoals we ook begrijpen wat er aan de hand is 
als we bezoekers via onze smartphone willen afmelden bij de virtuele parkeer-
meter en de taalkundig rammelende vraag voorgelegd krijgen ‘Bent u zeker 
dat u het parkeeractie stop te zetten?’ We snappen dan dat het bedrijf dat die 
parkeer-app geschikt moest maken voor de Nederlandse markt meende dat 
je foutloos vertalen tegenwoordig met een gerust hart aan de computer kunt 
overlaten. Maar dat terzijde.)

fotografie: Luc Houet
Tekst: Beewee Nederkoorn 19

Hoewel er ook een heleboel narigheid juist gebeurt omdat mensen elkaar 
niet begrijpen of niet willen begrijpen, helpt de foto van Luc Houet me 
herinneren dat wij mensen toch ook heel goede verstaanders zijn. 
Dat we begrijpen wat de bedoeling is. Al zou ik het best leuk vinden om op 
een dag achter die winkel in het AaBe-complex te zien hoe iemand een stap 
naar links doet en vervolgens als een raket recht omhoog opstijgt – in de 
veronderstelling dat de rode pijl aangeeft dat de INGANG OM DE HOEK op die 
manier het snelst te bereiken is.

Controle van AED’s onmisbaar, meld je aan als vrijwilliger!
Een AED is een draagbaar apparaat dat een schok kan geven 
bij een hartstilstand. Hierdoor kan het hartritme herstellen en 
kan het een leven redden. Hoe sneller een AED wordt ingezet 
bij een hartstilstand, hoe groter de overlevingskans. 
Daarom is het van levensbelang dat er in elke buurt voldoende AED’s hangen. 
In Nederland overlijden per jaar ruim 16.000 mensen door een hartstilstand. 
Snelle reanimatie (beademen en hartmassage) en het gebruik van een AED 
(Automatische Externe Defibrillator) vergroot het overlevingspercentage met 
70%!

Gelukkig hangen in onze wijken van Koningshaven, steeds meer AED’s. Soms 
zijn ze in het bezit van een particulier of van bedrijven of buurthuizen maar 
veel AED’s zitten ook in zogenaamde muurkasten die op straat aan gebouwen 
zijn bevestigd. Bij een reanimatie halen burgerhulpverleners die een oproep 
voor een reanimatie hebben gekregen de AED uit de kast en gaan daarmee 
naar het slachtoffer. Meestal nog voordat een ambulance arriveert! Het is dus 
belangrijk dat de AED meteen in goede staat beschikbaar is. Nadat een AED 
is opgeroepen wordt deze daarna, al dan niet gebruikt, teruggeplaatst in de 
muurkast. Een aantal van deze AED’s vallen onder het beheer van Stichting 
AED Tilburg. Een AED wordt gemiddeld 5 keer per jaar opgeroepen en uit de 
kast gehaald. Om ervoor te zorgen dat de AED daarna weer direct beschik-
baar is, worden deze na de oproep door een groepje vrijwilligers gecontro-
leerd. 

Is de AED ook echt gebruikt bij een 
reanimatie dan wordt dat gemeld 
aan de technische ondersteuning 
van de Stichting AED Tilburg die 
ervoor zorgt dat de essentiële 
onderdelen worden vervangen zodat 
de AED daarna weer meteen inzet-
baar is. 

De groep vrijwilligers die de AED’s 
controleren kan nog wel wat ondersteuning gebruiken. 
De taak van deze vrijwilligers is dus om op verzoek van Stichting AED Tilburg 
na te gaan of de AED ook daadwerkelijk is gebruikt. Daarvoor wordt ongeveer 
1 keer per maand gevraagd om 2 à 3 AED’s na te lopen. 

Meer informatie & aanmelden
Als jij daarbij wil helpen? Meld dat dan aan Stichting AED Tilburg 
(Peter Franken – aedtilburg@ziggo.nl) en dan word je in contact gebracht met 
het groepje vrijwilligers die jou dan de werkzaamheden bij de AED-controle 
uitleggen. 

Jouw hulp is zeker welkom. Een leven hoeft niet te stoppen bij een 
hartstilstand. AED Redt Levens.
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