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Over Wijkkrant Koningshaven2

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 15 december.
De deadline voor kopij en advertenties voor deze krant is op 22 november.
Op onze website wijkkrant.koningshaven.eu is meer informatie over de 
Wijkkrant te vinden. Ook kunnen eerdere edities daar bekeken worden.
Per e-mail is de redactie bereikbaar via wijkkrant@koningshaven.eu
Het postadres is: Cenakel 36 / 5022 KL Tilburg

De Wijkkrant wordt gemaakt door:

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.”

Meej de stôomtrèm meej….

Tis naaw op den dag van vendaog nie te gelèùve mar tis tòch 
ècht waor: Tilburg ha hêel lang geleeje en stôomtrèmlèntje dur 
de stad lôope. Daor is zôo gped as niks mir van trug te vèène. 
Zèlfs de spoorrêels zèn foetsie.
In 1880 wier in Wòllek de Noord-Braabantse Stôomtrèmwèg Mij(de NBSM) 
opgericht èn in 1881 wier et irste stôomtrèmlèntje im Tilburg in gebrèùk 
genoome. 
Mar jè, ge kwaamter nie vèr wèg meej. 
De trèm vertrok vanaaf et Tilburgse trèènstasjon èn reej dan vieja Lôon op 
Zaand nòr et èndpunt: Dè waar Bezôoje. 
De roete liep in Tilburg dur de Gaasthèùsstraot, teegesworrig hiet dè 
Gaasthèùsring. Hier, baaj et Gaasthèùs, ha de trèm den irste trèmhooplòts.
Agge wè wijer gaot komde èùt baaj et Wilhèlmienapark. Op nummer133 her-
innert de geeveltèkst, “Cafe Tramstation”, ont vruugere trèmverkeer in 
Tilburg. En trèmkòrtje  kôope zitter niemir in mar meschient kunder nòg wèl 
òn en pilske koome. Int Wilhèlmienapark kunde nòg steeds et stanbild van 
de beroemste Tilburger vèène.
In deeze moodèrne tijd ist stanbild en bietje omstreeje gewòrre vanweege 
vèronderstèld rasisme. Agge Pirke meej en bezuukske wilt gòn vereere: 
Nie te lang wòchte aanders komde meschient nòg te laot èn ligt et stanbild 
òp de stòrt.
 
Vanaaf et Wilhèlmienapark gao de trèm vèdderwèg vieja de Gurkestraot nòr 
et Lènshaajke, dè is daor wè naaw ammòl Leehaarstraot hiet.
In 1888 wieret stôomtrèmlèntje durgetrokke nòr Den Heuvel èn nòr 
Kôoningshoeve. De bedoeling waar om laoterop nòg trèmlèntjes òn te gòn 
lègge die nòr Gèèssel, Beek èn Èsbeek tuffen om teliste in Turnhout, in den 
Bèls, terèècht te koome. Dè waar ammòl van grôote pòrtaansie vur de groej 
van de schonste stad vant laand: Tilburg.

Mar jè, et waar sund, mar dur teegevallende klandiezie gong de NBSM fajiet. 
Daor kwaam ok nògis bij dè de stôomtrèms veul traoger bleeke te zèèn as die 
moodèrne autobussen van teegesworrig.
Nao hêel veul gedoe meej fuuzies, verkôopingen, oovernaames èn dèrgeleke 
toestanden kwaam alsnòg in 1907 et stôomtrèmlèntje tevurschèèn öt de 
hôogen hoed. In 1934 fuuzeerden de zis Braabantse stôomtrèmbedrèèven 
in de Braabantse Buurtspôorweegen èn Autodiensten. Drie jaor laoter blêek 
alsnòg dèt hêele gedoe meej vervoer meej de trèm niemir te betaole war. 
Dèrrom hèbbe ze In 1937 alle trèmlèène in èn om Tilburg opgeheeve. 
Tilburg moes et vèdder stèlle meej de bus.

In de jaore 1970 verhèùsde de BBA nòr de Faatiemastraot. 
De BBA is zon bietje te vèène tusse de Piejeshaoven ènt AaBee Febriek. 
Et hêele komplèks moes drasties verbaawd wòrre , zôodaanig dèt vortaon 
gebrökt kan gòn wòrre as busreemieze.
En busremieze is en gròzzie èn en sortemènt van oprèùmgplòts vur ootoobus-
se. De busse ginge hier in onderhoud èn ze kreege daor ok op zen tèèd en 
waasburtje.

In sèptèmber 2020 wèrt de nuuwe remieze in de Insulindestraot langs et 
kenaol opgeleverd.
De aawe remieze òn de Faatiemastraot ligter op den dag van vendaog en 
bietje treurig baaj. Dè komt omdèsse druk beezig zèèn mèèj plòts maoke
vur et Febrieksketier. Et febrieksketier  wort en stoere duurzaame wèèk 
meej en rauw raandje èn 300 wooninge.

Tekst: Jos de Bèèr
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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.
Tijdens onze wandeling voor ‘Van de straat geplukt’ liep ik Jan Meurs bijna 
omver. Toevallig had hij ook nog een paar tatoeages en gelukkig wilde hij er 
ook nog iets over kwijt. Over de vraag welke tattoo voor hem het meest 
bijzonder is wijst hij naar zijn onderarm. “Het is heel eenvoudig” zegt hij: 
“Ik heb twee kinderen. Een zoontje van vijf. Hij heet Beuk. 
En een dochtertje van vier. En zij heet Nijntje.”

Tekst: Janske Verhulst

Jan had nog hiervoor geen tatoeages. Twee jaar geleden heeft hij besloten er 
een te nemen. Als het de liefde voor zijn kinderen betrof, zou hij er geen spijt 
van krijgen. Zo redeneerde Jan. In Waalwijk bij de Solid tatoeageshop zijn ze 
gespecialiseerd in de ‘old school’ tatoeages. Ik heb daar in eerdere edities al 
wel iets over gezegd. Die stijl kenmerkt zich door de duidelijke zwart omlijnde 
afbeeldingen zonder schaduw en beïnvloed door de ouderwetse zeemans-
tattoos. Jan wilde dat de mensen van de tatoeageshop met een ontwerp 
zouden komen. “Maar dat werkte niet zo, Janske”, lacht Jan: 
“Wij zijn kunstenaars, zeiden ze. Jij komt hier langs met een verhaal en wij 
schetsen ter plekke iets voor je. En zo ging ik met een beukenblad en een 
Nijntje naar de shop. De eerste schets was meteen raak. 
Het is een beukenblad met Nijntje en een hart staat voor de liefde. 
De andere frutsels zijn om het mooi te maken. Ik heb het op de binnenkant 
van mijn arm. Dat is het dichtste bij mijn hart.” Het deed Jan nauwelijks pijn. 
Hooguit de zwarte lijnen dicht bij de oksel. “Sterker nog” zegt Jan: 
“Bij het inkleuren ben ik zelfs in slaap gevallen.” 

Fotografie: Hans van Dongen
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w�kkrant?
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niels@koningshaven.eu

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



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. 
Vandaag ga ik op bezoek bij Enya Boleij en neem ik een kijkje 
in haar keuken bij de Nieuwe Vorst.
Enya Boleij is 29 jaar en woont nu 9 jaar in Tilburg. Samen met haar vriend 
woont ze aan de Hoogvensestraat. ‘Ik vind het heerlijk om iedere dag naar 
alle leuke verschillende geveltjes in de straat te kijken. Daarnaast ben ik zo 
in de stad, de haven, of in Moerenburg, dus de locatie is voor mij perfect. 
Al zou ik nóg liever een kleine boerderij in de natuur hebben, met hond en 
eigen moestuin’. 

Na haar studie Food Innovation in ‘s Hertogenbosch heeft ze haar eigen 
bedrijf opgericht, waarbij ze onder de naam Het Buurmeisje worstenbroodjes 
(vegan/vlees) verkoopt aan Stoom013, De Nieuwe Vorst en de Nachtzuster. 
Enya verzorgt catering in opdracht en werkt mee aan verschillende foodevents 
in Tilburg. Nu werkt ze ook vast als kok bij Theater de Nieuwe Vorst. 

Groene Gerechten Fotografie: Toon van Kaam
Tekst: Marjolein Heine

‘Als ik kook kan ik echt ont-
spannen, ik hou enorm van 
met mijn handen bezig zijn en 
alles helemaal zelf te maken. 
Ik ben geen verfijnde kok, 
maar kook vooral een soort 
homestyle gezond comfort-
food. Ik word gelukkig van alle 
geuren, kleuren en smaken die 
ik op een bord kan toveren die 
vervolgens voor een lach op 
de gezichten van mijn eters 
zorgen. Ik kan er mijn 
creativiteit in kwijt en vind het 
heerlijk om te experimenteren 
met verschillende keukens, 
smaken en ingrediënten’. 

Enya Boleij bij de Nieuwe Vorst

Aan tafel bij The Living Museum

Iedere donderdagavond kookt ze een vegetarisch tweegangen menu bij 
De Nieuwe Vorst, dat heet de Volkskeuken. Het is een ‘eten wat de pot schaft 
idee’, waarbij je het menu elke week online terug kunt vinden. ‘Hierbij kook ik 
met de vers geoogste groentes van Groeituin013’ vertelt Enya. 

Enya’s favoriete recept op dit moment: Gegrilde aubergine uit de oven met 
Za’atar, citroenyoghurt, granaatappelpitjes, hazelnoot en peterselie.

Voor 2 personen
* 2 aubergines
* 1 citroen
* 100 ml (soya)yoghurt
* Hazelnoot

* 2 eetlepels granaatappelpitjes
* 1 handje peterselie
* 1 eetlepel Za’atar
* 1 theelepel chilipoeder

Zet de oven aan op +/- 200 graden (hete lucht)
• Halveer een aubergine, maak vervolgens inkepingen in een ruitjesvorm, 

zonder de schil door te snijden. 
• Smeer met een kwast neutrale olie op beide helften van de aubergine en 

neem de sneetjes ook mee. 
• Bestrooi de aubergine met zout, peper, za’atar en chilipeper.
• Doe de aubergine gedurende 20 minuten in de oven 
• Doe tegelijkertijd de hazelnoten voor 5 minuten (of tot ze gaan geuren) in 

de oven.
• Als de aubergine bruin kleurt aan de bovenkant en het vruchtvlees zacht 

en sappig is, dan is hij klaar. 
• Maak als de aubergine in de oven zit een sausje van de yoghurt, citroen-

rasp van een halve citroen en het sap van een halve citroen, een snufje 
peper en zout. 

• Snijd de peterselie en hak de hazelnoot grof
• Haal de aubergine uit de oven, doe er de yoghurtsaus, de granaatappel-

pitjes, peterselie en hazelnoten overheen 

Serveertips: Lekker op rijst, verse hummus of bij een kruidige linzensalade.

In de toekomst zou Enya graag, samen met iemand, een eigen eetzaakje 
willen hebben. ‘Ik zou willen dat de mensen die er komen enthousiast worden 
om daar zelf iets in te brengen, en zo de plek eigen maken. Dit zie ik voor 
me op het gebied van kunst, zelfgemaakt eten, muziek, een georganiseerde 
markt of festival, workshops, georganiseerde diners of wat voor creatief idee 
dan ook. Het creatieve van Tilburg en wat we als makers allemaal te bieden 
hebben zou ik graag samenbrengen op een fijne plek’. 

Benieuwd naar de rest van haar gerechten of events die ze organiseert? 
Neem dan een kijkje op haar Instagram-pagina: @het.buurmeisje

Op bezoek bij The Living Museum 

In 2016, een jaar na de oprichting, hadden we in deze krant al eens een 
interview met de mensen in en achter The Living Museum. Toen waren ze 
gevestigd in de Galjoenstraat. Daarna zaten ze een paar jaar in de 
Enschotsestraat. En nu, sinds mei van dit jaar, is The Living Museum, voor 
een periode van twee jaar, gevestigd aan de Ringbaan Oost 300. Waar de 
behuizing tot nu steeds tijdelijk is, is dat The Living Museum zelf zeker niet…

Huis
The Living Museum staat als een huis en is niet meer weg te denken uit 
Tilburg. Dat concluderen wij na een bezoekje op maandagochtend (!). 
Er is al volop bedrijvigheid. Er wordt muziek gemaakt, er wordt geschilderd, 
koffie gedronken en gekletst… Er hangt een gezellige, ontspannen sfeer. 
We zijn zelfs een beetje aan het treuzelen om weg te gaan na het gesprekje 
en het maken van de foto. 

Geleefde ervaring
We spreken Rob Haen die samen met Theunis van den Broek vanaf dag 1 
betrokken was bij de totstandkoming van The Living Museum en die er beiden 
nu, 7 jaar later, nog steeds met hart en ziel actief zijn. Allebei zijn ze werk-
zaam in het sociale domein van Tilburg, maar ze lopen hier wekelijks heel 
wat uurtjes rond. Nog even samengevat: The Living Museum is een vrijplaats 
waar je andere mensen kunt ontmoeten en kunst kunt maken. Het is een 
‘outsider art’ programma, speciaal gericht op mensen uit de maatschappij met 
‘geleefde ervaring’, zo beschrijft Rob het. Denk aan mensen met een achter-
grond van verslaving, psychiatrie of dakloosheid. “We zijn een ontmoetings-
plek voor mensen waar ze zichzelf kunnen zijn. We willen niet inzetten op je 
achtergrond, maar mensen uitnodigen om hun talenten te komen uiten, te 
ontdekken en zo te werken aan hun eigen persoonlijke herstel.” 

Geen regels, wel tradities
Een vrijplaats kent geen regels, vertelt Rob. Om alles in goede banen te leiden 
kennen ze wel twee tradities. 1. Je mag doen wat je wilt en zijn wie je bent 
zolang jij jezelf, een ander of de plek er niet mee schaadt. “Maar doen wat 
je wilt is uiteraard niet ’s morgens om 11 uur aan het bier gaan. Daar doe je 
niemand een plezier mee.” En de tweede traditie is dat iedereen wordt uitge-
nodigd om het museum mooier mee achter te laten. Rob legt uit: “Dat begint 
al met je eigen koffiekopje op te ruimen, maar kijk meteen ook even of er iets 
is wat gedaan mag worden. Bijvoorbeeld pak de stofzuiger, geef de planten 
water of maak de wc schoon.” En dit werkt.

Rondleiding

Fotografie: Hans van DongenTekst: José de Jonge

We krijgen een rond-
leiding door het mooie 
grote pand. 
Er zijn ruimtes waar 
geschilderd wordt, er is 
een plastic geluidstuin 
(waar velen aan 
hebben meegewerkt), 
er zijn vergaderruimtes 
(die verhuurd worden 
aan zelfhulpgroepen), 
een woonkamer, ruimte 
voor workshops en een 
podium waar presen-
taties worden gegeven. 
Bij The Living Museum is niemand in dienst, het draait op vrijwilligers. 
En iedereen doet mee. Er is niet echt een leiding benadrukt Rob. 
Financiering komt van sponsors, een bijdrage van de gemeente en 
bijvoorbeeld de verkoop van kunst. 

Semjo
We zitten aan tafel met z’n allen en raken aan de praat met Semjo (links voor 
op de foto). Semjo maakt kunst met glas en heeft met nog een paar andere 
vaste kunstenaars het beheer over het museum. Samen zorgen ze voor het 
openen en sluiten van het museum, het welkom heten van nieuwe kunste-
naars en het bewaken van de tradities. Semjo is erg blij met deze plek en vat 
heel goed samen wat The Living Museum voor hem en de anderen betekent. 
“Ik kom hier 3, 4 dagen in de week. Het is mijn thuis, ik kan hier mezelf zijn, 
dit zijn mijn vrienden. Nee, dit is mijn famílie!” 

Wees welkom
Ben je nieuwsgierig? Loop er eens binnen. Het museum is gevestigd in het 
voormalige kantoor van Van der Weegen bouw, naast de oude weg naar 
Eindhoven. Je bent er hartstikke welkom. Om de kunst te komen bewonderen, 
voor een kopje koffie, of misschien zie je wel een mooi kunstwerk hangen. 
(Bijna) alles is te koop en de opbrengsten gaan weer in de pot. Kijk voor ope-
ningstijden en verdere informatie op www.thelivingmuseumtilburg.



Prijspuzzel
HORIZONTAAL 

  1. Deze weg in Jeruzalem is vernoemd naar een 
streek in Zuid-Holland 

12. _ Grey (thee) 
14. Wordt over gelanglauft  
15. Die van de Tilburg Ten Miles was op 25 

september op de Besterdring 
17. Hier wordt o.a. Piuspils en Kruikje Blond gemaakt 
20. Van mening veranderd 
21. Kansspel  
22. Neerslachtig 
23. Slag_ of spat_ 
25. Zendt veel natuurdocumentaires uit  
26. Zit op de bovenlip van veel puberjongens 
27. Film uit 1994 met Jodie Foster als wereld-

vreemde dochter van een kluizenares 
29. Europese Centrale Bank (afk.) 
30. _lade of _trap 
31. A Boy Named _  (Johnnie Cash) 
32. Cocktail van witte wijn en crème de cassis 
33. ‘Wo _ der Bahnhof?’ (Van Kooten en De Bie) 
35. Titel van een lied van Stevie Wonder (waarvan 

je eerder verwacht dat het ‘Always’ heet) 
36. _oost of _ettig 
38. _ & Perrins, maakt Worcestershire Sauce 
39. A Nightmare on _ Street (horrorfilm uit 1984) 
41. Umberto _ (Italiaanse schrijver) 
44. Landcode van Oostenrijk 
45. Laad_ of hart_ 
46. Buitenlandse Zaken (afk.) 
47. Jong schaap (dronken) 
49. Onvoltooid tegenwoordige tijd (afk.) 
51. Is het broodje op de foto mee belegd 
52. Blaasinstrument voor lage tonen 
53. Animatiefilm (2009) met veel ballonnen  
56. Werd afgelopen zomer in de Piushaven 

(weer) voor gewaarschuwd 
58. Groente (prijkt soms op kerktorens) 
59. Werd op 11 september jl. in de 

Piushaven tegen kanker gedaan 
61. Geluid dat een ezel maakt 
62. (Vasthechten met) metalen krammetjes 
63. Vertegenwoordigers (van de politie)

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 oktober 
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 
Henny van Vliet. Gefeliciteerd, Henny!

VERTICAAL 

  1. In de Piushaven werd de laatste vooralsnog 
op 8 september 2019 gehouden 

  2. Daar zou 37 verticaal volgens Mark Rutte 
een functie moeten krijgen 

  3. Nederlandse fastfoodketen 
  4. HBO-opleiding tot sportleraar 
  5. Camp _ (stadion van FC Barcelona) 
  6. De Ideale Wereld (Vlaams praatprogramma) 
  7. _lonk of _ciaal 
  8. _heijden of _neuzen 
  9. Draait het om (bij wielen, bijvoorbeeld) 
10. Onvoorstelbaar kleine bouwsteentjes  
11. Daaraan liggen in de Piushaven de 

historische (woon)schepen afgemeerd 
12. Deel van een oorlogsvloot 
13. _lanta of _hene  
16. Naam van het spookhuis dat dit jaar op het 

NS-Plein stond (en Michael Jackson-hit) 
18. _uf en _uitje, boevenduo bij Pipo de Clown 
19. Gaan de Tilburg Trappers hard op 
24. Emmett ‘_’ Brown (de professor uit de 

filmserie Back to the Future) 
28. _ van Gaal (volgde 4 verticaal) 
34. In de Caspar Houbenstraat werd voor de 

kinderen een nieuwe neergezet  
37. Politicus die vooral bekend werd door het 

blootleggen van de Toeslagenaffaire 
40. Etiket, naamkaartje 
42. Die van deze krant is 6500 
43. Een beetje 
48. Koffieshop in de Tuinstraat 
49. Pass_ of quin_ 
50. _architect of _kabouter  
52. Jij (in Frankrijk) 
54. Provinciaal Waterleidingbedrijf van  

Noord-Holland (afk.) 
55. Een hoge wordt tegenwoordig bobo 

genoemd 
56. _ Van der Maat (Belgische zangeres, 

presentatrice en actrice) 
57. Brandstof (‘vloeibaar aardgas’) 
60. _terbak of _ cetera 
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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



6 Waar komt de straatnaam vandaan?
Je woont er. Je ziet het bordje aan het begin van je straat niet eens meer. Het 
is zo’n vanzelfsprekend deel van je leven geworden, dat je je soms niet eens 
afvraagt wat het nou eigenlijk betekent. Je straatnaam. Veel straatnamen 
hebben een historische betekenis, en sommigen helemaal niet. Graag schijn  
ik elke nieuwe editie licht op de achtergrond bij een straatnaam in je buurt.

Te voet
Loop je van Fatima naar Jeruzalem, dan passeer je een aantal schitterende 
plaatsen aan je linkerhand. Op de plek waar vroeger Lourdes was, liggen nu 
de Belgische plaatsen Hakendover en Scherpenheuvel, vlak naast de Duitse 
gemeente Kevelaer. In je eigen wijk kun je al deze beroemde plekken binnen 
een uur bezoeken. De genoemde plaatsen zijn allemaal bedevaartsoorden. 
Pelgrims reizen al eeuwen lang naar deze plekken om verschillende redenen.

Tekst: Luc Houet

Marskramer
Vlak over de grens bij Venlo vind je het Duitse plaatsje Kevelaer. Bijna 400 
jaar geleden kreeg een marskramer tot drie keer toe de opdracht van de hei-
lige maagd Maria om een kapel op te richten ter ere van haar. Het kapelletje 
werd snel een plek voor katholieken om naartoe te reizen om Maria te eren. 
Gedurende de daarop volgende jaren deden zich wonderbaarlijke genezingen 
voor rondom de kapel en de Katholieke Kerk erkende deze wonderen in 1647. 
Hoog tijd dus om de kapel uit te bouwen tot kerk. Later is hieraan een gena-
dekapel toegevoegd en nog wat later zelfs een basiliek.

De dertiende man
In het Belgische Hakendover voltrok zich een wonder tijdens de bouw van een 
huis voor God aan het eind van de zevende eeuw. Er werden twaalf arbeiders 
aangenomen voor de bouw. Elke dag haalden twaalf arbeiders hun loon op 
aan het eind van de dag. Er waren overdag echter dertien arbeiders aan het 
werk op de bouwplaats. Volgens de overlevering was Christus zelf de dertien-
de arbeider. Hierdoor is de kerk in Hakendover een plek geworden om naartoe 
te reizen.

Vastgenageld
Lang, lang geleden stond op de top van een heuvel in België een eik in de 
vorm van een kruis. Een gelovig man hing daaraan ooit een Mariabeeld op. 
Daardoor werd de eik een plek om te bidden. Op een ongelukkige dag nam 
een voorbijganger het beeldje van de eik. Als bij toverslag stond de man aan 
de grond genageld. Pas toen een volgende voorbijganger het beeldje weer 
ophing aan de boom kon de dief zich weer verroeren. Super bijzonder toch? 
Reden om een kapel te bouwen bij de eik. Van het een kwam het ander en 
inmiddels staat er een basiliek.

Stukjes
Op het oude Lourdesplein kun je ook door de Sint Corneliusstraat wandelen. 
Sint Cornelius was een paus, en geen plek waar je naartoe kunt bedevaarten 
zou je denken. Toch is niets minder waar. Van Sint Cornelius, die 1770 jaar 
geleden overleed, zijn in een hele boel kerken stukjes bewaard. Die stukjes 
zijn op hun beurt weer een reden om naar die bewuste kerken te reizen op je 
pelgrimstocht. In Aalbeke ligt een tand van hem. Een stukje bot kun je zien in 
de kerk in Simpelveld.

Afzien voor aanzien
Bijzonder leuk hoor, om in een een uur tijd al deze bedevaartsoorden te 
bezoeken in je eigen wijk. Je moet echter niet denken dat je pelgrimstocht 
daarmee enig aanzien krijgt. Een bedevaart, of pelgrimstocht, onderneem je 
om te ontstressen. Je moet een tijdje uit de dagelijkse sleur om goed na te 
kunnen denken over het bestaan. Een uur is lang niet genoeg. Tijdens een 
pelgrimstocht moet je ook behoorlijk afzien. Anders telt het niet. 
Doe je toch de miniversie in de wijk, doe dat dan op je blote knieën of 
tijgerend bijvoorbeeld. Van Fatima naar Jeruzalem krijgt daardoor toch de 
nodige aanzien, geloof me.

Illustratie: Toon van Gisbergen

Verliefd op de Peugeot 309 GTI Dimma

Wisten jullie dat...

Oldtimer blijkt Youngtimer
“Nee, ik heb geen oldtimer, ik heb een youngtimer”, valt Koen met de deur in 
zijn huis zodra we zitten. Oh! Hij legt uit: “Je spreekt pas van een 
oldtimer als een auto meer dan 40 jaar oud is. Tussen de 15 en 40 jaar heet 
het een youngtimer. Belastingtechnisch gezien dan. Hoewel er veel verwarring 
is, omdat het ook nog eens landafhankelijk kan zijn.”

The Fast and the Furious
Nog 6 jaar dus en dan mag Koen Marcelis uit de Van de Coulsterstraat zijn 
goudbruine Peugeot 309 Dimma uit 1988 officieel een oldtimer noemen. 
Hoe dan ook, hij is gek op zijn autohobby en vertelt er bevlogen over. 
21 was hij toen hij zijn rijbewijs haalde en zijn eerste Peugeot 205 GTi kocht.
Daarna volgden er meer. Altijd GTI, want het moest wel een snelle bak zijn. 
Waar en wanneer de liefde voor de Dimma is ontstaan? Koen denkt dat het 
voornamelijk met de filmserie ‘The Fast and the Furious’ te maken heeft, 
in de beginjaren van 2000. In 2005 kocht hij zijn eerste Dimma, 
een 205 Dimma die hij nog steeds heeft.

Zeldzaam
10 jaar later kocht Koen deze youngtimer erbij, het is een zeldzame. 
De enige in Nederland. Hij staat in de garage achter zijn huis. Voor de deur 
staat ook een Peugeot, maar dat is zijn ‘gewone’ auto. De bruine youngtimer 
komt alleen bij gelegenheden uit de garage. En die gelegenheden hebben 
vaak te maken met meetings met Peugeot-liefhebbers. Een toerrit maken of 
afreizen naar het Peugeotfestival in Prescott Hill, in Engeland.

Ouwe lullenbak
Koen vertelt, niet zonder trots, dat er van zijn 309 Dimma uit ’88 maar 27 
wereldwijd zijn gemaakt en dat hij de 2e in de rij heeft. Hoe hij dat weet? 
“Ik zoek dat allemaal uit. Via internet en zo. Speuren op Ebay.” Koen weet ook 
van veel van de 26 andere auto’s waar ze zijn en veel eigenaren kent hij ook. 
Sinds 2005 houdt hij een register bij van de diverse modellen van Dimma.
De 309, legt hij uit, wordt een beetje een ouwe lullenbak genoemd. 
Omdat hij niet zo snel en gestroomlijnd is als de 205. Hij heeft bijvoorbeeld 
een kofferbak, dat maakt hem iets minder geliefd.

Fotografie: Hans van DongenTekst: José de Jonge

Roadtrip
Er is een club van Peugeotliefhebbers. Samen toerritjes maken, samen 
sleutelen, elkaar helpen met onderdelen. Hoogtepunt is wel een roadtrip naar 
de grootste jaarlijkse Peugeotmeeting in Europa, in Prescott Hill. 
“Daar komen liefhebbers uit de hele wereld op af. De laatste keer zijn we met 
z’n vijven vanuit Nederland gegaan. Onderweg moet er altijd wel gesleuteld 
worden. Iedereen helpt elkaar dan ook. Echte kameraadschap binnen een 
hechte gemeenschap.”

Wat kost dat nou?
De laatste vraag aan Koen is: “Enne… wat kost dat nou, zo’n 309 Dimma uit 
’88?” Dat vertelt Koen niet, maar ze worden zelden aangeboden. 
Dus als je er meer van wilt weten, ga maar speuren op Ebay. 
Ik zag er een voor 32 euro. Maar dat was een dinky toy.

Er laatst een reünie is geweest van de oud-leerlingen van de Fatima school? 
En dat het beregezellig en een groot succes is geweest? 
Maar het heeft ook nog een leuk en blijvend staartje gekregen. 
De organisatie van de reünie had namelijk nog wat geld over en heeft dit 
geschonken aan Wijkcentrum Koningshaven. 
En mede dankzij deze financiële bijdrage heeft de kapel straks zonwerende 
gordijnen. Dat is toch een mooi gebaar!
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In navolging op de huidige trend zoals First Dates of 
Lang Leve de Liefde, willen we als wijkkrant hiervoor ook 
een platvorm bieden. 
We hebben namelijk uitgezocht dat inmiddels ongeveer 30% van de 
wijkbewoners (bron: Funda) alleen woont. We willen ook eens een keertje 
wat anders proberen met deze rubriek. Het voortbestaan en het succes 
hiervan is vooral afhankelijk van de respons die wij hopen te ontvangen. 

Voor deze eerste editie hebben we onszelf (Brigit en Fred) hiervoor
aangemeld om ook een voorbeeld te zijn. Wij zijn onderdeel van de 
redactie van deze wijkkrant en beiden single. 

Nieuwe rubriek: 
Singles zoeken een date in de wijk

Naam:

Status:

Woont in:

Muziek:

Je kan me wakker maken 
voor:

Wil graag een dag ruilen met:

Wat doe je graag:

Wat vertel je liever niet over 
jezelf:  

Reizen:

Wat voor date zoek je:

Allergisch voor: 

Hekel aan:

Wat is je voornemen om te 
gaan doen met je date:

Brigit

Vrouw 43 jaar 3 kinderen

Omgeving Stuijvesantplein

Rock, Pop, Indie, Folk, Jaren 80 en 
Techno.

Een serenade onder mijn raam  
(maar wel met gitaar). 

Bas van de Pol, wethouder 
ruimtelijke ordening. Ik wil de stad  
Tilburg groener maken.

Italiaans koken. Met weinig 
ingrediënten iets bijzonders maken. 
Mijn risotto is fantastisch.  
Ik ben ook gek van kamerplanten 
en stek ze graag om uit te delen. Ik 
verzorg mijn planten met veel liefde.

Ik snurk wel eens. 

Onlangs terug van New York, indruk-
wekkende stad van contrasten, arm 
en rijk, wit en zwart. Veel prikkels en 
hierdoor intensief. Deze zomervakantie 
was ik in Frankrijk met de kinderen. Is 
een groot contrast met veel groen en 
uitgestrekte velden.

MAN, vastberaden, muziekliefhebber, 
bourgondische inslag, doses zelfspot, 
humor, levenservaring, leeftijd tussen 
de 40 en 50 jaar, nieuwsgierig zijn naar 
de wereld, langer zijn dan 1.69 cm. Het 
gaat me vooral om de eerste oogopslag 
en uitstraling.

Zeurneuzen, geen halfvolle glazen.

Oordelen of veroordelen van 
mensen of anderen niet in hun waarde 
laten.

Waterfietsen op de Piushaven. 

Fred

Man 56 jaar geen kinderen

Zijstraat Piusstraat

Songfestival, Dance, Techno, 
maar soms ook lekker rustig. 

Als je de ideale man bent om een 
dansje mee te maken.

Een astronaut om de aarde vanuit de 
ruimte (ISS) te kunnen zien.

ik houd van films zoals op maandag-
avond sneakpreview bij Cinecitta, 
maar ook theatervoorstelling met 
vooral dans. Ik wandel sinds de 
corona periode een aantal keren per 
week ongeveer 10 km. Dat doe ik 
alleen maar ook met buren en  
vrienden. Dan heb je vaak ook leuke 
gesprekken. Ik ga graag uit eten en 
kook minder vaak zelf. 

Misschien soms te eigenwijs.

Voor het ontmoeten van mensen uit de 
hele wereld hoef ik niet ver te gaan, de 
hele wereld komt voorbij in mijn eigen 
Airbnb. Ik heb vooral veel gezien van 
Europa maar niet daarbuiten. Deze 
zomer had ik een wandelvakantie in 
zuid Limburg.

MAN, lekker uit de kast, goed in zijn 
vel zitten, zelfstandig, iets te bieden 
hebben, boeiende persoonlijkheid, 
leeftijd tussen 45 en 60 jaar, spor-
tief, verzorgd, lang, intelligent en een 
beetje spannend. 

Hoge hakken, negatieve mensen. 

Ja zeggen, nee doen.

Een wandeling maken via Moerenburg 
naar Oisterwijk, wijntje drinken op de 
Lind en met de trein weer terug. 

Op date met Brigit 
of Fred?
Heb je interesse om één van 
ons beter te leren kennen, 
schroom je dan niet om een 
mail te sturen. 

Misschien kunnen we in een 
volgende editie het 
verloop hiervan ook opnemen 
(eventueel geanonimiseerd) 

Meld je aan!
Stuur een mail met jouw 
reactie op Brigit/Fred. 
Of misschien wil jij een 
volgende keer graag zelf in 
deze rubriek, dan komt Fred 
bij je langs om je 
te interviewen. 

Alle reacties zijn welkom op 
ons mailadres: 
wijkkrant@koningshaven.eu



LANTAARNPAAL STUK? 

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

Ontwikkelingen in de Piushaven
De Piushaven is de afgelopen jaren veel veranderd. Met Wolstad, het Fabriekskwartier en Spinaker komen er de komende jaren nog steeds woningen en appartementen bij.   

Wolstad
Wolstad bevindt zich naast D’n Ophef. De bouw is 
inmiddels begonnen en de oplevering van de 
woningen is medio 2023. 

Fabriekskwartier
Met het Fabriekskwartier wordt gebouwd aan een 
nieuwe woonwijk tegenover het AaBe complex. De 
bouw van de eerste fase start in 2023. De verwachte 
oplevering is in 2024 - 2025.

Spinaker
In juli volgend jaar start de bouw van één van de laat-
ste ontwikkelingen: Spinaker. De foto’s geven alvast 
een impressie. Eind dit jaar gaan de woningen in de 
verkoop. Wil je op de hoogte blijven van de laatste in-
formatie? Meld je dan aan via de ‘blijf-op-de-hoogte’ 
knop op spinakerpiushaven.nl

Ik stel me graag voor. Mijn naam is Natascha 
Verhaaren en ik ben sinds kort omgevingsma-
nager voor Hoogvenne, Piushaven (Noord), 
Armhoefse Akkers, Moerenburg en de 
Noordhoek. Hiervóór werkte ik in dezelfde 
functie voor verschillende wijken in Oud-
Noord en West. Ik kijk er vooral naar uit om 
me bezig te gaan houden met de Piushaven. 
Een plek uit mijn jeugd waar ik als klein 
meisje al bij mijn tante ging logeren. Sinds-
dien heeft de Piushaven zich enorm ontwik-
keld tot de grootste stadshaven van Brabant, 
inclusief fijne cafés, restaurants en winkels. 
Tegelijkertijd zijn er veel mensen komen wo-
nen. Mijn grootste uitdaging wordt denk ik 
om te zorgen voor een evenwicht tussen alle 
functies: wonen, watersport en recreatie.

In Koningshaven werk ik samen met mijn 
collega omgevingsmanager Brecht van der 
Korput (Fatima, Jeruzalem, Broekhoven en 
Piushaven Zuid) en wijkregisseur Kees van 
Kempen. Kees is het dagelijkse aanspreekpunt 
voor bewoners. Hij ondersteunt acties en 
initiatieven om de leefbaarheid in de buurten 
te verbeteren, zoals aanleg van groen.

Als omgevingsmanager ga je over de plan-
nen op langere termijn voor een gebied. 
Waar gaan de wijken naar toe en hoe kun-
nen we met elkaar bereiken dat het goed 
blijft gaan? Hoe krijgen we het voor elkaar 
dat er voldoende woningen in elke wijk 

komen voor alle doelgroepen? Of hoe kun-
nen we de gevolgen van het veranderende 
klimaat opvangen?  

Het is aan ons om de verbinding van de (ge-
organiseerde) bewoners, ondernemers en 
andere partners in de wijk met de gemeente 
te versterken. Een instrument hiervoor is de 
wijkagenda. Hierin staat aangegeven wat 
onze gezamenlijke prioriteiten zijn voor de 
komende jaren en hoe we dit willen uitvoe-
ren. Brecht en ik houden deze actueel voor 
het stadsdeel oude stad zuidoost (inclusief 
Armhoefse Akkers en Moerenburg). De 

wijkagenda is tot stand gekomen in 
nauw overleg met de partners in de 
verschillende buurten en wijken. 

Contact
Ik wil graag bereikbaar zijn: mailen 
of appen is het handigst, omdat 
ik vaak in overleg ben en dan de 

telefoon niet meteen kan oppakken. 
Ik heb nog veel te leren over mijn 
nieuwe gebied. Nodig mij dus gerust 
uit voor activiteiten of een goed 
gesprek over de toekomst van uw 
buurt. Ik kom graag langs, uiteraard 
als jij dat ook prettig vindt. 

De gemeente wil begin 2023 starten met het opnieuw 
inrichten van de Wethouderslaan en vijf zijstraten: 
Wethouder Ackermansstraat, Wethouder van Roes-
selstraat, Wethouder Kerstensstraat, Wethouder 
Goyaertsstraat en de Ringbaan-Zuid. De rijbaan en de 
parkeervakken worden aangepast en er komen extra 
bomen en planten en een nieuwe riolering.

Bij de nieuwe inrichting houdt de gemeente rekening 
met het veranderende klimaat (klimaatadaptatie). 
Hevige regenbuien, periodes van droogte en hoge 
temperaturen nemen steeds vaker toe. Via het groen 
kan regenwater tijdens hevige buien beter wegzakken 
in de bodem. Dat helpt tegen verdroging. Een groene 
omgeving warmt in de zomer ook minder snel op dan 
een ruimte met bestrating. Daarom is waar mogelijk 
bestrating vervangen door groen heel belangrijk. 

Eind mei konden bewoners het voorlopig ontwerp 
bekijken en suggesties geven tijdens een inloopavond. 
Momenteel werkt de gemeente het voorlopig ontwerp 
uit naar een definitief ontwerp. Zoveel mogelijk sug-
gesties worden meegenomen. Het definitief ontwerp 
wordt begin oktober gedeeld met omwonenden. Meer 
informatie op tilburg.nl (zoekwoord: wethouderslaan).

 In de wijk Fatima start de gemeente dit najaar een energieloket in 
Wijkcentrum Koningshaven. Woningeigenaren kunnen hier terecht 
voor meer informatie over het verlagen van de energierekening, sub-
sidies en energieadvies aan huis. Het energieloket is er van 12 okto-
ber t/m 14 december 2022 op woensdagen van 15.00 tot 17.30 uur. 
Woon je niet in de wijk Fatima, maar wil je je huis verduurzamen? 
Neem dan een kijkje op duurzamertilburg.nl. Daarnaast kunnen 
huishoudens met een laag inkomen in 2022 een eenmalige energie-
toeslag krijgen van 800 euro, om (een deel van) de energiekosten te 
betalen. Meer informatie op tilburg.nl (zoekwoord: energietoeslag).

Nieuwe omgevingsmanager voor 
Hoogvenne en Piushaven

Herinrichting Wethouderslaan 
en omgeving

Energieloket

Start klankbordgroep Piushaven

Contactgegevens

Beste lezers, beste Tilburgers,

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

Berichten over 
uw buurt

Vanaf mei 2021 mocht ik voor het eerst aan de slag 
als wethouder bij de gemeente Tilburg en was ik een 
jaar lang jullie wijkwethouder. Op 2 juni 2022 werd 
ik wederom geïnstalleerd als wethouder. Ik vind het 
mooi om de komende vier jaar weer jullie wijkwet-
houder te zijn. 

43 jaar geleden werd ik geboren in Tilburg West en 
toen ik 11 jaar was verhuisde ik naar de Reeshof. Ik 
heb mooie herinneringen aan mijn jeugd in Tilburg. 
Het spelen op de tere veldjes in de Reit na schooltijd 
en toen ik ouder werd het voetballen bij Sarto en 
FC Eikstraat. Na mijn studie aan de TU Eindhoven 
(bouwkunde en architectuur) ging ik aan de slag bij 
CAST. Hier organiseerde ik jarenlang debatten over 
de ontwikkeling van onze stad, altijd met bewoners, 
de gemeente en professionele stadsontwikkelaars. 
Dat open gesprek over de koers van Tilburg vind ik 
belangrijk. Als kwartiermaker mocht ik later werken 
aan de transformatie van de LocHal, een geweldig 
project in het hart van de Spoorzone. 

Na een aantal jaar te hebben gewoond in Rotterdam, 
verhuis ik met mijn gezin terug naar Tilburg. Ik kijk 
er naar uit om weer thuis te komen in onze stad en 
hoop dat mijn zoontje ook mooie herinneringen 
maakt in Tilburg. 

Eén van mijn favoriete plekken in Tilburg is de Pius-
haven. Mooi om te zien dat we hier een compleet 
nieuwe (stedelijke) sfeer aan het ontwikkelen zijn 

waar iedereen zich thuis kan voelen. Dat gevoel van 
thuiskomen gun ik alle Tilburgers! En dat gevoel leeft 
ook bij jullie. Ik heb tijdens verschillende bezoeken 
aan onder andere Jeruzalem, Fatima en de Piusha-
ven, verhalen van inwoners mogen ophalen. Jullie 
betrokkenheid bij elkaar, de liefde voor de buurt en 
hoe ‘oude’ en ‘nieuwe’ bewoners elkaar omarmen, 
kenmerkt deze verhalen. Koningshaven is een ontzet-
tend mooi gebied. De oude buurten met prachtige 
straten. Als iemand met bijzondere interesse voor 
architectuur kan ik mij verwonderen over de kleine 
dingen in de wijken. Hoe goed de woningen in Jeru-
zalem zijn opgeknapt bijvoorbeeld. Maar er is ook 
werk aan de winkel. Zo gun ik het dat de ‘zuidkant’ 
van de Piushaven net zo veel liefde en aandacht 
krijgt als de noordkant. Daar wil ik de komende peri-
ode stappen in maken.

Tegelijkertijd maak ik mij ook zorgen. Kan iedere 
Tilburger wel een huis vinden? Zijn er genoeg speel-
plekken in de wijk? Is er genoeg ruimte voor bedrij-
ven om zich verder te ontwikkelen? Hoe hebben de 
stijgende energieprijzen invloed op onze inwoners? 
Ik vind het daarom belangrijk dat we juist in deze 
tijd, dichter bij elkaar komen. Als wijkwethouder ben 
ik jouw aanspreekpunt voor het college. Ik wil weten 
waar jij als inwoner tegenaan loopt en hoe jij je wijk 
(en Tilburg in zijn geheel) ervaart en beleeft. 

Wil je eens van gedachten wisselen met mij? Zoek 
me gerust op via Twitter @basvanderpol of neem 

contact op via het contactformulier op www.tilburg.
nl. En natuurlijk is het altijd mogelijk om de omge-
vingsmanagers en wijkregisseur te mailen of bellen. 
Die gegevens vind je onderaan de pagina. 

Ik kijk er naar uit om je te ontmoeten!

Wethouder Bas van der Pol

Sinds dit jaar heeft de Piushaven een klankbord-
groep. Deze bestaat uit bewoners, bezoekers en 
ondernemers van de Piushaven. De klankbord-
groep adviseert bij vergunningsaanvragen voor 
ligplaatsvergunningen, recreatief gebruik en 
vergunningsplichtige nieuwe evenementen binnen 
de Piushaven. Dat zorgt voor een goede kwaliteits-

toets op nieuwe aanvragen en het bewaakt de ba-
lans tussen wonen, werken en recreëren. Zo heeft 
de klankbordgroep onder andere met de kermisor-
ganisatie meegedacht over nieuwe evenementen, 
zoals een buitenbios. Heb je vragen of wil je meer 
weten over de klankbordgroep? Neem dan contact 
op met rutger.hendrikx@tilburg.nl

Brecht van der Korput
Omgevingsmanager Broekhoven, Fatima, Jeruzalem, 
Leijpark (Piushaven Zuid).
E-mail: brecht.van.der.korput@tilburg.nl  of tel. 06-31 13 34 48.

Kees van Kempen
Wijkregisseur voor Piushaven Noord en Zuid: Hoogvenne, Piushaven, 
Broekhoven, Fatima, Jeruzalem, Leijpark, Koningshoeven.
E-mail: kees.van.kempen@tilburg.nl of tel. 06-50 23 11 60.

Natascha Verhaaren
Omgevingsmanager Piushaven, Hoogvenne, Armhoefse Akkers, 
Moerenburg, Koningshoeven (Piushaven Noord).
E-mail: natascha.verhaaren@tilburg.nl of tel. 06-13 20 93 39.
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Een plek uit mijn jeugd waar ik als klein 
meisje al bij mijn tante ging logeren. Sinds-
dien heeft de Piushaven zich enorm ontwik-
keld tot de grootste stadshaven van Brabant, 
inclusief fijne cafés, restaurants en winkels. 
Tegelijkertijd zijn er veel mensen komen wo-
nen. Mijn grootste uitdaging wordt denk ik 
om te zorgen voor een evenwicht tussen alle 
functies: wonen, watersport en recreatie.

In Koningshaven werk ik samen met mijn 
collega omgevingsmanager Brecht van der 
Korput (Fatima, Jeruzalem, Broekhoven en 
Piushaven Zuid) en wijkregisseur Kees van 
Kempen. Kees is het dagelijkse aanspreekpunt 
voor bewoners. Hij ondersteunt acties en 
initiatieven om de leefbaarheid in de buurten 
te verbeteren, zoals aanleg van groen.

Als omgevingsmanager ga je over de plan-
nen op langere termijn voor een gebied. 
Waar gaan de wijken naar toe en hoe kun-
nen we met elkaar bereiken dat het goed 
blijft gaan? Hoe krijgen we het voor elkaar 
dat er voldoende woningen in elke wijk 

komen voor alle doelgroepen? Of hoe kun-
nen we de gevolgen van het veranderende 
klimaat opvangen?  

Het is aan ons om de verbinding van de (ge-
organiseerde) bewoners, ondernemers en 
andere partners in de wijk met de gemeente 
te versterken. Een instrument hiervoor is de 
wijkagenda. Hierin staat aangegeven wat 
onze gezamenlijke prioriteiten zijn voor de 
komende jaren en hoe we dit willen uitvoe-
ren. Brecht en ik houden deze actueel voor 
het stadsdeel oude stad zuidoost (inclusief 
Armhoefse Akkers en Moerenburg). De 

wijkagenda is tot stand gekomen in 
nauw overleg met de partners in de 
verschillende buurten en wijken. 

Contact
Ik wil graag bereikbaar zijn: mailen 
of appen is het handigst, omdat 
ik vaak in overleg ben en dan de 

telefoon niet meteen kan oppakken. 
Ik heb nog veel te leren over mijn 
nieuwe gebied. Nodig mij dus gerust 
uit voor activiteiten of een goed 
gesprek over de toekomst van uw 
buurt. Ik kom graag langs, uiteraard 
als jij dat ook prettig vindt. 

De gemeente wil begin 2023 starten met het opnieuw 
inrichten van de Wethouderslaan en vijf zijstraten: 
Wethouder Ackermansstraat, Wethouder van Roes-
selstraat, Wethouder Kerstensstraat, Wethouder 
Goyaertsstraat en de Ringbaan-Zuid. De rijbaan en de 
parkeervakken worden aangepast en er komen extra 
bomen en planten en een nieuwe riolering.

Bij de nieuwe inrichting houdt de gemeente rekening 
met het veranderende klimaat (klimaatadaptatie). 
Hevige regenbuien, periodes van droogte en hoge 
temperaturen nemen steeds vaker toe. Via het groen 
kan regenwater tijdens hevige buien beter wegzakken 
in de bodem. Dat helpt tegen verdroging. Een groene 
omgeving warmt in de zomer ook minder snel op dan 
een ruimte met bestrating. Daarom is waar mogelijk 
bestrating vervangen door groen heel belangrijk. 

Eind mei konden bewoners het voorlopig ontwerp 
bekijken en suggesties geven tijdens een inloopavond. 
Momenteel werkt de gemeente het voorlopig ontwerp 
uit naar een definitief ontwerp. Zoveel mogelijk sug-
gesties worden meegenomen. Het definitief ontwerp 
wordt begin oktober gedeeld met omwonenden. Meer 
informatie op tilburg.nl (zoekwoord: wethouderslaan).

 In de wijk Fatima start de gemeente dit najaar een energieloket in 
Wijkcentrum Koningshaven. Woningeigenaren kunnen hier terecht 
voor meer informatie over het verlagen van de energierekening, sub-
sidies en energieadvies aan huis. Het energieloket is er van 12 okto-
ber t/m 14 december 2022 op woensdagen van 15.00 tot 17.30 uur. 
Woon je niet in de wijk Fatima, maar wil je je huis verduurzamen? 
Neem dan een kijkje op duurzamertilburg.nl. Daarnaast kunnen 
huishoudens met een laag inkomen in 2022 een eenmalige energie-
toeslag krijgen van 800 euro, om (een deel van) de energiekosten te 
betalen. Meer informatie op tilburg.nl (zoekwoord: energietoeslag).

Nieuwe omgevingsmanager voor 
Hoogvenne en Piushaven

Herinrichting Wethouderslaan 
en omgeving

Energieloket

Start klankbordgroep Piushaven

Contactgegevens

Beste lezers, beste Tilburgers,

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

Berichten over 
uw buurt

Vanaf mei 2021 mocht ik voor het eerst aan de slag 
als wethouder bij de gemeente Tilburg en was ik een 
jaar lang jullie wijkwethouder. Op 2 juni 2022 werd 
ik wederom geïnstalleerd als wethouder. Ik vind het 
mooi om de komende vier jaar weer jullie wijkwet-
houder te zijn. 

43 jaar geleden werd ik geboren in Tilburg West en 
toen ik 11 jaar was verhuisde ik naar de Reeshof. Ik 
heb mooie herinneringen aan mijn jeugd in Tilburg. 
Het spelen op de tere veldjes in de Reit na schooltijd 
en toen ik ouder werd het voetballen bij Sarto en 
FC Eikstraat. Na mijn studie aan de TU Eindhoven 
(bouwkunde en architectuur) ging ik aan de slag bij 
CAST. Hier organiseerde ik jarenlang debatten over 
de ontwikkeling van onze stad, altijd met bewoners, 
de gemeente en professionele stadsontwikkelaars. 
Dat open gesprek over de koers van Tilburg vind ik 
belangrijk. Als kwartiermaker mocht ik later werken 
aan de transformatie van de LocHal, een geweldig 
project in het hart van de Spoorzone. 

Na een aantal jaar te hebben gewoond in Rotterdam, 
verhuis ik met mijn gezin terug naar Tilburg. Ik kijk 
er naar uit om weer thuis te komen in onze stad en 
hoop dat mijn zoontje ook mooie herinneringen 
maakt in Tilburg. 

Eén van mijn favoriete plekken in Tilburg is de Pius-
haven. Mooi om te zien dat we hier een compleet 
nieuwe (stedelijke) sfeer aan het ontwikkelen zijn 

waar iedereen zich thuis kan voelen. Dat gevoel van 
thuiskomen gun ik alle Tilburgers! En dat gevoel leeft 
ook bij jullie. Ik heb tijdens verschillende bezoeken 
aan onder andere Jeruzalem, Fatima en de Piusha-
ven, verhalen van inwoners mogen ophalen. Jullie 
betrokkenheid bij elkaar, de liefde voor de buurt en 
hoe ‘oude’ en ‘nieuwe’ bewoners elkaar omarmen, 
kenmerkt deze verhalen. Koningshaven is een ontzet-
tend mooi gebied. De oude buurten met prachtige 
straten. Als iemand met bijzondere interesse voor 
architectuur kan ik mij verwonderen over de kleine 
dingen in de wijken. Hoe goed de woningen in Jeru-
zalem zijn opgeknapt bijvoorbeeld. Maar er is ook 
werk aan de winkel. Zo gun ik het dat de ‘zuidkant’ 
van de Piushaven net zo veel liefde en aandacht 
krijgt als de noordkant. Daar wil ik de komende peri-
ode stappen in maken.

Tegelijkertijd maak ik mij ook zorgen. Kan iedere 
Tilburger wel een huis vinden? Zijn er genoeg speel-
plekken in de wijk? Is er genoeg ruimte voor bedrij-
ven om zich verder te ontwikkelen? Hoe hebben de 
stijgende energieprijzen invloed op onze inwoners? 
Ik vind het daarom belangrijk dat we juist in deze 
tijd, dichter bij elkaar komen. Als wijkwethouder ben 
ik jouw aanspreekpunt voor het college. Ik wil weten 
waar jij als inwoner tegenaan loopt en hoe jij je wijk 
(en Tilburg in zijn geheel) ervaart en beleeft. 

Wil je eens van gedachten wisselen met mij? Zoek 
me gerust op via Twitter @basvanderpol of neem 

contact op via het contactformulier op www.tilburg.
nl. En natuurlijk is het altijd mogelijk om de omge-
vingsmanagers en wijkregisseur te mailen of bellen. 
Die gegevens vind je onderaan de pagina. 

Ik kijk er naar uit om je te ontmoeten!

Wethouder Bas van der Pol

Sinds dit jaar heeft de Piushaven een klankbord-
groep. Deze bestaat uit bewoners, bezoekers en 
ondernemers van de Piushaven. De klankbord-
groep adviseert bij vergunningsaanvragen voor 
ligplaatsvergunningen, recreatief gebruik en 
vergunningsplichtige nieuwe evenementen binnen 
de Piushaven. Dat zorgt voor een goede kwaliteits-

toets op nieuwe aanvragen en het bewaakt de ba-
lans tussen wonen, werken en recreëren. Zo heeft 
de klankbordgroep onder andere met de kermisor-
ganisatie meegedacht over nieuwe evenementen, 
zoals een buitenbios. Heb je vragen of wil je meer 
weten over de klankbordgroep? Neem dan contact 
op met rutger.hendrikx@tilburg.nl

Brecht van der Korput
Omgevingsmanager Broekhoven, Fatima, Jeruzalem, 
Leijpark (Piushaven Zuid).
E-mail: brecht.van.der.korput@tilburg.nl  of tel. 06-31 13 34 48.

Kees van Kempen
Wijkregisseur voor Piushaven Noord en Zuid: Hoogvenne, Piushaven, 
Broekhoven, Fatima, Jeruzalem, Leijpark, Koningshoeven.
E-mail: kees.van.kempen@tilburg.nl of tel. 06-50 23 11 60.

Natascha Verhaaren
Omgevingsmanager Piushaven, Hoogvenne, Armhoefse Akkers, 
Moerenburg, Koningshoeven (Piushaven Noord).
E-mail: natascha.verhaaren@tilburg.nl of tel. 06-13 20 93 39.

GEMEENTENIEUWS GEMEENTENIEUWS



10 Het vriendenboekje van...

De razende reporters van BS Koningshaven

Het nieuwe schooljaar is gestart en wij Nikki en Isa uit groep 7-8 
krijgen de kans om meneer Bas de nieuwe directeur van onze 
school wat beter te leren kennen. 
Als eerste wilden we natuurlijk weten waarom hij naar deze school is gekomen? 
Hij vertelde dat hij vroeger ook in Fatima woonde en dat hij het leuk vond om weer 
terug te komen naar zijn oude wijk. Vroeger vond meneer Bas school niet leuk en 
wilde hij buschauffeur worden. Dat leek hem stoer, vooral om zo’n groot stuur vast te 
houden. Toch liep het anders. Hij werd leraar en wilde het anders aanpakken in 
de klas. Hij wil dat de kinderen met plezier naar school gaan. 
Vroeger keken ze nooit naar hem en iedereen moest precies hetzelfde doen. 
Daarnaast zat hij ook nog eens met alleen maar jongens in de klas. 
Nu als directeur kan meneer Bas dat anders regelen. 

Meneer Bas heeft zelf ook kinderen. Hij heeft een dochter van 29 jaar en twee zonen 
van 23 en 25 jaar oud. Als hij niet werkt houdt hij van voetballen en golfen en tegen-
woordig houdt hij ook van wandelen. 
De natuur vindt meneer Bas steeds leuker worden.

Het leraren op Koningshaven vindt meneer Bas toppers. 
Ze houden ook van grapjes maken en ze helpen de kinderen heel goed. 
Samen met de leraren wil meneer Bas meer kindgericht gaan werken. 
Het allerbelangrijkste motto voor leraren vindt meneer Bas: 
“Leer het mij zelf te doen!” Hij blijft op deze school zolang als het nodig is en zorgt 
dat het een fijne leeromgeving wordt. 

Wij vonden het een eer om meneer Bas te mogen interviewen!
 

Kindercampus Pendula voor kinderen van 0 – 13 jaar heeft vernieuwde ruimtes. Een uitdagende, 
rijke omgeving waarin kinderen hun talenten kunnen ontdekken. Waarin ze geprikkeld worden 
om hun brede talenten te ontwikkelen. De ruimtes sluiten aan bij onze speerpunten; 
Gezond, Bewegen, Cultuur, Techniek, Technologie en Bewustzijn. 
Benieuwd? Maak een afspraak voor een rondleiding.



HerfstHerfst
een speurtocht door de wijk, kastanjes
zoeken, Maak een krans van echte bladeren 
en eikels of kleur onderstaande krans in 
en knip hem uit. oja en de kabouters houden ook
van vrolijke kleurtjes. veel plezier!

Succes met 
het egeltjes 
doolhof!

spinnenweb wolk eikel

rood bladpaddenstoel kastanje takje

blaadjes

Herfst
SPEURTOCHT

KUN JIJ ZE ALLEMAAL VINDEN IN ONZE WIJK?

Kleur het rondje in bij 
alles wat je vindt! 
hoeveel heb je er gevonden?
 



12 Wandelen met Fred

Op een zonnige vrijdagmiddag in augustus wandelt Fred met 
Miriam. Miriam vertelt graag over haar grootste hobby. 
We wandelen samen richting Moerenburg. Miriam vertelt: “Samen met een 
kartrekkersgroep uit de Armhoefse Akkers is het gelukt om een duurzame 
boerencoöperatie op te zetten“. Miriam Michels (56) uit de Vazalstraat is één 
van de initiatiefnemers van ‘Herenboeren Goedentijd’ in Alphen. Dit project is 
in 2020 gestart, landelijk heeft Herenboeren al meerdere projecten. 
Miriam is geboren in Hilvarenbeek en is na haar psychologiestudie in Tilburg 
komen wonen. Zij heeft twee zoons van 24 en 25 jaar en een nieuwe vriend. 

Een boerenproject waar je lid van kan worden
Miriam: “Het ‘Herenboeren Goedentijd’ project in Alphen heeft plaats voor 
250 huishoudens die zichzelf inkopen. Hiervoor wordt eenmalig een bedrag 
ingelegd. Daarnaast betaalt men wekelijks contributie voor iedere persoon 
die mee-eet. Daarvoor krijgt men ook wekelijks groenten van het seizoen en 
is men mede-eigenaar van de boerderij. Er zijn behalve groentes ook koeien, 
varkens en kippen op de boerderij. Dus het is een project waar ook niet-vege-
tariërs aan deel kunnen nemen. De fruitbomen zijn al wel geplant, maar het 
zal nog even duren voordat er appels en peren geoogst kunnen worden. 

Fotografie: Hans van Dongen
Tekst: Fred Verhagen

Groentesoep of erwtensoep, het zijn dit seizoen vaak gehoorde 
beschrijvingen van het water in de Piushaven en het 
Wilhelminakanaal. Als je zelf wel eens een wandeling maakt 
langs het water dan is het je waarschijnlijk ook wel 
opgevallen: het water kleurt dit seizoen groen in de haven en 
op het kanaal. Hoe komt dat en is er iets aan te doen?
Blauwalg, of algenbloei, zien we regelmatig aan het einde van de zomer vanaf 
de draaibrug bij Villa Pastorie richting het kanaal en op het Wilhelminakanaal 
zelf. Blauwalg zit het hele jaar in het water. Het is een bacterie die zich bij 
juiste omstandigheden erg snel kan vermenigvuldigen. In stilstaand voedsel-
rijk water tussen de 20 en 30 graden zijn de omstandigheden voor deze 
bacterie ideaal om zich snel te vermeerderen. Dat is waarom we blauwalg 
vaak pas aan het einde van de zomer zien. Het water is dan, zeker na een 
warme zomer zoals dit jaar, lekker opgewarmd. In stilstaand water, zoals 
het Wilhelminakanaal, gaat het dan snel. 

Groentesoep en erwtensoep
Fotografie: Freddie de RoeckTekst: Storms

Tussen Piushaven en draaibrug minder
Opvallend is dat je blauwalg tussen de Piushaven (oude haven met kade-
muren) en de draaibrug veel minder of niet ziet. Vroeger liep hier de Korvelse 
Waterloop. En die werd o.a. gevoed door kwelwater, grondwater dat omhoog 
komt. Later werd in de loop van de Korvelse Waterloop de Piushaven en het 
toeloopkanaal gegraven. De waterloop is hierdoor niet meer zichtbaar maar 
het kwelwater komt nog steeds omhoog. Dit zorgt er waarschijnlijk voor dat 
het water in dit deel in beweging blijft en algenbloei hier uitblijft.

Lange groene slierten
Een tweede reden voor het groene water dit jaar, en dat is echt ‘n lillikerd, is 
het ongelijkbladig vederkruid. Die zien we tussen de Piushaven en het kanaal. 
Onder water groeien hele oerwouden van dit spul en ook op het water drijven 
vaak grote plakkaten. Ongelijkbladig vederkruid is een invasieve exoot en 
komt oorspronkelijk uit het Zuidoosten van de Verenigde staten. 
Aan het eind van het vorig seizoen namen we deze waterplant voor het eerst 
waar in de haven. Waarschijnlijk is die ergens in Nederland bij het legen van 
aquarium in het water terecht gekomen. Vervolgens wordt de plant door 
scheepvaart door het hele land verspreidt. En nu vormt ie een groot probleem 
op veel waterwegen.

Zo stug als vislijn
Ongelijkbladig vederkruid wortelt in de bodem van de haven en groeit in 
lange groene slierten richting het wateroppervlak. In de Piushaven worden 
deze slierten zo’n 2 meter lang. Het effect van ongelijkbladig vederkruid in 
de schroef van een motor lijkt wel wat op dat van vislijn. De gashendel gaat 
trillen door de weerstand in de motor. En de motor kan oververhit raken. Het 
geeft wel aan wat een venijnig spul dit is. Als ongelijkbladig vederkruid niet 
beheert wordt dan overwoekert het de inheemse soorten en kunnen water-
wegen onbevaarbaar worden. Een van de redenen dat het zo woekert is dat 
ongelijkbladig vederkruid wintergroen is. Als in het voorjaar alles weer gaat 
groeien is deze plant er al. Hij houdt daarmee het zonlicht weg van andere 
planten en verdringt zo de inheemse soorten.

Bestrijding
Blauwalg lijkt relatief makkelijk te bestrijden door een sterk verdunde water-
stofperoxide-oplossing aan het water toe te voegen. Dat klinkt ongezond 
chemisch maar recente onderzoeken wijzen uit dat dit geen invloed heeft op 
de rest van het ecosysteem. De waterstofperoxide lost op en de blauwalg is 
snel verdwenen. Hoe anders is dat bij het ongelijkbladig vederkruid dat niet 
te bestrijden lijkt. Beheren door regelmatig te maaien en de waterplant af te 
voeren (zie foto) is vooralsnog het enige devies. Andere oplossingen 
vernietigen het totale bodemleven of zijn verschrikkelijk kostbaar. Wat wel 
vermindering oplevert is het uitzetten van graskarpers. Die eten het veder-
kruid, planten zich hier niet voort en leven zo’n 6 à 7 jaar. Het geeft een 
reductie van 25 à 30%. Maar waarschijnlijk komen we er nooit meer vanaf.

Duurzame buurtdiensten 
‘Herenburen Goedentijd’
Wekelijks worden er groenten 
geoogst en klaargezet per huishou-
den. Om te voorkomen dat ieder-
een elke week met eigen vervoer 
naar Alphen rijdt, is er een wijk 
ophaalproject waarbij de leden die 
bij elkaar in de buurt wonen bij 
toerbeurt de oogst gaan ophalen op 
de boerderij. Om het vele werk op 
de boerderij goed te kunnen doen, 
werken veel leden mee als vrijwilli-
ger. Niet alleen bij het helpen op het 
land maar ook voor het klaarzetten 
van de oogst zijn vrijwilligers nodig. 

Een nieuwe boer(in) gezocht 
De boerderij wordt gerund door een 
professionele boerin. 
Zij is de enige betaalde kracht van 
de boerderij en zorgt voor de dage-
lijkse leiding. Over ongeveer 1 ½ 
jaar gaat zij met pensioen. Dus de 
coöperatie is op zoek naar vervanging van de boerin. 
Misschien ben jij wel de nieuwe boer(in) van ‘Herenboeren Goedentijd’? 
Heb jij agrarische kennis en ervaring en wil je er meer over weten, 
stuur dan een mail naar communicatie@herenboerengoedentijd.nl. 

Meewerken aan duurzaamheid 
Miriam geeft aan: “In onze wijk kunnen we allemaal een bijdrage leveren 
om te verduurzamen. Alle huishoudens kunnen hun tuin vergroenen (tegels 
eruit!), en regenwater opvangen in een regenton, om daar de tuin mee te 
sproeien. Er ligt veel zwerfafval in de wijk, wat onnodig in de natuur terecht 
komt. We kunnen er samen op toezien dat we dit opruimen of nog beter 
voorkomen. Ikzelf laat mijn boodschappen thuisbrengen zonder verpakkings-
materiaal. Ik zie mezelf als voorbeeld voor mijn kinderen hoe je duurzaam 
kan leven. Bijvoorbeeld doordat ik met de fiets naar mijn werk ga. Bewust 
leven in alles wat ik doe, zoals ook mijn veelal tweedehandse kleding die ik 
draag. Je kan dit kopen in hippe winkels in de stad maar ook bij 
kringloopwinkel ‘La Poubelle’, in onze eigen wijk dus”. 

Toekomstdromen 
“ ‘Herenboeren Goedentijd’ in Alphen groeit tot in totaal 250 leden. Hopelijk 
is er in de toekomst ruimte voor meer boerenprojecten. Er zijn al steden met 
meerdere Herenboerderijen en dat zou in Tilburg ook zeker mogelijk moeten 
zijn”. Herenboeren is er niet alleen voor gezinnen, maar ook singles kunnen 
lid worden tegen gereduceerd tarief. Ben je enthousiast geworden en wil je 
mee gaan doen in het project, kijk dan op de website hoe jij bewuster kunt 
gaan eten door lid te worden van ‘Herenboeren Goedentijd’ via 
https://www.herenboerengoedentijd.nl
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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

Knieklachten rond de knieschijf

De knieschijf is een stukje bot dat aan de voorkant van de knie zit. 
Het zit gevangen in de pees van de bovenbeenspieren. Die pees loopt van 
deze spieren naar de bovenkant van het scheenbeen. Door de knieschijf wordt 
de kracht die de bovenbeenspieren kunnen uitoefenen groter. 
De voorste bovenbeenspieren zorgen voor het strekken van de knie. 

Problemen rond de knieschijf kunnen bijvoorbeeld ontstaan: 
• Door dysbalans in de voorste bovenbeenspieren 
• Door dysbalans door een afwijkende stand van de benen, bv. X-benen of 

O-benen
• Door dysbalans door een aangeboren afwijkingen van de knieschijf 

Bij deze dysbalans wordt de knieschijf ‘scheef’ getrokken naar de binnen- of 
buitenkant van de knie. Door dit ‘scheeftrekken’ komt er meer wrijving aan de 
achterkant van de knieschijf wat voor irritatie, of erger, voor slijtage zorgt.
Activiteiten die dan klachten veroorzaken zijn bijvoorbeeld: een trap op- en 
aflopen, lang met de knie in gebogen stand zitten (bureauwerk, autorijden), 
berg op fietsen, tegen de wind in fietsen en hardlopen. Naast brandende, 
stekende pijn, komt kan men ook soms de knie horen kraken tijdens het 
buigen en strekken.  

Andere veel voorkomende knieklachten zijn: 
• Springersknie (jumpersknee). Er is dan pijn aan de onderkant van de 

knieschijf. Het komt meestal voor bij sporten waarbij veel gesprongen 
wordt. 

• Ziekte van Osgood-Schlätter: pijn net onder de knieschijf, daar waar de 
pees vastzit aan het scheenbeen. Door overmatige belasting als gevolg 
van veel sporten raakt de aanhechting geïrriteerd. Hierdoor ontstaat er 
vaak een ontsteking. Het komt met name voor bij jongens in de leeftijd 
van 10 tot 16 jaar. 

• Luxatie van de knieschijf: meestal door een stoot, slag, verdraaiing of 
botsing. Hierdoor wordt de knieschijf niet meer op zijn plaats gehouden 
en kan zelfs ‘naast’ de knie belanden. 

Wat kan podotherapie voor u 
betekenen bij knieklachten?
De podotherapeut kan, afhankelijk 
van de oorzaak van de klachten, 
de voetstand of voetafwikkeling 
corrigeren met behulp van podo-
therapeutische zolen, ontlastende 
tape-therapie en spierversterkende 
oefeningen, al dan niet in combi-
natie met fysiotherapie en schoen-
advies.

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

Wat kan fysiotherapie voor u 
betekenen bij knieklachten?
De fysiotherapeut kijk naar het 
totaalplaatje van: leeftijd, stand van 
de benen, wel of geen overgewicht, 
soort van sport, werk, etc. om het 
knieprobleem in kaart te brengen. 
Daarna wordt een behandelplan 
opgesteld, indien nodig met 
podotherapeut en diëtiste.



14 Op Pelgrimstocht van 
Fatima naar Fatima

Ken je dat? Dat je gezellig met je lief van een biertje zit te 
genieten op het terras van de Hertog Jan brouwerij, mijmerend 
over je volgende wandeltocht en dat ze dan ineens zegt: 
‘We doen het, ik ga mee’. Nee, ik ook niet. Maar Dolph Cantrijn 
en Lindy Popma wel. Daar op dat terras hebben zij de knoop 
doorgehakt. 14 juli jl. zijn ze vertrokken om in vijf maanden 
tijd van onze wijk Fatima naar Fatima in Portugal te wandelen. 
Tijd om te ontdekken wie de mensen achter dit plan zijn en 
hoe het ze op hun tocht vergaat.

Fotografie: Hans van Dongen

Onderste foto: archief Dolph en Lindy

Een paar weken voor 
hun vertrek ontmoet ik 
Dolph en Lindy in hun 
redelijk lege huis. Ze 
zijn druk bezig met de 
voorbereidingen waar-
onder opruimen, een 
stempel bemachtigen 
voor hun Credential 
(het pelgrimspaspoort), 
duimen dat dochter 
Jasmijn afstudeert 
(gelukt!) en bedenken 
wat ze meenemen in 
hun rugtas. Voor ik 
daar verder op inga, 
ben ik ontzettend 

Tekst: Carla Segers

Dag 28, Genieten van een glas Chablis in Chablis

Dolph en Lindy vertrokken op 14 juli 2022

benieuwd naar het waarom van deze reis? 
Lindy vertelt: ‘Fatima in Portugal is een bedevaartsoord. Al sinds wij zijn 
afgestudeerd zijn we geïnteresseerd in deze oorden. We zijn zelf niet gelovig 
maar de sfeer, de hoop en toewijding bij de bedevaartgangers is fascinerend 
om te mogen aanschouwen. We hebben al aardig wat plaatsen bezocht. Denk 
aan Lourdes, Amritsar in India en Qoyllur Rit’i in Peru waar we exact 25 jaar 
geleden waren’. 
 
Wandelen door de seizoenen heen
Het enthousiasme straalt van het stel af, het waarom van de plaats Fatima is 
me duidelijk. Nu nog het deel ‘te voet’. Een rondje om de Piushaven kan haast 
niet de voorbereiding zijn van een tocht van 3000km en dat klopt. Samen 
hebben Dolph en Lindy al heel wat kilometers gelopen; het Pieterpad, Zuid 
Amerika en in 2015 heeft Dolph in 80 dagen om Nederland gelopen, door de 
grensstreek. Waar kijken jullie naar uit op de route naar Fatima? Dolph; het 
zal hem zitten in de spontane ontmoetingen. Lindy knikt; ‘Het buiten zijn en 
de veranderingen in het landschap omdat we door verschillende landen en 
seizoenen lopen.’

Fatima en St. Jacques gaan mee
Een groot deel van de tocht volgen ze de Pelgrimsroute (camino) naar een 
ander bekend bedevaartsoord: Santiago de Compostella. Vanuit daar zakken 
ze af naar beneden, Portugal 
in. Terug naar de rugzak. 
Zitten daar dingen van 
speciale betekenis in? 
‘Naast ons pelgrims paspoort 
waarmee we in herbergen 
terechtkunnen voor een 
slaapplek, nemen we een 
st. Jacobsschelp mee. Deze 
geeft aan dat we reizigers zijn 
op de Camino de Santiago. 
Daarnaast hebben we een 
bedeltje gekregen van vrien-
den met de afbeelding van 
Fatima. Niets groots en dat 
kan ook niet als je maximaal 
8kg mee wilt nemen.’

Volg Dolph en Lindy
Op het moment dat de krant naar de drukker gaat, zijn Dolph en Lindy de 
1000km al ruim gepasseerd en meer dan 50 dagen onderweg. 

Het is ongelofelijk leuk om de tocht te volgen via hun site www.volgdolph.nl. 
Dolph en Lindy nemen je mee in spontane en geplande ontmoetingen onder-
weg met mens, dier en omgeving. Ze schrijven over de gastvrijheid die hen 
telkens weer verbaast en over hun eigen binnenwereld. Mooi hoe dankbaar ze 
zijn voor deze ervaring en, niet in de laatste plaats, voor hun lieftallige voeten 
die hen elke dag kilometers verder brengen. In de volgende editie van deze 
krant kun je lezen hoe het hen vergaat op het volgende deel van hun camino.

Van afgang tot zelfoverschatting

Al enige tijd ben ik bezig om een biografie te schrijven over Ay Ay Eddy, de 
band waar ik zelf vele jaren geleden in heb gespeeld. Werktitel: “Ay Ay Eddy - 
van Afgang tot Zelfoverschatting”. Eigenlijk is dat niet de juiste volgorde. 
Het was juist de zelfoverschatting die de afgang tot gevolg had. 
Maar: ‘van Afgang tot Zelfoverschatting’ bekt net wat lekkerder en is boven-
dien alfabetisch, wat structuur biedt aan de vele avonturen, belevenissen, 
”concerten”, decepties, etc… die we als band beleefd hebben.

Ay Ay Eddy
Eén van de weinige zaken waar ik me niet voor kapot schaam, is de band-
naam. Ay Ay Eddy. Dat klonk als een huis. Er zat natuurlijk een heel verhaal 
achter die naam, maar het belangrijkste was dat het met een ‘A’ begon. 
Voordeel daarvan was, zo dachten we, dat we hiermee vooraan in de kaarten-
bak van de boekingskantoren lagen, en niet dezelfde domme fout maakten als 
“ZZ Top” en “Zeppelin, Led”, gelegenheidsbandjes van wie de carrière nooit 
echt van de grond is gekomen.

Geboekt
Het grote nadeel van onze band was dan weer wel die ‘A’ van ‘arrogantie’, 
voordat die hele afgang een aanvang zou gaan nemen.
De band bestond aanvankelijk immers uit niemand meer dan mijzelf, die geen 
enkel instrument bespeelde, maar wel een stuk of wat Nederlandstalige 
teksten had geschreven, en Flip, mijn beste maat. Hij was de zanger. 
Toegegeven, er zijn speenvarkens die stukken zuiverder van toon klinken als 
ze worden gecastreerd, maar die kreeg ik niet zo ver om mijn bullshit-teksten 
ten gehore te brengen. En o ja, we hadden Ilja achter de hand, een van onze 
weinige vrienden die wél een instrument bespeelde; gitaar of zoiets.
Hij had een paar keer mee gejamd, maar vooral mee gedronken.
Dat was dus alles wat we hadden, plus een repertoire van een handjevol 
teksten, en een bandnaam.

En toen werden we geboekt…

Beatles, Stones en Elvis

Beeld: archief Erik BienefeltTekst: Erik Bienefelt

Dat kwam zo. De zanger was 
even daarvoor met wat gas-
ten van de lokale voetbalclub 
op wintersport gegaan. Een 
week lang vertelde hij over 
de geniale band Ay Ay Eddy, 
waar hij zeker wel de zan-
ger van was!  Een hele hoop 
drank later was men het er 
wel over eens dat Ay Ay Eddy 
groter was dan de Beatles, de 
Stones en Elvis bij elkaar. Eén 
van die wintersportgangers 
was voorzitter van die voet-
balclub. “Of Ay Ay Eddy kon 
optreden bij de barbecue, aan 
het eind van het seizoen?”, 
vroeg hij. “-Da’s al over 3 maanden?” “Ja, wat kosten jullie?”

Probleem
En zo geschiedde. De landelijke band die de voorzitter aanvankelijk op het 
oog had, kostte 10.000 gulden. Wij deden ’t voor een avond gratis drank, wat 
feitelijk bijna op hetzelfde bedrag neerkwam.
Het was eind februari, we waren geboekt, en hadden dus een probleem. Die 
voetbalclub had ook een probleem, maar dat zouden ze maanden later pas 
ondergaan. Wij moesten alle teksten van muziek voorzien, zochten nog een 
drummer, een bassist, een extra gitarist (maar dan een goeie) en meer van 
dat soort details. Misschien hadden we iets te hoog van de toren geblazen.

Zelfreflectie
Maar het lukte. Dat wil zeggen, we stónden er die avond in mei. We hadden 
een drummer gevonden als vierde en laatste bandlid, die die avond zijn gene-
rale repetitie én zijn eerste optreden tegelijk had. Maar dat gold ook voor ons. 
De verdere muzikale omlijsting werd verzorgd door een geleend keyboard dat 
destijds voor 50 gulden te koop was bij Bart Smit. Jammer dat ik pas tegen 
het einde van het optreden erachter kwam dat ik vergeten was ‘m aan te 
zetten. Het publiek merkte niets, want die waren nóg bezopener dan de band.

Op één jonge gast na, die tijdens het optreden tegen onze zanger had gezegd 
dat hij ons niet goed vond. Waarop onze beveiliger, een bonkige kerel die nog 
een blauwe maandag in ‘Klein Zwitserland’ had gezeten (en niet om daar te 
gaan skiën) de criticus aansprak. “Wat niet goed?”, hem beetpakte, de zaal 
uitsleepte, om hem uiteindelijk hardhandig buiten te zetten.

Die Z was immers van zelfoverschatting.…níet van zelfreflectie…



Wat heb je nou écht aan een 
energieadvies?

“Ik bespaar deze winter 400 kuub aardgas”
Mooi zo’n energieadvies, maar wat heb je daar nou echt aan? We namen een 
kijkje bij Barend Wouters die met zijn gezin in een eengezinswoning woont in 
Fatima. Hij bespaarde afgelopen winter maar liefst vierhonderd kubieke meter 
aardgas. Met de actuele energieprijzen is dat zo’n achthonderd euro. 
En dat is nog maar het begin, want hij hoopt binnenkort helemaal van het 
gas af te gaan. Hoe doet hij dat? En hoe kunt ook u voordeel hebben van een 
deskundig advies?

Bouwval
Barend Wouters (52) woont samen met zijn vrouw, zoon en dochter in een 
tussenwoning uit 1952 in de Gildestraat. Hij werkt als vrachtwagenchauffeur, 
zijn vrouw in de zorg. De kinderen studeren. Barend en zijn vrouw kochten 
hun woning bijna dertig jaar geleden. Het was een bouwval, die hij de 
afgelopen jaren flink aanpakte. Er kwam een aanbouw, een nieuwe badkamer, 
dubbel glas, vloerverwarming, dakisolatie en 14 zonnepanelen op het dak.
Toch bleef de energierekening erg hoog. Het gezin verstookte ruim 2.160 
kuub gas per jaar, terwijl het gemiddelde op 1.600 kuub ligt. Daarom ging 
Barend op zoek naar een deskundige. Energieadviseur Marc Vintges, van 
Energiefabriek013, nam de woning onder de loep: “We bekeken het warm 
watergebruik, het stookgedrag en de kieren in de woning.” Wouters vult aan: 
“Het is heel fijn om met een expert in gesprek te gaan. Het grootste inzicht 
was dat we veel warmte kwijtraakten door de kieren in huis. Op zolder keek je 
achter het knieschot (het lage wandje tegen het schuine dak) zo naar buiten. 
De brievenbus tochtte en de tussendeur waaide steeds open.”

Netflixen in bad
Het gezin bleek ook veel energie te verspillen. Vintges: “Het maakt heel 
veel uit of je bewust met energie omgaat.” Wouters: “Mijn vrouw werkt met 
demente bejaarden. Daar staat de verwarming altijd heel hoog. Dus zette zij 
thuis ook de thermostaat graag een graadje hoger. En onze puberkinderen 
sliepen bij wijze van spreken onder de douche en tijdens de lockdown gingen 
ze in bad zitten Netflixen.”

Vintges schreef zijn aanbevelingen op in een rapport en Wouters ging aan de 
slag. Bij de bouwmarkt haalde hij glaswoldekens, purschuim en tochtstrips. 

Ingezonden mededeling

Met het glaswol isoleerde hij het dak en met het purschuim kitte hij de 
aansluitingen tussen het dakbeschot en de vloer dicht. 
De tochtstrips plakte hij rond de voordeur. Ook kocht hij een isolerende 
brievenbus. Het verslag van Vintges liet Wouters aan zijn gezin lezen. 
“We houden nu allemaal rekening met ons verbruik. De thermostaat zetten 
we een graadje lager en de kinderen douchen nog net niet met een wekker.”
Ook kocht hij kleine ventilatoren voor onder de verwarming. “Die dingen zijn 
best duur, zo’n 50 euro per stuk, maar verdienen zich heel snel terug omdat 
je huis sneller opwarmt.” 

Van het gas af
Het gasverbruik ligt nu bijna op het gemiddelde, maar dat is voor Wouters 
nog niet genoeg. Hij wil helemaal van het aardgas af. De eerste stap naar 
aardgasvrij is het goed isoleren van het huis. Nu dat klaar is, zijn de ramen in 
de woonkamer aan de beurt. Die worden vervangen. Aan de koude kant komt 
driedubbel glas, aan de andere kant ‘gewoon’ HR++ glas. De laatste stap is 
de aanschaf van een warmtepomp. 

“Mijn tip aan andere Tilburgers: laat je niet afschrikken door wat je denkt dat 
het kost, want dat valt echt mee. Tochtvrij maken van je woning is al een 
eerste mooie stap en vrij simpel. Je koopt een bus purschuim in de 
bouwmarkt en gaat aan de slag.”

Barend Wouters en Marc Vintges voor de woning in de Gildestraat

Wil je zelf ook een afspraak maken met 
een energieadviseur?
Wil jij ook aan de slag met het verduurzamen van jouw huis? 
Laat je adviseren door een deskundige energieadviseur van 
Energiefabriek013. 
De gemeente betaalt het grootste deel van de kosten.

• Wil je een energieadvies op maat aan huis? Dit kun je plannen via 
www.duurzamertilburg.nl/energieadvies. Dankzij de bijdrage van 
de gemeente Tilburg van ongeveer €200 betaal je hiervoor tot  
eind november 2022 slechts €25.   

• Concrete vragen over energie besparen en verduurzamen van de 
woning kun je gratis stellen:

• Elke werkdag tussen 13:00 en 17:00 uur.  
Bel hiervoor naar 088 - 00 62 013

• Bij het energieloket in wijkcentrum Koningshaven.  
Zie informatie links. 

Wilt u geld 
besparen?
Kom naar het 
Energieloket!

Wilt u:
• Meer weten over het verlagen van uw energierekening?  
• Zich aanmelden voor een energieadvies aan huis?
• Weten welke subsidies en financieringsmogelijkheden er zijn voor het 

verduurzamen van uw woning?

Het energieloket is speciaal voor woningeigenaren uit Fatima

Wanneer
Woensdag van 15.00 tot 17.30 uur
Van 12 oktober tot en met 14 
december 2022

Waar
Wijkcentrum Koningshaven
Kruisvaardersstraat 32c

Het energieloket is in samenwerking met: www.energiefabriek013.nl
Meer weten over het verduurzamen van uw woning? Kijk dan op: www.duurzamertilburg.nl
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LA POUBELLE

Do you believe in life after love? Aan de slag voor de Piushaven 

Oude pastorie

Tekst & illustratie: Marieke van den Berg

De Uber-chauffeur zwaait als een maniak met haar handen, het zal niet mijn 
dood worden. Ze is aan het vertellen over haar kittens, genaamd Lente, 
Dinosaurus en Baby. In het Koreaans. Wat waren mijn plannen dit weekend? 
Badderen en tuinkers oogsten. Want de wereld blijft maar koppig draaien en 
draaien. Ze probeert me eraf te gooien. Het rouwt in gele droogte en lacht in 
boterhammen met aarde. Het is niet moeilijk te begrijpen. 
Je wordt gedemonteerd en weer in elkaar gezet. In vijfenveertig seconden. 

Woensdag sprak ik in het hondenpark een ambitieus meisje. Ze wou in een 
algemene richting bewegen, als een tyfoon. Borstvergroting, vetoverdracht, 
goedkope liposuctie. Zich specialiseren in cyberoperaties. Desnoods in fiscaal 
aftrekbaar agrarisch onroerend goed.

Ik wens twee mini Dexter meisjeskoeien. Zodat ze een vriendin hebben. 
Rauwe melk om kaas van te maken. Gewelfd plafond, Believe van Cher. 
Één liter rauwe melk kan ik verkopen voor vijf euro. Elke Dexter koe geeft 
acht liter per dag. Het duurt iedere dag twee uur om ze te melken. 
En ik neem ook een derde puppy, dit keer een labradoodle. 
Die met de krulletjes. 
Misschien kippen. Misschien kittens. En mag het gaan sneeuwen in de winter? 
Dan mogen de koetjes naar binnen. Weg van de witte deken. 

En de rest van het jaar 
rusten ze in het gras. 
In de modder. 
In de hondenpoep. 

De veelgeprezen Piushaven bestaat volgend jaar 100 jaar. 
Ternauwernood van de ondergang gered is de haven het 
waard om deze verjaardag groots te vieren. 
De Stichting Thuishaven Tilburg (STT) is al een aardig eind gevorderd met 
de organisatie van het jubileumfeest. Dat gaat plaatsvinden in het weekend 
van 5 en 6 augutus 2023. De komst van meer dan 100 historische bedrijfs-
vaartuigen staat al vast. Dit konvooi vaart op zaterdag 5 augustus in één 
lang lint de Piushaven binnen. 

De organisatie van een groot nautisch feest is een flinke klus. 
En daarom kan STT nog wel wat menskracht gebruiken. 
We zoeken vrijwilligers die mee willen denken en mee willen helpen, 
met name nu tijdens de voorbereiding. 

Het gaat bijvoorbeeld om het mede-samenstellen en regelen van het 
programma op de wal (muziek, kinderactiviteiten, demonstraties, catering), 
om het benaderen van sponsoren en om het regelen van allerlei technische 
voorzieningen (elektra, sanitair, tribunes). We kunnen natuurlijk ook 
vrijwilligers gebruiken die straks tijdens het havenfeest zelf actief willen zijn. 

Meer weten?
Meer informatie is te vinden op www.stichtingthuishaventilburg.nl. 
Spreekt dit je aan? 
Stuur dan een mailtje aan info@stichtingthuishaventilburg.nl. 

Misschien is het iemand al opgevallen? 
We hebben weer een Mariabeeldje boven het poortje van de oude pastorie 
van Fatima. De Fatima-kerk werd in 1980 gesloten en in 1990 afgebroken. 
Maar de pastorie staat er nog steeds. Het oude Mariabeeldje is al lange tijd 
verdwenen. Maar nu staat er een nieuw beeldje in de gouden nis. 

Fotografie: Hans van Dongentekst Robert Dölle - voorzitter STT



Toekomstschets

De afgelopen 100 jaar gaan de geschiedenisboeken in als de meest 
innovatieve op het gebied van energie. Zowel de doelen waarvoor we energie 
gebruiken, als de manieren waarop we energie opwekken zijn ten opzichte 
van die van honderd jaar geleden creatief te noemen. Het meest bijzondere 
voorbeeld van opwekking én toepassing van energie vind je terug op de 
sport- en speelplaatsen in de stad.

Spectaculair
Ten opzichte van honderd jaar geleden zijn de buitenspeelplekken voor 
kinderen drastisch veranderd. In eerste instantie was de verandering toe te 
schrijven aan de wens van het spelende kind. Het spelende kind werd aan 
het begin van de 21e eeuw nog heel blij van een houten kip op een spring-
veer. Het spelende kind nam plaats op de kip en zwiepte vrolijk heen en weer. 
Daarna ging datzelfde spelende kind een trap op zodat het boven gekomen op 
een plank kon gaan zitten om naar beneden te glijden. Dat noemde men toen 
een “glijbaan”. 

Illustratie: Toon van Gisbergen

Tekst en fotografie: Luc Houet

Archieffoto (2022)

Deze speeltoestellen waren halverwege de 21e eeuw niet meer spectaculair 
genoeg voor het spelende kind. Minder moeite en meer sensatie was wat onze 
kinderen wilden. Gaandeweg de tweede helft van vorige eeuw werden de 
speelplekken daardoor steeds meer elektrisch aangedreven attracties. 
Een soort van mini-kermissen. Kinderen spelen meer buiten dan ooit!

Slimmerik
Een nadeel aan die ontwikkeling is dat elektriciteit steeds duurder is 
geworden. Elektriciteit opwekken met zonnepanelen gaat in de winter niet 
goed genoeg om een speelplaats aan te drijven. Gelukkig ontstond in het 
jaar 2024 het idee om elektriciteit op te wekken met menselijke energie. 
Sporten is goed voor je. Steeds meer mensen gingen steeds meer 
bewegen. Het was een kwestie van tijd tot een slimmerik bedacht dat je 
met al die beweging heel eenvoudig elektriciteit kunt opwekken. 
En zo ontstond het idee dat de sportende mensen energie konden opwekken 
voor de spelende kinderen. En zie hier het resultaat. Een prachtige sport- 
en speelplaats in het centrum van Tilburg. 

Topvorm
Al die sportende volwassenen rondom een speelplek voor kinderen heeft ook 
een bijkomend veiligheidseffect. De sporters fungeren onbedoeld als 
beschermers van de kwetsbare kinderen. Geen kwaadwillende viespeuk 
zal het in zijn hoofd halen de kinderen op deze speelplaats lastig te vallen. 
Het risico op een confrontatie met een volwassene in topvorm is veel te groot.
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Wij hebben een 
nieuwe naam!
Ontwerpstudio Karel & Linda 
is nu: Ontwerp van de Buren

Veemarktstraat 34
5038 CV Tilburg

 ontwerp@vandeburen.nl
 @ontwerpvandeburen



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

Het is midden zomer als Hans en ik onze “plukwandeling” maken. 
In de Fatimastraat komen we Gerdy en Jolien tegen. Ze hebben koffers bij 
zich. “Toeristen in Tilburg?” vraag ik: “ Wat komen jullie bekijken?” 
“We komen uit België en gaan nu inchecken bij onze B&B.  
We gaan naar een concert in 013.” “Ooh leuk zeg. Veel plezier dan!”

Net de hoek om, in de Jan van Rijzewijkstraat komt John ons tegemoet 
lopen. Elke avond na het eten even een uurtje wandelen. Ik wijs hem op 
zijn oortjes en vraag hem wat hij dan luistert. “Muziek hè. Altijd muziek en 
met name rock.” “Aah zeg ik. Heb je dan een speciale playlist op Spotify?” 
Maar daar is John niet van. Hij luistert gewoon ouderwets naar het hele 
album zonder te scrollen of te skippen. “Fijne avond nog John”

Nico maakt ook een wandelingetje. Hij woont sinds 12 jaar in Jeruzalem. 
In een gerenoveerde oude woning. “Ik woonde hiervoor jaren in de 
Goirkestraat. Ik had eerst mijn bedenkingen. Jeruzalem had zo’n slechte 
naam. Aan de andere kant wist ik ook dat er veel verandert bij een 
renovatie.” Nico concludeert tevreden dat hij het fijn vindt wonen. 
“En het is heerlijk om te wandelen. Zeker als het net geregend heeft.”

Als Hans en ik naar de ganzen onder het viaduct staan te kijken lopen Jan 
en Thea net voorbij. Ze kijken misprijzend naar de ganzenpoep. 
“Wat een viezigheid hè” zeg ik. “Ja,” zegt Jan: “maar het is overal hetzelfde. 
De gemeente doet niks en er wordt niks opgeruimd.” Jan en Thea hebben al 
op heel veel verschillende plekken in Tilburg gewoond. 
Maar nu wonen ze heerlijk in de Gondelstraat.
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Fysiotherapie Manuele therapie

Dry needlingKinderfysiotherapie Etalagebenen

Geriatrie fysiotherapie 

Medical taping
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19Boccia met Filiz

Bewegen is goed voor je. Zo hou je je lichaam fit en gezond. 
Maar hoe doe je dit als je een beperking hebt? 
Dan is er Boccia. En Filiz. 
We spreken Filiz Ozcan in het wijkgebouw, samen met Sufaynur Yozgat, 
sociaal werkster in de wijk Koningshaven. Sufaynur tolkt voor Filiz omdat haar 
Nederlands nog niet zo goed is. Wat trouwens heel erg meevalt, Filiz weet zich 
behoorlijk goed verstaanbaar te maken. 

Leerkracht
Eerst even over Filiz: deze enthousiaste dame leert momenteel in rap tempo 
de Nederlandse taal. Ze wil dolgraag aan het werk als leerkracht lichamelijke 
opvoeding. Dat deed ze al jaren in Turkije, waar ze is geboren en opgegroeid. 
Filiz is gespecialiseerd in het werken met kinderen en volwassenen met een 
lichamelijke en/of geestelijke beperking. “Dat is heel divers. Denk aan 
kinderen met een cerebrale parese (een houding- en bewegingsstoornis die 
veroorzaakt wordt door een beschadiging van de hersenen. Die beschadiging 
ontstaat voor of tijdens de geboorte of in het eerste levensjaar, red.), 
kinderen of volwassenen met een spierziekte, dwarslaesie of amputaties. 
Maar ook kinderen met autisme of Downsyndroom.” Daarnaast beheerst Filiz 
de gebarentaal, zodat ze ook kan werken met mensen die doof zijn.

Toeval
Filiz kwam per toeval in contact met Sufaynur, omdat ze met haar dochtertje 
naar het wijkgebouw kwam om haar te laten spelen met andere kinderen. De 
twee vrouwen van Turkse afkomst raakten aan de praat en zo kwam het dat 
Filiz inmiddels twee keer per week groepjes vrouwen begeleidt bij sporten en 
bewegen in de ruimte van de fysiopraktijk van Flenter in het wijkgebouw. 
“We doen van alles met elkaar, gymoefeningen, oefeningen met de bal en ik 
geef ook yoga en pilates, erg leuk om te doen.” Maar Filiz wil dus uiteindelijk 
graag haar beroep dat ze had in Turkije in Nederland gaan uitoefenen. Daar-
voor moet ze dus de Nederlandse taal leren en als ze die voldoende beheerst 
gaat ze de nodige cursussen doen om in Nederland aan de slag te kunnen.

Fotografie: Toon van KaamTekst: José de Jonge

Boccia 
In oktober gaat Filiz in samenwerking met Flenter en ContourdeTwern starten 
met het lesgeven aan wijkbewoners met lichamelijk lichte of zware beper-
kingen. Ze maakt hierbij gebruik van Boccia. Boccia is een paralympische 
sport voor mensen met een motorische beperking. Er wordt gespeeld met 
grote zachte ballen, het lijkt een beetje op jeu de boules: het is de bedoeling 
dat je de rode of blauwe ballen zo dicht mogelijk bij de witte bal gooit. 
Het mikspel kan met diverse hulpmiddelen ook worden gespeeld door spelers 
met onvoldoende gooikracht. Boccia leert de sporter het onder controle 
houden van de spieren en het focussen voor een langere tijd. 

Infodagen
Helaas zijn de workshop- en infodagen al geweest als je dit leest, namelijk 
eind september. Maar uiteraard kun je voor informatie terecht bij fysiot-
herapiepraktijk Flenter in het wijkgebouw. Of bij Sufaynur Yozgat. Zij kunnen 
je vertellen wanneer de lesdagen en tijden zijn. Er zullen lessen starten voor 
volwassenen en voor kinderen. Filiz heeft er erg veel zin in. 

Filiz Ozcan

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 deze keer de spotlight op foto-
graaf Jostijn Ligtvoet die sinds dit jaar met zijn vrouw Eline in de Leenheren-
straat is komen wonen. Eline is pianist en ze hebben elkaar leren kennen bij 
een optreden waar Jostijn de foto’s kwam maken.  

Meer werk dan je denkt
Jostijn is een creatieve duizendpoot. Hij maakt muziek met zijn modulaire 
synthesizers, bij Close-Act Theatre speelt hij straattheater op stelten, maar 
het meest van zijn tijd is hij bezig met fotografie en alles wat daarbij komt 
kijken. ‘Fotograaf zijn is meer werk dan je denkt!’

Foto: Roos Pierson
Tekst: Marjolein Heine

Verborgen huis
Jostijn groeide op in 
een muzikaal gezin in 
de Nieuwlandstraat. 
Zijn vader was 
pianist en gaf les op 
de muziekschool in 
Dordrecht en zijn 
moeder heeft 40 
jaar lang muziekles 
gegeven op het Van 
Maerlantlyceum in 
Eindhoven. Jostijn 
studeerde zelf cello 
aan het conserva-
torium in Tilburg. 
Daarna gaf hij les, 

Fotograaf Jostijn Ligtvoet

speelde in verschillende orkesten en werkte daarnaast als gastheer in de 
schouwburg. Zijn start als fotograaf was toen de directeur van de schouwburg 
vroeg of Jostijn kon komen fotograferen op een gala. 
En zo kwam van het een het ander. 

Leren door te doen
Van zijn vader kreeg Jostijn als klein kind zijn eerste analoge fototoestel. 
Na veel oefenen kocht hij een digitale camera en ging ontdekken wat je er 
allemaal mee kan doen. Leren door het gewoon te doen en voor zijn vragen 
raadpleegde hij internet of youtube. Toen in 2010 zijn vader overleed ging 
Jostijn een fotodagboek bijhouden op een site waar je maar één foto per dag 
kon plaatsen. Dit hield hij vier jaar vol en heeft hem veel geleerd. 
‘Je moet telkens kiezen. Welke foto is de beste?’ aldus Jostijn. 

Cultureel Tilburg
Ondertussen mocht hij ook aan de slag voor 3voor12/tilburg, een website 
van de VPRO die concerten registreert. Samen met een recensent ging Jostijn 
kijken en luisteren naar muziek van nieuwe bands in Tilburg. 
En zo rolde hij Cultureel Tilburg binnen. Een belletje van Poppodium 013 
volgde om daar mede-huisfotograaf te worden. Inmiddels werkt Jostijn als 
huisfotograaf bij Poppodium 013, Schouwburg Concertzaal Tilburg, Factorium 
Cultuurmakers, Toffey (o.a. Festival Circolo en Kaapstad) en sinds kort ook 
voor de Nieuwe Vorst.

Kameleon
Eerder noemde ik Jostijn een creatieve duizendpoot maar hij noemt zichzelf 
eerder een kameleon. ‘Ik pas me altijd aan de situatie aan. Ik zorg dat ik 
zoveel mogelijk onzichtbaar ben als fotograaf, beweeg me langzaam zonder 
lawaai te maken omdat ik niet wil dat het publiek of de spelers op het podium 
last van mij hebben, voor hele stille voorstellingen gebruik ik een demper voor 
mijn camera’. 
‘De afgelopen tien jaar heb ik keihard gewerkt om te komen waar ik nu ben 
en ik wil hier nog wel even van genieten. Van alle contacten die ik heb, alle 
foto’s die ik voor iedereen maak en alle voorstellingen die ik nu zie’.

Leenherenstraat 
Na een huizenzoektocht van drie jaar zijn Jostijn en Eline in de Leenheren-
straat komen wonen. ‘Ik heb heel mijn jeugd in deze straat doorgebracht 
omdat ik een vriend had die hier woonde met zijn broer en zijn moeder 
Ruurdtje. Maar ik weet niet precies meer waar ze woonden’. (Marjolein)Ruurd-
tje is mijn buurvrouw! (Jostijn)Echt! Nou dan ga ik zo even bij haar aanbellen. 
Dat is toevallig! 
Jostijn: ‘We wonen hier goed. Laatst werd ik wakker en toen was het helemaal 
stil in de wijk. Heel anders dan ons vorig huis in Korvel’.

Wil je zien welke foto’s Jostijn maakt? Kijk dan op www.jostijnligtvoet.nl 
of op Instagram @jostijnligtvoetfotografie

Welkom in de wijk Jostijn en Eline!
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