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TILBURG TE WATER
op 1 en 2 augustus!!!!
Eindelijk weer ‘n groots
Tilburgs Havenfeest.....

Meer dan honderd historische
schepen bezoeken de Piushaven
Op de enige plek in Tilburg waar
water en natuur vrijelijk naar het
stadscentrum stromen.... Daar waar
duizenden schepen ons voorgingen
om Tilburg te voorzien van allerlei
materialen waar de stad behoefte
aan had, daar ontmoeten we elkaar.
Tijdens de Reünie van de LVBHB,
de Landelijke Vereniging tot behoud
van het Historisch Bedrijfsvaartuig
(www.lvbhb.nl). De Reünie van de
LVBHB is jaarlijks in verschillende
gaststeden een grote publiekstrekker.
Tilburg verleent als gaststad, de
historische schepen een aantal dagen
vóór, tijdens en ná het weekeinde van
1 en 2 augustus 2009 gastvrijheid.
Dit voor de zandgronden in Brabant
bijzondere nautische gebeuren vormt
de basis voor een groot en veelzijdig
Havenfeest in de Piushaven met
een lokale, regionale en landelijke
uitstraling. Met tal van activiteiten voor
jong en oud, nautisch en (nog)niet
nautisch, mag onder het motto ‘Tilburg
te Water’ op 1 en 2 augustus de
Piushaven weer eens echt bruisen!

Stichting Tilburg te Water
Voor het eerst, sinds het ter ziele
gaan van de succesvolle Tilburgse
havenfeesten MariVin (1998, 2000,

2002 en 2004) hebben enkele van
de oorspronkelijke organisatoren,
ook nog steeds actief in de Stichting
Thuishaven Tilburg, de draad weer
opgepakt. Zij hebben dit gedaan in
goede samenwerking met leden uit
de regio Zuid van de LVBHB en vele
Tilburgse vrijwilligers en bedrijven.
Om dit grootse publieksevenement,
met als middelpunt de Reünie van
de LVBHB te organiseren, heeft het
drietal Dick Janssen, John La Haye
en Caroline Docters van Leeuwen
een nieuwe stichting opgericht:
‘Stichting Tilburg te Water’.
Stichting Tilburg te Water zal ook ná dit
evenement hetzelfde doel na blijven
streven namelijk het In praktische zin
activiteiten ontwikkelen om het contact
tussen de inwoners van Tilburg en hun
Piushaven te bevorderen, alsmede om
de Piushaven in recreatief, nautisch,
historisch en natuurlijk opzicht op de
kaart te zetten.
Centraal thema van het havenfeest:
‘De Ontmoeting’
De Ontmoeting, niet alleen van
het verleden met het heden en de
toekomst van de Piushaven, maar
ook de ontmoeting van publiek
met schepen en schippers. Een
ontmoeting met (en tussen) varend
erfgoed, diverse vormen van
rijdend erfgoed en ambachten.
Het
thema
wordt
verder
onder andere uitgewerkt door
deelname van andere groepen in
de samenleving met een reizend
bestaan zoals zigeuners, circusen kermislieden. Ontmoeting
tussen deelnemers onderling is
ook een van de doelen.
Terrasje
en
hapje
in
havensfeer
Zo vindt u op de kade het
reizende gipsymuziekfestival ‘Gipsy
Roadshow’, zijn er circusvoorstellingen en circusworkshops door
de Fontys Circus-opleiding en zijn
er enkele nostalgische en andere

kermisattracties. Rondom de haven
kan publiek genieten van Tilburgse
kleinkunst, theater, dans en muziek.
Voor kinderen is op zondag een
postenspel
waarbij
met
een
stempelkaart
deelgenomen
kan
worden aan diverse activiteiten
verspreid over het feestterrein.
Een ingeleverde kaart met genoeg
stempels is een ijsje waard en er
worden ook nog wat prijzen verloot.
Gezellig een terrasje pikken? Een
lekker hapje eten in havensfeer?
Tapperij
aan
de
Piushaven
‘Burgemeester Jansen’ en Partyboot
‘de Albatros’ verzorgen samen met
de Bonheurgroep rondom de haven
sfeervolle horeca. Naast de diverse
terrassen en mobiele eetkramen kunt
u ook ‘eten uit vele windstreken´ bij
het speciaal voor de gelegenheid
gemaakte kade-restaurant!
Programma
Het havenweekend begint op zaterdag
om 13.00 met de intocht in de
Piushaven van het konvooi van meer
dan honderd historische schepen.
Er zijn gedurende het hele weekend
veel optredens en activiteiten,
waaronder zelfs een Tango-salon.
Naast de LVBHB presenteren diverse
verenigingen van oude voertuigen en
modelbouw, maar ook diverse musea
zich ook op beide dagen. Er is van
alles te beleven tot 24.00 uur
De zondag begint met een Tai Chi
workshop voor iedereen, gevolgd
door een stemmig ochtendconcert.
Vanaf een uur of twaalf gaan alle
andere activiteiten weer van start.
Op de zondagmiddag presenteren
de schepen zich met onder andere
laad -en losdemonstraties. Sommige
schepen staan open voor bezichtiging.
Er zijn ook rondvaarten met een heuse
stoomsleepboot. Het programma
duurt op zondag tot ongeveer 20.00
uur. Kijk voor meer info en een
uitgebreid programmaoverzicht op

www.tilburgtewater.nl

Zie pagina 15 voor meer Havenfeest
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Voor het MKB, Starters en particulieren
Goede kwaliteit - prijsverhouding
v o f h a m b u rg @ e u r o n e t . n l

Hoevense Kanaaldijk 93
5018 EB Tilburg
Tel: 013- 545 45 74

Tapijt, vinyl, gordijnen & binnenzonwering
Sterk in alle soorten gordijnen en het stofferen van trappen.
Gratis opmeten en adviseren en een vrijblijvende prijsopgave.

Je wordt er alleen maar wijzer van!

tapijthuisdepiushaven@home.nl

Vendelierstraat 79
5021HP Tilburg
tel: 013 - 543 60 68

Bel dan Hans van Berkel makelaardij. ‘n Vertrouwde
naam bij koop en verkoop. Wilt u kopen, dan schat hij
de waarde, biedt u alternatieven en onderhandelt voor
u. En bij verkoop vindt hij de koper die de juiste prijs
betaalt. Met andere woorden, voor al die zaken die met
makelaardij te maken hebben, hoeft u maar één adres te
kennen. En daar laten ze geen gras over groeien.....

Koestraat 91, 5014 EB Tilburg tel 013 - 507 09 30

w w w. h a n s v a n b e r k e l . n l

„‘t Schilderke”
Behang, gordijnen en verf
„‘t is net iets anders”
Piusstraat 22, Tilburg
Tel: 013 - 542 22 00

Dameskapsalon

PAUL DE BRUYN
Broekhovenseweg 85, Tilburg
Tel: 013 - 542 42 26

Buurtcafé.....?
Buurtcafé.....!

Dames en herenrijwielen
inruil mogelijk, tevens reparatie

Burgemeester Jansen geeft een oeroud
begrip een eigentijdse vorm.
in de buurt? loop gerust eens binnen.

Dus tot ziens bij

Burgemeester Jansen, tapperij aan de piushaven. piushaven 22, 5017 AN Tilburg 013 - 545 10 08



J.Swaans

van de Coulsterstraat 49, 5021BL Tilburg
tel: 013 - 5363553

Seniorennieuws

Nieuwe vrijwilligers gezocht bij Sensoor Tilburg

Seniorenbeurs verhuist
De Tilburgse Seniorenbeurs die
een groep oudere vrijwilligers en
het Ouderenwerk van de Twern
jaarlijks in oktober organiseren,
heeft dit jaar een nieuwe locatie:
bioscoopcomplex
Euroscoop
en het naastgelegen restaurant
Bommel Beer op Stappegoor. De
beurs wordt zaterdag 3 oktober
van 10 tot 16 uur gehouden;
de toegang is gratis. Het thema
is ‘Seniorenbeurs 2009 laat
iedereen bewegen!’
De laatste vijf jaar kreeg de
beurs, die gehouden wordt in
het kader van de Dag van de
Ouderen, gastvrij onderdak
in De Druiventros in BerkelEnschot. De redenen om
naar Euroscoop te verhuizen
zijn dat het bioscoopcomplex
Euroscoop meer centraal in de
gemeente Tilburg gelegen is
en meer parkeergelegenheid

biedt. Euroscoop is tevens goed
bereikbaar met de bus: lijn 1
(richting Elisabeth Ziekenhuis)
en lijn 11 (richting Goirle).

Start werving voor telefoon
en chat
Tilburg, 09 juni 2009 - Sensoor
Tilburg start vandaag met
de zoektocht naar nieuwe
vrijwilligers, die een paar uur
per week via de telefoon of
chat gesprekken willen voeren.
Iedereen die goed kan luisteren
en graag iets voor een ander
wil betekenen, kan zich vanaf
nu aanmelden voor de nieuwe
basistraining.

De beurs voor ouderen in de
gemeente Tilburg besteedt
aandacht
aan
nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van
wonen, gezondheid, financiën,
leren, sport en vrijetijdsbesteding.
Er staan kraampjes van allerlei
organisaties, instellingen en
bedrijven. Dit jaar kunnen
bezoekers
kennismaken
en meedoen met allerlei
beweegactiviteiten die speciaal
afgestemd zijn op diverse
leeftijdsgroepen onder ouderen.
Gelegenheid
om
wat
te
drinken en/of te eten is er
in restaurant Bommel Beer,
grenzend aan Euroscoop; daar
is ook het amusement van deze
Seniorenbeurs.

Sensoor: dag en nacht voor
een gesprek
Sensoor is er voor mensen die
graag hun hart willen luchten
en hiervoor in niet hun eigen
omgeving terecht kunnen. Via de
telefoon is Sensoor dag en nacht
bereikbaar. Chatten is dagelijks
mogelijk op gezette tijden. De
gesprekken zijn anoniem en
worden vertrouwelijk behandeld.
De vrijwilligers van Sensoor
luisteren naar de verhalen en
geven de ander een steuntje in
de rug. In sommige gevallen is
het al voldoende om er echt even
voor de ander te zijn. In andere
gevallen helpen de vrijwilligers
gedachten te structureren en
denken mee over mogelijke
oplossingen voor een probleem.

Even voorstellen....
Ik ben Heidi van Tuel, mantelzorgconsulent van de Twern.
In de Binnenstad werk ik ook
als ouderenadviseur.
“Wat houdt dat nu in Mantelzorgconsulent?”
Ik hoor het u al zeggen.
Veel mensen zorgen voor
een familielid of iemand in de
omgeving, en doen dit met veel
toewijding en plezier. Meestal
gaat dat prima en geeft dit weinig
of geen problemen.
We vinden het ook normaal om
voor iemand te zorgen waarvan
we houden of voor wie we
genegenheid voelen.
Deze zorg kan stiekem steeds
meer worden , of gedurende een
lange periode nodig zijn.
Er zijn allerlei instanties en
methodes om de mantelzorger /
familiezorger te ontlasten en te
helpen bij het organiseren van de
zorg met andere familieleden.
De mantelzorgconsulent kan als
wegwijzer fungeren, maar heeft
ook een adviserende rol.
Ze verzorgt mantelzorg bijeenkomsten in de Spijkerbeemden,

Don Sartostraat 1 in Tilburg, iedere tweede donderdag van de
maand van 13:30-16:30 uur
Op deze middagen wordt veel
praktische informatie uitgewisseld, maar het fungeert ook als
een lotgenotencontact.
Er wordt besproken hoe mantelzorgers hun grenzen kunnen
stellen en ook aan zichzelf kunnen denken.

Uitgebreide
training,
persoonlijke investering
Voordat vrijwilligers aan het
werk gaan, ontvangen ze een
uitgebreide training. Deze is
landelijk erkend door Stichting
Permanente Educatie Nederland
(SPEN). De training richt zich op
het ontwikkelen van gespreks- en
luistervaardigheden. Maar ook
zaken als eigen rol en houding

Ik ben ook bereid om bij de
zorgsituatie of de mantel-/
familiezorger op huisbezoek te
komen om op persoonlijke vragen
in te gaan. Een familiegesprek is
ook door mij te organiseren om
samen met de familie de zorg
en verwachtingen naar elkaar
binnen deze zorg uit te spreken.
Dit kan erg verhelderend werken
.Daarna
kunnen
eventueel
professionele organisaties bij de
zorg betrokken worden.
Ik ben te bereiken op Wijkcentrum
Hoogvenne , tel: 013-542 27 30
op dins-woens- en donderdag.
heidivantuel@koningshaven.
twern.nl



in het gesprek komen hierbij
aan bod. Deze training draagt
bij aan persoonlijke groei, kan
de kansen op de arbeidsmarkt
vergroten en vergemakkelijkt de
instroom in het arbeidsproces.
Aan de training zijn geen kosten
verbonden. Dat Sensoor haar
werk goed en succesvol heeft
georganiseerd, blijkt ook uit
de
kwaliteitsonderscheiding
‘Vrijwillige Inzet, Goed Geregeld’,
die de Vereniging Nederlandse
Organisaties
Vrijwilligerswerk
(NOV) aan Sensoor Brabant
heeft toegekend.
Gesprekken via telefoon en
chat
Naast het voeren van gesprekken
via de telefoon, is het de laatste
jaren ook mogelijk om via chat
gesprekken te voeren. Uit de
praktijk blijkt dat het chatten
vooral wat jongere vrouwen tot 35
jaar aanspreekt. Psychosociale
problemen als somberheid of
‘down voelen’ komen vaak aan
de orde. Ook de relatie tussen
ouder(s) en kind komt vaak aan
bod. Aangezien bij chatten en emailen de stem van de persoon
wegvalt en alleen een soort
spreek/schrijftaal overblijft, vergt
dit werk specifieke vaardigheden.
Naast de algemene basistraining
die alle vrijwilligers volgen,
krijgen chatvrijwilligers daarom
een aanvullende training.
Aanmelden
Sensoor is op zoek naar
vrijwilligers voor de telefoon
en de chat. Aanmelden voor
de nieuwe training kan tot 28
augustus 2009. De training
start 25 en 26 september.
Meer informatie is te vinden op
www.sensoor.nl/brabant.
Het
is ook mogelijk telefonisch een
informatiepakket aan te vragen
via 013 – 544 15 44.

Dion Ketelaars
installatietechniek
Sinds 1906
waarborginstallateur

Thuisorganisatie de Zorgverlener
.....Zoals zorg bedoeld is

Barkstraat 31
5017 AT Tilburg
013 - 5700833
www.dezorgverlener.nl

Haarstylist Marthijn

Bitumineuze dakbedekkingen
Dakisolatie
Alle lood- en zinkwerken
Loodgieterswerken
Sanitair
Medische woningaanpassingen
Centrale verwarming
Daalderop combiboilers
Combiketels koop-lease-huur
Airco en waterpompen
Galjoenstraat 45, 5017 CL Tilburg
Tel. 013 - 542 19 95
FAX. 013 - 543 94 29
EMAIL: INFO@DIONKETELAARS.NL
INTERNET: WWW.DIONKETELAARS.NL

Voor al uw glas in lood ramen,
naar ons of uw eigen ontwerp.

Glasatelier Garagoski
Hoogvensestraat 163
5017 CD Tilburg
Ingang door de poort
Wij zijn geopend van
di. t/m vrij. van 10.00 tot 18.00 uur
zaterdag open op afspraak
Tel: 013 - 542 28 91

Judoklub Tilburg
Judo, Jiu Jitsu,
Karate en Total workout

Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag

gesloten
09.00-18.00 uur
09.00-18-00 uur
09.00-21.00 uur
09.00-18-00 uur
09.00-17.00 uur

Jan Aartestraat 27, 5017EC Tilburg
Tel: 013 - 544 58 31

Een sportieve, gezellige vereniging die alle
gezinnen wat te bieden heeft. Maar ook een
voordelige contributie en aantrekkelijken
korting bij meer personen uit een gezin. En je zit
er niet meteen voor een heel jaar aan vast!
Kom maar eens kijken!
Een proefles is altijd gratis!
Kijk voor onze locaties, mogelijkheden en
lestijden op www.judoklub-tilburg.nl

Voor meer informatie: 06 - 251 066 03

SCHILDERSBEDRIJF

Lancierstraat 35, 5017 CR Tilburg
TEL: 013 - 5350537 - FAX: 013 - 5422353

Specialist in: onderhoudsschilderswerken

Vrijblijvende offerte aanvraag

Adverteren

binnen en buiten
hout- en marmerimitaties
behangen en
diverse wandafwerkingen

Bel dan HvB Hypotheken. ‘n Vertrouwde naam voor een
hypotheek die bij u past. HvB heeft alle tijd voor een
helder, gratis advies. U krijgt alle zaken netjes op een rij:
de voorwaarden, de rente, wat ‘t u per maand kost, hoe ‘t
zit met de Nationale Hypotheek Garantie en al die andere
zaken.... Kortom, bij HvB Hypotheken bent u aan het juiste
adres. ook voor een tophypotheek...

in wijkkrant

Koningshaven
bel 013 -5424798
vraag naar
Petra Schreuder

Koestraat 91, 5014 EB Tilburg tel 013 - 544 37 49

www.hvb-hypotheken.nl



Goed ondernomen...

De klant blijft koning. Oftewel: een goed leefklimaat wordt ook bepaald door gevoel van goed ondernemen.
Uit heden en verleden kent onze wijk tal van voorbeelden.

Altijd volop hart voor woningtextiel in Fatima
Vrijdag 26 juni: het was duidelijk
terrassenweer. Maar in Fatima was
iets te doen met architectuur, en
wél op een lokatie om weer ’s even
binnen te zijn: de AaBe-fabriek
aan de Fatimastraat. Inderdaad
mijmeren over wat mooi was en
mooi blijft. Woningtextiel lééft in
Tilburg, zoals goed een kilometer
verderop bij ’t Schilderke aan de
Piusstraat 22, ook daar vergroeid
met woningdecoratie in al zijn
vormen: genoeg reden voor een
dubbelportret.
Het echtpaar Hans en Willy van de
Sande zijn bijna aan een jubileum
toe. In oktober is het 38 jaar geleden
dat ze op de grens van Fatima
en Hoogvenne hun winkel in
woningdecoratie begonnen, met de
nadruk op behang, gordijnen en verf;
nu zitten ze al weer ettelijke jaren op
een andere plek aan de Piusstraat.
Na al die jaren is de gedrevenheid
er niet minder om. Hans: “Dat
Tilburg nog steeds hunkert naar
dat verleden als textielstad merk je
ook aan onze klandizie. Natuurlijk ,
er zijn mensen die bij het betrekken
van een woning alles wit sauzen,
maar behang is duidelijk aan een

opmars bezig. En die mensen
willen vervolgens ook bijpassende
gordijnen. Voor stijladvies, stofferen
en behangen komen we ook bij de
mensen thuis: onder hen opvallend
veel met een AaBe-verleden. Voor
die mensen was werk niet alleen
een broodwinning maar stond
ook het sociale leven in het teken
van de fabriek, alsof het bijna hun
tweede huid was” Hans denkt dat
het ook met de tijdgeest te maken
heeft: “De snelle veranderingen in
de maatschappij vandaag de dag
geeft bij veel ouderen het gevoel
dat leefplezier vooral binnenshuis
gezocht moet worden. Voor
jongeren telt dat ook steeds meer,
bijvoorbeeld bij het inrichten van
de babykamer, met mooi behang en
wat al niet méér”

werd uitgedokterd hoe de machines
afgesteld moesten worden om
die mooie patronen te kunnen
maken, ook met proefmonsters
dus. De fabriek was een hechte
werkgemeenschap,, omdat AaBe
bijvoorbeeld eigen sportvelden had.
Daar was de eerste lichtinstallatie,
zodat zelfs Willem II er nog wel ’s
oefende. AaBe kwam over als een
zeer sociale werkgever, alleen liet
de bedrijfsbeeindiging een heel
ander plaatje zien. Nog steeds heb
ik die gesprekken tussen personeel
en curator op mijn netvlies, waarin
het personeel het nakijken had,
zonder goede sociale regeling, en de
dure machines voor bijna nop naar
voormalig Joegoslavië verdwenen”
Meer hartzeer dan wrok
Maar ondanks die wrok dan toch
maar weer ’s bij AaBe over de vloer?:
“Wrok? Meer hartzeer, dat is het, en
zo kun je het toch niet laten weer
eens door die gangen te dolen. En
fijn om dan tal van je maten tegen
te komen, ook als ze al jaren uit
Tilburg weg zijn. Omdat ze na de
sluiting van de fabriek in ’93 toch
liever elders gingen wonen! En die
hebben er nog steeds weinig begrip

Geheime monsters
Hans van de Hoek woont al zijn hele
leven in Fatima, ruim 35 jaar werkte
hij bij AaBe als machinesteller,
onder andere in de monsterkamer:
“AaBe was zijn tijd ver vooruit, ook
wat betreft design. Waar nu aan de
overkant een vestiging van De Rooi
Pannen zit, hoorde oorspronkelijk
ook tot het AaBe-complex: daar

voor dat er kennelijk plannen zijn
voor een meubelboulevard in dit
bedrijfsmonument. Zoiets als
bij wijze van spreken een gigaLeenbakker past er dan toch niet
bij? Want AaBe was zogezegd
de Nederlandse B&O van de
woningdecoratie:
vormgeving
voorop,
weliswaar
voor
aanvaardbare prijzen”
Lagelonenlanden
Maar zoals in zoveel ambachtelijke
sectoren
geldt,
tegen
de
lagelonenlanden was zelfs voor
AaBe niet tegen op te boksen:
“Veel mensen herinneren zich
AaBe alleen van de dekens, maar
ook kledingstoffen hoorden tot de
produktie hier, de fameuze Schotse
ruit was feitelijk meer Tilburgs
dan Schots! Het Textielmuseum
in Tilburg heeft er heel wat van in
huis, maar wil je het soort machines
zien waarmee dat alles gemaakt
werd, dan moet je naar Geldrop,
naar het weverijmuseum, zie www.
weverijmuseum.nl.
Wat daat
gepresenteerd wordt had ook voor
Tilburg behouden moeten worden “

GeZONd op vakantie: uw apotheek weet raad
Door Guus van Gorp

Iedereen ervaart vakantie anders,
niet iedereen komt er aan toe,
maar altijd welkom is dan om
zo nu en dan toch de zinnen te
verzetten. Even bij nul beginnen
zogezegd, en daarin zit ook
de herkomst van het woord
vakantie, je leegmaken, wat soms
een navrante betekenis krijgt als
je niet wat voorzorgsmaatregelen
neemt. Van tevoren bij Mediq
Apotheek Julianastaete langs
gaan kan dan heel welkom zijn.
Lianne Gorissen runt al geruime
deze apotheek aan de Heuvelring
tegenover MacDonalds: “Regelmaat
houden, daar gaat het om, af en toe
een hamburger kan geen kwaad,
als je je bewust bent van waar het
om gaat in je gezondheidsbeleving
ben je al een heel eind op dreef. Dan
kun je er ook gemakkelijker naar
handelen, meer bewegen en zo”.
Wie hier de apotheek binnenkomt
valt meteen de ruime opzet op,
met een compleet assortiment aan
zogeheten zelfzorgmiddelen, van
Rennies tot zonnebrandcrème:

niet achter de toonbank, maar
veeleer een soort winkelopstelling.
Voorlichting en assortiment de
ruimte geven die het verdient:
dat past bij uitstek bij de Mediq
Apotheken, inderdaad met ‘open
mind’ naar gezondheid kijken en
daar heel bewust als burger mee
bezig zijn”
TV-spotjes
Wie de STER-spotjes van de
Mediq-apotheekorganisatie beziet,
kan dat alleen maar beamen: elke
twee maanden een actueel thema,
hooikoorts bijvoorbeeld, en heel
recent de huid: “Ons grootste
orgaan in feite, dat we best wat
meer mogen koesteren”. Ook bij
SBS6 zijn de Mediq Apotheekspotjes ruimschoots te zien
“Inderdaad gezondheid voorop,
dus dan graag ook misverstanden
over gezond leven uit de wereld
helpen. Zoals het bekende
misverstand dat zonnebrandcrème
mensen sneller bruin laat worden,
terwijl belangrijker is welke
beschermingsfactor
ze
tegen

schadelijke UV-stralen in zonlicht
bieden. Stilaan zijn we ons
bewust dat roken schadelijk is en
longkanker kan veroorzaken, maar
onvoldoende worden nog de risico’s
onderkend van dagen bakken in de
zon, inclusief huidkanker!!”



Muskieten en meer
In hun binnenstadsfiliaal aan
de Heuvelring heeft een van de
apothekers-assistentes zich naast
algemene
baliewerkzaamheden
ook speciaal toegelegd op het
samenspel gezondheid-vakantie.
Lianne: “Ons assortiment is daarop
aangepast, van muskietengaas op
bestelling tot medicijnen op recept
voor wie naar verre landen gaat.
We leven in een maatschappij met
veel keuzes, in die wirwar is niet
altijd duidelijk wat het beste voor
je is: dat verklaart de grote behoefte
aan gezondheidsinfo, waarbij ook
gretig gebruik wordt gemaakt van
internet. Maar dan willen mensen
vervolgens ook de apotheek zelf
bezoeken. Je bent dan echt een
vraagbaak, bijvoorbeeld welke soort

enting of vaccinatie voor sommige
landen nodig is: die ‘ingreep’
gebeurt dan vervolgens door de
huisarts, soms met doorverwijzing
naar de GGD. En afhankelijk van
de reisbestemming weten wij ook
prima te beantwoorden wat er nu
het beste in je reisapotheek mee
kan als je op vakantie gaat”

Prettige vakantie

Voelt u zich betrokken bij de
wijk! Neem eens een kijkje
op onze site!

www.wijkfatima.nl

VERRIJK JE WIJK
Straatspeeldag, pingpongtoernooi en muziekmiddag
Vijf stagiaires van de Avans Hogeschool in ’s Hertogenbosch hebben in april een drietal activiteiten
georganiseerd in de wijk Jeruzalem. Op woensdag 22 april was de
straatspeeldag aan de beurt. De
sfeer zat er onmiddellijk in, want
iedereen had er veel zin in en het
was heerlijk weer. De kinderen
genoten van de vele leuke dingen
die er te doen waren. Er waren
veel spelletjes, je kon worden geschminkt en het Kindereiland was
van de partij. Ook voor de volwassenen was het een fijne dag: genieten van het lekkere zonnetje,
van de spelende kinderen en een
gezellig praatje maken met je
buurtbewoners.

De zondag daarop zongen een
aantal Jeruzalemmers nog een
liedje tijdens de karaokemiddag in
het buurthuis. Onder leiding van
Peer van Dun kon iedereen een
liedje kiezen en naar hartelust
zingen. Dankzij de enthousiaste
stagiaires zongen ook de mensen
die eerst liever niet wilden zingen.
Zelfs Ruud, de beheerder, hebben
ze aan het zingen gekregen. Het
was een gezellige middag.

Diezelfde avond deden de jongeren mee aan het pingpongtoernooi in het buurthuis. Het waren
mooie wedstrijden en er werd eerlijk gespeeld. De lege plekken in
het speelschema werden opgevuld
door de stagiaires, die vervolgens
bijna allemaal door de jongeren
werden ingemaakt. Omar was de
grote winnaar van de avond.

Er zijn veel mooie foto’s gemaakt
tijdens de activiteiten en deze
staan op internet: http://picasaweb.
google.com/jeruzaleminbeeld
Erg leuk om nog eens terug te
kijken!

Ingezonden artikelen + foto’s op de website van
Verrijk je Wijk
Omdat er niet altijd ruimte is in de Wijkkrant voor het plaatsen van alle artikelen met foto’s over de activiteiten die met
een bijdrage van Verrijk je Wijk worden georganiseerd, wordt
alle ingezonden materiaal (waarbij evt ook aanpassingen
worden gedaan) ook geplaatst op de website van Verrijk je
Wijk: www.verrijkjewijk.nl onder het kopje “nieuws”.

Door de goede inzet van de vrijwilligers uit Jeruzalem en door een
financiële bijdrage van Verrijk Je
Wijk zijn de drie activiteiten een
enorm succes geweest en zeker
voor herhaling vatbaar.

Speeltuinmiddag De Gilde tuin aan de
Valkenierstraat / Gildestraat
Op woensdag 3 juni hebben de
kinderen uit de buurt een gezellige middag gehad. Dit kon georganiseerd worden met steun van
Verrijk je Wijk en met medewerking van Hanneke Duijkers van de
GGD Hart van Brabant.

Vanuit de GGD zijn er 2 EHBOkisten uitgereikt voor kleine wondjes en schrammetjes, een in de
Valkenierstraat 70 en een in de
Gildestraat 32. Deze 2 adressen
grenzen aan de speeltuin.

Er was door Hanneke een leuk
EHBO-kinderspelletje georganiseerd, waarbij prijs-jes te winnen
waren.

In totaal waren er 64 kinderen
uitgenodigd, waarvan er 51 zijn
geweest. Ook de opkomst van
mama’s, papa’s, opa’s en oma’s
was heel goed.

Verder was de kinderen gevraagd
om een naam voor de speeltuin te
verzinnen.

Hartelijk dank aan iedereen die dit
tot een succes heeft gemaakt.

Uit alle binnengekomen namen
heeft Hanneke de naam gekozen:
de speeltuin heet vanaf 3 juni De
Gilde tuin.

Mariabedevaart in tilburg-zuid
Elk jaar wordt er een Mariabedevaart gehouden in Tilburg-Zuid.
Het is tevens een sponsortocht
door de eerstecommuniecanten
en het opgehaalde geld is bestemd voor een goed doel. Het is
goed samen op weg te gaan.

Na afloop was er nog koffie, thee,
limonade en een koek en werd er
nog even nagepraat.
Het is weer een fijne tocht geweest
dus volgend jaar gaan we weer samen op weg.
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Koggeplein
buurtfeest

Zaterdag 13 juni vierde het Koggeplein voor het eerst in haar ruim
twintig jarig bestaan een gezellig
buurtfeest voor jong en oud. De
organisatie was in handen van een
zestal bewoners van het plein. In
het kader van Verrijk je Wijk was
het de bedoeling om elkaar in de
buurt beter te leren kennen. Dat is
zeer zeker gelukt! De opkomst van
ruim 110 mensen was boven verwachting.
De kinderen stonden voor aanvang van het feest al te trappelen
van ongeduld. Tilburg 200 had een
prachtig springkasteel en leuke
spelletjes als trekbiljart en de Toren
van Pisa geleverd en de buurt had
zelf een stormbaan van 16 meter,
een tafeltennistafel en schmink geregeld.
Vanaf 14.30 uur startte het festijn.
De stormbaan (met zwembad) was
zeer geliefd onder de jeugd en met
gezellige muziek op de achtergrond
ontmoette de ene na de andere

buurtbewoner elkaar op het grote
grasveld onder de mooie bomen
van het Koggeplein. Sommige
mensen bleken al jaren op hetzelfde plein te wonen, zonder dat
ze elkaar echt kenden. Daar is door
het buurtfeest duidelijk verandering
in gekomen!
Onderwerp van gesprek was onder
andere de toekomstige herinrichting van het plein. Op een tafel lagen de diverse plannen uitgespreid
en iedereen kon via een
enquêteformulier aangeven, welke
voorkeur hij /zij had. Een mooi moment om hierover van gedachten
te wisselen.
De kinderen werden ondertussen beziggehouden met een
spelletjeswedstrijd: een parcours
was aangelegd en na het tellen
van de punten ontving iedereen
een klein prijsje en de winnaars
een bioscooppakket van de jury.
De zon scheen gelukkig volop die
zaterdagmiddag en de aansluitende barbecue was een groot
succes: iedereen ging bij elkaar
langs om kennis te maken en een
praatje te houden, onder het genot
van een lekker drankje en hapje.
Na afloop werd het plein gezamenlijk opgeruimd.
Voor velen mag dit een jaarlijks terugkerend samenzijn worden. De
organisatie bedankt de gemeente
Tilburg en Verrijk je Wijk voor haar
steun.

Bloembakken gevuld in de Pagestraat

Kinderen van Schoolloopbaanbegeleiding (SLB)
Basisschool Zuiderlicht naar Willem II

Op initiatief van de straatcommissie Pagestraat, hebben wij ook dit
jaar onze straat weer opgefleurd met mooie geraniums in de bloembakken. Op een avond zijn we zijn met een aantal mensen met een
kruiwagen vol potgrond en de geraniums langs de deuren gegaan om
de bakjes te vullen. Zoals altijd kregen we weer vele positieve reacties
en vragen of ze er iets voor moeten betalen. Maar wij konden ze weer
vertellen, dat dit alles gerealiseerd is met financiele steun van Verrrijk
je Wijk Koningshaven.

Bij SLB waren wij bezig met het thema beroepen. Natuurlijk waren wij erg
benieuwd naar de beroepen profvoetballer, trainer, scheidsrechter etc. bij
Willem II. Daarom wilden wij met z’n allen graag naar Willem II om hier
meer over te weten te komen.
Op 21 april zijn we dankzij de sponsoring van Verrijk je Wijk op bezoek
geweest bij Willem II. We begonnen een rondleiding door via de spelerstunnel het veld op te lopen, waarna we op de reservebank mochten
plaatsnemen en de vriendelijke rondleider van alles vertelde over de club.
Bijvoorbeeld hoeveel mensen erin het stadium kunnen, hoe de grasmat
verzorgd wordt en hoe de week van een profvoetballer eruit ziet. Dit was
erg interessant om te horen. Daarna gingen we naar binnen en hebben de
VIP-plekken en het restaurant bekeken. De rondleider vertelde wie er allemaal werken, hoe duur de VIP-plekken zijn en hoe het werkt met sponsoring. Tenslotte zijn we nog naar de kleedkamers geweest die erg luxe
zijn ingericht met een bubbelbad, sauna en douches. Tijdens de rondleiding hebben we gehoord dat er vele beroepen zijn bij Willem II, zoals kok,
trainer, dokter, profvoetballer, rondleider en receptioniste. We hebben op
een leuke manier veel geleerd.
Bedankt voor het mogelijk maken van ons uitstapje!
Groetjes, de kinderen van SLB Basisschool Zuiderlicht



Het kinderpersbureau Koningshaven presenteert:
Thema Verkeer
Op deze pagina kunt u verschillende artikelen lezen van onze verslaggevers over het thema verkeer. Ze hebben geschreven over zaken die hen bezig
houden in het verkeer.
Het kinderpersbureau vindt het dan ook heel belangrijk dat de kinderraad met hun idee om veilige routes te maken, gaat winnen tijdens de finale van
het Beste idee van Tilburg. Helaas is deze wedstrijd verzet, waardoor het verslag niet meegenomen kon worden in deze wijkkrant!

Bewoners over verkeer in de wijk
We hebben de bewoners van het Anton van rijen plein gevraagd wat zij een gevaarlijk punt in het verkeer van deze buurt vinden.
In de fatimastraat moeten brigadiers komen staan voor de kinderen die op de fatimaschool zitten want nu is het onveilig en moeten de kinderen
een omweg nemen, en dat is niet zo leuk.
De kinderen kunnen zo het kanaal in lopen, daar moet iets aan gedaan worden bijv. een hek voor het kanaal
De omweg naar school:

Stap 2: nu sta je aan de overkant,
nu oversteken naar de twee paaltjes

Stap 1: rechts de wijk,
Oversteken naar het paaltje link!

Verkeergedrag
Door verslaggever Tjeu

Het gedrag in het verkeer van mensen is
niet altijd even goed, ze hebben het meestal
zelf niet door.
Ze rijden door bij een zebrapad waar mensen
staan te wachten,
Ze halen rechts in en rijden door rood. Sommige mensen
zijn zoals ze zeggen een heer in het verkeer zelf heb ik
ook wel eens last van auto’s die bijv. verkeerd geparkeerd
staan of stilstaan midden op de weg zonder dat het nodig is.
Ik zou willen dat mensen die dit artikel lezen voorzichtiger zijn
met rijden en zich beter aan de regels houden en ook aan andere
mensen vertellen dat ze nog voorzichtiger moeten zijn in het
verkeer.

Stap 3: het zebrapad is bereikt, hier kun je veilig oversteken
met behulp van de brigadiers.
Helaas zijn er te weinig brigadiers om ook op het andere
zebrapad te staan…

Wees heer
in het
verkeer

Het kinderpersbureau heeft de oplossing:

Meldt je aan als brigadier!


Allemaal opletten!!!

Carpoolen

Door verslaggever Emma

In het verkeer zijn veel te veel files omdat het te druk is en dat
zouden we eigenlijk moeten verkomen.
En ik weet hoe we dat kunnen verkomen!er moeten veel meer mensen
gaan carpoolen!en als je naar je werk
gaat neem dan bijv. je collega mee. Dan bespaar je energie,dan is het
veiliger op de weg,dan voorkom files

dus, allemaal carpoolen!!!!!!!!

Als je in het verkeer rond rijd moet je beter uitkijken. want wat er
allemaal kan gebeuren noem ik nu allemaal op:aanrijding,botsing. En voor
dieren moet je ook uitkijken. Want die springen soms zomaar de weg
op.
Daarom nu tips van Emma om er voor te zorgen dat alles goed gaat:
Tip 1,kijk goed recht voor uit.
Tip 2, hou 2 meter afstand van elke auto.
Tip 3, kijk goed in de spiegels.
Tip 4, kijk bij een kruispunt goed links en rechts.
Tip 5, Hou allebei je handen aan je stuur.
Tip 6, Rij niet te hard.

Zoek de volgende 10 woorden
AUTO			
PARKEER		
ROUTE		
VEILIG		
RIJDEN
V
C
V
F
B
Q
H
E
K
R

E
A
U
T
O
U
A
C
S
J

CARPOOLEN
ROTONDE
SNELWEG
VERKEER
WEG
R
R
O
T
O
N
D
E
N
E

K
P
A
R
K
E
E
R
E
N

E
O
Z
O
I
L
S
I
L
R

Mobiel kindereiland Koningshaven

Vakantieprogramma Mobiel Kindereiland
E
O
W
U
J
F
G
J
W
X

R
L
E
T
G
I
U
D
E
N

K
E
T
E
Y
W
H
E
G
P

M
N
O
A
K
E
B
N
T
B

In de zomervakantie is het Mobiel Kindereiland bij mooi weer geopend
van 13.00-17.00 uur. We staan dan op de volgende locaties:

V
E
I
L
I
G
S
E
S
T

Maandag 		
Dinsdag		
Woensdag		
Donderdag 		

Bij slecht weer gaat het Kindereiland niet door.
Er is wordt ook elke dag een leuke activiteit georganiseerd. Deze staan wekelijks in het teken van een bepaald thema. De planning hiervoor
ziet er als volgt uit:
Week 30
Week 31
Week 32
Week 33
Week 34
Week 35
Week 36

Groetjes,verslaggever Henriëtte

Quiz!!!

Antwoorden quiz op pagina 9
hoe hard mag je op de snelweg?

Wie heeft er voorrang bij een
zebrapad?

a.
b.
c.

a.
b.
c.

50 km/u
120 km/u
160 km/u

voetganger
iedereen mag tegelijk
auto

Stuivensantplein
Jeruzalem (schielandstraat)
Jeruzalem (schielandstraat)
Wattstraat

Geen Kindereiland i.v.m. Kermis
Waterpret (bij mooi weer)
Sportweek
Ridders en prinsessen
Waterpret (bij mooi weer)
Swinxs spelen
Geen Kindereiland i.v.m. Kindervakantiewerk

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Bernice Peeters, tel. 5366043.
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Centraal meldpunt

Dress for Succes

GEZOCHT

Heeft u een klacht die u zelf niet kunt oplossen? Of heeft u ideeën voor
verbetering? Dan kunt u contact opnemen met het Centraal Meldpunt
van de gemeente Tilburg. Alle binnengekomen tips en meldingen worden
geregistreerd en doorgegeven aan de juiste afdeling, die ermee aan de
slag gaat. Deze afdeling houdt u op de hoogte van de afwikkeling van uw
melding.

De stichting Dress for Success
Tilburg is momenteel gevestigd
aan de Besterdring 47 in Tilburg.
Per 1 augustus 2009 moet Dress
for Success dit pand verlaten en
is daarom met spoed op zoek
naar nieuwe gratis winkelruimte of winkelruimte die te huur
is tegen een kleine vergoeding
(bijvoorbeeld anti-kraak). De ruimte moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

U kunt het Centraal Meldpunt op verschillende manieren bereiken:
*
*
*
*

Door te bellen naar 0800-1920 (gratis). Het Centraal Meldpunt is
elke werkdag bereikbaar tussen 8.00 uur en 17.00 uur. Buiten deze
tijden kunt u de voicemail inspreken;
Door het e-mailformulier op de site van de gemeente Tilburg in te
vullen;
Door te faxen naar 013-5495426. Zet duidelijk uw naam, adres en
telefoonnummer op de fax zodat wij u kunnen bereiken wanneer
we nog een vraag hebben;
U kunt ook een brief sturen naar: Gemeente Tilburg,
Gebiedsontwikkeling, Centraal Meldpunt, Postbus 90155,
5000 LH Tilburg. Zet duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer
in de brief, zodat wij u kunnen bereiken wanneer we nog een vraag
hebben.

- gevestigd in Tilburg
(liefst centrum of rand centrum)
- winkelruimte en opslagruimte
(samen minimaal 100 m²)
- aanwezigheid van keuken en
toilet
- goed bereikbaar met openbaar
vervoer

U kunt bij het Centraal meldpunt terecht voor klachten uit uw buurt of
straat over;
*
zwerfvuil of hondenpoep;
*
vernielingen van banken, prullenbakken of ander straatmeubilair;
*
illegale storting van bijvoorbeeld grof huisvuil of hennepafval;
*
verstopte riolering.

Wat is Dress for Success
Dress for Success Tilburg is een
vrijwilligersorganisatie die er voor
zorgt dat mensen met een uitkering of minimuminkomen de kans
krijgen om zich professioneel te
kleden voor een sollicitatiegesprek.
Immers je krijgt nooit een tweede
kans voor een eerste indruk. Hierdoor wordt de mogelijkheid naar
betaald werk vergroot. Dress for
Success levert een positieve bijdrage aan de mogelijkheden voor

Ook wanneer u een wens of goed idee heeft voor de verbetering van uw
buurt of straat, kunt u dit via het Centraal meldpunt doorgeven:
*
u vindt dat uw straat veiliger gemaakt kan worden;
*
u een speelgelegenheid voor kinderen wilt aanvragen;
*
u een idee heeft voor het opfleuren van uw straat.

mensen om (weer) aan het werk te
gaan. Vinden, en hebben, van werk
helpt om armoede te bestrijden en
sociale uitsluiting tegen te gaan.
Werkwijze
Vrouwen en mannen met een minimuminkomen (WWB, WW, WIA,
een andere uitkering, of een baan
met minimum salaris) kunnen op
vertoon van de uitnodiging voor een
sollicitatiegesprek gratis een set
representatieve kleding uitzoeken.
Als hij of zij wordt afgewezen voor
de functie hoeft men de kledingset niet terug te geven. De kleding
kan bij een volgende sollicitatie immers weer worden gebruikt. Wordt
de klant aangenomen dan mag de
sollicitant een tweede outfit komen
uitzoeken. Dress for Success doet
dit vanuit een fraaie winkel, waar
de vrijwilligers klaar staan om de
klant te adviseren bij de kledingkeuze. Een gratis bezoek aan de
kapper behoort tevens tot de mogelijkheden. (zie www.dressforsuccess-nederland.nl)
Contact
Kunt u Dress for Success Tilburg
helpen aan nieuwe winkelruimte of
heeft u tips die kunnen leiden naar
nieuwe winkelruimte neem dan
contact op met:
Eugenie Savenije, coördinator
Dress for Success Tilburg
tel: 06-18011231
e-mail:
dressforsuccess-tilburg@home.nl

Fotowedstrijd

Huisboomfeest: Wie maakt de mooiste foto?
Huisboomfeest toont de cyclische tijd in het Piushavengebied met stadsnatuur
en een fotowedstrijd. En wie maakt de mooiste foto van dit gebied? U kunt
er een portable dvd-speler met minischerm mee winnen.

50 OK-punten

Voor wie het nog niet kent: op de website huisboomfeest maken bewoners
en bezoekers een portret van het Piushavengebied. Dat doen ze al sinds
2004 met foto’s, teksten en een boomarchief (de webxylotheek). Er staan al
duizenden foto’s van deze inspirerende omgeving op.

v o o r v e i l i g h e i d i n e n r o n d Ti l b u r g

In en rond Tilburg zijn 50 OK-punten
voor de veiligheid van jong en oud.
Je spreekt het uit als Oké. Een
OK-punt is een veilige plek voor
mensen die slachtoffer of getuige
zijn van geweld of die zich op een
andere manier onveilig of bedreigd
voelen.
Ze zijn te vinden op veel plaatsen
in de binnenstad van Tilburg en op
de fietsroutes tussen Tilburg en de
buurgemeente Hilvarenbeek.

dreiging op straat. Iedereen, jong
of oud, wordt op deze plek goed
opgevangen. Soms is het genoeg
om even
op adem te komen of naar huis te
bellen. Als het nodig is wordt politie
of hulpinstantie gebeld door mensen
van het OK-punt. Bij een OK-punt
zijn mensen aanwezig die hiervoor
een training hebben gevolgd.
Een OK-punt is te herkennen aan
het blauwe verlichte OK-bord dat
aan de gevel hangt.

Stuur uw foto’s naar fotos@huisboomfeest.nl of breng ze langs bij onze
kraam (zie infostands). We kiezen na 20 augustus de winnende foto. Alle
ingestuurde foto’s krijgen een plaats op de website van Huisboomfeest.
Martijn Kool (webmaster), Wapke Feenstra (kunstenaar) en Cees van de
Wouw (macrofotograaf) zijn de jury.

Bij een OK-punt vindt de eerste
opvang plaats na geweld of
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MEDEDELINGEN
Dienstverlening waarbij je je
echt thuis mag voelen ...
Nederland heeft een
goed stelsel aan CAO’s, populair
gezegd een goed pakket aan geven
en nemen op de werkvloer, maar
is het met de woonvoorwaarden
in wijken ook zó gesteld? Want
naast werksfeer hoort een goede
woonsfeer net zoveel aandacht
te krijgen. Goed geregeld en
samenwerking voorop, TIWOS en
De Twern laten daarvan sprekende
voorbeelden zien in Jeruzalem en
Fatima. Dat geeft zodoende ook het
nodige werk te doen voor sociaal
klussenbedrijf WZSW
Door Guus van Gorp

Tussen Ringbaan-zuid en Hoogvenne
komt een nieuwe verbindingsweg
die ook de verkeersdruk op een
deel van de binnenstad moet
wegnemen: gevolg is wel dat een
aantal Maycrete-woningen achter
buurthuis De Kubus moet worden
afgebroken.
Deze
gelijkvloerse
betonnen prefabwoningen waren na
de oorlog voor tijdelijke bewoning
neergezet, maar de woningnood hield
langer aan, en zo werden het door de
praktische indeling (ook met kleine
tuin) intussen vooral ideale woningen
voor ouderen. Maar als oude bomen
verplanten al de nodige zorg en
aandacht vereist, dan geldt dat des
temeer voor bewoners op leeftijd die
welhaast letterlijk en figuurlijk zijn
vergroeid met hun woonomgeving.
Dan is begeleiding op maat nodig en
dat lukt intussen prima.
Thuisbegeleiding voor ouderen
Onlangs bestond de Twern 25 jaar:
in hun buurt- en clubhuiswerk spelen
ouderen een steeds belangrijkere rol,
ook door speciale projecten. Zo is hun
thuisbegeleiding er voor ouderen die
hulp nodig hebben bij het regelen van
de dagelijkse dingen. Door het bieden
van die dienstverlening kunnen
ouderen langer zelfstandig blijven
wonen. Ivonne van Heesch coördineert
dit Twern-project: “De maatschappij
wordt steeds ingewikkelder, ouderen
worden daarin ook meegezogen”.
Alert blijven en ouder worden gaan
dan niet altijd goed samen en een
plotseling noodzakelijke verhuizing
kan heel wat druk leggen: “Assistentie
bij eenvoudige zaken kan dan
uitkomst brengen, variërend van
hulp bij thuisadministratie tot nieuwe
contacten leren aanboren. Maar ook
de verhuizing helpen voorbereiden,
mensen op het spoor zetten van goede
hulp hoort erbij. Thuisbegeleiding
voor ouderen bewijst dan z’n kracht!
En de huishoudelijke hulp die deze
mensen veelal hebben, kunnen ze
natuurlijk houden, wel wordt overlegd
of en wanneer tijdelijke uitbreiding
nodig is, bijvoorbeeld bij verhuizing
naar een aangepaste woning ” Dan
rijst natuurlijk meteen de vraag hoe
mensen zich kunnen aanmelden voor
thuisbegeleiding voor ouderen: “Voor
deze vorm van ondersteuning is een
toewijzing nodig, ook wel indicatie

Feestweek Jozefzorg: “KLASSE!!”
Goed zicht op zorg biedt
feest met koninklijk tintje

genoemd: de ouderenconsulenten
van de Twern kunnen u daarbij helpen;
handig is dan wel dat dit ondersteund
wordt door doktersverklaring, maar
dat is veelal geen punt, juist vanuit
het gegeven dat deze dienstverlening
mensen helpt om zo lang mogelijk
zelfstandig te blijven wonen op een
voor hen vertrouwde plek. Daarom
heeft woonstichting TIWOS onze hulp
nu ook ingezet bij de voorbereiding
van de toekomstige uitverhuizing van
senioren uit de noodwoningen achter
De Kubus”

Goede zorg is geen
momentopname, goede zorg heeft
met intensieve aandacht te maken:
dat is de dingen om je heen op de
juiste waarde schatten of dat nou
om natuur of mensen gaat. Dat
geeft altijd een goede oogst, want
mensen met respect behandelen
betekent dat je hun beleving op de
voorgrond stelt. En te beléven viel
er heel wat bij ‘Sint Joep’
Themafeesten zijn een trend, maar een hele
themafeestwéék? Dan moet je heel wat uit de
kast trekken zogezegd, het enthousiasme van
een hele ploeg vrijwilligers is er voor nodig, met
veel professionele bijval natuurlijk. Daar is dan
ook wel reden voor, want dat ouderen allerminst
tot een vergeten generatie behoren blijkt wel
bij afsluiting van de junimaand hier tussen
Kruisvaardersstraat en Wethouderslaan, met
dit jaar een uiterst succesvolle feestweek van
20-26 juni.
Door Guus van Gorp

Mensen de ruimte geven
Cristel
van
Roozendaal
is
woonconsulente bij TIWOS: “Wonen
naar wens was altijd onze slogan,
maar intussen zetten we meer in op
‘ruimte om te leven’. Dat geldt niet
alleen de woonplek, maar ook dat je
je goed kunt wortelen zogezegd, dus
goede contacten met je omgeving
hebt, kortom reële leefbaarheid. Dus
heeft een zekere kwetsbaarheid van
ouderen, de dreiging van vereenzaming
bijvoorbeeld onze extra aandacht.
Daarbij geldt vooral dat wonen in een
wijk des te prettiger gestalte krijgt
als er het nodige samenspel tussen
instanties, ondernemers en bewoners
is. Dat draagt bij aan de leefbaarheid.
Als er een ingrijpende renovatie voor
de deur staat, of zelfs woningsloop
hechten wij als corporatie veel waarde
aan een goede begeleiding van dat
geheel, zodat mensen op gepaste
dienstverlening kunnen terugvallen,
bijvoorbeeld in samenwerking met
de Twern, maar ook met sociaal
Klussenbureau WZSW. Zij kunnen
bijvoorbeeld inpakhulp bieden als
voorbereiding op een verhuizing, of
assistentie bij gordijnen en lampen
ophangen. En intussen horen zij
ook tot de officiële aanbieders van
huishoudelijke hulp”. Inderdaad een
breed hulp- en dienstenaanbod dat in
Tilburg voor ouderen beschikbaar is.
Kern daarvan is volgens Cristel van
Roozendaal om mensen de ruimte te
geven: “Mensen hebben recht op hun
eigen leven, zij moeten de kans krijgen
zo lang mogelijk hun eigen keuzes te
kunnen blijven maken. Dat is ook een
kwestie van begrip over en weer. Die
kracht van regie over je eigen leven
was in een ander verband voor ons
bijvoorbeeld ook maatgevend om voor
Moedercentrum De Parel een pand
in Jeruzalem beschikbaar te stellen:
typisch een project vanuit bewoners
waarin ontmoeting en ontplooiing
hand in hand gaan, met recht elkaar
de ruimte geven”

Een leven van hard werken
Op verschillende plaatsen in de stad is de
Wever present; als sterk onderdeel daarvan
weet Jozefzorg zich een steeds bekendere
plek in Koningshaven (met name Fatima) te
verwerven: een ideale lokatie om anderen te
ontmoeten, met ouderen steeds vol vertrouwen
in de hoofdrol. Het restaurant is er niet alleen
voor de eigen bewoners, ook muzikaal vertier
trekt steeds meer mensen van buiten, met
natuurlijk als topper de feestweek. Coördinator
welzijn Jeanne Hagenaar is er duidelijk over:
“Wie nu tot de oudste generatie behoort, heeft
vaak een hard leven achter de rug in de textiel
of op het land. Die ambachtelijkheid met vele
mooie verhalen vergeten we wel eens in dit
computertijdperk. Niet voor niks is de Tilburgse
Revue zo populair in de stad. Dan mag je
ouderen écht wel in de watten leggen, en zo’n
jaarlijkse feestweek geeft daar een extra tintje
aan, zeker als hun producent decorstukken in
stijl levert”
Rond maart begint het bij de organisatie aardig
te kriebelen, veel bewoners laten hun familie
en bekenden weten dat die feestweek er weer
aan zit te komen. Jeanne: “En zo biedt dat
een mooie gelegenheid ter versterking van
contacten in de wijk. Met de forse verbouwing
in het vooruitzicht is dat extra belangrijk”.

Zappen in stijl
Even door het programma ‘zappen’ dan maar?
Feestweekeditie-2009 bood zaterdagmiddag
een frisse start met “Ensemble 21”en iets
extatischer “Tango en zo”, zangeres Petra
Knippels in het populaire genre op zondag,
Disco Nostalgia van Ron van Vught op
woensdag en die middag ook het Kruikenkoor:
het kon niet op. En dat gold des te meer
het schitterende weer, waardoor ook de
mooie binnentuin zijn waarde bewees met
waarschijnlijk het grootste terras van Tilburg
die week. Binnenshuis was ook genoeg te
doen, zoals een Koning Willem-II-kamer in stijl,
compleet met lakeien, natuurlijk ook refererend
aan 200 jaar Stadsrechten in Tilburg, zodat ook
dát een glaasje champagne waard was. Of toch
maar liever naar goed Tilburgs gebruik een
glaasje Schrobbelèr? En zelfs een afsluitend
diner met de sfeer van een staatsbanket op
vrijdag 26 juni, met dank aan de vele sponsors
die dit alles mogelijk maakten. Maar voor velen
een hoogtepunt was natuurlijk de symbolische
huwelijksvoltrekking op woensdag, alles in vol
ornaat, met carnavalstonproater Cees Coolen
als pastoor en ouderenconsulent Piet Brokke
als ambtenaar van de burgerlijke stand.
Jong en oud rond de moestuin
Ze bracht haar jeugd door in Fatima, is
tuinliefhebster, kent door haar werk de
ouderenzorg heel goed: Martine Dekkers had
een prima middag tijdens de feestweek, zeker
door het geanimeerde gesprek met Jettie
Zwaans die door haar werk bij Jozefzorg flink
wat tijd in de kleine moestuin doorbrengt,
aan de rand van de grote binnentuin. Jettie:
“Met de bouwketen die hier straks komen
te staan zal de moestuin wellicht een ander
plekje moeten krijgen, maar je ziet ook in de
feestweek toch veel mensen hier even een
kijkje komen nemen; van spitskool tot kruiden:
het staat er allemaal. En veel ouderen hebben
het nog echt in de vingers; dat hoort écht bij de
oogst van hun leven”. Martine: “De stadsjeugd
dreigt de natuur volledig te ontgroeien. Ergens
voor mogen zorgen, een stukje natuur, is dan
heel ver weg. Dat verdient om overgedragen
te worden naar de jongste generatie”. Jeanne
Hagenaar: “Zoals gezegd: een feestweek is niet
het enige dat hier op het programma staat, half
juni hadden we hier ook al basisschoolklassen
te gast uit de wijk Jeruzalem: jong en oud
rondom de moestuin”

Meer weten:
*WZSW
(Wonen Zorg Service in de wijk),
tel 013-4558731
*Thuisbegeiding voor ouderen:
tel 013-5839999,
of via het ouderenwerk in een van de
vier buurthuizen in Koningshaven
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DE FOTO BIJ DIT ARTIKEL IS GEMAAKT DOOR RUBEN HAGENAAR. HIJ WIL GRAAG EEN HBO-OPLEIDING IN DIE RICHTING
GAAN DOEN: “De Akademie voor Kunst en Vormgeving Sint Joost in Breda: dat lijkt me wel wat: ik wil kunnen vastleggen wat
mensen bezighoudt: hun emoties en blijdschap tonen - dát staat voor mij voorop, als je dat in mooie beelden kunt schieten,
geeft dat extra kracht aan je onderwerpen; daarom was ik hier zo graag deze week”

MEDEDELINGEN

Diner Dansant

Dansmiddag

Wijkcentrum Hoogvenne nodigt u uit
om te komen dineren en dansen op

voor volwassenen

gezellig dansen

18 september

Op vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur
25 september
23 oktober
27 november
Komen jullie allemaal lekker dansen
of kletsen? De entree is gratis
Wij verwachten jullie
Wil & Philly

23 oktober
20 november
U bent van harte welkom van 17:00 tot 22:00 uur
Het Diner wordt opgediend om 18:00 uur
Speciaal voor senioren uit onze wijk!
Deelname kost € 7,- per persoon.
Deze dient u bij inschrijving te betalen.
Inschrijven uiterlijk 10 dagen van te voren bij:

Buurtcentrum De Spil
Heikestraat 54, 5021 GV Tilburg
Tel: 013 - 5425729

Wijkcentrum Hoogvenne
Kazernehof 76, Tilburg
Tel: 013 – 542 27 30!
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Buikdanslessen

Naam:

voor volwassenen en jongeren

Adres:
Telefoonnummer:

Hersenkrakers
Houdt u van spelletjes?! Meld u
zich dan aan voor “Hersenkrakers”,
een wekelijkse spelletjesmiddag speciaal
voor senioren. Deze spelletjesmiddag wordt
gehouden in buurtcentrum Hoogvenne
op woensdagmiddag van 14.00 tot
16.00 uur. Onder het genot van een kopje
koffie of thee kunt u elkaar daar ontmoeten
en samen gezelschapsspellen spelen, zoals
kaarten, monopoly, triviant, schaken, dammen,
scrabble en nog veel meer.
Aan de deelname zijn geen kosten
verbonden.

Als u deel wil nemen aan deze activiteit kunt u
zich telefonisch aanmelden bij het beheer van
buurtcentrum Hoogvenne
Kazernehof 76
5017 EV Tilburg
013 – 5422730

met Isabel Schmitz
in wijkcentrum Hoogvenne

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met
Edwin Franken,
ouderenwerker bij de Twern
06 42428199

Voor informatie neem contact op met Isabel,
e-mail: isabellydance@tiscali.nl
tel: 013 5437396/06-49140941
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Landenproject

Woensdag 24 juni zijn we op
onze school gestart met het
“landenproject”. Alle kinderen van
de school, vanaf de kleuters tot
en met groep 8, gaan de komende
weken allerlei dingen leren over
landen. De kleinsten starten in de
wijk en gaan een kijkje in Tilburg
nemen. De oudere leerlingen
gaan via Brabant, Nederland en

verhuur ruimtes wijkcentra

Europa de wijde wereld in. Het
bijzondere aan dit project is
dat alle opdrachten “meervoudig
intelligent”zijn. Dat wil zeggen
dat de kinderen zelf mogen kiezen
hoe ze willen leren. Sommigen
zijn vaardig in taal, anderen weer
in rekenen of handenarbeid.
Je hebt doekinderen, maar
ook
natuurkinderen
of
muziekkinderen. Iedereen komt
aan zijn trekken. Het project
werd woensdagochtend gestart
met een Braziliaans dansoptreden
van het team. Daarna kregen alle
kinderen een workshop ZuidAmerikaans dansen.Het werd een
zonnig en spetterend festijn, een
leuk begin van het project.

Bent u voor uw vereniging of club op zoek naar ruimte voor o.a:
vergaderingen
zanglessen 		
hobbyclub 		

bijeenkomsten
muzieklessen
cursussen 		

sportactiviteiten
danslessen
activiteiten

Bij de 4 wijkcentra in het gebied Koningshaven bestaat de
mogelijkheid om ruimtes te huren.
Verhuur van ruimtes is niet toegestaan voor feesten, bruiloften en
partijen.
Wijkcentrum de Spil
Heikestraat 54
5021 GV Tilburg

Wijkcentrum de Kubus
Fatimastraat 24 - 02
5021 AN Tilburg

Buurthuis Jeruzalem
Caspar Houbenstraat 109
5018 BP Tilburg

Wijkcentrum Hoogvenne
Kazernehof 76
5017 EV Tilburg

Het team

Bij de 4 centra is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.
Informeer eens naar de mogelijkheden en aantrekkelijke
huurprijzen.
U kunt contact opnemen met: mevrouw Marion Kools, zakelijk
leider
tel: 013 – 542 47 98 of mailen jeruzalem@koningshaven.twern.nl

Vakantieopening wijk-buurt huizen
Openingstijden wijk- en buurthuizen Koningshaven in de zomervakantie

Bedankt

Buurthuis Jerzuzalem
Week 30: 20 t/m 24 juli
Overdag geopend, ’s avonds gesloten
Week 31: 27 t/m 31 juli
Overdag geopend, ’s avonds gesloten
Week 32 t/m 35: 03 t/m 28 augustus
Maandag- woensdag en vrijdagochtend open van 9.00 tot 12.00 uur
Dinsdag- en donderdagmiddag open van 13.00 tot 17.00 uur
’s avonds gesloten
Week 36: 31 aug t/m 4 sept
Overdag geopend, ’s avonds gesloten

Beste bewoners en vrijwilligers, collega’s uit Koningshaven,
Ik wil jullie bedanken voor de belangstelling die jullie hebben
getoond de afgelopen periode. Alle kaartjes, bloemen,
telefoontjes en attenties hebben mij erg goed gedaan.
Gelukkig gaat het weer goed met mij. Ik hoop jullie allemaal snel
weer te zien!

Buurthuis Hoogvenne
Week 30: 20 t/m 24 juli
Overdag geopend, ’s avonds gesloten
Week 31: 27 t/m 31 juli
Overdag geopend, ’s avonds gesloten
Week 32 t/m 35: 3 t/m 28 augustus
Maandag gesloten
Dinsdag- woensdag- donderdag- vrijdagmiddag
Geopend van 13.00 tot 17.00 uur
Week 36: 31 aug t/m 4 sept
Overdag geopend, ’s avonds gesloten

Groetjes, Helma Norbart
Beheerder Kubus

Home-Start

Wijkcentrum de Kubus
Week 30: 20 t/m 24 juli
Overdag geopend, ’s avonds gesloten
Week 31: 27 t/m 31 juli
Overdag geopend, ’s avonds gesloten
Week 32 t/m 35: 3 t/m 28 augustus
Gesloten
Week 36: 31 aug t/m 4 sept
Overdag geopend, ’s avonds gesloten

Over Home-Start
Home-Start is een programma voor opvoedingsondersteuning, dat in ruim
100 gemeenten beschikbaar is voor gezinnen met jonge kinderen. Ervaren
en getrainde vrijwilligers bieden ondersteuning, praktische hulp en vrendschap aan ouders. De gezinnen geven zélf aan op welke gebieden zij steun
wensen. Door de ondersteuning voorkomt Home-Start dat alledaagse problemen uitgroeien tot ernstige en langdurige problemen. Ook groeit het zelfvertrouwen van ouders. Verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat
Home-Start effectief is. Kijk voor meer informatie op www.contourtilburg.nl
of www.home-start.nl
Word jij Home-Start vrijwilliger?
Ook jij kunt Home-Start vrijwilliger worden. Ben jij zelf een ervaren ouder
of heb jij ervaring met het opvoeden van kinderen? En wil jij jouw eigen
kwaliteiten inzetten voor een ander? Neem dan contact op met een van de
coördinatoren van Home-Start. Je bent meer dan welkom!

Buurtcentrum de Spil
Week 30: 20 t/m 24 juli
Overdag geopend, ’s avonds gesloten
Week 31: 27 t/m 31 juli
Overdag geopend, ’s avonds gesloten
Week 32 t/m 35: 3 t/m 28 augustus
Gesloten
Week 36: 31 aug t/m 4 sept
Overdag geopend, ’s avonds gesloten
-vanaf 7 september zijn alle locaties weer normaal geopend-

Antwoorden quiz van pagina 7
1= a voetganger
2= b 120 km/u
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H A V E NF E E S T
Thema Ambachten
Nederlands Gilde van Kunst-, sieren restauratiesmeden Za + Zo
NGK is een gilde dat in1991 is
opgericht en is de brancheorganisatie
voor
het
smeden,
vergulden,
bewerkingen in brons, koper, zink en
messing en overige technieken die
plaatsvinden in moderne smederijen.
Meer dan 70 smederijen zijn
aangesloten. Gezamenlijk willen zij
het ambachtelijke vak promoten en
verzorgen zij opleidingen.
Ondermeer smid Paulus van der Jacht
van Ijzerij Paulus toont het smedenvak
tijdens Tilburg te Water. Hij werkt voor
schepen en molens.

Scheepssmeden en klinken(A) Za
+ Zo
Smeder en klinker Rhett Eekels zal
een demonstratie komen geven met
een mobiele smidse. De demo is
voornamelijk gericht op scheepsbeslag
en klinkwerk. Als kind heeft hij de kunst
van het smeden af kunnen kijken van
zijn vader. Rhett richt zich specifiek op
het restaureren van oude geklonken
zalmschouwen.
Scheepsrestaurateur Za + Zo
Bart Vermeer is de bekendste
scheepsrestaurateur van Nederland
en omstreken. Een bijzonder en
recent restauratieproject is het
oudste zeilende binnenvaartschip, de
tweemast stevenaak Helena uit 1875.
De Helena is het enige binnenvaartschip
op de werelderfgoedlijst. Een eerder
restauratieproject is de hasselteraak
Annigje uit 1908. Dit scheepje is nog
volledig authentiek, zowel op gebied
van interieur (woning en ruim) als
exterieur (tuigage, dekuitrusting,
etc). Bart en zijn vrouw Kee komen
met de Annigje naar Tilburg te Water,
ouderwets voortbewogen door een
opduwer! De Annigje staat op zondag
open voor bezichtiging. Joram Lehman
is een succesvol scheepsrestaurateur
van een jongere generatie. Tijdens
Tilburg te Water kunt u hen beiden
aan het werk zien.
Scheepstuigen en schiemannen Za
+ Zo
Floris Hin doet historisch onderzoek
naar oudvormgegeven tuigonderdelen
en combineert deze met nog te
verkrijgen materialen. Al het werk
wordt
handmatig
uitgevoerd;
staaldraad maar ook alle moderne
touwsoorten worden gesplitst. De
driemastschoener
Oosterschelde
en
de
tweemaststevenaak

(vervolg van de voorpagina)

Thema Tai Chi

Helena zijn, samen met Reinoud
Bloeme, door hem ouderwets
hertuigd. Ook een nieuwgebouwde
twaalfvoetsjol kreeg de originele
tuigage.
Het
schiemanswerk
heeft een speciale plaats binnen
deze tuigagewerkzaamheden. U
kunt Floris aan het werk zien met
diverse demonstraties, waaronder
staaldraadsplitsen.

Workshop en demonstratie (R) Zo
Iedereen is van harte welkom voor
een kennismakingsles Tai Chi met
een demonstratie door professionele
docenten en gevorderde leerlingen op
zondagochtend 2 augustus om 09.30 uur.
Dit wordt georganiseerd door de Witte
Lelie in samenwerking met het CNGO.
Daarmee krijgt een ieder de gelegenheid
om te proeven van de weldaad die
gevonden kan worden in de vloeiende

Batavia Za + Zo
In 1985 begon de herbouw van de
historische reconstructie van VOC
schip de Batavia. Onder leiding van
scheepsbouwmeester Willem Vos is
in Lelystad door een wisselende groep
jongeren aan het
schip
gewerkt.
Uitgangspunt was
een zo authentiek
m o g e l i j k e
reconstructie, met
gebruikmaking van
oorspronkelijke
materialen
en
volgens
een
ambachtelijk
bouwproces.
De
Bataviawerf
presenteert zich
op de oevers van
de Piushaven met
demonstraties van
maritieme oude ambachten!

bewegingen van deze eeuwenoude
gezondheidsleer. Tai Chi is momenteel
de snelst groeiende bewegingsleer in
de wereld. Deze manier van bewegen is
geschikt voor alle leeftijden, van 18 tot
100 jaar, zowel voor gezonde mensen
als mensen met meer of minder ernstige
klachten. In Het kader van het centrale
thema van Tilburg te Water Ontmoeting is
dit het ont-moeten!

Thema Op het water
Intocht historische schepen Za
Op zaterdag varen meer dan 150 historische
bedrijfsvaartuigen in optocht van de Lovense
haven naar de Piushaven. Om 13.00 komt het
eerste schip in de Piushaven aan. De hele
middag is het een vaardrukte van belang. Bij
het begin van de havenkom,ter hoogte van de
Kruisvaarderstraat geeft een speaker uitleg
over wat binnen vaart.

Linieschip de Delft Za + Zo
Al jaren lang wordt er op Scheepswerf
De Delft in Rotterdam gebouwd aan
een replica van linieschip Delft’, op
slechts 200 meter afstand waar in
1782 het originele schip gebouwd
werd. Ambachtslieden van de werf
komen vertellen en laten zien waar ze
mee bezig zijn.

Wateractiviteiten Zo
wrikken, troswerpen, overvaren met
bijboten van de schepen, dit is allemaal te
zien als onderdeel van het postenspel op
zondagmiddag voor de jeugd van schip én wal.
Ook gaat de schippersjeugd op zondagmiddag
gieklopen, een mooi schouwspel!

Draaiorgelbouw Za + Zo
Een orgel brengt de sfeer van oude
tijden terug, een tijd waarin alles
nog met de hand werd gemaakt.
Theo en To Heesbeen uit Tilburg
bouwen en restaureren al 39 jaar
draaiorgels. Heesbeen is één van
de oudste draaiorgelfamilies van
Nederland. Het éérste door het duo
Heesbeen gebouwde straatdraaiorgel
de Grüne speelt tijden Tilburg
te Water. Ook de Majestic, een
belgisch café=dansorgel is door
hen gerestaureerd. Hun zoon Toon
Heesbeen is een van de grondleggers
van uitermate interessante, nationale
draaiorgelmuseum ‘Museum Dansant’
in Hilvarenbeek.

Vloot historische schepen Zo
Op zondag geven de schepen demonstraties
en staat een deel van de schepen open voor
publiek. Kijken naar een oude motor in de
machinekamer, naar het interieur van een oud
schipperswoninkje, of gewoon hoe mensen nu
in deze schepen wonen.

Laden en Lossen (L) Zo
Op zondagmiddag worden op traditionele
wijze laad en losdemonstraties gegeven. Het
beurtschip de Jansje anno 1900 demonstreert
het laden en lossen van vaten en zakken.
Ijsselaak Door Gunst Verkregen uit 1910
demonstreert het lossen van zand met een
zelflosser. Dit schip, wat compleet komt mét
trechter én vrachtwagentje, opereert onder de
vleugels van het Havenmuseum Rotterdam.
Op de Giessenburgse schuit Dankbaarheid uit
1902 zijn kinder laad- en los demonstaties, als
onderdeel van het postenspel.
Rondvaart Stoomsleepboot Jan de
Sterke (R) Zo
Een stukje meevaren met een heuse
stoomsleepboot? Ervaar de stille kracht van
een stoommachine. De boot uit 1913 heeft
nog de originele voortstuwing: een Compound
stoommachine met injectiecondensatie. Dit
levert een vermogen van 65ipk bij (max.) 185
omwentelingen per minuut.

Verhalismachine
De Verhalismachine neemt verhalen op voor
Geheugen van Tilburg
Wie herinneringen heeft aan de Piushaven, het
kanaal, varend erfgoed, bruggen en sluizen in
de stad Tilburg is van harte welkom om zijn of
haar verhaal te vertellen!
Uw verhaal wordt opgenomen met de
Verhalismachine, een initiatief van Stichting
Verhalis. Nadat de verhalen zijn verteld, zullen
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deze op een later tijdstip toegevoegd worden
aan het Het Geheugen van Tilburg is een
interactieve website van Stadsmuseum Tilburg
met verhalen, geluiden, foto’s en filmpjes.
Samen met u als bewoners, organisaties en
onderwijs wil Stadsmuseum Tilburg de stad
‘bevragen’. Waarom ziet de stad eruit zoals
die eruitziet en welke verhalen binden ons?
Het Stadsmuseum nodigt u van harte uit om
ook úw verhaal te vertellen.

H A V E NF E E S T
Thema Muzikaal voorafje
Concert gitarist Nestor Ausqui
(L) donderdag 30 juli
Op donderdagavond 30 juli kunt u in
de Piushaven vast even sfeer komen
proeven, voor een sfeervol concert aan
boord van het LVBHB-verenigingsschip

Thema Eten en drinken

Terra Nova. Kom genieten van de
hartverwarmende klanken van deze
Argentijnse meestergitarist. We hebben
hem kunnen boeken nog nét voor hij weer
terugreist naar Argentinië.

Thema Theater en kleinkunst
Gerard Korthout (B)
Muzikaal comedian Gerard Korthout komt
met de voorstelling Captain Shortwood:
badderen in blijdschap. Aan het fratsenfront
verleidt de Captain het publiek tot participatie
in ruil voor de tijd van hun leven. Alles en
iedereen wordt meegesleept in zijn maffe
dadendrang. Dat impliceert meedoen en
meedeinen.
Incredible Flying Man (B) Za
Met een theatertent en een megafoon lokt een
heer met hoge hoed u naar binnen. Wat u daar
aantreft.... ga maar kijken!
Theater Jaap (S) Za + Zo
Theater Jaap is een hartgrondig en lichtvoetig
gezelschap dat optreedt met twee komische
zangacts van zo’n 20 minuten: Moederliefde
en Net als op de camping. In Moederliefde
wordt bovendien dé nieuwe Tilburgse
carnavalshit 2010 gepresenteerd!
Theater van de Verloren Tijd (B) Za
Het theater treedt ook op als ‘gedichtenmachine’,
maar het brengt ook LovLab van prof. dr.
Maurice Van Zandbergen c.s. Proefpersonen
veranderen in verliefden, aartspessimisten in
blijmoedige mensen en uitgebloeide relaties in
droomverhoudingen. Kortom, een voorstelling

voor een ieder die verliefd is, het graag wil
worden, desnoods meer wil of er éindelijk
vanaf wil komen. Succes verzekerd!

Aan hap en drank in havensfeer geen gebrek,
wat voor weer het ook wordt! Centraal staat
het kaderestaurant, overal zijn terrasjes en er
staan mobiele eetkramen. Er kan dus ook een
broodje, friet of een visje gegeten worden.

en stokbrood.

Kaderestaurant Food Plaza ‘eten
uit verre windstreken’, mosselen
en haring.
Bonheur op Locatie laat ter gelegenheid
haar anker vallen in de Piushaven. Aan de
kade staat het sfeervolle terras als veilige
thuishaven, met hoog en droog een prachtig
uitzicht over de uiteenlopende activiteiten in
de omgeving.
Naast de enige echte haring uit het vaatje,
vers schoongemaakt brengt Bonheur tijdens
Tilburg te Water een speciaal feestmenu voor
slecht 10 euro. Keuze uit:
Uit Italië: Pasta penne, met vissersbanket in
basilicumroomsaus en frisse salade.
Uit Indonesië: Kipsaté, geregen op bamboe
met pittige pindasaus, kruidige rijst en atjar.
Uit Marokko: Köfte (halal), lamsgehaktballetjes
met couscous, tomaat-koriandersaus en Turks
brood.
Uit Nederland: mosselen, Yerseke’s trots,
gekookt met selderij en ui met mosterdsaus

Palingrokerij de Fuik
Versgerookte paling, poon en mogelijk ook
andere gerookte vis. De Fuik maakt er een
hele show van!

Visplaza (L)
deze mobiele wagen zorgt voor heerlijke
visbelegde broodjes en versgebakken vis.

Traditioneel visbakken
De stoere zalmdrijver-bemanning bakt ter
plekke voor u een heerlijk stukje vis.
De Smulkar
Een diverse mobiele kramen met bijvoorbeeld
diverse soorten broodjes en friet maar ook ijs
en smoothie.
Oliebollen
Bij de kermis staat een oudhollandse ‘
Brabantse gebakkraam’.
Dorst?
Partycentrum
De
Albatros,
Tapperij
Burgemeester Jansen en de Bonheurgroep
verzorgen de natte horeca.

Reinier Sijpkens (B) Zo
Deze bijzondere Watermuzikant ontwierp een
koepeltent, waar zeker 75 mensen in kunnen.
De tent draagt de naam ‘De Ontmoeting’ (!).
Stap voor stap, via muziek en symboliek laat
hij iedereen met elkaar in contact komen. Op
deze manier zijn zelfs al mensen met elkaar
getrouwd! Veel geluk!
Sijpkens zal ook in een muzikale notedop in
de Piushaven te vinden zijn.
Guus Voermans (B) Za +Zo
Als een beetje vreemde eend in deze
bijt laat kunstenaar Guus Voermans zijn
wonderbaarlijke eibakmachine zien en
werken!

Thema Modelbouw
Stoomcarrousel P Za + Zo
Arie van Heerden toont een miniatuur salon
stoomcarrousel die hij zelf gebouwd heeft op
een schaal 1:15. Deze carrousel verscheen in
1895 op de kermissen in Nederland, waarbij
toen het draaiende gedeelte in een houten
verhoogd Spiegeltent stond. De carrousel
werd aangedreven door een stoommachine
met liggende ketel.

Rookshow Frans van der Meer (S)
Za
Ook Frans is beeldend kunstenaar. Maar ook
fotograaf, zanger, gitarist, tekstdichter, acteur,
poppenspeler, stemkunstenaar, producer,
presentator, sneltekenaar, componist en meer.
In Tilburg is hij vooral bekend van de sketches
van Ferry van de Zaande, nu brengt hij De
Rookshow.

Stoommodelbouw Midden Brabant
SMMB V Za + Zo
Stoom Modelbouw Midden Brabant (SMMB)
is in 1996 opgericht en zetelt in Tilburg.
SMMB wil een vriendenclub zijn van mensen
die geïnteresseerd zijn in het bouwen van
zowel stationaire modelstoommachines als
locomotieven. Voor wat de locomotieven
betreft worden er de laatste jaren niet alleen
stoom, maar ook anders aangedreven
locomotieven gebouwd.
Stoomgroep Zuid V Za + Zo
Ondanks dat het stoomtijdperk al lang achter
ons ligt, blijft het voor veel mensen boeiend
hoe met behulp van stoom allerlei machines
worden aangedreven. De Stoomgroep Zuid
is een gestaag groeiende vereniging van
modelbouwers die werkende modellen van
alle soorten stoomwerktuigen, zoals tractoren,
locomotieven en stationaire machines bouwt
en in bedrijf houdt.
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Vaargroep De Kempen, P Za + Zo
Deze groep is op 1 februari 1981 in Eersel
opgericht. Aanleiding was een geslaagde
modelbouwtentoonstelling, waarvan de
initiatiefnemer met enkele deelnemers
en geinteresseerden besloten samen in
clubverband de scheepsmodelbouw in de
regio te beoefenen en te promoten, wat tot
op heden nog steeds de doelstelling is. Ze
brengen een groot bassin mee zodat er met
de modellen gevaren kan worden.
Modelvaargroep Turnhout P Za +
Zo
Scheepsmodelvaargroep Turnhout opgericht
in 1997,houdt zich bezig met het bouwen
van modelboten die worden voortbewegen
op de wind, door elektrische motoren, of op
stoom. Naast varende stoommodelschepen
van hoogstaande kwaliteit, zijn er ook varende
klippers, een Lemsteraak (Groene Draeck!),
de Titanic, slepers, zeilboten enz.
Toch nog de Groene Draeck! P Za
en Zo
Sinds kort vaart de lemsteraak Groene
Draeck in de wateren van de Modelvaargroep
Turnhout. De Groene Draeck is een varend
houten model, waarvan elk onderdeel, tot het
kleinste schroefje toe, door de bouwer André
de Kort met de hand is gemaakt. Hoewel het
schip elektrisch wordt aangedreven, kan het
ook ècht zeilen. De zeilen worden dan bediend
met een afstandsbediening vanaf de wal.

H A V E NF E E S T
Thema Muziek
Peer de Graafmachine (S) Za
Peer
de Graafmachine verzorgt het
openingsoptreden op de zaterdagmiddag.
Even wakker worden. Piushaven Ahoi!

intense en warme liedjes ,laat zich beinvloeden
door o.a.: Cat Stevens, Nick Drake en Townes
Van Zandt. Veel voorkomende thenma’s zijn:
hoop, geluk en het ontbreken ervan.

PeerCpeer (S) Zo
Zoetwatermatroos
Peer
de
Graaf
& PartyCPeerband brengt op de
zondagmiddag een programma met de twee
Piushavenmeesters annex brugwachters
Piet en BW, schippers en walgenoten. Een
swingend, participerend, lang leve de lolrepertoire voor de fijnproever.

André van den Boogaart (B) Zo
André van den Boogaart treedt solo op met
nederlandstalige nummers. Zijn muziek is
vooral beinvloed door de blues en country.
Marcel La Haye (B) Zo
Gitarist en componist/arrangeur Marcel La
Haye verrast met stemmige luistermuziek,
meestal van eigen hand. Deze veelzijdige
muzikant weet u aan zijn snarenspel te
kluisteren.

Peer de Graaf band met gasten (S)
Za
Peer de Graaf en gasten verzorgt een swingend
feestconcert op de zaterdagavond met
verrassende em ontroerende gastoptredens.
Cantamos (D) Zo
Cantamos brengt een warme sfeer met ZuidAmerikaanse klanken. Prachtige Spaanstalige
lovesongs en de Spaanse passie en zwoele
ritmes uit het Caribisch gebied. Hoogtepunt
is een dansoptreden van Flamenco-duo El
Rosario waar de spetters vanaf vliegen.
Trio Tangata (D) Za
Dit Trio dames laat zien dat de ontwikkelingen
van de Argentijnse tango nog lang niet ten
einde zijn. Uitstapjes naar de jazz en andere
stijlen worden moeiteloos opgenomen in hun
muziek zonder dat het tot een stijlbreuk leidt.
Trio Tangata is speciaal gecontracteerd voor
de Tangosalon op zaterdagavond.

Thema Dans
eerste draaiorgel dat de bekende Tilburgse
orgelbouwer Theo Heesbeen en zijn vrouw
To bouwden. De naam is afgeleid van het
Tilburgs dialect. Ook het door Heesbeen
gerestaureerde Belgische café dansorgel
Majestic van de familie Heezen, is op Tilburg
te Water te horen.
Handdraaiorgel Le Troubadour Za
+ Zo
Jos Schuurkes uit Udenhout heeft 3 jaar als
vrijwilliger bij het draaiorgelmuseum Museum
Dansant in Hilvarenbeek in de werkplaats bij
Toon Heesbeen gewerkt. Daarna bouwde zelf
zijn eigen handdraaiorgeltje Le Troubadour.

Contigo (D) Za
Een optreden van Contigo brengt de ZuidAmerikaanse cultuur in al haar muzikale
facetten. Cueca, Cumbia en Calypso worden
gemixed met een salsa van Mariachi,
Montuno en Tango, louter met akoestische
instrumenten. Het optreden is behalve
luisterbaar ook dansbaar.

Zeemanskoor de Leye Zangers Za
Op MariVin 2002 raakte enkele leden van een
mannenkoor met opera-repertoire, geïnspireerd
en stichtte dit Tilburgse zeemanskoor. De
Leye Zangers vernoemde zich naar het oude
Tilburgse stroompje ‘de Laai’. Lief en leed,
drank en vrouwen zijn geliefde onderwerpen
van het zeemans liederen repertoire.

Operazangeres Christina Za
Nog een grote bijzonderheid, zaterdagavond
treedt
de
internationaal
bekende
operazangeres Christina op voor Tilburg te
Water. Normaal staat deze Tilburgse op grote
Europese podia. De jonge Zwitserse sopraan
Christina Maria Karenovics begon haar
carrière als danseres, maar ontdekte al snel

Shantykoor Nooit te Water Zo
Dit 30 koppige koor brengt voornamelijk
meerstemmige liederen ten gehore, de
zogenaamde Shanties, in het Nederlands,
Engels, Duits en ook Spaans. Deze worden
meestal gezongen met een voorzanger, de
Shantyman.

Ratatouille (S) Zo
Ratatouille speelt een kruidige mengelmoes
van swingend, dansbaar repertoire en
ouderwetse smartlappen. Vrolijke meezingers
en opzwepende ritme’s vormen de ingredienten
voor een onweerstaanbaar gerecht uit de
internationale keuken.

7 AM (B)
Het duo Mathijs Luijten en
Christian Pasman brengt
muziek, die erg doet denken
van Jack Johnson, Racoon

percussionist
easy-listening
aan een mix
en Coldplay.

Blackberry
Blossom
(B)
Zo
Singer-songwritersduo Blackberry Blossom
brengt akoestische pop, met invloeden uit folk
en americana. Met meeslepende melodieën,
harmonieuze samenzang en gevoelige tekst
en weten ze het publiek steeds weer te raken.
Tom
Wolkers
(B)
Singer-songwriter Wolkers schrijft zijn
teksten over ogenschijnlijk gewone en
veelvoorkomende onderwerpen. Muzikaal
wordt hij geïnspireerd door o.a. Jimi
Hendrix, Lou Reed en Neil Young.
Gerton
Govers
(B)
Za
Deze eerlijke singer-songwriter met gevoelige

Tangosalon (D) Za
Dansschool DANCE4JOY organiseert op
zaterdagavond een gratis tangosalon. Met live
muziek van Tango-orkest Trio Tangata. Onder
het genot van een drankje op het terras van
Burgemeester Jansen kunt u genieten van
tangodansers uit het gehele land.
Tango La Estrella (D) Za
Zaterdagavond treedt Tango La Estrella op
met Argentijnse tango’s op het danspodium.
Contigo (D) Za
U kunt zatermiddag meedansen op de klanken
van Dance company Salsa Contigo op het
danspodium.
Flamencoduo El Rosario (D) Zo
Bij het optreden van Cantamos een spetterend
optreden deze vurige flamencodansers!
Ineke Wolters, Zo
Ineke Wolters is afgestudeerd aan de
Dansacademie Tilburg in de richting
danstheater uitvoerend. Haar initiatief
‘productiekeuken’ brengt op zondagmiddag
de voorstelling Sweet Guerrilla.
Mie Katoen (V) Zo
Volksdansvereniging Mie Katoen uit Tilburg
brengt op zondag voor Tilburg te Water als duo de
dans Nou Tabee Dan. De dansgroep beeldt
daarin het leven uit van een gemeenschap in
een willekeurig vissersplaatsje, met de nodige
verwikkelingen.

Maurice Leenaars (D) Za
De Tilburgse flamencogitarist Maurice Leenaars
mag zich tot de elite van flamencogitaristen
rekenen. Zijn sound staat bekend als zowel
krachtig als poëtisch. Leenaars is altijd op zoek
naar spannende muzikale samenwerkingen.
Flor d’Amor (D) Za
Sprankelende luistermuziek met verrassend
veel opzwepende momenten. Melancholische
klanken uit Argentinië worden afgewisseld
met feestelijke Cubaanse guajira’s, bolero’s
en eigen spaanstalig repertoire.

Tilburg is de dansstad van het Zuiden. Er is
een actief centrum van amateurkunst, een
internationaal georiënteerde dansacademie,
een theater met makershuis én een
schouwburg met een rijke programmering.
Dat maakt dat Tilburg dé dansstad is waar
professionals en liefhebbers zich thuis voelen.
In de kop van de haven, bevindt zich het
Danspodium. Tijdens Tilburg te Water treden
hier de volgende artiesten op:

dat zingen haar ware liefde is.

Vissersvrouwenkoor De Walnoten
Za
De Walnoten zijn een enthousiaste groep
vrouwen uit Nuenen die met een lach en een
traan in originele kledij en vol vuur, het wel en
wee bezingen van de vrouwen die achterblijven
op de kade als de mannen zijn uitgevaren om
op zee om de vis te vangen.

Hot Tamale (B) Zo
Vernoemd naar het bekende TexMex-gerecht,
brengt dit muzikale trio een akoestische mix
van muziekstijlen uit de regio’s Louisiana,
Texas en Mexico. Blues, cajun, texmex en
zydeco, in zowel Engels, Frans als Spaans. De
traditionele nummers worden aangevuld met
hits uit de sixties en seventies, alle voorzien
van een cajunsfeer. Laissez Les Bon Temps
Roulez !

AJMvdStraatband Za
DeAlsJeMaarvandeStraatband is een Tilburgse
groep van ongeveer twintig muzikanten met
een acoustisch repertoire dat de afgelopen
vijf eeuwen beslaat met een lichte voorkeur
voor de laatste vijftig jaar. Op het menu staan
filmmuziek, klassieke popnummers, Klezmer
en Russische volksmuziek. Van maar één soort
muziek krijgen ze puistjes: carnavalsslagers.

Scala Violino’s Za + Zo
Het loslopende akoestische muzikale duo
Jacqueline en Gérard brengen met viool,
accordeon, panfluit en zang een breed scala
van stemmingen. Romantisch, hartstochtelijk,
lieflijk, sereen,swingend, vurig lichtvoetig,
melancholiek, vrolijk, uitbundig, pittig,
ingetogen, dromerig. Kortom muziek uit alle
windstreken!
Draaiorgel de Grüne Za + Zo
Een van de weinige draaiorgelvrouwen
van Nederland Josette Heezen komt met
het straatdraaiorgel de Grüne. Dit is het

jijzelf Za + Zo
Jij kunt zelf ook optreden. Meld je tijdig aan bij
het project Solo Live! (Meer informatie elders
op deze pagina)
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Dansorgel (B) Za + Zo
Dansen op de klanken van het Belgische
cafédansorgel Majestic, een is het 92toets jazzorgel. Het wordt gedraaid door
Josette Heez en, een van de weinige
draaiorgelvrouwen van Nederland. Tilburg is
niet alleen dansstad van het zuiden maar ook
dé dansorgel-stad van Nederland!
Zumba (D)Za + Zo
Zumba Fitness is een combinatie van
fitness- en dansbewegingen op wereld- en
latinmuziek, zoals salsa, merengue, cumbia,
calypso, reggaeton, maar ook flamenco en
hip hop. Tijdens Tilburg te Water geeft Axis
Fitnessworld een aantal groepslessen en
een workshop Zumba waaraan iedereen kan
meedoen.
Dance4joy (D) Zo
Deze jonge dansschool legt de nadruk op
het plezier in het dansen en op persoonlijke
aandacht. het motto is: als je kunt lopen,
kunnen wij je leren dansen! Dance4joy geeft
demonstraties en workshops tijdens Tilburg te
Water. Inschrijving tot een uur voor aanvang.

H A V E NF E E S T
Thema Kinderactiviteiten
Wat is er voor de kinderen te doen tijdens
Tilburg te Water en niet alleen voor de
schipperskinderen, maar voor alle kinderen
die naar al dat fraais komen kijken? Maar wist
je dat je ook zelf met bootjes mag varen, als je
daar goed bij oplet?

Postenspel Zo
Op de zondag kunnen de kinder en van
schip én wal allemaal meedoen aan
het postenspel. Na elke post komt er
een stempel op een stempelkaart. Bij
tenminste 7 verschillende stempels kan
de kaart worden ingeleverd voor een ijsje!
Onder de ingeleverde kaarten worden ook
prijzen verloot. De 18 posten zijn: maak je
eigen schilderij, laden en lossen, allemansendje knopen, scheepscommunicatie,
voelkim, limonadepost, schip optuigen,
zeilhangen, quiz, vlottenrace, bootjesrace,
schminkpost,
roeiboot
overvaren,
beeldhouwen, circusworkshop, modelboten, mozaïeken en een droog- roeiwedstrijd. Kijk op de website www.
tilburgtewater.nl voor meer info!
Pendelbootjes (P) Zo
De roeibootjes vind je aan de zuidzijde, bij de
trappen naar het water.

Circusworkshops (C) Za + Zo
Cirkus in Beweging is het oudste en grootste
circusatelier in Vlaanderen. Speciaal voor
de havenfeesten neemt CIB een vrijstaande
trapezeconstructie mee zodat iedereen
de havenfeesten eens ondersteboven kan
bekijken vanuit kniehang aan de trapeze.
Verder geeft Cirkus in Beweging workshops
waar iedereen vrij in en uit kan lopen en alle
kunstjes kan uitproberen. Circus beoefenen is
heerlijk en uitdagend. Als een kunstje lukt, is
de vreugde groot.

Thema Historisch vervoer

Luuk’s poppentheater (R) Zo
vind je bij de draaibrug. Kom kijken hoe Jan
Klaassen mevrouw de Heks doormidden
zaagt. Je mag ook een kijkje in de wagen.

Vrachtwagengroep
van
de
Historische
Automobielen
Vereniging HAV V Za + Zo
De Historische Automobiel Vereniging is
op Tilburg te Water vertegenwoordigd met
de vrachtwagengroep. De vrachtwagens
drukken het verloop van de tijd uit, variërend
van vrachtauto’s uit de beginjaren van de
Piushaven (1923) tot de nadagen van de
actieve vrachtvaart in de Piushaven (ongeveer
1970).

Kiddswing (D) Zo
Axis Fitnessworld organiseert beide dagen
dans- en fitnessactiviteiten voor kinderen bij
hun pand. Kom en doe mee!
De Reizende Speeldoos Za + Zo
De Reizende Speeldoos van Hetty van Beek
werkt steeds vanuit het basisprincipe: Meedoen
is het leukste. Iedereen, van 0-90 jaar, mag
meedoen. Wat er komt hangt van jullie af en
is dus ook voor Hetty een verrassing. Waar je
haar tegenkomt ook!

Oldtimervrachtwagen Claassen V
Zo

Deze T-Ford 85 PK met bouwjaar 1939
is van oorsprong van de brandweer
uit Bolsward geweest. De familie
Claassen heeft de wagen gekocht met
kaal chassis. Het laadbakje is van een
oude foto nagebouwd en gekleurd in
de oorspronkelijke bedrijfskleur.

Thema Infostands
Diverse infostands zijn te vinden op de
middenpier en in het Vendeliersparkje aan
de zuidkade van de Piushaven. Verder
presenteert een aantal bedrijven zich. Zo
houdt motorclub Satudarah en sportschool
Axis open dag en zet plaatst Wetsports een
duiktank waarin de ervaring van het duiken
kan worden geproefd.
LVBHBstand Za + Zo
In deze stand naast nautische boeken ook
alle informatie over de vereniging die tijdens
Tilburg te Water haar schepen-reünie houdt,
de Landelijk Vereniging tot Behoud van het
Historisch Bedrijfsvaartuig.
Vereniging de Binnenvaart Za + Zo
Dit is een Vereniging van huidige én oud
schippers die erg actief is in het documenteren
van het verre en het recente verleden van de
Binnenvaart.
Vereniging Varen in Brabant Za +
zo
Informatie over vooral het west-Brabantse
vaargebied, in toeristisch-recreatieve zin.
B e w o n e r s p l a t f o r m
Piushavengebied Za + Zo
Info
over
bewonersorganisatie
Bewonersplatform Piushaven.
Tilburgse watersport Za + Zo
In Tilburg zijn 2 roeiverenigingen, een kanoclub,
een surfclub, een Watersportvereniging. Naast
deze verenigingen presenteert ook Tilburgse
Jachtbouwwerf de Treffer zich tijdens Tilburg
te Water.
Stichting Thuishaven Tilburg Za +
Zo
Deze bekende stichting met als aandachtsveld
de ontwikkeling van de Piushaven is ook

met een informatiestand op de middenpier
aanwezig. Met ideeën, reacties, klachten
en vragen betrekking hebbende op de
havenontwikkeling kunt u hier terecht.

College
voor
Historisch
Brandweermateriaal
Gemeente
Tilburg V Zo
Door de rijke historie van Brandweer Tilburg
heeft en had de brandweer een schat aan
gegevens en spullen. Ze toont op Tilburg te
Water de TB1, een Magirus uit 1929.

Ontmoetingspunt
voor
oudschippers en oud-havenwerkers Za
+ Zo
Wilt u uw herinneringen delen met uw
tijdgenoten en/of met ons? Op de middenpier
bij de stands van LVBHB, Vereniging de
Binnenvaart en de buitenhuiskamer voor de
LVBHBschippers is het ontmoetingspunt voor
oud- schippers en oud-havenwerkers.

Historische Motoren en Tractoren
vereniging HMT V Za + Zo
HMT is een club van hobbyisten die zich ten
doel stelt oude klassieke tractoren, stationaire
motoren en werktuigen te behouden uit het
oogpunt van techniek en vormgeving. Enkele
leden tonen hun oude tractoren en stationaire
motoren.

Derde Piushavenboek in wording:
‘Havengezichten’ Za + Zo
Stichting Thuishaven Tilburg is bezig met het tot
stand brengen van een derde Piushavenboek.
Via oogetuigeverhalen geeft het boek een
portret van de Piushaven door de jaren heen.
Iedereen die herinneringen heeft aan de
Piushaven is hier van harte welkom. De
boekwerkgroep heeft ook nog enkele gerichte
informatievragen. (Zie artikel 3e boek)

OldtimerCitroënclub PATAN V Za
en Zo
PATAN is een van de 32 Citroën clubs in
Nederland en werd opgericht op 18 november
1979. Het doel van PATAN is: het bevorderen
dat Citroëns met achterwielaandrijving van

Verhalismachine voor het Geheugen
van Tilburg Za + Zo
Ook is het mogelijk uw verhaal vast te leggen
voor het geheugen van Tilburg. Meer info in
het artikeltje op deze pagina. In kadertje!
Gemeente
Tilburg
en
projectontwikkelaars (P) Za + Zo
informatie over de toekomstige ontwikkelingen
in het Piushavengebied, zowel over de
plannen voor het Havenpark, als ook over de
veranderingen en de bouwplannen in het hele
Piushavengebied. Tevens zal op zaterdag- en
op zondagmiddag het Projectbureau van de
gemeente Tilburg bij de draaibrug opengesteld
voor informatie en vragen.
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de bouwjaren 1919-1939 op de weg komen,
respectievelijk op de weg blijven, in de meest
originele staat. Enkele van de automobielen
worden in de Piushaven getoond.
Oldtimer Bus V Za +Zo
Een prachtige antieke Zwitserse postbus,
waarvan zowel interieur als techniek in perfecte
en authentieke staat zijn gerestaureerd. Het is
een Sauer 3 BP BLD-Allwetterwagen uit 1932.
Deze bus, eigendom van BBA-tours, wordt
tentoongesteld op het terrein en zal tevens
het gasten-vervoer verrichten voor opstappers
richting Lovense haven.
Oldtimer betonmixer V Za + Zo
De oldtimer betonmixer vrachtauto die
tentoongesteld is in de Piushaven is eigendom
van het betonbedrijf Mebin
Brommer Oldtimer Club BOCDiessen V Za + Zo
Begonnen met een praatje in het café is
deze jonge stichting actief in het organiseren
van een jaarlijkse brommerrit, waarbij ruim
honderd oude brommers deelnemen. Tijdens
Tilburg te Water komt deze club met een paar
schitterende oldtimerbrommers.
Boxer V Zo
Boxer repareert, onderhoudt en restaureert
oldtimer Volkswagens en zal prachtige
exemplaren tonen. De Boxer is gespecialiseerd
in restauraties van luchtgekoelde VW’s.
Ezels,
eigenlijk
het
oudste
vervoersmiddel ter wereld! P Za en
Zo
Stichting de Ezelshoeve is een ezelopvang die
in Baarle-Nassau een plaats heeft gecreëerd
waar ezels vanuit Nederland en België
worden opgevangen. Ook staat de Stichting
ezeleigenaren en potentiele ezeleigenaren
bij met adviezen en informatie. De lieve,
eigenzinnige diertjes kunnen heel het weekend
geknuffeld worden!

H A V E NF E E S T
Thema Musea
Een aantal musea presenteren zich tijdens
, of zijn betrokken bij dit havenfeest Tilburg
te Water. Ook zijn de Bataviawerf uit
Lelystad en ‘De Delft’ uit Rotterdam met info
en demonstraties van de partij. Zie voor
laatstgenoemden bij ambachten.

bijeen, dat besloten werd een museum in
te richten. Het museum toont een vrijwel
complete collectie netten, fuiken en zegens
die bij de riviervisserij werden gebruikt. Een
deel van de op Tilburg te Water aanwezige
zalmdrijvers is aangesloten bij dit museum.

Het Havenmuseum Rotterdam (A +
L) Zo
De vrij toegankelijke collectie van Het
Havenmuseum te Rotterdam geeft een goed
beeld van een haven tussen 1850 en 1970.
Het wordt met recht een werkend museum
genoemd, waar een grote groep vrijwilligers
en een vaste kern van medewerkers
uiteenlopende activiteiten organiseren. Tijdens
Tilburg te Water is het museum aanwezig
met de Hasselteraak Annigje uit 1908 en de
ijsselaak Door Gunst Verkregen uit 1910. Zie
voor meer info bij wateractiviteiten.

Draaiorgelmuseum
Museum
Dansant
Tijdens Tilburg te Water zijn enkele draaiorgels
te zien en te horen. Speciaal voor de schippers
wordt de dag ná Tilburg te Water een excursie
georganiseerd met een rondleiding door dit
prachtige museum en de indrukwekkende
orgelbouwwerkplaats. Een aanrader om deze
bijzondere plek in Hilvarenbeek ook eens te
bezoeken!

Thema Circus en kermis
Tilburg is natuurlijk Kermisstad, maar wat niet
velen zullen weten is dat Tilburg sinds 2 jaar
ook een Fontys Circusopleiding bezit! The
Academy for Circus and Performance Arts.
Tijdens Tilburg te Water zijn twee studenten en
een docent actief betrokken bij de uitvoering
van dit bijzondere programmaonderdeel.
Kermisattracties (K) Za + Zo
Deze vind je bij het brugwachtershuisje. Een
nostalgisch draaimolentje, een oudhollandse
gebakkraam, maar ook een schiettent en iets
waar je geen hoogtevrees voor moet hebben.
Circusvoorstelling Circlou (C) Zo
Circlou komt met een voorstelling over de
beginjaren van 1900, de jaren van de grote
uitvindingen, toen vlieg en nog een kunst was
met tandwielen, kettingen, propellors, … Het
duo is klaar om hun uitvinding te testen, mét
medewerking van het publiek.

Textielmuseum Tilburg (A) Za + Zo
Tijdens Tilburg te Water presenteert het Audax
Textielmuseum Tilburg oude ambachten en
machines onder andere koord slaan, een
vlechtmachine en een rondbreimachine.

(P) Za + Zo
Zowel zaterdag als zondag strijkt het
reizende Gipsymuziekfestival Gipsy Road
Show aan de Piushaven, op de zuidkade
in het Vendeliersparkje neer. Gipsy
Road Show is een afgeleide van het
International Gipsy Festival
Tilburg. Het bestaat uit een minikaravaan waarvan deel uitmaken: enkele

Thema Dichters

Cees van Raak
Cees is schrijver en dichter. Vanwege zijn
specialiteit funeraire geschiedenis was hij gast
bij diverse radio- en televisieprogramma’s en
gaf commentaar bij de uitvaarten van prins
Claus, koningin Juliana en prins Bernhard.
Frank van Pamelen
Frank is onder meer de huidige Stadsdichter
van Tilburg, rijmend columnist van NRC-next
en winnaar van de Kees Stip Prijs voor zijn
lichte verzen.
Fred La Haye
Deze in Ierland wonende Tilburgse dichter
steekt speciaal voor Tilburg te Water het
ruime sop over. Van puntige korte gedichten
tot ontroerende dichterlijke observaties van
natuur en alledaagse dingen.
Hans dÓlivat
Hans (1968) is geboren te Rotterdam maar
woont gewoon in Tilburg. Hans streeft heden
ten dage naar louter Rock ‘n’ Roll door slechts
rijm & tekst.

Circusvoorstelling Touche (C) Za
Touche, een Belgische jeugdgroep met veel
spel, acrobatiek en andere kunsten brengt een
voorstelling waarin een groot schip vol vlijtige
matrozen anno 1920 de trossen losgooit en
richting zee vertrekt. Een knappe kapitein, een
bende zotte verliefde vrouwen en een groepje
scheepsjongens... Kom kijken!
Circusworkshops (C) Za + Zo
Voor de kinderen worden er ook
circusworkshops gegeven. Zie bij de
kinderactiviteiten.

Thema Gipsy Road Show

Visserijmuseum Woudrichem (Z
em A) Za + Zo
Dit museum is voortgekomen uit het initiatief
van een groep enthousiaste inwoners van
Woudrichem. In enkele jaren brachten zij
zoveel historisch materiaal over de riviervisserij

Tilburg kent een bloeiende gemeenschap
van dichters: straatdichters, stadsdichters,
nachtdichters en onbekende dichters. Op
de website TilburgZ, de cultuurzone (www.
tilburgz.nl) geven zij acte de presence via
gedichten, filmpjes, discussies en blogs. Ook
op Tilburg te Water is op zatrerdag em zondag
een aantal van deze cultuurdragers aanwezig.
Meestal staan ze op het Boompodium, maar
je weet maar nooit waar een dichter opduikt.
Zo zijn daar:

Circusvoorstelling Maza Loco Zo
De twee artiesten van Maza Loco verkeren
in de overtuiging dat ze in Canada bij Cirque
du Soleil beland zijn en beginnen aan hun act.
Wanneer blijkt dat ze hun bestemming niet
bereikt hebben, verliezen ze de moed. Maar...

authentieke woonwagens, een mobiele
crêperie, een barwagen, een kiosktent met
expositievoorzieningen en een circustent met
concertfaciliteiten. (locatie zuidparkje) Geniet
het hele weekend van een kleurrijk palet aan
steengoede Gipsymuzikanten. Op dit vrij
toegankelijke evenement is ook hier natuurlijk
de toegang vrij.

De Solo Live Show

Jace van de Ven
Deze allereerste stadsdichter is de Zeus onder
de Tilburgse dichters.

(S) Za + Zo
Solo Live is een bonte karaoke show, maar
dan met een geroutineerde live band. In een
Speciale editie voor ‘Tilburg te Water’ nodigt
de Solo Live Show zangers uit de wijken
van Koningshaven uit om mee te doen met de
Solo Live Show. Evenals de artiesten onder de
bezoekende schippers. Gehoopt wordt op een
zo gevarieerd mogelijke groep deelnemers.
van elke leeftijd, en uit alle culturen. Het
ideale Solo Live repertoire is vlot en vrolijk. Of
serieus, maar dan met een knipoog.
De Tilburgse muzikant Henk Koekkoek
repeteert met de zangers die zich melden, en
maakt een passende begeleiding voor hun
liedje.
De band repeteert daarna apart, en
zangers en band ontmoeten elkaar
voor het eerst op het podium voor
hun optreden

Leonie Ruissen
Leonie schrijft poëzie en liedjes waarbij het tot
uitdrukking brengen van de innerlijke wereld
van gevoelens en gedachten centraal staat
Maarten van den Elzen
Maarten publiceerde tot op heden zes
dichtbundels en ontving in 1992 de Kunstprijs
van het Academisch Genootschap te
Eindhoven. Maarten exposeert zijn fotografie
en poëzie.
Nick J. Swarth
Nick is dichter en performer. Hij nam als
stadsdichter (2005-2007) het fenomeen
Tilburg omstandig onder de loep. De meer
sprankelende verzen uit dit dichterschap
zullen zeker de revue passeren tijdens Tilburg
te Water.
Tom
van
Popering
Tom noemt zich stand-up dichter en dat is
een prima omschrijving. Een typische Slamdichter, die van zijn optreden een voorstelling
weet te maken, waarin de gedichten een
nevenrol spelen, naast zijn presentie als
geheel. Theatraal krachtig gebrachte teksten.

Kun je sommige nummers uit je jeugd of
van je favoriete artiest wel dromen?
En wil je wel eens optreden met een band?
Kies een of twee liedjes waar je van houdt,
en waar je de tekst van kent. Zing dan
mee met Solo Live! Zonder beeldscherm,
voor tekstvaste zangers dus! Eventueel
behoefte aan tips om te oefenen? www.
singsingsing.nl
Meedoen?
Mail de titel(s) van je lied(jes) en de naam
van de artiest die het zingt naar:
info@tilburgtewater.nl met als onderwerp
van je mail: Solo Live. Koekkoek neemt
dan contact met je op.

Thema Zondagochtend-concert
Capitano Corelli

Theater van de Verloren Tijd Za
Dit wonderbaarlijke duo heeft zich volledig
toegelegd op een theatrale vertolking van de
Nederlandse en Vlaamse poëzie vanaf 1850
tot heden. Zij brengen op zaterdag op of in
een schip een programma met gedichten over
water, zee, haven, zeilen en schepen.
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Zo
Op zondagochtend rond de klok van
11 in de Piushaven genieten van
‘VroegeVogels’ klanken? Het duo Capitano
Corelli combineert de twee instrumenten
mandoline en gitaar, die elkaar perfect
aanvullen in zowel klankkleur als volume.
Het repertoire van Capitano Corelli

bestaat naast voor deze bezetting
gecomponeerde, originele werken ook uit
bewerkingen.
De combinatie mandoline en gitaar kent
een lange geschiedenis. Na een gedaalde
belangstelling aan het begin van de
vorige eeuw is er nu sprake van een ware
revival!

ACTIVITEITENAGENDA
buurtcentrum De Spil

buurtcentrum Hoogvenne

buurthuis Jeruzalem

wijkcentrum De Kubus

email: spil@koningshaven.twern.nl email: hoogvenne@koningshaven.twern.nl

email: jeruzalem@koningshaven.twern.nl

email: kubus@koningshaven.twern.nl

Heikestraat 54
5021 GV Tilburg
tel.: 013 - 5425729

Kazernehof 76
5017 EV Tilburg
tel.: 013 - 5422730

MAANDAG
08.30 - 17.30 u Logopedie
08.30 - 11.30 u Opvoeden en zo
09.00 - 17.00 u Open inloop
09.00 - 11.30 u Peuterspeelzaal
09.30 - 10.30 u Spreekuur maatschappelijk werk*
09.30 - 11.30 u Computerles (blok 10 lessen)
12.30 - 15.00 u Peuterspeelzaal
13.00 - 17.00 u Digitale inloop
14.00 - 17.00 u Kaarten senioren
15.00 - 17.00 u Kindereiland Stuivesantplein**
19.00 - 21.00 u Computerles (blok 10 lessen)
19.00 - 21.00 u Gao Toch Speule

Caspar Houbenstraat 109
5018 BP Tilburg
tel.: 013 - 5424798

MAANDAG
08.45 - 11.45 u Peuterspeelzaal Peutersoosje
09.15 - 09.45 u Prikpost (DCT)
09.30 - 11.30 u Italiaanse les gevorderden
10.30 - 11.30 u Ouderengym 50+
13.00 - 16.00 u Peuterspeelzaal Peutersoosje
13.00 - 17.00 u Biljarten ouderen
14.00 - 16.00 u Tekenen en schilderen
14.00 - 16.00 u Portrettekenen
19.00 - 23.00 u Biljarten ouderen
20.00 - 21.00 u Conditietraining
21-00 - 22.00 u Conditietraining

Fatimastraat 24-02
5021 AN Tilburg
tel.: 013 - 5366043

MAANDAG
08.30 - 10.30 u Koffie inloop
09.30 - 11.30 u Taalles
09.00 - 11.45 u Peuterspeelzaal
13.00 - 15.45 u Peuterspeelzaal
13.00 - 17.00 u Biljartcompetitie Ouderen
13.30 - 15.00 u Interculturele Vrouwen inloop
14.30 - 15.30 u Wijkagent Spreekuur
15.00 - 17.00 u Schoolloopbaanbegeleiding
19.00 - 21.00 u Country Line Dancegroep

MAANDAG
08.45 - 11.45 u Peuterspeelzaal
09.00 - 09.45 u Prikpost (DCT)
12.00 - 13.00 u Ouderenadviseur Spreekuur
12.30 - 17.00 u Bingo KBO Broekhoven 1
12.45 - 15.45 u Peuterspeelzaal
13.00 - 17.00 u Biljartclub de Kubus
19.00 - 20.00 u Wandelen

*andere tijden op afspraak
**bij slecht weer in buurthuis de Spil

DINSDAG
08.30 - 17.30 u Logopedie
09.00 - 11.00 u Knutselgroep (50+)
09.00 - 17.00 u Open inloop
09.00 - 11.30 u Peuterspeelzaal
09.30 - 11.30 u Computerles
12.30 - 15.00 u Peuterspeelzaal
12.00 - 13.00 u Spreekuur ouderenadviseur
13.00 - 17.00 u Digitale inloop
13.30 - 15.30 u Bingo (KBO)
15.00 - 17.00 u Schoolloopbaanbegeleiding*
15.00 - 17.00 u Sociale vaardigheidstraining (MEE)
17.30 - 21.30 u Autistische jongeren (Marloes de Rijk)
19.00 - 21.00 u Computerles (blok 10 lessen)
19.00 - 22.00 u Inloop MEE/GGZ**

DINSDAG
08.45 - 11.45 u Peuterspeelzaal Peutersoosje
09.15 - 09.45 u Prikpost (DCT)
13.00 - 17.00 u Biljarten “Kazernehof”
13.00 - 16.00 u Peuterspeelzaal Peutersoosje
14.00 - 16.00 u Tekenen en schilderen
18.50 - 19.50 u Yoga
19.00 - 20.30 u Italiaanse les beginners
19.30 - 22.45 u Breiclub
20.00 - 22.00 u Biljarten ouderen
20.45 - 22.15 u Italiaanse les gevorderden

DINSDAG
08.30 - 10.30 u Koffie inloop
09.00 - 11.45 u Peuterspeelzaal
09.00 - 10.30 u Spreekuur buurtmaatschappelijk werk
11.00 - 12.00 u Spreekuur Tiwos
13.00 - 15.45 u Peuterspeelzaal
13.00 - 17.00 u Ouderen Biljart

*Zuiderlicht
**1x per maand

DINSDAG
08.45 - 11.45 u Peuterspeelzaal
09.00 - 09.45 u Prikpost (DCT)
11.30 - 12.30 u Bewegen met chronische klachten*
13.00 - 13.45 u Sporten voor vrouwen
12.45 - 15.45 u Peuterspeelzaal
13.00 - 17.00 u Biljartclub “Dinsdagmiddag”
14.00 - 15.00 u Bewegen met chronische klachten.
15.00 - 17.00 u Sociale vaardigheidstraining
15.00 - 17.00 u Kindereiland Fatimaschool*
19.00 - 21.15 u Creatieve avond

*Thebe
**bij slecht weer in de Kubus

WOENSDAG
08.30 - 17.30 u Logopedie
09.00 - 17.00 u Open inloop
09.00 - 13.00 u Digitale inloop
10.00 - 12.00 u Hobbymorgen voor ouderen (KBO)
12.00 - 14.00 u Koken voor ‘n prikkie*
12.30 - 16.00 u Lunch met Themabijeenkomst**
19.30 - 21.30 u Dansgroep (Daniëlle v/d Pol)

WOENSDAG
08.45 - 11.45 u Peuterspeelzaal Peutersoosje
09.15 - 09.45 u Prikpost (DCT)
10.30 - 11.30 u Ouderen gym
13.00 - 16.00 u Peuterspeelzaal Peutersoosje
14.00 - 16.00 u Hersenkrakers
14.00 - 16.00 u Tekenles
20.00 - 21.00 u Conditietraining
21.00 - 22.00 u Conditietraining

08.30 - 10.30 u Koffie inloop
09.00 - 10.00 u Wijkontbijt*
11.30 - 12.30 u Spreekuur Ouderenadviseur
14.00 - 16.00 u Kindereiland Schielandstraat**
15.00 - 17.00 u Jongeren inloop
19.00 - 21.00 u Inloop jongeren vanaf 12 jaar***
*1x per maand, dag kan wisselen, zie raam affiches
**bij slecht weer in buurthuis Jeruzalem
*** t/m februari 2009

*1x per maand
**KBO & GGD (1x per maand)

DONDERDAG
08.30 - 17.00 u Logopedie
09.00 - 13.00 u Digitale inloop
09.00 - 11.30 u Peuterspeelzaal
09.00 - 17.00 u Open inloop
09.30 - 11.30 u Cursus sociaal netwerk
12.30 - 15.00 u Peuterspeelzaal
13.00 - 15.00 u Vrouweninloop
14.00 - 16.00 u Koersbal (voor 50+)
15.00 - 17.00 u Mobiel Kindereiland Wattstraat*
18.00 - 20.00 u Eetpunt de Spil**
20.15 - 22.15 u Djembee percussiegroep

WOENSDAG

DONDERDAG
08.45 - 11.45 u Peuterspeelzaal Peutersoosje
09.00 - 12.00 u ANGO
09.15 - 09.45 u Prikpost (DCT)
10.00 - 11.00 u Spreekuur Ouderenadviseur
13.00 - 16.00 u Peuterspeelzaal Peutersoosje
13.00 - 17.00 u Bridge
13.30 - 16.00 u Inloop Amarant
20.00 - 23.00 u Sjoelen
19.00 - 20.30 u Italiaanse les (beginners)
20.45 - 22.15 u Italiaanse les (gevorderden)

WOENSDAG
08.45 - 11.45 u Peuterspeelzaal
09.00 - 09.45 u Prikpost (DCT)
09.00 - 12.00 u Tekenen en schilderen
09.30 - 10.30 u Seniorengym
10.30 - 11.30 u Seniorengym
12.45 - 14.30 u Kinderpersbureau
12.45 - 15.45 u Peuterspeelzaal
13.00 - 17.00 u Biljartclub de Kubus
14.30 - 16.00 u Kidzklup
19.00 - 20.00 u Wandelen

DONDERDAG
08.30 - 10.30 u Koffie inloop
09.00 - 11.45 u Peuterspeelzaal
09.00 - 11.00 u Spreekuur buurtmaatschappelijk werk
09.30 - 11.30 u Praatles voor allochtone vrouwen
11.00 - 12.00 u Inloop renovatie Jeruzalem (Tiwos)
13.00 - 15.45 u Peuterspeelzaal
13.00 - 17.00 u Ouderenbiljart
15.30 - 17.00 u Donderdagmiddagclub (groep 3 t/m 6)

DONDERDAG
08.45 - 11.45 u Peuterspeelzaal
09.00 - 10.00 u Yoga
09.00 - 09.45 u Prikpost (DCT)
12.45 - 15.45 u Peuterspeelzaal
13.00 - 17.00 u Biljartclub de Kubus
15.00 - 17.00 u Schoolloopbaanbegeleiding B.O.
21.00 - 22.30 u Badminton

*bij slecht weer basisschool Zuiderlicht
**1 x per maand

VRIJDAG

VRIJDAG

VRIJDAG

VRIJDAG

09.00 - 17.00 u Open inloop
09.00 - 13.00 u Digitale inloop
13.30 - 16.30 u Kaartmiddag (KBO)
15.00 - 21.00 u Kinderkookcafé*

08.45 - 11.45 u Peuterspeelzaal Peutersoosje
09.15 - 09.45 u Prikpost (DCT)
09.30 - 11.30 u Katholieke Vrouwen Gilde*
13.00 - 16.00 u Peuterspeelzaal Peutersoosje
13.00 - 17.00 u Biljarten “Kazernehof”
19.30 - 22.30 u Coladisco*

08.30 - 10.30 u Koffie inloop
20.00 - 23.30 u Dansavond voor volwassenen*

08.45 - 11.45 u Peuterspeelzaal
09.00 - 09.45 u Prikpost (DCT)
12.45 - 15.45 u Peuterspeelzaal
20.00 - 22.00 u Bingo (KBO Broekhoven)*

*1x per maand

*1x per maand

*1x per twee weken

*1x per maand

Sluitingsdatum kopij voor krant 5 van 2009 is 9 september. U kunt uw kopij e-mailen naar wijkkrant@koningshaven.twern.nl
De verschijningsdatum is 26 september.
De redactie stelt uw inzending op prijs.
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