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Bouw in de herfstvakantie mee aan de UitvindersStad
Vind je het leuk om met andere kinderen uit de omgeving van de Piushaven te bouwen aan een heuse UitvindersStad?
In de herfstvakantie kunnen dagelijks maximaal 100 kinderen knutselen aan bouwobjecten in de sfeer van
de toekomst. Er is een grote ballenbaan en er zijn allerlei leuke, lekkere en spannende workshops, zoals ‘uitvinden en knutselen’, ‘de proefjeskeuken’, ‘het lapjeslaboratorium’ en ‘gekke machines’. Ook kan er
lekker gelouncht worden bij filmpjes over uitvindingen.
Datum: ma 24 t/m vrij 28 oktober dagelijks van 11.00 u tot 16.00 u
Locatie: Dok T van Interfour BV, hoek Galjoenstraat/Gondelstraat (oude Intermedia gebouw)
Deelname: kinderen van 6 t/m 12 jaar uit de wijken om de Piushaven
Aanmelden: via www.piushaven.nl/kinderbouwspeelplaats of via info@piushaven.nl
Je mag je voor meerdere dagen opgeven.
Dit kan eventueel ook bij de poort op de dag zelf.
Kosten:
€ 3,00 per dag
KinderBouwSpeelPlaats Piushaven is een jaarlijks terugkerende activiteit tijdens de herfstvakantie voor
kinderen van 6 tot 12 jaar uit de wijken om de Piushaven. De tijdelijke bouwspeelplaats heeft als doel kinderen op een actieve manier te betrekken bij het bouwen en de veranderingen in het gebied.
Voor meer informatie zie www.piushaven.nl/kinderbouwspeelplaats

Festival Koningshaven
Jij helpt volgend jaar toch ook mee?!
In 2011 vond voor de tweede keer
festival Koningshaven plaats. Ondanks
het wegblijven van de zon was het
een geslaagde dag voor jong en oud.
De vrijwilligers zijn al weer bezig met de
organisatie van het festival voor 2012 en
jouw hulp kunnen ze daar bij gebruiken! De
organisatie van het festival is opgebouwd uit
3 werkgroepen en het kernteam, waarbij het
kernteam alle activiteiten en ontwikkelingen
coördineert. Er is een werkgroep die activiteiten
voor kinderen en jongeren organiseert, een
werkgroep die activiteiten organiseert voor
volwassenen en ouderen en er is een
werkgroep die de muziek regelt.
Organisatiestructuur festival
Koningshaven
Voor zowel de drie werkgroepen als
voor het kernteam zijn we op zoek
naar extra handen en denkvermogen.
Daarnaast zijn vrijwilligers die alleen
op de festivaldag zelf willen

meehelpen
natuurlijk
ook
welkom.
Vind je het leuk om te organiseren?
Vind je het leuk om mee te praten over
de invulling van het festival? Ben je
enthousiast? Dan horen wij graag van jou!
Je kunt je opgeven bij Petra Schreuder,
opbouwwerker bij de Twern. Ook voor
vragen kun je met haar contact opnemen:
T 013 542 47 98
E petraschreuder@twern.nl
Je kunt ook een keertje komen kijken. Op dinsdag
15 november vindt de gezamenlijke bijeenkomst
van de drie werkgroepen en de stuur-groep plaats
bij buurtcentrum de Spil (Heikestraat
54). Tijdens deze avond worden ideeën
genoemd voor het festival in 2012,
wordt de festivallocatie bepaald en
meer. Wil je komen kijken, dan laat
het vooraf even weten aan Petra
Schreuder.

Deze wijkkrant verschijnt in de buurten Broekhoven, Fatima, Hoogvenne en Jeruzalem. Het adres is:
Buurtcentrum Jeruzalem, t.a.v. de Wijkkrant, Caspar Houbenstraat 109, 5018 BP Tilburg,
Telefoon: 013-542 47 98, Email: wijkkrantkoningshaven@twern.nl De redactie bestaat uit:
Agnes Cools, Guus van Gorp, Jack Janssens, Evert Kuijpers en Petra Schreuder
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Administratiekantoor
Hamburg
C.P.F.M. Hamburg
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

SCHILDERSBEDRIJF

Hoevense Kanaaldijk 93
5018 EB Tilburg
Lancierstraat 35, 5017 CR Tilburg
TEL: 013 - 5350537 - FAX: 013 - 5422353

Specialist in: onderhoudsschilderswerken

Tel: 013- 545 45 74
Vrijblijvende offerte aanvraag

binnen en buiten
hout- en marmerimitaties
behangen en
diverse wandafwerkingen

Adverteren
Tapijt, vinyl, gordijnen & binnenzonwering

in wijkkrant

Sterk in alle soorten gordijnen en het stofferen van trappen.
Gratis opmeten en adviseren en een vrijblijvende prijsopgave.

Koningshaven

Je wordt er alleen maar wijzer van!

tapijthuisdepiushaven@home.nl

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

bel 013 -5424798
vraag naar
Petra Schreuder

„‘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.....!

Tweedehands 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
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J.Swaans

van de Coulsterstraat 49, 5021BL Tilburg
tel: 013 - 5363553
mobiel: 06 - 25418723

Hobbyclub

UITNODIGING
Graag nodigen wij u uit voor alweer een WijkCafé van Wijkraad Koningshaven. Het WijkCafé wil een ontmoetingsplaats zijn voor bewoners, ondernemers, professionals en bestuurders uit de wijk Koningshaven.
Deze keer het brandende onderwerp: de verplichte invoering van
de OV-chipkaart en het daarmee vervallen van de strippenkaart. Dit
onderwerp zal uitgebreid worden toegelicht door Jeanny Beerens van
het reizigersoverleg Brabant. Daarna zal Jeanne Hagenaar (Jozefzorg)
haar plannen toelichten mbt het oprichten van een soort “buurtcafé”
in Jozefzorg.
Het programma is als volgt:
17.30 – 18.00
Ontvangst
18.00 - 18.40
Invoering OV-chipkaart
18.40 – 19.00
Buurtcafé in Jozefzorg
19.00 – 20.30
Maaltijd en netwerken

Elke maandag van
19.30 – 21.30 uur is er een
hobbyclub voor volwassenen.
Vind jij het leuk om creatief
bezig te zijn en gezellig samen
te knutselen?
Kom dan naar
buurthuis de Spil,
Heikestraat 54
De kosten zijn 1 euro per keer.
De hobbyclub wordt geleid door
Lutina Verzuu en
Marion Mutsaers-de Kok

Tijdens en na het optreden van de gastsprekers heeft u de gelegenheid tot het stellen van vragen. Uiteraard kunt u ook na het
programma en tijdens de maaltijd de inleiders nog aanspreken om
nadere informatie te verkrijgen
Zoals gebruikelijk is de entree (voor bewoners van Koningshaven)
gratis en wordt er gezorgd voor een drankje en een uitstekend buffet
(deze keer stamppotten).
Uw aanwezigheid wordt zeker op prijs gesteld!
U bent welkom op dinsdag 8 november
vanaf 17.30 uur in woonzorgcentrum Jozefzorg,
ingang Kruisvaarderstraat 40
Deze avond wordt georganiseerd door Wijkraad Koningshaven.
Voor nadere informatie en ideeën kunt u terecht bij het bestuur van
de Wijkraad via de website www.wijkraadkoningshaven.nl

Voor meer informatie kunt u
terecht bij:
Marianne van Zutphen,
tel. 5425729 of
mariannevanzutphen@
koningshaven.twern.nl

Cola disco de Spil
Vrijdag 25 november

Havenboel
Beste wijkbewoners ,
Al jarenlang speel
ik
Jeu-de-Boules
en nu is er ook
een mogelijkheid
om in het kader van
“Verrijk je Wijk” boulesbanen aan te leggen aan
onze Piushaven.

19.30 – 22.00 uur
Leeftijd: groep 6 t/m 15 jaar
Entree: € 1,50 inclusief gratis consumptie
Binnenbrengen en binnen halen door ouders is
verplicht!

Voordat ik een aanvraag
ga doen bij onze wijkraad
en de bestuurscommissie
“Verrijk je Wijk Koningshaven”,
zoek ik medebewoners die deze
aanvraag ondersteunen.

Let op! Nieuwe locatie:
Buurthuis de Spil, Heikestraat 54, tel. 013-5425729
De coladisco zoekt dringend nieuwe vrijwilligers!
Wil jij 1 of meerdere keren per jaar meehelpen?
Meld je dan aan bij Marianne van Zutphen, tel. 5425729 of
mariannevanzutphen@twern.nl
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Ik heb al 75 ondertekende
formulieren bemachtigd, dus
wil je ook gaan spelen in je
eigen omgeving neem dan
even kontakt met me op.

Hoogstwaarschijnlijk spelen
we dan in de toekomst
met elkaar op onze
eigen banen.

Met sportieve groet,
Sophia Trommelen
Hopliedenkade 113
5017 EM Tilburg
013-7519224 / 06-26875680
E-mailadres :
sophiatrommelen@online.nl

Nederlandse Vereniging tot
Integratie van Homoseksualiteit
COC Tilburg

Nieuwe introductiegroepen
COC-Tilburg
Binnenkort starten we met
nieuwe
introductiegroepen.
Hier
ontmoet
je
gelijkgestemden, waarmee je op
een ontspannen manier een
compleet programma doorloopt
om je verder te helpen bij de
ontwikkeling van je seksuele
identiteit.

Nationale natuurwerkdag en grote
schoonmaak in Moerenburg (vervolg)
prettig is om ná 5 november
weer te kunnen genieten van
een schoon Moerenburg, maar
dat het ook enorm leuk is om
de klus te klaren met andere
enthousiaste
wijkbewoners.
Gewoon in kleine groepjes
samen
werken
in
de
buitenlucht, even de handen
uit de mouwen en ondertussen
gezellig buurten. Ook van
buiten de wijk zien we altijd
belangstelling en uiteraard is
iedereen welkom.
De
gemeente
Tilburg
staat al jaren vanaf de
eerste
Natuurwerkdag
in
Moerenburg
in
2002,
volledig achter deze actie
en stelt werkhandschoenen,
vuilniszakken en knijpers ter
beschikking en zorgt ook voor
de afvoer van het verzamelde
vuil.

Wij zetten ons in voor
lesbiennes,
homoseksuelen,
biseksuelen en transgenders.
In Tilburg organiseert het COC
in Wijkcentrum “De Nieuwe
Stede”, Capucijnenstraat 156 te
Tilburg, elke donderdagavond
tussen 20.00 en 22.00 uur een
inloopavond. Hier kun je terecht
voor informatie, een persoonlijk
gesprek of gewoon voor een
drankje en gezelligheid. Een
afspraak maken is niet nodig.
Voor de introductiegroepen
kun je je aanmelden tijdens
de inloopavonden, telefonisch:
06-2926 2036 en via info@
coctilburg.nl.
Meer informatie is ook te
vinden op onze website: www.
coctilburg.nl

Nationale natuurwerkdag en grote
schoonmaak in Moerenburg
Zaterdag
5
november
2011 is het weer Nationale
Natuurwerkdag
Ook in Moerenburg wordt dan
weer enthousiast deelgenomen
door mee te werken aan het
schoonmaken van natuur en
landschap.
De
Werkgroep
Behoud
Moerenburg doet een beroep

Tussen 09.30 en 10.00 uur ‘s
morgens wordt er verzameld
bij de Waterzuivering aan de
Hoevens kanaaldijk nabij de
kanaalbrug Oisterwijksebaan.
We worden daar ontvangen
door de mensen van Raakveld,
die voor de koffie en thee zullen
zorgen.
Het karwei duurt tot ongeveer
15.00 uur ‘s middags. We
houden pauze tussen 12.00 en
13.00 uur, de nieuwe lokatie
voor de lunch is:
Buitenom,
Broekstraat
4.

op iedereen die zich stoort aan
het zwerfvuil in Moerenburg of
die het gewoon lekker vindt om
samen met anderen iets zinnigs
te doen in de buitenlucht.
Elk jaar is er weer deelname
door
een
grote
groep
enthousiaste
mensen.
En
elk jaar wordt het aantal
deelnemers
vermeerderd.
Steeds meer mensen hebben
gemerkt dat het niet alleen heel

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

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
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Telefoon
06-46428877. Er
wordt tijdens de pauze soep,
koffie en thee aangeboden
door de Buurtraad/”Verrijk je
Wijk”.
Voor een lunchpakketje moet
je zelf zorgen, ook het advies
om indien mogelijk met de
fiets te komen, gezien de grote
afstanden in het gebied.
Ook dit jaar hopen we weer op
een ruime belangstelling zodat
we ook echt het hele gebied
kunnen bewerken.
Daarom, doe mee en breng je
buren ook mee!
Om
een
inschatting
te
kunnen maken van het aantal
deelnemers is het prettig als
je vooraf even een aanmelding
doet, dit in verband met de
catering. Echter het is ook
mogelijk om op de dag zelf nog
aan te sluiten.
Voor meer informatie en
aanmelding:
Werkgroep
Behoud
Moerenburg
p/a Will van Sprang
Reinier de Graafstraat 9
5017GP Tilburg 013-5354371
willvansprang@planet.nl
of bij een van de andere leden
van de werkgroep Nationale
Natuurwerkdag
2011
in
Moerenburg
Cees van Baardewijk, José
Couwenberg en Ingrid Maas

Helden op
basisschool
Fatima ?
Donderdag 6 oktober werd
op basisschool Fatima het
startsein gegeven voor de
Kinderboekenweek. Het thema
was dit jaar: “ Superhelden
“.
’s Morgens was dit goed te
zien op onze speelplaats.
In plaats van surveillerende
leerkrachten liepen er een
heleboel “Superhelden “op

LEZERSBRIEF….
‘De wijk Jeruzalem mag niet tot
afvalprodukt wegglijden’

Buurthuis de Spil
Elke woensdag is er een
Kidzklup. Deze is er voor
alle kinderen tussen de 4 en
10 jaar, die het leuk vinden
om te knutselen, te spelen,
toneelstukjes te maken, te
koken of wat dan ook! Elke
week is er iets anders te doen
bij de kidzklup. Wil je meedoen?
Kom dan naar de Spil!

Samenleven gaat ons allemaal aan. Samen meedoen heeft het
beste effect op het wijkklimaat. Solidariteit heet dat. Als er op dat
front wat je noemt teveel ‘afvalligen’ zijn, loopt het met de netheid
finaal uit de klauwen. Want eerlijk is eerlijk, de wijk kent een
gigantisch afvalprobleem, waar klaarblijkelijk gemeente en TIWOS
hun veel geprezen alertheid onvoldoende waarmaken.. Naar mijn
idee heeft dat ook met de wijksamenstelling te maken: mensen
die ogenschijnlijk volstrekt ongeinteresseerd hun leefomgeving
tegemoet treden. Burgerfatsoen een normale menselijke
eigenschap?? Welnu, ook studenten gaan daarin regelmatig over
de schreef.

Dag: Woensdagmiddag
(m.u.v. de vakanties)
Tijd: 14.00 – 15.30 uur
Voor: Kinderen 4 tot 10 jaar
Waar: Wijkcentrum de Spil,
Heikestraat 54
An deze activiteit zijn geen
kosten verbonden.

de speelplaats: Robin Hood,
Superman,
Supergranny
,
Mega Mindy en Zorro . De
superhelden deelden flesjes
Superheldenwateren
een
Superheldenkleurplaat uit .
Een slokje uit het flesje en je
werd een Superheld . Op de
achterkant van de kleurplaat
stond geschreven wanneer je
een Superheld bent.
In de middag verzorgde Len
Copal een voorstelling over
het prentenboek “Kikker is
een Held” voor de kinderen
van groep 1 tot en met 4.
De kinderen hebben ervan
genoten.
Met de jeugd bibliothecaris

Door wie lopen de overmatige stortingen bij afvalcontainers uit
de hand?? Vooral nieuwe wijk(flat)bewoners en vertrekkende
wijkbewoners. Voor een deel ligt hier stille armoede aan ten
grondslag. Bij het kopen van een nieuwe koelkast of wasmachine,
wordt doorgaans de oude meegenomen door de leverancier. Maar
veel bewoners moeten die huisraad op andere wijze betrekken. Bij
gebrek aan tijdelijke ‘stallingsruimte’ in de vorm van een container
in afwachting van de grofvuilroute, ontstaan er al gauw excessen.
Dit alles nog verergerd doordat de afvalreinigingsinstantie BAT te
weinig eigen macht heeft om zélf aan de slag te gaan. Er lopen
lijntjes vanuit de gemeente, maar de bewoners hebben hier te
weinig inbreng in. Een schone wijk gaat vooral bewoners aan: zij
zouden BAT en TIWOS moeten kunnen aansturen in snelle actie
op afvalproblemen. Nieuwe bewoners bij het betrekken van hun
(flat)woning op de huisregels en hun dito verantwoordelijkheden
wijzen zou al stukken helpen: in samenhang met een nog verder
aangescherpt boetebeleid.

hebben de groepen van de
onderbouw
gemaild
over
het boek. Dat was een leuke
ervaring, post kan dus ook
komen via mail. De rest van
de week waren er ook nog
allerlei activiteiten in het kader
van de Kinderboekenweek. En
kwamen we tot de conclusie
dat we op Fatima allemaal
SUPERHELDEN zijn !

Bewonersverantwoordelijkheid is een goed gegeven, maar smoort
in totale verrommeling als BAT, TIWOS en gemeente hun aan- en
bijsturende verantwoordelijkheden laten liggen. Dus het probleem
ligt allerminst louter aan de wijk Jeruzalem en haar bewoners.
Bewoners moeten zich klaarblijkelijk al genoeg door deze en
gene instantie laten smoren zogezegd. Alleen met gezamenlijke
inspanning, wat logischerwijs en feitelijk dan door geen een
bewoner genegeerd kan en mag worden, komt onze wijk af van
het imago VIES en ONGEDISCIPLINEERD.
Een trotse wijkbewoner……
Peer van Dun, (ex vrijwilliger buurtverwelkoming, in de volksmond ook wel
buurtgids genoemd)

Participerende journalistiek
In het teken van journalistieke
vernieuwing
speelt
participerende journalistiek een
belangrijke rol. Participerende
journalistiek is, het woord
zegt het al, een vorm van
journalistiek waaraan burgers
actief deelnemen. De rol van
de burger is maatgevend in de
opbouw van de samenleving:
journalistiek staat niet op
zichzelf
maar
heeft
een
dienende taak. Anders gezegd:
we leven immers in een tijd
waarin het niet langer ‘meneer
de journalist’ en ‘meneer de
krant’ is, maar waarin de
burger steeds mondiger wordt.
Een belangrijk doel van de
participerende journalistiek is
om de burger meer betrokken te
krijgen bij het maatschappelijk
debat, zeker ook waar het
wijkaangelegenheden betreft.
Participerende
journalistiek
geeft ogenschijnlijk stemlozen
een stem. Dat betekent niet
dat hij per sé vaker de straat op
moet, maar dat hij meedenkt
en zijn eigen toekomst, en
die van de medemens, mede
bepaalt. Hij is daar namelijk
wel toe in staat.

Deze brief heeft inmiddels geleid tot een driegesprek met een
vertegenwoordiger van de ‘reinigingspolitie’ , met Tiwos-bewonersconsulent
Peter Cival en de briefschrijver, met vanuit de zijde van BAT de belofte
alles veel alerter tegemoet te treden. Peer van Dun is er nog allerminst
van overtuigd dat alles nu gelijk goed
komt: “Er zit nog teveel tijd tussen
telefoontjes over vuiloverlast naar dat
bekende meldpunt en daadwerkelijke
actie: als er meer dan drie dagen
tussen zit, is dat al gauw teveel:
zeker in de zomerdag”

==Geciteerd van Vincent
Carlier, masterstudent
Journalistiek==
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Burendag 2011 op het Stuivesantplein
Enkele bewoners van het
Stuivesantplein hadden iets
heel bijzonders bedacht om
van deze zondagmiddag op 25
september een onvergetelijke
middag met alle geïnteresseerde bewoners van het plein
te beleven, waar vooraf wel
even aanmelding voor nodig
was.
Het bleek dat een behoorlijk
aantal bewoners met hun
kinderen hiervoor de moeite
hadden genomen zodat we
uiteindelijk met een mooie
compacte groep van ca. 30
personen waren.
En
zo
geschiedde,
dat
deze
bewoners
van
het
Stuivesantplein
zich
op
deze heerlijke zomerse en
opmerkelijk zonovergoten en
warme zondagmiddag konden
opmaken voor een wel heel
bijzondere Burendag 2011.
Aan
de
deelnemende
bewoners was gevraagd om te
verzamelen vanaf kwart voor
drie op de middenpier aan de
Hopliedenkade in de Piushaven
bij het drijvende podium. Hier
werden we opgevangen door

stadsgids Gerard Otten die ons
reeds onder de vrolijke tonen
van “Efteling muziek” via zijn
draagbare
geluidsinstallatie
verwelkomde. We wisten al dat
we het water op zouden gaan,
maar van de aanwezigheid van
een boot waar 30 personen
tegelijk op zouden kunnen
was op dat moment nog geen
enkele sprake, maar onze
stadsgids wist ons te vertellen
dat de boot in aantocht was.
Enige tijd later verscheen
dan ook
een voormalige
groenteschuit die speciaal voor
rondvaarten was aangepast met
de voor Tilburg toepasselijke
naam “Tilia” (Lindeboom),
waarop we door de bemanning
bestaande uit John La Haye en
Caroline Docters van Leeuwen
welkom
werden
geheten.
Nadat alle passagiers aan
boord gingen, waren we iets
over drieën klaar voor vertrek
met de schuit, die voor deze
gelegenheid snel versierd werd
met DE Burendag ballonnen,
waarop de schuit het ruime
sop koos en in eerste instantie
op
“zeilkracht”
wegdreef
van de kade om
de
opvarenden
eerst even te laten
genieten
van
de
serene rust die er op
het water heerste. Na
enkele minuten werd
de motor gestart en
ging de schuit met
een gestaag tempo
verder
door
het
water.

Historische

boot

met wuivende
passeerden

plannen die reeds sinds 1794
voorafgingen aan de aanleg
van een waterweg met haven
tot in hartje Tilburg en de
uiteindelijke werkzaamheden
voor het aanleggen ervan.
Het was mede dankzij de
tomeloze inzet van toenmalig
Burgemeester
Jansen
dat
uiteindelijk
in
1923
de
Piushaven gerealiseerd werd
en een aansluiting kreeg op
het Wilhelminakanaal. Tevens
volgde een toelichting op
een aantal van de historische
markante gebouwen die nu
nog aan de haven staan m.b.v.
afdrukken van een aantal oude
foto’s die onze stadsgids toonde.
Vanzelfsprekend kregen we ook
het een en ander te horen over
de geplande en in aanbouw
zijnde nieuwbouw projecten
aan de Piushaven en natuurlijk
de brug die naar een ontwerp
van John Körmeling spoedig
gerealiseerd zal worden bij de
Wethouder Baggermanlaan.

Onze stadsgids wees
ons al gauw op het
RVS kunstwerk dat
midden in het water
van de Piushaven
staat waar niemand
eigenlijk van weet
wat het nou precies
betekent, maar het
schijnt dat sommige
mensen
er
naar
refereren als zijnde
een onderzeëer.
Hierna verhaalde hij
over de historische
Blik op de Tilia vlak voor vertrek uit de
perikelen
en
Piushaven

kinderen

die

we

teruggebracht, waarmee het
authentieke karakter goed
wordt benadrukt. Saillant detail
is verder dat op deze zonnige
dag enkele van hen volop met
onderhoud zoals schilderwerk
aan de buitenzijde van hun
schip bezig waren.
Naast
de
informatie
die
werd
verstrekt,
kregen
we als extra surprise met
regelmatige
tussenpozen
gedurende
de
gehele
boottocht
ook
begeleiding
van live volksmuziek van de
meevarende muzikanten David
en Martijn die hun heerlijke
klanken op de accordeon, banjo, blokfluit en doedelzak over
het water lieten gonzen. Met
name onder de viadukten van
de Ringbaan-Oost, Meierijbaan
en bij het Trappistenklooster die
we passeerden leidde dit door
de akoestiek tot verrassende
mooie muzikale effekten en
konden we even genieten van
de ambiance van een mini sous
le pont.

Daarnaast
wist
Caroline
dit mooi aan te vullen
Vanzelfsprekend
zagen
en
met
allerhande
informatie
hoorden we tijdens onze tocht
over de veelal historische
over het water ook volop
binnenvaartschepen die thans
vogels in en langs het water
als onderdeel van een soort
waaronder
waterhoentjes,
van openluchtmuseum in de
meerkoeten, futen, en zelfs
Piushaven liggen aangemeerd.
Opmerkelijk is, dat het de
(vervolg zie pagina 7)
Stichting Thuishaven Tilburg
zeer goed gelukt
is om d.m.v. een Passeren van de openstaande brug bij
Koningshoeven
uitgebreide
verzameling van verschillende
soorten
en leeftijden van de
hier
aangemeerde
schepen een mooi
geschiedkundig
beeld te geven van
de Nederlandse binnenvaart over de
afgelopen eeuw. Het
valt op dat bijna al
deze schepen een
nieuwe bestemming
als
woonboot,
Bed & Breakfast,
werkplaats of bedrijfsruimte hebben
gekregen
waarbij
de eigenaren veelal
de
buitenzijden
in
oorspronkelijke
staat
hebben

Caroline en de muzikanten David en Martijn
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Burendag 2011 op het Stuivesantplein (vervolg van pagina 6)
organisatie (Wout,
Gerdie en Engelien)
nog bedanken voor
deze mooie en onvergetelijke beleving
op het Tilburgse
water.
Verder mogen we
ons gelukkig prijzen
dat door de inzet van
mensen zoals o.a.
John en Caroline het
nog steeds mogelijk
is, dat we in Tilburg
nog steeds volop
kunnen
genieten
van deze levende en
bruisende haven.
Tijd voor een plaspauze bij de Beekse Bergen
nog eenden met jongen wat
toch wel opmerkelijk is voor
deze tijd van het jaar.
Gedurende onze tocht over het
water hadden verschillende
bewoners ook allerlei hapjes en
versnaperingen meegenomen
zodat er ook voor de inwendige
mens kon worden gezorgd.
Dat wij in de schuit niet de
enigen waren die van het mooie
weer op het water genoten,
moge wel duidelijk zijn, want
er zaten behoorlijk wat mensen
aan de waterkant te vissen
of lagen te zonnebaden en
genieten van de zon.
Zoals ook de ruime schare
watersporters die op de Water-

N.B.
Voor
de
liefhebbers die meer
willen weten over
het wel en wee van
de Piushaven zijn
door de Stichting
Thuishaven Tilburg
enkele boekwerken
gepubliceerd,
die
in de boekhandel Muzikale begeleiding op de doedelzak
(o.a. bij Livius) te
kan ik van harte aanbevelen
koop zijn. Zo is er
om te lezen.
de stadsnatuurgids “Piushaven
En verder is er ook nog het
levende have”, die ingaat op
eerder
uitgegeven
boek
de flora en fauna die in de
“Kanaal op het Zand”, dat
Piushaven leeft en daarnaast
ingaat op de geschiedenis over
is er het recentelijk uitgegeven
het Wilhelminakanaal, maar
boek “Havengezichten”, dat
dat helaas uitverkocht is.
ingaat op de mensen en hun
verhalen rond de Tilburgse
Zie ook de website
Piushaven. Deze beide boeken
http://www.tilburgtewater.nl/

sportbaan Tilburg aktief waren
terwijl we hen passeerden op
onze tocht richting de Beekse
Bergen,
waar
uiteindelijk
werd aangelegd voor een
plaspauze.
Wist U overigens dat de
Watersportbaan Tilburg na
de Bosbaan in Amsterdam de
tweede roei- en kanobaan qua
grootte van Nederland is?
Op de weg terug naar de
Piushaven werden we ook
nog eens getrakteerd op een
heerlijk glaasje Piuswater, wat
vanzelfsprekend geen echt
water uit de haven zelf is maar
een heerlijke kruidenlikeur die
iets sterker is dan de welbekende

Aankomst bij Burgemeester Jansen en aanblik van enkele
oude panden aan de haven

Zonaanbidders op de kant die meegenieten van de muziek
op de schuit
Schipper John en Stadsgids Gerard
Schrobbelèr.
Uiteindelijk legden
we tegen zessen aan
bij de kade bij het
cafe Burgemeester
Jansen
(vroeger
bekend onder de
naam
Havenzicht)
dat
tevens
het
eindpunt van onze
boottocht was en
konden we alhier
op het terras nog
nagenieten
van
onze beleving op de
Tilburgse wateren.

Hobby handwerkclub
Elke donderdag
van 13.00 – 15.30 uur
Buurthuis Jeruzalem,
C. Houbenstraat 109
Deelname is gratis!
Kom een keertje kijken

Tot slot wil ik de
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De handwerkclub heeft van een
mevrouw spullen ontvangen
(breiboeken,wol en naalden)
en wil haar hier heel erg voor

bedanken. Helaas had ze haar
naam niet gegeven, maar de
club nodigt haar van harte
uit om een kijkje te komen
nemen!
Meer info?
Neem contact op met Thea
Bosboom
clemensbosboom@gmail.com
013-5714762

ACTIVITEITENAGENDA
buurtcentrum De Spil

buurthuis Jeruzalem

Heikestraat 54
5021 GV Tilburg
tel.: 013 - 5425729

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

email: spil@koningshaven.twern.nl

email: jeruzalem@koningshaven.twern.nl

MAANDAG
08.30 - 17.30 u Logopedie
09.00 - 17.00 u Open inloop
09.30 - 10.30 u Spreekuur maatschappelijk werk
13.00 - 17.00 u Digitale inloop
13.30 - 17.00 u Kaartmiddag KBO
15.00 - 17.00 u Kindereiland Stuivesantplein*
19.00 - 21.00 u Gao Toch Speule
19.30 - 21.30 u Hobbyclub voor volwassenen
19.30 - 22.30 u Sjoelclub
*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
09.30 - 11.30 u Computerles
12.00 - 13.00 u Spreekuur ouderenadviseur
12.15 - 13.30 u Kinderrraad
13.00 - 14.00 u Wandelen voor vrouwen
13.00 - 17.00 u Digitale inloop
13.30 - 15.30 u Bingo (KBO)
15.00 - 17.00 u Kindereiland Fatimaschool
15.00 - 17.00 u Sociale vaardigheidstraining (MEE)
17.30 - 21.30 u Autistische jongeren (Marloes de Rijk)
19.00 - 22.00 u Inloop MEE/GGZ*

MAANDAG
08.30 - 10.30 u Koffie inloop
09.00 - 12.00 u Peuterspeelzaal
09.30 - 11.30 u TNT (taalles, Thuis in Tilburg)
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
Andreasschool
19.00 - 20.00 u Praatles gevorderden
19.00 - 21.00 u Country Line Dancegroep
19.00 - 21.00 u Darten

DINSDAG
08.30 - 10.30 u Koffie inloop
09.00 - 10.30 u Spreekuur buurtmaatschappelijk werk
13.00 - 16.00 u Peuterspeelzaal
13.00 - 17.00 u Ouderen Biljart

Meldpunt
Wanneer kunt u naar het Centraal
Meldpunt gemeente Tilburg (0800
1920) bellen?
Het Centraal Meldpunt is er voor alle
meldingen en vragen die te maken hebben
met de openbare ruimte. Ook tips zijn
welkom, bijvoorbeeld voor het veiliger
maken van uw buurt/plein, voor het
opfleuren van uw straat of bijvoorbeeld
kapotte straatverlichting.
Het Centraal Meldpunt registreert alle
binnengekomen tips en meldingen en
geeft deze door aan de juiste afdeling
die ermee aan de slag gaat. Er zijn een
paar persoonlijke gegevens nodig (naam,
adres, telefoonnummer). Zo kan de
gemeente u laten weten wat er precies
gaat gebeuren of aanvullende informatie
vragen als dat nodig is. Kleine gebreken
in de buurt verhelpen zij vaak snel. In
dat geval krijgt u geen bericht. Mocht het
langer duren, dan houdt de gemeente u
op de hoogte. Natuurlijk kunnen zij niet
elk verzoek goedkeuren. De uitwerking
van een goed idee van de een, kan soms
vervelende gevolgen hebben voor de
ander. In dat geval moet de gemeente een
afweging maken. Is het niet mogelijk om
een probleem op te lossen, dan leggen zij
u uit waarom dat zo is.

*1x per maand

WOENSDAG
08.30 - 17.30 u Logopedie
09.00 - 12.00 u Tekenen en schilderen
09.00 - 12.00 u Modeltekenen
09.00 - 13.00 u Digitale inloop
09.00 - 17.00 u Open 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**
14.00 - 15.30 u Kidzclub
14.00 - 16.00 u Hersenkrakers (spelletjes)
19.30 - 21.30 u Dansgroep (Daniëlle v/d Pol)
*1x per maand
**KBO & GGD (1x per maand)

DONDERDAG
08.30 - 17.00 u Logopedie
09.00 - 13.00 u Digitale inloop
09.00 - 13.00 u Open inloop
13.00 - 15.00 u Vrouweninloop
14.00 - 16.00 u Koersbal (voor 50+)
15.00 - 17.00 u Schoolloopbaanbegeleiding
Fatimaschool
15.00 - 17.00 u Kindereiland Wattstraat
18.00 - 20.00 u Eetpunt de Spil*
20.15 - 22.15 u Djembee percussiegroep

WOENSDAG
08.30 - 10.30 u Koffie inloop
10.00 - 12.00 u Sportief wandelen start vanuit buurthuis
10.00 - 11.00 u Seniorengym
11.30 - 12.30 u Spreekuur Ouderenadviseur
11.45 - 12.45 u Speelleerclub Andreasschool
13.30 - 17.00 u Kindereiland Casper Houbenstraat*
(bij het kanaal)
15.00 - 17.00 u Jongereninloop
19.00 - 21.00 u Inloop jongeren vanaf 12 jaar**

*bij slecht weer in buurthuis Jeruzalem

DONDERDAG
08.30 - 10.30 u Koffie inloop
09.00 - 10.00 u Wijkontbijt*
09.00 - 12.00 u Peuterspeelzaal
09.00 - 10.30 u Spreekuur buurtmaatschappelijk werk
09.30 - 11.00 u Praatles voor allochtone vrouwen
13.00 - 15.30 u Hobby handwerkclub
13.00 - 17.00 u Ouderenbiljart
15.30 - 17.00 u Donderdagmiddagclub (groep 3 t/m 6)
16.00 - 17.00 u Tiwos flats Jeruzalem
19.00 - 21.30 u Amarant soos
19.00 - 21.30 u Darten

Vrijwilligers
2011 is het
vrijwilliger.

Europees

jaar

van

de

Dankzij de inzet van de vrijwilligers
kunnen kinderen genieten van allerhande
activiteiten, wordt voor mensen hun
administratie op orde gebracht, kunnen
jongeren hun talenten ontplooien en ga
zo maar door. De medewerkers van de
Twern waarderen deze inzet enorm en
zijn alle vrijwilligers zeer dankbaar.
Hieronder een lijst van alle vrijwilligers die
zich inzetten in de wijk Koningshaven.

Ad (3)
Agnes (2)
Amanda
Amy
Angeliqe Ankie Annemiek (2) Annie
Anoek Anouk Ans (2) Antoon Barend
Bas Bert Bianca (2) Bram Carel Cees
Charlotte (2) Chris (3) Christoffel Cil
Cor Corné Cornelito Corrie Daniella
Danielle Daniëlle Davey Demi Desiré
Diana Doortje Edwin Elisabeth Eric
*1 x per maand
* iedere derde donderdag van de maand
Erica Esther (2) Eva Eveline Evert
Fabian (2) Femke Fleur Fons Francy
VRIJDAG
VRIJDAG
Frans
Gerard
Gijsl
Grietje
Guler
09.00 - 13.00 u Digitale inloop
08.30 - 10.30 u Koffie inloop
Gülhaber Guus Han Hanneke Hannie
09.00 - 17.00 u Open inloop
20.00 - 23.30 u Dansavond voor volwassenen*
Hans (2) Héléne Henrie Hillery Iilona
13.30 - 16.30 u Kaartmiddag (KBO)
15.00 - 21.00 u Kinderkookcafé*
Irma
Jack
Jacques
Jan (6)
Joep
Joey Joke Jolanda Joost (3) Jordy
*1x per maand
*1x per twee weken
Jorn José (2) Jouke Judith (2) Jurgen
Juul Karel Katja (2) Kees (2) Kelsey Kenny Kezban Kim (2) Kizzy Klaartje Koen (2) Lian Linda (2) Loeki Louis Lutina
Maartje Majeda Manon MarieJosé MarieThérés Marije Marijke Marion Mariska Marlene Martien Megan Melissa Mieke
Mien Mies Miranda (2) Miriam Monique Myron Nancy Nasrin Nathalie Nel Nermin Netty Nico Nicole Pascal Patricia (2)
Paul (2) Paulina (2) Petra Phillie Priscilla Remco (2) Rian Rick Rika (2) Rita Rob Romy Roos Roy Samantha SantaFeliz
Seher Selda Selma Sevim Shekiba Sieske Stafroulai Stephan Sven Sylvia Tamara Thea (4) Thijs Tiny Tjolina Toine
Tommie Toon (2) Tshipela Vanessa Veerle Vivianne Wil (3) Wilma Wim Yolanda Yoram

Sluitingsdatum kopij voor krant 5 van 2011 is 23 november. U kunt uw kopij e-mailen naar wijkkrantkoningshaven@twern.nl
De verschijningsdatum is 9 december.
De redactie stelt uw inzending op prijs.
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