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De brug komt er aan!

In deze editie:

Na eerdere vertragingen werken verschillende bouwers hard aan de nieuwe brug in
de Piushaven. Het stalen deel van de brug wordt op dit moment gemaakt in Zuidbroek
(Groningen). In de week van 18 maart komt dit met groot transport naar Tilburg.
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De torens zijn 14 meter hoog

De voorbereidingen voor de plaatsing

Tijdens het plaatsen van het stalen deel van de brug is de vaarweg ter hoogte van de nieuwe brug
gestremd voor scheepvaart van maandag 18 maart tot en met vrijdag 17 mei 2013.
Daarna wordt de brug in gebruik genomen.
Lage bootjes kunnen tijdens die periode wel in beperkte mate onder een deel van de brug doorvaren.
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Samen geeft
energie
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Villa Pastorie
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Wijkcafé

Deze wijkkrant verschijnt
in de buurten Broekhoven,
Fatima, Hoogvenne en
Jeruzalem.
Adres:
Buurtcentrum Jeruzalem,
t.a.v. de Wijkkrant,
Caspar Houbenstraat 109,
5018 BP Tilburg
Email: wijkkrant@
wijkraadkoningshaven.nl

Het ballasthuis is 14 meter lang, 5 meter breed, met terras van 7,5 meter breed en 3,5 meter hoog

De redactie bestaat uit: Agnes
Cools, Jack Janssens, Evert
Kuijpers en Niels van der Burgt

pasfoto
tilburg.nl
shop-in-shop

De draagarmen zijn 21 meter breed

HEIKESTRAAT 64
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Lichtjesfeest Piushaven scoort
met sfeer en vuur
De vurige 10e editie van het Lichtjesfeest in de Piushaven was er
een om meegemaakt te hebben.
De sfeer en het programma scoorden dit jaar bijzonder hoog.
Helaas was de urendurende regen voor veel bezoekers reden om
alsnog thuis te blijven.
Een afgeladen vol podium met zingende kinderen van basisschool
De Tiliander opende het feest. De stemming zat er meteen in. Over
het hele terrein werd het publiek verrast door straattheater van 25
ROC-studenten, volledig in Anton Pieck-stijl. Bijzonder mooi was
de aankomst van 15 met lichtjes en vleugels aangeklede kano’s
van Kanoclub Tilburg. De kanoërs en óók de mooi verklede kindjes
uit Jeruzalem werden verdiend ontvangen met warme glühwein en
chocolademelk. Nadat de kano’s het water verlieten, stookte Scoutingclub Lord Baden Powell het vuur op het water hoog op. Wie een
rustig moment in een huifkar opzocht, werd getrakteerd op mooie
verhalen van Herman Coenen en Roel van Meerendonk.
Op het podium maakte HustleKidz grote indruk met zwaartekrachttartende breakdance moves. En dat ondanks een erg nat podium.
Tijdens het gezellige optreden van de band Awash werd het gelukkig droog. Naast hun eigen fijne songs bracht Awash de meezinger
‘Merry Christmas Everybody’ van rockband Slade. Met de duizend
lichtjes, weerspiegelend in het water, was de Piushaven een lust
voor het oog. De afsluiting door vuurcollectief ‘Eye Burn’
(voorheen ‘I ’n Eye’, bekend van de zomerse kampvuurconcerten)
werd een groot spektakel op de middenpier. Het vuur schoot de
lucht in en vormde imposante vuurballen.
Studenten van Fontys hebben binnen hun reeks ‘Cup of T’ een mooi
televisieprogramma rondom het Lichtjesfeest gemaakt.
Kijk naar de 5e aflevering op http://cupoftilburg.nl
Ook zijn er diverse fotoreportages van het feest op internet te
bekijken op www.robdirksen.nl, www.johnvfotografie.nl, en
www.tilburgtewater.nl.

Foto’s: Rob Dirksen

Dankzij de financiële bijdragen van Levend Podium Piushaven en
Verrijk je Wijk Koningshaven, maar óók dankzij de gedeeltelijke
naturabijdragen van vele artiesten en leveranciers, de energie van
de vele vrijwilligers en het gezellige publiek, kunnen we ook dit jaar
weer terugkijken op een fijn Lichtjesfeest!

Uniek leerwerkproject: klussen voor vrouwen
In het voorjaar van 2013 start (voor de 2e keer) een bijzonder leerwerkproject: Klussen voor vrouwen
Het project is voor vrouwen (bij voorkeur uit Tilburg-zuid) die het leuk lijkt om te klussen en daarin willen leren.
Tijdens het leerwerkproject heb je elke vrijdagochtend kluscursus, met daarin bijvoorbeeld schilderen, behangen, gootsteen ontstoppen,
aanbrengen of repareren van een stopcontact.
Op dinsdagochtend kun je wat je geleerd hebt meteen in praktijk brengen. Je krijgt hierbij uiteraard begeleiding.
• De cursus en praktijk zijn in en rond MFA Zuiderkwartier
• Deelneemsters worden direct vrijwilligsters bij Contourdetwern.
• Voordat je start is er een kennismakingsgesprek.
Aan het eind van de kluscursus ontvang je eenkluscertificaat en het ‘Tilburgs Portfolio’.
Hierdoor wordt de kans op uitstroom naar (betaald) werk vergroot
(zoals bijvoorbeeld assistent beheerder bij contourdetwern, huismeester of klusbrigade).
Je kunt ook met allerlei vragen terecht, zoals op het gebied van schuldhulpverlening, opvoedingsvragen, of contacten met anderen.

Heb je interesse of vragen, bel of mail dan naar:
		
RienvanBreda
KristelDoorakkers
(contourdetwern),
(Feniks, stedelijk centrum voor emancipatie)
rienvanbreda@contourdetwern.nl
kristel.doorakkers@fenikstilburg.nl
013-535 32 55
013-542 18 96.

Dit is een gezamenlijk project van
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Het Jaar 013: ‘n jaar vol activiteiten

Crisis?

Dertien kilometer hardlopen over de ringbanen. Een cd met dertien
nieuwe Tilburgse liedjes. Dertien tv-uitzendingen bij Omroep Brabant over mensen die op nummer dertien wonen. Eén blik op de
nieuwe website www.hetjaar013.nl en je weet het: 2013 wordt het
jaar van Tilburg! Meer dan 130 bijzondere initiatieven telt Het Jaar
013 al. En dat aantal groeit met de dag.

Is het een slecht idee om tijdens de crisis een
onderneming te starten?

Het begon een maand of tien geleden, tijdens
het Cultureel Café in De NWE Vorst, met een
oproep aan de stad: zoek elkaar op, sla de
handen ineen en kom met leuke ideeën.
Maak van 2013 een Tilburgs feestjaar: Het
Jaar 013. Het was een oproep met gevolgen.
Vanuit alle hoeken en gaten borrelden de
plannen op. Cultuur, sport, onderwijs, entertainment, alles is vertegenwoordigd.

Overal in de stad
Van het De Pont tot het ROC, van Fontys tot het St. Elisabethziekenhuis en van Theaters Tilburg tot Rondje Tilburg. Overal zijn
tentoonstellingen, concerten, debatten en sportevenementen.
Allemaal met een speciaal tintje vanwege Het Jaar 013.
De stad wordt één groot podium.

Website
Op de website www.hetjaar013.nl staat een actueel overzicht van
alle aangemelde activiteiten. Er is een kalender tot en met januari
2014, want Het Jaar 013 telt natuurlijk dertien maanden! Je kunt er
de laatste info vinden, het speciale logo downloaden, nieuwe ideeën
aanmelden, je gratis abonneren op de nieuwsbrief, noem maar op.
De site is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Tilburg, die
het burgerinitiatief enthousiast heeft omarmd.
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Chris Fokker (35) uit Tilburg vindt van niet.
“Het biedt juist interessante uitdagingen”.
Sinds 30 november heeft hij aan de Piushaven zijn showroom
Undici keukens geopend. Een populaire wijk als de Piushaven, met
voldoende nieuwbouwprojecten in het verschiet, heeft hem tijdens
zijn marktonderzoek doen beslissen zich juist hier te vestigen.

Wat maakt Undici keukens Uniek?
Creatief, maatwerk en betaalbaar zijn de keywords waarop het
bedrijfsplan gebaseerd is. Door middel van aandachtig te luisteren
naar de klant en het gebruik van een modern tekenprogramma is
het mogelijk een zeer persoonlijk op maat gemaakte keuken te
bouwen. Door samen te werken met verschillende producenten en
de lage overhead blijft de keuken tevens betaalbaar. Als extraatje
biedt hij geheel vrijbijvend interieuradvies aan.
Chris biedt creatieve ondernemers
de mogelijkheid om zijn showroom
tijdens en buiten openingstijden
te gebruiken voor hun eigen doeleinden. Theeproeverijen, teambuilding,
exposities, rondvaardtochten, kamerconcerten en cursussen mindfullness
zijn voorbeelden van activiteiten die
worden ontplooid bij Undici.
Interesse? Ga er gerust eens langs
voor een overheerlijk kopje koffie en wie weet...
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Staat jouw make over of make
under in de volgende wijkkrant?
Wil je met je haar en make-up het mooiste uit jezelf
halen of kijken of het anders of beter kan?
In samenwerking met DEKOKKAPPERS by Mark
Janssen gaat de wijkkrant iemand uit de buurt eens
flink onder handen nemen!
Vind je dat je toe bent aan een nieuw kapsel of heb je het idee
dat je wel wat make up advies kan gebruiken?
Denk je dat wat andere make-up en een nieuw kapsel wonderen
kan doen voor je buurvrouw?
Heeft die ene buurman al zo lang je hem kent hetzelfde kapsel?
Geef jezelf of een ander op voor de Make me Over/Under!
Het resultaat van is te bewonderen in de volgende editie van de
Wijkkrant Koningshaven.

Heikestraat 64
5021 GV Tilburg
www.dekokkappers.nl
(013) 536 00 23

opgeven doe je zo:
• Stuur een e-mail naar: info@dekokkappers.nl
• Stuur een brief naar DEKOKKAPPERS by mark janssen
Heikestraat 64 5021 GV Tilburg

Wat willen we graag ontvangen?
•
•
•
•

Naam
Adresgegevens
Telefoonnummer
Een recente foto

Uitnodiging scholentocht
Brede School Koningshaven wil u graag helpen bij het
kiezen van een school voor uw kind. De mogelijkheid
wordt geboden om kennis te maken met de basisscholen Fatima, Panta Rhei en Pendula door middel van een
scholentocht op vrijdagochtend 8 maart 2013.

shop-in-shop

pasfototilburg.nl
Aanmelding
Wilt u meedoen met de scholentocht?
Meldt u dan voor 3 maart 2013 aan en schrijf u in via de website
www.bredeschooltilburg.nl
(kies “BS koningshaven” en klik op de link
“inschrijven scholentocht”)

Verhinderd maar wel geïnteresseerd?

Tijdens deze scholentocht bezoekt u, onder begeleiding, op één
ochtend de basisscholen in uw wijk. Dat doet u in een kleine groep,
samen met andere ouders uit de wijk. U krijgt informatie van en
over de scholen en er is gelegenheid om vragen te stellen. Na
afloop van de ochtend, tijdens de lunch die we u aanbieden, is er
gelegenheid tot het stellen van vragen aan de brede school coördinator en het leggen van contact met andere ouders.

Misschien wilt u wel mee, maar bent u verhinderd op 8 maart?

De scholentocht start om 9.30 uur op één van de basisscholen in
de wijk. We wandelen naar de verschillende scholen en eindigen
om 12.30 uur, na een lunch in buurthuis Jeruzalem. Na aanmelding
ontvangt u van ons de startlocatie en de route van de scholentocht.

Maar ook buiten de momenten van de scholentocht en de open
dagen ontvangen de scholen u graag!
Het liefst na een telefonische afspraak.

Basisschool Pendula aan de Hoogvensestraat

Weet dan dat de scholen ook open dagen organiseren:

•
•
•

Fatima, donderdag 21 maart 2013
Panta Rhei, woensdag 20 maart 2013
Pendula, dinsdag 19 maart 2013

www.bredeschooltilburg.nl
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La Poubelle
In het hart van Koningshaven
Stichting La Poubelle is in 1978 opgericht en is door
de jaren heen uitgegroeid tot dé kringloopwinkel van
Tilburg. Naast de winkel bij de Piushaven, maakt ook
De Pollepel, het sociaal eethuis aan de Stedekestraat,
al 30 jaar onderdeel uit van de stichting.
Sinds 1996 zit de kringloopwinkel aan de Hoevenseweg, en
bevindt zich daarmee in velerlei opzichten in het hart van
Koningshaven. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de
klanten uit de buurt komt, maar ook veel van onze medewerkers wonen in de directe omgeving.

Door het afgeven van herbruikbare spullen worden
alle drie de doelstellingen van La Poubelle gesteund:
• re-integratie
• milieu
• armoedebestrijding!

Kringloopwinkel:
Hoevenseweg 3, Tilburg
013 54 39 222

Afgeven goederen:
Havendijk 20, Tilburg

Werkgelegenheid
Je steunt kringloopwinkel La Poubelle door het afgeven of op
laten halen van herbruikbare goederen. Denk daarbij aan meubels, bedden, huisraad, speelgoed maar ook kleding, fornuizen
en wasmachines zijn heel welkom, als het maar verkoopbaar
is. Veel van de Tilburgers die goederen afgeven aan de Havendijk doen dat heel bewust omdat ze de doelstellingen van La
Poubelle een warm hart toedragen. Ze willen ook geen gedoe
met vreemde mensen aan de deur door iets verkopen via Marktplaats of een andere site. Voor die paar centen gunnen ze hun
spulletjes liever aan La Poubelle. Hierdoor kan La Poubelle werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De medewerkers dragen er zorg voor dat de goederen
die bij La Poubelle binnenkomen worden gecontroleerd en opgeknapt. Wat niet naar de winkel kan, wordt uit elkaar gehaald en
als onderdeel of als materiaal hergebruikt. Bij La Poubelle komt
ieder jaar zo’n 1200 ton aan goederen binnen, waarvan ruim
87% wordt hergebruikt.

Voor meer informatie: www.lapoubelle.nl
La Poubelle kunt u nu ook volgen via:
Facebook: kringloopwinkellapoubelle
Twitter: lapoubelle013

Kringloopwinkel La Poubelle
Hoevenseweg 3, Tilburg
maandag

13.00 – 17.00 uur

dinsdag – vrijdag

10.00 – 17.00 uur

zaterdag

10.00 – 15.00 uur

Inname herbruikbare goederen
Havendijk 20, Tilburg
maandag – vrijdag 08.45 – 16.45 uur
zaterdag

10.00 – 14.30 uur

Sociaal eethuis De Pollepel
Stedekestraat 7, Tilburg
maandag – vrijdag 16.30 – 19.45 uur
zaterdag en zondag 17.00 – 19.00 uur
Krappe beurzen
De herbruikbare spullen worden in de kringloopwinkel verkocht.
Veel van onze bezoekers zijn Tilburgers met een krappe beurs.
De behoefte aan goede, goedkope kringloopspullen is door de
crisis groter dan ooit. Maar we zien ook steeds meer mensen die
het gewoon leuk vinden om iets bij de kringloopwinkel te kopen,
goed voor het milieu en goed voor de portemonnee. De bezoekersaantallen groeien dan ook nog steeds, iedere dag komen er
zo’n 800 tot 1000 klanten bij La Poubelle.

Werk voor mens en milieu | www.lapoubelle.nl
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www.piushaven.nl

Diner Dansant

In de Piushaven wordt niet alleen volop gebouwd aan
nieuwe woningen; er wordt ook flink gewerkt aan de
openbare ruimte.

Jozefzorg en contourdetwern
organiseren eenmaal per
maand een Diner Dansant.
Hier kunnen zowel bewoners
van Jozefzorg als buurtbewoners aan deelnemen

Een overzicht van alle bouw- en wegwerkzaamheden is te bekijken
op de website www.piushaven.nl. Hier kunt u op een plattegrond
zien wat er gebeurt en wat de planning is. Zo is bijvoorbeeld de
brug in aanbouw, wordt er een rioolbuis gelegd en krijgen enkele
straten een nieuwe inrichting. De toren van nieuwbouwproject De
Havenmeester heeft inmiddels zijn hoogste punt bereikt en binnenkort worden de appartementen van Residentie De Admiraal en
De Werf opgeleverd.

Locatie
Restaurant/ontmoetingsruimte ‘Het Klossenrek’
Jozefzorg
Kosten €14.50 per persoon
(exclusief drankjes)
Tijd
Van 18:00 tot 21:30
Muziek DJ Ron van Vugt
Bij de receptie van Jozefzorg
kunt u zich - uiterlijk één
week van te voren - opgeven
en betalen.
Ben er op tijd bij!
Data en thema’s komende
diners

De Havenmeester in aanbouw

• 22 maart
Bourgondisch

Vertrouwde gezichten,
een nieuwe naam

Opgeven uiterlijk 15 maart

• 26 april
Buffet warm en koud

Sinds 1 januari 2013 vormen Contour en de Twern de
nieuwe organisatie ContourdeTwern.

Opgeven uiterlijk 19 april

• 24 mei
Het witte goud

Gon Mevis, directeur/bestuurder van ContourdeTwern:
‘Door samen te gaan, scheppen we een nieuwe vorm van welzijnswerk die helemaal past in deze tijd. We bouwen aan een vitale
samenleving met sterke wijken waarin zoveel mogelijk mensen
meedoen. Waarin mensen eerst elkaar helpen en pas in tweede
instantie een beroep doen op professionele hulpverleners.
We willen een organisatie zijn van en voor de bewoners van dorp
en stad. Niet primair gericht op het uitvoeren van wettelijke taken
of transities maar met het oog op het cement waarmee we de
samenleving sterk houden. Want iedereen is nodig om een vitale
samenleving te bouwen. Dat hebben we samengevat in ons credo:
Iedereen telt mee. Iedereen doet mee.’

Opgeven uiterlijk 17 mei
Wij hopen u te mogen verwelkomen, tot dan!

Tweedehands dames- en herenrijwielen
inruil mogelijk
ook reparatie
van de Coulsterstraat 49 Tilburg
telefoon: 013 - 5363553
mobiel: 06 - 25418723

Tot ziens bij

J. Swaans

o.a. schilderen / grafi ek
keramiek / fotografi e
theater / kinderaanbod
Wilhelminapark 54 Tilburg

www.cursusgoretti.nl

Basisschool Fatima: net even anders!
Centraal in de wijk Fatima, waar iedereen ons
weet te vinden. Oplossingsgericht leren, daar
streven we naar.

We willen u graag een kijkje in onze school geven, als alle
groepen volop bezig zijn. Dan kunt u zelf ervaren hoe het er
op onze school aan toe gaat.

Wij bieden uw kind een rijke leeromgeving.

Wij heten u op donderdag 21 maart graag welkom
tussen 13:30 tot 17:00 uur

Waar sterke kanten van uw kind basis zijn voor verder
leren. Leren, niet alleen, maar samen met andere
kinderen. Samen met de leerkracht die weet waar uw kind
goed in is.

U bent van harte welkom op onze:

Open dag
Donderdag 21 maart

Alles onder één dak:
• Buitenschoolse opvang (BSO)
• Basisschool Fatima
• Peuterspeelzaal Fatima

Fatimastraat 24b
5021 AN Tilburg
Telefoon: 013 542 53 79
Neem ook eens een kijkje op onze website:
www.bsfatima.nl
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Er staat veel te gebeuren in
de Piushaven
Afgelopen zomer zijn er in de boten, op het terras,
tijdens activiteiten en tot laat in de avond bij de Waterjump veel plannen gesmeed voor de komende jaren.
Dat mensen willen zwemmen, varen, paraderen op de boulevard
en relaxen op terrasjes aan het water is duidelijk. Van dat alles
komt er meer en beter. Hoe en wat precies wordt medio april
bekend gemaakt.
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Werkzaamheden Lanciersstraat /
Havendijk en Hoogvensestraat /
St. Josephdwarsstraat
De werkzaamheden rondom het boren van een rioolbuis in de Lanciersstraat en de Havendijk zijn al
een tijdje bezig. Er wordt op de volgende plaatsen
gewerkt: kruispunt Lanciersstraat/Hoogvensestraat,
kruispunt Havendijk/Lanciersstraat en ter hoogte van
speeltuin De Holle Boom/Havenpad.
Het streven is nog steeds om in juli 2013 de werkzaamheden af
te ronden. Daarom mag de aannemer vanaf nu ook op zaterdag
werken als dat nodig is. De werktijden op zaterdag liggen dan
tussen 7.00 en 19.00 uur.
De gemeente wil in de tweede helft van 2013 starten met de
rioolwerkzaamheden en het opnieuw inrichten van de Hoogvensestraat/St. Josephdwarsstraat. Om hiermee te kunnen starten moeten de werkzaamheden Lanciersstraat/Havendijk zijn
afgerond.
Voor de start van deze werkzaamheden ontvangen de omwonenden een bewonersbrief met meer informatie en wordt er een
inloopavond georganiseerd.

Op 11 mei wordt het programmaboekje weer huis aan huis
bezorgd. De jaarlijks terugkerende activiteiten als de Kampvuur
Concerten, vuurwerk met koninginnedag en afsluiting kermis, Drijf
In filmavonden, KinderBouwspeelPlaats, en Sous le Pont drijvende
concerten staan weer in het jaarprogramma.
Op 14 en 15 juni is de feestelijke opening van de brug van Körmeling. Op de vrijdag voor alle kinderen uit de wijken en op de
zaterdag met een spectaculair openingsconcert voor de hele stad.
De eerste drijvende markt van Nederland start in augustus in de
Piushaven. Dit jaar twee keer, vanaf volgend jaar elke maand in de
lente en de zomer.
Op 15 september is de tweede editie van het DrakenbootFestival.

Even de deur uit voor 55-plussers?
Dan bent u welkom bij de Huiskamer in Wijkcentrum de
Spil in de Heikestraat.
In de Huiskamer komen op de donderdagmiddag 55-plussers bij
elkaar voor een gezellige middag. We drinken koffie of thee, maken
een praatje, doen een spelletje of maken iets leuks. Soms wordt er
een uitstapje georganiseerd, lunchen we samen of komt er iemand
wat vertellen over een interessant onderwerp. De Huiskamer wordt
georganiseerd door ContourdeTwern.
De Huiskamer is voor mensen uit de wijk. Als u, door omstandigheden, weinig de deur uit komt of weinig andere mensen ontmoet, is
dit misschien wel iets voor u. Op een leuke manier leert u andere
mensen kennen, die bij u uit de wijk komen. En u krijgt informatie
over welke activiteiten er nog meer zijn in uw wijk.
U kunt meedoen met de Huiskamer als u 55 jaar of ouder bent.
U bent zelf, of met de deeltaxi, in staat om naar de Huiskamer te
komen.
Er kunnen maximaal 12 personen deelnemen.
De kosten zijn 1 euro per keer voor de koffie of thee.

Meer informatie?
Neem dan contact op met Rina van Ierland, 013- 5353255
of mail naar rinavanierland@contourdetwern.nl

Het definitief ontwerp is vastgesteld na overleg met omwonenden.
Voor meer informatie over de werkzaamheden en het definitief
ontwerp Hoogvensestraat: http://openbarewerken.tilburg.nl
(via complete index naar Lanciersstraat/Havendijk of
Hoogvensestraat).
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Lekker roetsjen in Winterstad
De eerste editie van Winterstad in Nieuw Jeruzalem, van 22
december 2012 t/m 6 januari 2013, was een succes. Zowel in de
voorbereiding als tijdens Winterstad hebben een aantal bewoners
goede hulp en ondersteuning geboden. Buurtbewoners en kinderen hadden de helling van de Roetjsbaan warm aangekleed met
winterkleding. Anderen brachten de organisatie koffie en boden
diverse hand en spandiensten aan. Een groepje kinderen uit de
wijk hielp dagelijks mee, kaartjes knippen bij de roetsjbaan, lege
glazen ophalen en het terrein schoon houden.
Super! Allemaal hartelijk dank namens de organisatie,
Paul en Dirk.

Begroeten en ontmoeten
Ruim 2.500 bezoekers wisten tijdens de kerstvakantie de sfeervolle wintertent, de zes meter hoge roetsjbaan en de vele kampvuurconcertjes bij Winterstad te vinden.
Kinderen, ouders en opa’s suisden minstens 10 keer achter elkaar
naar beneden terwijl de rest van de familie, buurt en vrienden zich
warmden in de winterse sfeertent of bij het kampvuur.
Bijzonder hoe de Sfeerproeverij de gezelligste en meest gemengde kroeg van Tilburg werd. Waar onverwachte ontmoetingen
plaatsvonden tussen cultureel en hockeyend Tilburg met de bewoners van Jeruzalem. Een warme kerstgedachte.

Foto: Beeldveld fotografie

Elke dag was anders
Elke dag was er om 17.00u een optreden bij het kampvuur.
Steeds in een andere stijl, van The Sound of Music tot rap, van
folk tot blue grass en weer terug naar meezingliedjes. Alles kwam
in twee weken voorbij. Lichtkunstenaars Wiersma & Smeets hadden met laserverlichting en projecties de grote kerstboom omgetoverd tot een waar kerst kunstwerk. Steeds weer anders.

Frisse nieuwjaarsduik
En er was weer een nieuwjaarsduik in de Piushaven. Aftellen met
oudjaar en een verfrissende duik nemen in de Piushaven op de
eerste dag van het nieuwe jaar. Geen mooiere manier om iets
af te sluiten en weer goed te starten. Het was ijskoud, maar dat
schrok ruim 25 dappere Tilburgers, waaronder een aantal bewoners, niet af. Wie waagt de sprong volgend jaar tijdens de tweede
editie van Winterstad?

Zomerstrand en Waterjump
Als alle plannen naar wens verlopen ontstaat er deze zomer een
fantastisch strand met echte strandtent op de grond van Winterstad. Durfals kunnen zich uitleven bij de Waterjump en wat denk
je van roetsjend het water in? Lekker loungen op het terras bij de
strandtent, beachvolley op het strand, verfrissing zoeken tijdens
hete zomerdagen in het water. En dat allemaal vlakbij huis...

Foto: Beeldveld fotografie

Geen uitbreiding gereguleerd parkeren
Collegebesluit genomen
Het college heeft op 11 december 2012 besloten het gereguleerd parkeren in de wijken Noordhoek, Loven-Besterd, St.Anna, Trouwlaan/
Uitvindersbuurt en omgeving Stuivesantplein niet uit te breiden.
Dit besluit is genomen op basis van een evaluatie die de afgelopen periode is uitgevoerd in deze wijken. Dit is gebeurd in samenwerking
met een klankbordgroep per wijk om zo draagvlak te kunnen vaststellen voor uitbreiding van parkeerregulering. In de klankbordgroep
zaten bewoners uit diverse straten, de wijkagent en andere instanties.
Nadat het voorstel uitgebreid is besproken met de klankbordgroep heeft de gemeente dit voorstel tijdens een inloopavond in de diverse
wijken gepresenteerd.
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Spaanse sferen
Het wollige schaap
Handwerkgroep ‘het wollige schaap’
Breien, haken en borduren.......
bij ‘ het wollige schaap’ kan het allemaal.
Woensdag 9.30 – 11.30 uur
Breien in huiskamersfeer, hier kun je voor € 1,- per week aansluiten bij de groep. Er is gratis koffie/thee en kinderopvang.
Locatie: vrouwencentrum ‘ de Parel’ Beemsterstraat 2 in Tilburg.

Donderdag 13.00 – 15.30 uur
Bij deze handwerkgroep begint elke eerste donderdag van de
maand een nieuwe workshop. Maar je mag ook altijd je eigen
handwerk meenemen. Deelname is gratis.
Locatie: buurthuis Jeruzalem, Casper Houbenstraat 109 in Tilburg

Paul Sommer en Onno Jansen, twee geboren en
getogen Tilburgers met enorm veel affiniteit met
Spanje, starten met een vernieuwend concept aan
de Piushaven. Doncurado!
“Het idee is ontstaan door onze liefde voor Spanje en de sfeer
die we hebben geproefd bij het bezoeken van tal van Spaanse
mercados alwaar je heerlijk kunt eten, drinken, gezellig vertoeven
en socializen.
De Piushaven en in het bijzonder het Pakhuys waar we komen te
zitten lenen zich fantastisch voor het uitrollen van ons concept.
Sfeer, water, terras, veel ontwikkelingen kortom veel ruring en
dat zal de komende jaren alleen maar leuker worden!
Het wordt geen tapas-restaurant, maar een winkel en horeca
onder een dak; een mercado en taberna die in elkaar overlopen.
De winkel wordt ongeveer 70 vierkante meter, het horecagedeelte ook, met veertig zitplaatsen.

Bel of mail gerust voor meer informatie:
Contactpersoon: Thea Bosboom
E-mail: thebosboom@gmail.com
Telefoonnummer: (013) 571 47 62 of 06 226 42 38

Kidz Klup zoekt jou!
De kidzklup is een woensdagmiddagactiviteit die al
jaren voor kinderen van 4 t/m 8 jaar georganiseerd
wordt.
Tijdens deze middag wordt er geknutseld, spelletjes gespeeld, iets
lekkers gemaakt of een speurtocht gedaan.
Helaas hebben we op het moment een tekort aan vrijwilligers om
deze activiteit voort te zetten.

Daarom zoeken we bewoners die mee willen helpen.
De bedoeling is om maandelijks een kindermiddag te organiseren.
Vind jij het belangrijk dat er iets te doen is voor kinderen in de
wijk en wil je daar graag aan mee helpen? Heb jij 1x per maand
woensdagmiddag tijd (of wil je een paar keer per jaar meehelpen)
om mee een activiteit voor kinderen op te zetten en uit te voeren?

Alles is Spaans; de tapbieren, de wijnen, de kazen, de ham, de
thee en de koffie. Er zijn straks allerlei hammen te koop, van
Serrano tot exclusieve Bellota. Klanten kunnen producten kopen
voor thuis, maar ook ter plekke klaar laten maken. Broodje
Manchego, broodje Jamon.

Interesse?

We heten jullie van harte welkom om ons te bezoeken.

Geef dat door aan: Marianne van Zutphen (013-5425729)
mariannevanzutphen@contourdetwern.nl

Mocht je op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen volg
ons dan op Facebook of ga naar onze website.”

www.doncurado.nl

15% korting bij inlevering van deze advertentie!

Lekker eten in een Spaanse markt
!

en

ken
n
i
r
d

Beleef het échte Spanje in Nederland en geniet van heerlijke authentieke Spaanse producten.
In onze Mercado kun je deze producten kopen voor een gezellig Spaans avondje thuis met
vrienden of familie. In de Taberna waan je je even in een Spaanse dorpskroeg.
Knus, beetje rommelig, maar de beste producten van het Spaanse land, een koude cerveza,
cava of temperamentvolle vino....

Binnenkort openen wij onze deuren aan de Piushaven 5 in Tilburg!
Op vertoon van deze advertentie krijg je 15% korting* op je bestelling vanaf €20.
Hasta la vista!!

Bezoek onze website www.doncurado.nl
en LIKE ons op Facebook
*Deze actie is geldig tot 1 maand na onze opening.
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Samen Geeft Energie in Fatima
Op 1 februari jongstleden is de nieuwe subsidieregeling “Samen
Geeft Energie” van start gegaan. De gemeente Tilburg is daarbij
op zoek naar particuliere woningeigenaren (met een gelijksoortig
woningtype) die samen het energieverbruik van hun woning willen
verlagen. Een groep van minimaal 20 buurtbewoners die gezamenlijk het initiatief neemt, krijgt via het Klimaatbureau Tilburg financiële ondersteuning om onder professionele begeleiding te onderzoeken welke besparingsmogelijkheden er per individuele woning
te behalen zijn.

Informatieavond
In dat kader heeft er op 28 januari in Tapperij Burgemeester Jansen aan de Piushaven een druk bezochte informatieavond plaatsgevonden voor de bewoners van een jarendertig woning in de
Hertogstraat, Leenherenstraat, Mechtildisstraat, Van Hessen Kasselstraat en Stuivesantplein (Oost). Inmiddels nemen 41 huishoudens deel aan de eerste fase. Daarmee behoort dit buurtinitiatief
uit de wijk Fatima, samen met enkele wijken in Berkel-Enschot ,
tot de koplopers in Tilburg. Initiatiefnemer van de bijeenkomst was
Nicolaas Veltman, bewoner aan het Stuivesantplein.
“De regeling Samen Geeft Energie geeft ons als collectief de kans
om onze fraaie erkerwoningen energiezuiniger te maken. De
gemeente Tilburg helpt hierbij met een financiële bijdrage voor
professionele begeleiding en onafhankelijk advies”, aldus Nicolaas.

Vergoeding door de gemeente
Een gecertificeerd Maatwerkadvies kost normaal circa € 300,- en
wordt nu voor de helft door de gemeente vergoed (tot maximum
van € 150,-). Het geeft inzicht in de besparingsmogelijkheden die
er per individuele woning te behalen zijn.
Volgens Nicolaas bestaat onze energierekening voor 2/3 uit kosten voor het gasverbruik, waarmee je de investeringen na verloop
van tijd vanzelf terugverdient. Als uit het onderzoek blijkt dat het
inderdaad interessant is om de voorgestelde maatregelen uit te
voeren, wordt ook dit traject door de gemeente ondersteund.

Het doel: 2 labelsprongen
Sterker nog: de gemeente staat gedurende vijf jaar financieel
garant voor de geraamde besparing aan m3 gasverbruik die voor
de onderzochte woning in het advies staan vermeld en de woning
daarmee minimaal twee “labelsprongen” maakt. Deze garantie is
bovendien overdraagbaar bij tussentijdse woningverkoop. Bij verkoop is een Energielabel eigenlijk verplicht, maar er wordt (nog)
niet op gecontroleerd. Ook het aanvragen van zo’n label wordt
door de gemeente gesubsidieerd (met een bedrag € 75,-).
“Tot slot kunnen we flinke kortingen bedingen door gezamenlijk
met de buurt de energiebesparende maatregelen in te kopen bij
de aangesloten aannemers en installateurs. Daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan dak-, muur- en vloerisolatie, dubbelglas en/
of een nieuwe CV-ketel”, aldus Nicolaas.

Meer informatie over de nieuwe subsidieregeling is te
vinden op de website www.samengeeftenergie.nl

Benieuwd, betrokken, bezorgd - Bewonerswerkgroep Fatima
Ben je betrokken, benieuwd of bezorgd en wil je in een vroeg stadium weten wat er
staat te gebeuren in de wijk?
Kom eens luisteren tijdens een vergadering of meld je aan bij de bewonerswerkgroep Fatima.
Op www.wijkfatima.nl krijg je alvast een idee van wat er allemaal speelt in de wijk.
Heeft één van de onderwerpen je bijzondere interesse, twijfel dan niet en meld je aan.
Misschien dat jij diegene bent die het verschil kan maken! Heb je wel interesse maar geen internet?
Geen probleem; stop een briefje in de bus en je krijgt antwoord.
Mailtjes kun je sturen via www.wijkfatima.nl en een briefje kun je in de bus stoppen in de
Kruisvaardersstraat 49 t.a.v. BWG Fatima.
Wil je een keertje vrijblijvend een vergadering bijwonen, dan nodigen we je van harte uit!
Elke laatste woensdag van de maand komen we samen in Jozefzorg, in het zaaltje achter de bar bij
Het Klossenrek. De exacte datums zijn 27 maart, 24 april, 29 mei en 26 juni. Na de zomervakantie
beginnen we weer op 25 september, 30 oktober en 27 november.
Valt je iets op in de buurt of wil je iets melden over wat er in de buurt speelt of gebeurt,
mail het ons of stop een briefje in de bus. Als het in onze macht ligt zullen we hier iets mee doen,
zoals aankaarten bij de politie of gemeente of bij een andere instantie waar we contact mee hebben.
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“Villa Pastorie”
De oude pastorie aan de Hoevenseweg is de afgelopen
tien jaar in gebruik geweest als gemeentelijk informatiecentrum voor de ontwikkelingen in de Piushaven.
De komende maanden wordt het pand omgebouwd tot
Villa Pastorie.
Villa Pastorie is een initiatief van Tilburgers Michel en Hanneke
Deneef en heeft zich tot missie gesteld een bijzonder ontmoetingspunt te zijn waar ultieme gastvrijheid centraal staat.
Michel vertelt: “Mensen ontmoeten elkaar op 1 van de mooiste
plekjes van Tilburg, in een unieke omgeving, waar lekker eten en
drinken, slapen en recreëren de basis vormen om mensen met
elkaar te verbinden, en ze een bijzonder moment laten ervaren.
Een moment dat bij elk bezoek nooit hetzelfde ervaren zal worden!

Wijkcafé
Wijkraad Koningshaven nodigt u uit voor het WijkCafé.
Het WijkCafé is een ontmoetingsplaats voor bewoners,
ondernemers, professionals en bestuurders uit de wijk
Koningshaven.
Deze keer komt Thèresé Mol (van het projectbureau Piushaven)
ons bijpraten over alle recente ontwikkelingen in en rondom de
Piushaven.
Daarna ontmoeten we wijkagent Peter Hagendijk die ons komt
vertellen hoe de nieuwe regionale politie in elkaar steekt en hoe
we die kunnen bereiken. Hij wil ook uitgebreid op uw vragen in
gaan.

Het programma op dinsdag 16 april:
17.30
18.00
18.20
19.00

– 18.00
- 18.20
– 19.00
– 21.00

Ontvangst
Thérèse Mol, gemeente Tilburg
Peter Hagendijk, regionale Politie
Maaltijd en netwerken

Zoals gebruikelijk is de entree (voor bewoners van Koningshaven)
gratis en wordt er gezorgd voor een drankje en een maaltijd.
De maaltijd heeft deze keer een Italiaans tintje.

Op vakantie in Tilburg
Villa Pastorie is …..Op vakantie zijn in Tilburg!
De 4 slaapkamers zijn een cadeau voor de gasten die bij de Villa
logeren! Ze voelen zich meteen welkom! Water, tuin, terras, markant pand met de verschillende kamertjes en logies zijn de ingredienten om het vakantiegevoel in Tilburg te bezorgen.
Bij Villa Pastorie kom je in de huiskamer van de buurt.
Dankzij de nieuwe bouwplannen in het Piushavengebied komt hier
een breed publiek. Alle leeftijden en achtergronden zullen zich hier
thuisvoelen....passanten, fietsers, booteigenaren en mensen die
een dagje uit willen.

Ook uw aanwezigheid wordt zeker op prijs gesteld!
U bent dinsdag 16 april vanaf 17.30 uur welkom in het
Klossenrek, 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

Lokale producten
Tijdens de lunch en brunch wordt met name met lokale producten
gewerkt. We zijn steeds op zoek naar de onderscheidend lokale
leveranciers.
In de avond laten de gasten zich verrassen door de “pop-up” concepten. Ondernemers of anderen die graag nieuwe foodconcepten
willen uitproberen kunnen dit bij ons doen. Maar ook de huisvrouw
die een kookcursus geeft, kan hier wat bereiden en de gasten verwennen met een maaltijd aan de lange stamtafel en eten wat de
pot schaft.
Je kunt lekker aan de grote gastentafel gaan zitten in de huiskamer, of aan de borreltafel bij de bar waar je zicht hebt op de halfopen keuken.
De gasten kunnen na hun maaltijd lekker ontspannen in de salon.
Maar er zal ook ruimte zijn voor tentoonstellingen, gallerij. We
laten ons leiden door de inspiratie van onze gasten.”

Villa Pastorie verwacht in oktober 2013 open te gaan

Burgernet, de opvolger van het vroegere SMS Alert, is een
belangrijk middel om Tilburg samen veilig te houden.
Als u zich hierbij aanmeldt, krijgt u via telefoon, mail of sms een
opsporingsbericht van de politie.
Dit kan gaan om verdachte situaties, overvallen, geweld, vermiste
personen of voertuigen in uw omgeving.
Burgernet heeft ook een belangrijke rol bij crisissituaties.
Situaties waarbij we u snel willen informeren over dringende zaken.
Bijvoorbeeld als er een grote brand in uw directe omgeving uitbreekt. Met Burgernet krijgt u actuele informatie zodat u meteen
weet wat u moet doen. Hoe meer deelnemers, hoe groter de kans
op succes.

Aanmelden
Aanmelden voor Burgernet is eenvoudig. ledereen van 16 jaar en
ouder kan zich opgeven via www.burgernet.nl.
Daar staat een digitaal inschrijfformulier. Wie geen internet heeft,
kan telefoonnummer 14 013 bellen.
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Redactieleden gezocht!
Deze Wijkkrant wordt gemaakt door een kleine groep
vrijwilliggers.

personal trainer & gewichtsconsulente

Britt van den Broek
Personal trainer
Tel: 06 - 18 94 77 54
www.sportsathome.nl

Om nóg meer nieuws en artikelen over de wijk te kunnen
plaatsen, kunnen we nog wel wat hulp gebruiken.
Vind je het leuk om teksten te schrijven, iemand te interviewen,
een portret te maken, een column te schrijven of om een tekst
te redigeren?

Wandelen in het buitengebied

				

E-mail naar: wijkkrant@wijkraadkoningshaven.nl

Ongeveer anderhalf uur stevig doorwandelen.
Je mag natuurlijk ook éénmalig een artikel of nieuwtje naar ons
mailen of ons mooie foto’s sturen die we mogen plaatsen!

Elke woensdag om 10:00 uur vanaf Jeruzalem
(Caspar Houbenstraat 109)

Bezorgers gezocht!

Vrijblijvend ,dus aan- of afmelden niet nodig!

Bezorgers voor de Wijkkrant gezocht!
Heb je interesse, stuur dan een e-mail;
wijkkrant@wijkraadkoningshaven.nl

Meer informatie:
• Marie-Jose:
• De Spil:
013-5361026
013-5425729

Kopij gewenst!

Website

Adverteren?

De redactie vraag iedereen om kopij voor de volgende
krant tijdig aan te leveren.
Sluitingsdatum kopij voor krant 2 van 2013 is 7 mei.
Mail naar : wijkkrant@wijkraadkoningshaven.nl
De verschijningsdatum is vrijdag 1 juni.
De redactie stelt uw inzending zeer op prijs.

Meer informatie over de
wijkkrant kunt u vinden
op de website:

Wilt u adverteren in de
Wijkkrant?

• Jeruzalem:
013-5424798

				

http://wijkkrant.
wijkraadkoningshaven.nl

Stuur dan een e-mail:
wijkkrant@
wijkraadkoningshaven.nl

Agenda buurthuizen
de Spil
Maandag

Logopedie
08.30-17.00
Open inloop
09.00-17.00
Praatles voor		
allochtone vrouwen 10.00-11.30
Model tekenen
12.30-14.30
Model tekenen
15.00-17.00
Kaartmiddag
13.30-17.00
Kindereiland		
Fatimaschool
15.00-17.00
Hobbyclub (Lutina) 19.30-21.30

Dinsdag

Logopedie
08.30-17.00
Knutselgroep (50+) 09.00-11.00
Open inloop
09.00-17.00
Naailes allochtone
vrouwen
10.00-12.00
Spreekuur
ouderenadviseur
12.00-13.00
Bingo (KBO)
13.30-15.30
Koken en eten
(Autist. jongeren)
17.00-20.00
Inloop MEE/GGZ
19.00-22.00
(1e week van de maand)
Model tekenen
19.30-22.00
(1 keer per twee weken)

Jeruzalem
Woensdag

Logopedie
Tekenen & schilderen
Model tekenen
Open inloop
Hobbymorgen voor
ouderen (KBO)
Kidzclub
Line dance
Hersenkrakers
(spelletjes)
Al Anon praatgroep
(verslaving)

Donderdag

Logopedie
Open inloop
Vrouweninloop
Koersbal (50+)
Huiskamer (55+)
Kindereiland
(Wattstraat)
Djembee
percussiegroep

Vrijdag

Open inloop
Kaartmiddag KBO

08.30-17.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-17.00

Maandag

10.00-12.00
14.00-15.30
14.00-16.00

Koffie-inloop
Ouderenbiljart
Spreekuur wijkagent
Praatles (gevorderd)
Country Line
Dancegroep
Darten
Damclub Jeruzalem

14.00-16.00

Dinsdag

20.00-21.00
08.30-17.00
09.00-17.00
13.00-15.00
14.00-16.00
14.00-16.00
15.00-17.00
20.15-22.15

Koffie-inloop
Spreekuur
maatsch. werk
Ouderenbiljart
Computerles
allochtone vrouwen

Woensdag

Koffie-inloop
Sportief wandelen
Spreekuur
ouderenadviseur
Jongerenwerk

08.30-10.30
13.00-17.00
14.30-16.30
19.00-20.00
19.00-21.00
19.00-21.00
19.30-21.30
08.30-10.30
09.00-10.30
13.00-17.00
13.15-14.45

08.30-10.30
10.00-12.00
11.30-12.30
19.00-21.00

Donderdag

Koffie-inloop
08.30-10.30
Wijkontbijt
09.30-10.30
(3e donderdag van de maand)
Spreekuur
maatsch. werk
09.00-10.30
Praatles voor
allochtone vrouwen 10.30-12.00
Handwerkclub
Jeruzalem
13.00-15.30
Ouderenbiljart
13.00-17.00
Darten
19.00-21.30
Donderdagavondsoos
Jeruzalem
19.30-21.30

Vrijdag

Koffie-inloop
08.30-10.30
Kindereiland
13.30-17.00
(Betuwestraat, bij slecht weer in
buurthuis Jeruzalem)
Disco
19.30-22.00
(1 keer per maand)

12.00-17.00
13.30-16.30

Openings- en sluitingstijden
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:

rustdag
15:00 - 24:00 uur
15:00 - 24:00 uur
15:00 - 24:00 uur

Piushaven 22

Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

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

www.burgemeesterjansen.nl

