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Piushaven presenteert de eerste drijvende markt van 
Nederland! De laatste zondagen van augustus en sep-
tember is het water en de oever in het hart van de Pius-
haven een kleurrijke oase voor diverse handelswaar die 
haar weg via het water naar verschillende kijkers en 
kopers vindt. 

Geen standaard week- of jaarmarkt. De drijvende markt springt 
in op hergebruik en duurzame producten op een vernieuwende 
manier. Terwijl jongeren en ouders watershoppen is er aan de kade 
genoeg ruimte voor een picknick en bieden de Piushaven-onder-
nemers gezellige terrassen om het spektakel in het water goed te 
kunnen zien. De middenpier is voor deze gelegenheid omgetoverd 
tot terras met akoestische optredens.

Opening nieuwe brug: “Een Tilburgs feestje!”
Vrijdag 14 juni om 11.00 uur zal de nieuwe hefbrug over de Piushaven officieel worden 
geopend door wethouder Berend de Vries (project Piushaven), samen met zo’n 600 
schoolkinderen van scholen uit omringende wijken. 

Daarna wordt de organisatie overgenomen door ‘Biku’ (Beauty, drinks & wellness) aan de Piushaven.
“Zodra de officiële opening gedaan is, de wethouder onder de brug is doorgevaren en de brug weer dicht 
is, gaan wij het terras op de brug opbouwen”, vertelt Geert van Hoof van Biku.
Vrijdag en zaterdag is het doorlopend feest op de brug. 

Rond 14.00 uur vrijdagmiddag wordt de brug feestelijk geopend door een 20-koppige band. 
Beide dagen zullen er artiesten optreden, zoals o.a. Rob Janszen en Twan Lijten. En er zal doorlopend 
een dj zijn. Op zaterdag wordt een optreden verwacht van een zangkoor. 
Speciaal voor de brug wordt er wijn geschonken die de etiketten zal dragen van ontwerper John Kor-
meling en architect Owen van Trier. Daarnaast zal Van Der Weegen de bouwplaats tegenover de brug 
openstellen en zullen daar activiteiten voor kinderen plaatsvinden. De Evenaar Yachting is aanwezig met 
enkele havensloepen die te bezichtigen zijn. Omdat de week ervoor de nieuwe haring in het land is gear-
riveerd, komt er een haringkar op de brug. Ook een ijskar en een snackwagen zullen niet ontbreken.
Daffy de Vyldre, bekend van zijn hoeden voor ondermeer het Koninklijk Huis, geeft beide dagen shows. 
Bali Buddha presenteert zilveren armbanden en ringen, zoals bijvoorbeeld de momenteel immens 
populaire Buddha to Buddha. 

Van Hoof: “Kortom, er gebeurt constant iets, er zijn doorlopend optredens of shows. We willen dat het 
een vrolijk feestje wordt, in een losse, ongedwongen sfeer. Het is een eenmalige en laatste unieke 
mogelijkheid om een hapje en een drankje te nuttigen op de brug voordat deze vanaf maandag 17 juni 
opengesteld wordt voor het verkeer.” 
Een Tilburgs feestje op de brug dus. Wie wil dat nou missen?

Data: 
• zondag 25 augustus 
• zondag 29 september
van 13:00 tot 17:00 uur

Locatie: 
Piushaven en Hopliedenkade

Meer informatie: 
• www.piushaven.nl 
• www.panterkist.nl

Tilburg krijgt de eerste drijvende Markt van Nederland

Een drijvende markt in Thailand
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De vrouw van de straatkrant

“Alles goed?”
Iedereen die weleens boodschappen doet bij De Albert 
Heijn in de Piusstraat of bij de Jumbo op het Lieve Vrou-
weplein kent deze vrouw. Ze verkoopt de Zelfkrant 
(voorheen Straatkrant). Wie  langs haar loopt wordt 
vriendelijk gegroet. De een met “Hallo, alles goed?” De 
ander met: “Ha, mooie meisje!” Wie is deze vrouw? 

Ze heet Vandana (ik weet niet zeker of ik het goed schrijf, na drie 
keer vragen haar naam voor me te spellen geef ik het op, want het 
is me duidelijk geworden dat ze niet kan lezen of schrijven, red. ) 
en komt uit Roemenië. Ze woont sinds vijf jaar in Nederland. Van-
dana is naar Nederland gekomen in de hoop hier te kunnen werken. 
In Roemenië was geen werk, geen geld, geen toekomst. Maar dat 
alles heeft ze nu hier ook niet. Ze heeft geen uitkering, geen ver-
blijfsvergunning, dus Vandana mag ook niet werken in Nederland. 
Nog niet. Vandana hoopt volgend jaar haar verblijfsvergunning te 
krijgen. 

Ze is achtentwintig jaar en moeder van twee dochters die in Roe-
menië bij haar zus wonen. 
De meisjes heten Delia en Simona en zijn 12 en 7 jaar oud. Ze 
ziet ze niet vaak, maar belt ze wel regelmatig. Vandana woont met 
meerdere mensen in een huis. Van het geld dat ze verdient met 
het verkopen van de Zelfkrant moet ze leven. Ze koopt de kranten 
in voor 75 cent en verkoopt ze voor 1,50. Die 75 cent is voor haar. 
“Soms acht euro, soms vijftien”, antwoordt ze op mijn vraag wat ze 
op een dag verdient. Toch lukt het Vandana nog om af en toe geld 
te sturen naar haar kinderen in Roemenië, die arm zijn. 

Vandaag is het niet druk bij de Albert Heijn. Vandana overweegt 
naar de Jumbo op het Lieve Vrouweplein te lopen. “Vroeger stond ik 
bij de Jumbo aan het kanaal”, vertelt ze. “Maar die is weg. Jammer. 
Daar verdiende ik goed. Goeie klanten.”

Buurtgenoten Ahoi!

Nu de lente uw thuishaven weer omtovert in een groene 
stadsoase breekt de tijd aan om Tilburg vanaf het water 
te verkennen. In korte tijd is er veel veranderd in het 
havengebied. Veel nieuwe bewoners zijn neergestreken 
op de kaden en oevers van de Piushaven. 
Op het water wordt duurzaam gebouwd door meer-
koeten, futen, waterhoentjes en… jawel schildpadden! 
Een verliefd trio koestert zich dagelijks op een verlaten 
futen-nest in de zon. Tijd dus om zelf ook eens van wal 
te steken.

Voor de Stichting Tilburg te Water (TtW) breekt het vierde vaar-
seizoen aan, de kleurrijke programmering biedt voor ieder wat 
wils. Stichting Tilburg te Water is een zelfstandige stichting zonder 
winstoogmerk en is opgericht vanuit één van de vier deel-doelstel-
lingen van TtW, namelijk het ontwikkelen van recreatie op en aan 
het water. De doelstelling van de nieuwe Stichting Tilburg te Water 
is om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van het Tilburgse 
water. Dit doet TtW bijvoorbeeld met de open rondvaartscheep-
jes die geboekt kunnen worden voor familie- en vriendenfeestjes, 
bedrijfsuitjes en kinderfeestjes. Of met de themavaartochten waar-
voor per persoon kan worden gereserveerd.  Ook kan er zelf het 
water op gegaan worden met een van de roeiboten of kano’s. In de 
afgelopen drie vaarseizoenen zijn er met al deze activiteiten al ruim 
8000 mensen het verrassende Tilburgse water opgegaan!

Op de website www.tilburgtewater.nl is veel informatie te vinden.
Van de rondvaartscheepjes tot de stadsgidsvaartochten, natuur-
gidsvaartochten, nachtelijke poëzievaartochten en natuurlijk de 
agenda van de varende concerten Sous le Pont.

Ze werkt iedere dag. In weer 
en wind. Naast geld krijgt ze 
soms blikjes drinken van klan-
ten, of sigaretten. “Sigaretten 
helpen tegen stress”, vertelt 
ze. En zojuist heeft ze van 
een klant een tas vol kleding 
gekregen. Vandana  is er blij 
mee. 

Tijdens ons gesprekje naast 
de Albert Heijn is ze constant 
bezig mensen te groeten. 
Sommigen worden gezoend, 
anderen krijgen een handklap: “Yo!”, een man die langsfietst groet 
haar met: “Ha, majesteit!” en met een vrouw heeft ze een gesprek-
je in het Frans, de taal die ze veel beter beheerst dan het Neder-
lands. Ook krijgt ze een paar keer geld toegestopt, zonder dat men-
sen een krant willen. “Vaak 50 cent, van de boodschappenwagen. 
”En een keer vijf sigaretten.” Op mijn vraag wat ze in haar vrije tijd 
doet, zegt ze: “Beetje televisie kijken, eten maken, beetje slapen.” 

Vandana is vrolijk en belangstellend naar de klanten. ”Alles goed?” 
ligt in haar mond bestorven. Maar als je haar vraagt hoe het nou 
met háár gaat, is het antwoord: “Moeilijk, het leven is moeilijk.” Ze 
zucht erbij. Maar voor de foto gaat ze eens goed staan. En de lach 
verschijnt weer op haar gezicht. “Schrijf maar dat ik werk zoek”, 
zegt ze. “Schoonmaken kan ik goed.” 
Bij deze. U weet haar te vinden.

foto: JohnV Fotografie

foto: JohnV Fotografie

door José de Jonge
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De eerste Make-over is een feit en wat een 
“verbluffend” resultaat!

De haren van Jodi zijn in luchtige lagen geknipt om meer vrijheid van 
beweging en styling te creëren, wat dit voorjaar/zomer in de mode is. 
Voor de haarkleur hebben we een chocoladeblonde kleur gekozen met 
highlights om een fris en natuurlijk resultaat te behouden. 

Visagie

De visagie is aangepast aan de 
haarkleur om de uitstraling te 
versterken. 
Haar en visagie zijn gedaan 
door DEKOKKAPPERS by mark 
janssen en voor de glamour 
photoshoot zijn we naar Ron’s 
Photography gegaan die de 
make-over op een fantastische 
manier heeft vereeuwigd.

Wil jij in de volgende wijkkrant 
model zijn voor de make-over?
Geef je op met je gegevens incl. foto bij: info@dekokkappers.nl 
of stuur een brief met pasfoto naar: 
DEKOKKAPPERS - Heikestraat 64 - 5021 GV Tilburg

Make-over door DEKOKKAPPERS by mark janssen

Naar het strand in… Tilburg!

Deze zomer hoef je de stad niet uit om aan het strand te 
kunnen liggen. 
Tilburg krijgt een heus stadsstrand. 

Op de hoek van de Piushaven/Wilhelminakanaal, tegenover de 
nieuwe woonwijk De Werf (aan de kant van Jeruzalem), is een 
strook van dertig bij zestig meter volgestort met strandzand. Daar 
komen o.a. een strandpaviljoen, een groot terras, strandbedjes, 
palmbomen, een beachvolleybalveld, een buitenbar, een openlucht-
podium (waar de muzikale Tilburger zich voor kan aanmelden), je 
kunt yogalessen volgen, er komt een Mongoolse reizigerstent en 
nog veel meer chillings. En, niet te vergeten, een vijf meer hoge 
lanceertoren van waar af je je op een luchtkussen het water in kunt 
laten lanceren. 

Initiatiefnemers zijn Paul de Kanter en Dirk de Leeuw die vorig 
jaar ook al de succesvolle waterjump introduceerden, toen vanaf 
de kappersboot. Op de hoek van de Twentestraat en de Havendijk 
komt de ingang. Bezoekers komen door een tunnel van een zeecon-
tainer op het terrein. De Leeuw: “Als mensen dan uit die tunnel 
stappen, weten ze niet wat ze zien. 
Dan is het: ‘Wauw!’ Echt, zo’n sfeer gaan we creëren.” 

De Kanter: “We gaan 1 juni open en dan voor vier maanden. De 
hele zomer dus. Zie je jezelf al liggen op je strandbedje met een 
cocktail in je handen? Geweldig toch? En dat midden in de stad!” 
De entree is gratis. Net als de zon, die hopelijk volop zal schijnen 
deze zomer. “Maar ook als die het laat afweten, is het bij ons goed 
toeven. In de strandtent komt zelfs een open haard”, aldus De Kan-
ter. En hoe leuk is het om na een dagje zonnen, waterjumpen en 
beachvolleyen met vrienden of familie op het strand te barbecueën? 
Ook dat kan op het Tilburgse stadsstrand. 

De Kanter en De Leeuw presenteren drie barbecueconcepten: 
‘Geheel verzorgd’, ‘zelf doen’ en ‘zelf doen met meegebracht vlees 
en vis.’ 

Kortom: Deze zomer hoef je geen honderd kilometer meer te 
rijden, in de fi le te staan en gestrest rond te rijden, zoekend naar 
een plaatsje voor je auto, om uiteindelijk op het strand te kunnen 
liggen. Je gaat gewoon in je eigen stad naar het strand. Op de fi ets 
of te voet!

Jodi vóór de make-over foto’s: Ron’s Photography www.ronsphotography.nl

door José de Jonge
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Gezondheidscentrum Piushaven

Een ouderenadviseur, een mantelzorgconsulent en een 
maatschappelijk werker van ContourdeTwern houden in het 
Gezondheidscentrum Piushaven afwisselend spreekuur op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 - 10.00 uur. 
Buurtbewoners kunnen tijdens deze spreekuren altijd vrijblij-
vend binnenlopen voor informatie, advies en ondersteuning. 
 
ContourdeTwern in Gezondheidscentrum Piushaven

Adres: 
E-mail: 
Telefoon:  
Website: 

Prinsenhoeven 24, 5017 GC Tilburg
GHCpiushaven@contourdetwern.nl
013 544 65 44
www.contourdetwern.nl 

Darten?
Als je met ons mee wil doen, 
kun je bij ons terecht 
in buurthuis Jeruzalem 
op maandagavond van 7 tot 
10 uur en donderdagavond 
van 7 uur tot half 11.

Dat kost niets, maar 
consumpties zijn natuurlijk 
voor eigen rekening.
 
Loop maar eens bij ons bin-
nen als je zin hebt. Iedereen 
is welkom: dames en heren en 
ook kinderen vanaf 12 jaar.

Scouting Lord Baden-Powell Vlottenrace

Bootje varen op de Piushaven is natuurlijk al erg leuk, 
maar heb je dat wel eens op een vlot gedaan? 
Op 8 juni wordt er door Scouting Lord Baden-Powell een vlottenrace georganiseerd. 

Tijdens deze vlottenrace, waarbij de gezelligheid voorop staat, kun je het met je team strijden tegen 
anderen voor een plaats op het erepodium! Voor vlotten wordt gezorgd, maar je mag ook met eigen 
materialen een vlot bouwen of met andere ongemotoriseerde vaartuigen deelnemen. 

Deelname is gratis en kan in teams van 2 tot 4 personen, maar je moet je wel vooraf even inschrijven. 
Inschrijven kan via de website (www.scoutinglbp.nl). In verband met de veiligheid is een belangrijke 
voorwaarde dat iedereen die mee vaart in het bezit is van een zwemdiploma.

Hardy’s start in 1989 aan de Korvelseweg en verhuisde 
daar regelmatig naar groter en mooier. Daarna dobbert 
de kapperszaak 6 jaar op het water van de Tilburgse 
Piushaven. Hardy’s wordt in 2007 bekroond met de 
‘Design Estetica Award’ en behoorde daarmee tot de 7 
mooiste salons ter wereld.  In de Tilburgse volksmond 
wordt de ‘Hardy’s boot’ ook wel het ‘knipeiland’ van de 
Piushaven genoemd. 

Eind december is Hardy’s aan de Tilburgse Havendijk 28 aan vaste 
wal gegaan. Hardy’s HairSpa in de toegangspoort tot Tilburg-
Centrum nabij de nieuwe brug van Körmeling. Het van oorsprong 
industriële fabrieksgebouw, met ruime parkeergelegenheid, is 
omgetoverd tot een zeer luxe kapperszaak met verschillende 
ruimten waar haar en hoofdhuid optimaal behandeld en de klant 
verwend kan worden. Alvorens er geknipt wordt in de haarstudio 
ondergaat de klant een ontspannende hoofdhuid wasmassage in de 
allernieuwste Italiaanse ligstoelen waar ondertussen mechanisch de 
rug gemasseerd wordt. In de sproeikop zit een gel-pad met vita-
mine C dat goed is voor het haar. 

Idiagnose
In de Color Bar worden de laatste kleurtrends en innovaties op 
het gebied van haarkleuring en –technieken met de klant bespro-
ken. De kleur wordt in het bijzijn van de klant gemaakt, dus geen 
geheime praktijken achter gesloten deuren. Bij Hardy’s kan op een 
gepast moment een analyse van het haar worden gemaakt met 
behulp van de Idiagnose, een apparaat dat unieke behoeften van 
het haar onderzoekt en daar een passend verzorgingspakket op 
afstemt. Zo kan een behandelprogramma worden samengesteld 
voor thuisgebruik. Wie een bezoek brengt aan Hardy’s stapt als 
herboren de HairSpa weer uit.

Tot slot: “Een stukje haar afknippen kan iedere kapper. Het team 
van Hardy’s durft ook te inspireren en te adviseren”.

Hairspa aan de Piushaven

Datum: 
Zaterdag 8 juni
Tijdstip: 
Van 13:30 tot 17:00 uur
Locatie: 
Strandtent Jeruzalem
Meer info: 
www.scoutinglbp.nl
Inschrijven: 
vlottenrace@scoutinglbp.nl

Hardy’s HairSpa
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Woning in ruil voor vrijwilligerswerk.
In de wijk Jeruzalem zijn vier studenten actief in het 
Woonproject. Wekelijks verrichten zij acht uur vrijwilli-
gerswerk  voor en met bewoners in de wijk. Activiteiten 
in ruil voor woonruimte! Het Woonproject wordt onder-
steund door Brede School Koningshaven, woningcorpo-
ratie Tiwos en ContourdeTwern. 

Tiwos heeft 2 woningen beschikbaar gesteld. In iedere woning 
wonen twee studenten. Op dit moment zijn Tjolina Minderman, 
Grietje Smit, Willeke Mulder en Jorri Roosen de deelnemers van dit 
project. Samen zetten zij zich wekelijks in om activiteiten op  te 
zetten of te ondersteunen zoals Kindereiland en de Jongereninloop.

Een greep uit de activiteiten: sinds eind 2012 organiseert Tjolina  
‘Jeruzalem Kookt’. Dit is een kookactiviteit waar iedereen zich voor 
in kan schrijven in buurthuis Jeruzalem. Tegen een kleine vergoe-
ding wordt er eens per twee weken voor en door wijkbewoners een 
geweldig drie-gangen-menu gekookt. Mee koken en eten? Meld je 
dan aan bij Tjolina. 
Naast Jeruzalem Kookt helpt Tjolina mee in de Kindertuin en ver-
zamelt ze herinneringen van wijkbewoners die in de sloopwoningen 
hebben gewoond  voor de activiteit ‘Er waren eens’.  

Grietje maakt zich momenteel hard voor het opknappen van de bin-
nenkant van buurthuis Jeruzalem. Sommige ruimtes in het buurt-
huis kunnen wel een nieuwe look gebruiken. Alle Jeruzalem bewo-
ners kunnen hierbij mee helpen. Heb je een goed idee of wil je de 
mouwen opstropen en een handje helpen, neem dan contact op met 
Grietje. Ook is Grietje actief in het ouderenwerk, helpt ze mee met 
de lunch in de Parel en schrijft ze stukjes voor de Jeruzalemmer.
Willeke kan van ieder verhaal iets bijzonders maken. Deze kwaliteit 
zet Willeke in tijdens het voorlezen via  het project de VoorleesEx-
press (ContourdeTwern). Willeke komt thuis bij gezinnen om samen 
de wondere wereld van het lezen te verkennen. Want lezen is naast 
leerzaam ook heel leuk.  Door de VoorleesExpress hoopt Willeke 
ouders en kinderen bewust te maken van wat boeken allemaal te 
bieden hebben. Willeke is daarnaast ook iedere woensdag actief bij 
de Jongereninloop in het buurthuis.  De afgelopen weken hebben 
de jongeren samen met de lokale breiclub sjaals gebreid voor de 
winter aan het einde van dit jaar.    

Kunst & kids
In samenwerking met “Kunstbalie” waarmee basis-
school Fatima een cultuur educatie-overeenkomst geslo-
ten heeft, kan de school ervoor zorgen dat iedere leer-
ling via het kunstmenu tijdens zijn of haar schooltijd in 
aanraking komt met alle kunstdisciplines.

De jonge kinderen beleefden een kunstactiviteit in het klaslokaal of 
in een aula in de buurt van onze school. Oudere kinderen bezoch-
ten een voorstelling in een nabijgelegen school of in het theater 
van “Factorium” te Tilburg. Dit jaar hadden we alle kunstactiviteiten 
geclusterd in een kunstmaand. Verschillende kunstactiviteiten ston-
den centraal op het lesprogramma.

De laatste die het team van studenten kwam versterken is Jorri. 
Hij zet zich vooral in voor de kinderen in de wijk. Zo geeft hij iedere 
maandag schoolloopbaanbegeleiding aan groep 7 op Basisschool 
Pendula. De meeste kinderen in de wijk zullen hem kennen van 
Kindereiland. Heb je zin om te voetballen of een fietswedstrijd te 
houden tijdens Kindereiland, dan kun je Jorri aanspreken. Jorri is 
iedere vrijdag vanaf half 2 te vinden bij Kindereiland bij de speel-
tuin aan de Betuwestraat. Jorri zet zich verder ook in voor de Kin-
derkrant. Samen met Miranda Winter en vijf getalenteerde kinderen 
uit de wijk Jeruzalem wordt er hard gewerkt aan een krant die door 
en voor kinderen wordt gemaakt. 

Naast al deze activiteiten hebben de studenten ook een paasacti-
viteit, ballonnenactie en kunst/muziekdag genaamd JAM georga-
niseerd. Daarnaast wordt er 
ieder jaar groots uitgepakt 
met de Burendag.  De studen-
ten  werken graag in de wijk 
maar zonder vrijwilligers zou 
hun werk niet te doen zijn. Via 
deze weg willen ze alle men-
sen nogmaals bedanken voor 
hun inzet!   

Contact met de 
studenten?

Heb je een vraag of wil je 
graag meedoen aan een van 
de activiteiten? 

Neem dan contact op met 
Jorri, Tjolina, Grietje of 
Willeke per e-mail via 
jeruzalemorganiseert
@gmail.com

De kinderen uit groep 1 t/m 8 bezochten een dans- of theatervoor-
stelling, concert, film- of vertelvoorstelling. Ook kregen ze beel-
dende kunst in de klas zoals het project “Vincent van Gogh” of  het 
werk van de Tilburgse kunstenaar Hans Innemee.  

De bezoekjes en het tentoonstellingsmateriaal werden nadien 
enthousiast uitgewerkt. Tijdens de Open Dag gaven de groepen een 
presentatie van hun bijzondere kunstontmoeting voor belangstel-
lenden.

Door deze kunstontmoetingen ontdekten de leerlingen en ouders 
hoe inspirerend kunst kan zijn. Het “smaakte” naar meer.

Dus volgend jaar: weer een KUNSTmaand voor basisschool Fatima!
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Werk voor mens en milieu | www.lapoubelle.nl

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

Steunpunt Vrijwilligerswerk Zuid Oost

Zoekt u vrijwilligerswerk of hebt u hulp nodig van een vrijwilliger? 
Neem dan gerust contact met ons op.

MFA Spijkerbeemden

Adres: 
E-mail: 
Telefoon:  
Website: 
Openingstijden:

Don Sartostraat 4, 5022 HA Tilburg
vrijwilligerssteunpuntzuidoost@contourdetwern.nl
013 543 09 22
www.contourdetwern.nl 
maandag en woensdag van 09:00 tot 12:30 uur

Brasserie De 2 Bourgondiërs
Tilburgseweg 51 - 5081 NG Hilvarenbeek

Tel: 013 5 35 35 37 - Fax 013 5 35 46 63
brasserie@de2bourgondiers.nl

www.de2bourgondiers.nls.nl

Dinsdag t/m zondag geopend om 11 uur
in juli en augustus 7 dagen per week 

 

Het originele

Voor Steppegras
Wel even reserveren

Steppegras

Tijdens het Wijkcafé van 16 april was veel goed 
nieuws te melden over de ontwikkelingen van de Pius-
haven. Nadat de bouw en de verkoop van de woningen 
de laatste jaren uiterst traag verliep aan de zuidkant 
zit de vaart er nu echt in, vertelde een trotse wethou-
der Berend de Vries.

Van de Havenmeester zijn inmiddels alle woningen verkocht. 
De Werf met torenfl at is gereed en de appartementen zijn daar 
voor het grootste deel verkocht. In het gebied ten noorden van 
de Piushaven heeft lang de klad gezeten in de ontwikkeling van 
de bouwplannen voor Nieuw Jeruzalem, het Lourdesplein en het 
AaBe-terrein. Maar ook daar zit nu fl ink de vaart in, vertelde pro-
jectmanager Thérèse Mol. 
 
• In de Caspar Houbenstraat in Jeruzalem is een verouderde fl at 
inmiddels van de kaart geveegd en wordt in overleg met enthou-
siaste nieuwe bewoners de bouw van 54 appartementen voorbe-
reid. Naar verwachting start daar eind dit jaar de bouw.

• Ook de plannen voor het Lourdesplein zijn in een vergevorderd 
stadium. De kerktoren blijft staan en daaromheen wordt gedacht 
aan een klein paviljoen. Op het plein verrijzen verder zo’n 40 
woningen, 80 appartementen en kantoren. Als voor 60 tot 75 % 
van die bebouwing kopers gevonden worden kan in januari 2014 
gestart worden met bouwen.

• Heel lang is het wachten geweest op goed nieuws over voort-
gang in de plannen voor het terrein van de oude AaBe-textielfa-
briek. Maar daarover had Thérèse Mol de wijkbewoners eveneens 
goed nieuws te melden. Het centrale deel van de oude fabriek is 
aangewezen als Rijksmonument en blijft dus staan. 
Op een deel van het terrein komen winkels te staan, waaronder 
twee supermarkten. 

De vaart komt er nu echt in!
Op dit moment is er overleg gaande tussen de eigenaar BFF Bouw-
Invest, de gebiedsontwikkelaar van de gemeente en geïnteresseer-
de kopers van winkelbedrijven. Als die onderhandelingen rond zijn 
kan ook hier met bouwen begonnen worden. Gedacht wordt aan het 
3e of 4e kwartaal van dit jaar.   

Foto: Cobie van den Berg

door Gerrie Peters



Onderhoud van het openbaar gebied, ophalen (grof)huisvuil,  melden 
overlast, onveilige situaties… 
Via www.tilburg.nl/centraalmeldpunt 
Via smartphone: download de gratis app “Buitenbeter”.
Geen internet? Bel 14013 

Zorg, WMO (zoals aanvraag voor hulp in de huishouding en woning-
aanpassingen)
Via loket.tilburg.nl.  Zoek in keuzemenu aan linkerkant het juiste onderwerp. 
60+? Dan is ook afspraak met ouderenadviseur mogelijk. Maak een 
afspraak via telefoon  (013) 535 05 05 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 
12.00 uur)
Geen internet? Bel 14013 

Burgerlijke stand, paspoort, ID-kaart, rijbewijs 
Via loket.tilburg.nl. In het keuzemenu aan linkerkant klikken u op 
“Leven/Reizen/Papieren. 
Plan online een afspraak in.
Geen internet? Bel 14013 

Aanvragen van een paspoort of ID-kaart als u slecht ter been bent
Machtig iemand om papieren aan te vragen.
Via loket.tilburg.nl. Type als zoekterm “Machtigen”.
Geen internet? Bel 14013 

Werk en inkomen
Hulp bij het zoeken naar werk of een (bijstands-)uitkering aanvragen?
Bel 0900 - 92 94 (lokaal tarief). Houd burgerservicenummer bij de hand. 
Informatie op www.werk.nl

Aanvragen van een omgevingsvergunning (bouwen, slopen, kappen 
van bomen)
Via loket.tilburg.nl. Klik in linkse menu op Bouwen/Wonen/Milieu en 
daarna op “Vergunningen”. Direct zichtbaar of vergunning nodig is. 
Geen internet? Bel 14013 

Inkomensondersteuning
Een laag inkomen? Dan is inkomensondersteuning mogelijk. Bijvoorbeeld 
voor medische kosten of een nieuwe wasmachine. Deze regelingen zijn voor 
iedereen met een laag inkomen. Niet alleen voor bijstandsgerechtigden.  
Via Internet: loket.tilburg.nl. In het linkse menu onder Zorg/Welzijn de 
kopjes “Inkomensondersteuning” en “Meedoenregeling”.
Geen internet? Bel 14013 

WIJKNIEUWS  Berichten van de gemeente

OPENINGSFEEST nieuwe brug Piushaven 

Vragen over…    Gratis cursus omgaan met geld  

ONDERSTEUNINGSFONDS Uitsluitend op afspraak 
bij de stadswinkel

Paspoort, rijbewijs of 
identiteitskaart kwijt? 
Aangifte kan bij 
gemeente Tilburg

Gemeente nodig?
Na 1 april 2013 
alleen nog op

afspraak

Officiële opening
Vrijdag 14 juni van 11 tot 12 uur 
De officiële opening is op vrijdag 14 juni tussen 11 en 12 uur met kinderen uit de ver-
schillende wijken. De groepen 6, 7 en 8 van basisscholen Panta Rhei, Pendula en Fatima 
hebben samen een drijvend vaartuig gemaakt: de PetFlesFloat. Voortgetrokken door 
een boot mogen een paar kinderen met de ontwerper van de brug, John Körmeling en 
wet¬houder De Vries als eerste door de geopende brug varen. Als zij op de ‘knop’ druk-
ken, gaat de brug open en klinken bijzondere geluiden. 

Terras op de brug 
Vrijdag 14 en zaterdag 15 juni
Na de officiële opening wordt de brug op vrijdag en zaterdag omgetoverd tot een sfeer-
vol terras.  Beleef de brug onder het genot van een drankje!
Meer informatie over de Piushaven is te vinden op www.piushaven.nl .

De cursus is één keer per week, 
gedurende acht weken. ‘s Och-
tends of ‘s avonds. In september 
2013 starten de cursussen weer 
met ongeveer 15 deelnemers per 
groep. Voorwaarden zijn een ge-
motiveerde houding en deelname 
aan alle acht bijeenkomsten. 

Aanmelden via:

•	 Digitaal	loket	via	website	www.	
 tilburg.nl (zoekterm budgetcursus)
•	 Schriftelijk	via	folder	“moeite		
 met geldzaken en administratie,  
 volg de cursus”. De folder is af te  
	 halen	bij	Bureau	Schuldhulp-
	 verlening	(Spoorlaan	448)	en		
 bij de Balie Werk & Inkomen  
 (Koningsplein 8).
•	 Telefonisch	via	14	013	

Hoe komt u met een klein budget de maand door? Wat zijn goede bespaartips? Hoe blijft de administratie op 
orde? Op welke manier gaat u om met schuldeisers? Dit en meer komt aan bod tijdens de cursus “Uitkomen 
met inkomen”. 

In de gemeente Tilburg is een Ondersteuningsfonds opgericht voor
Tilburgers die in 2013 te maken krijgen met een forse terugval in hun 
inkomen. Dat kan vanwege veranderingen in de wet of verlaging van 
toeslagen (kindgebonden budget, zorgtoeslag, huurtoeslag).

Het Ondersteuningsfonds is een tijdelijk fonds voor burgers, kleine zelfstan-
digen en ZZP-ers. Afhankelijk van de situatie kan het Ondersteuningsfonds 
een eenmalige bijdrage van maximaal 7.500 euro verstrekken. Dit kan een 
gift of voorschot zijn. De aanvrager moet wel actief meewerken om zijn of 
haar financiële situatie structureel te verbeteren. 

Meer informatie en aanmelden
Neem contact op met maatschappelijk werk van ContourdeTwern of met 
medewerkers van het Instituut voor Maatschappelijk Werk. Kijk op www.
contourdetwern.nl voor meer informatie. Eventuele vragen via telefoon-
nummer 013 583 99 99 (ContourdeTwern).

Tot slot  
Kijk voor meer informatie ook op www.wijkraadkoningshaven.nl.   
Vragen, ideeën of tips voor de buurt? Neem dan contact op met Bea van 
Beers of Anthonie Quispel van de gemeente. Bea: 06 1588 18 46 en bea.
van.beers@tilburg.nl. Anthonie: 06 2219 78 76 en anthonie.quispel@
tilburg.nl. 

Nieuwe openingstijden 
stadswinkel Centrum 
per 1 januari 2012:

Voorkom wachttijden en maak een 
afspraak op www.tilburg.nl of bel 14 013

Zonder afspraak

8  -  11 uur
8  -  11 uur
8  -  11 uur
8  -  11 uur
8  -  11 uur

Met afspraak

11  -  18 uur
11  -  20 uur
11  -  18 uur
11  -  20 uur
11  -  18 uur

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

De nieuwe brug in de Piushaven is klaar. Op vrijdag 14 juni is de officiële opening. 
Het is een historische gebeurtenis in de Piushaven. De brug is niet alleen een nieuwe 
toegang tot het Piushavengebied. Door de verbinding tussen de noord- en zuidkade 
krijgen de bewoners van Fatima, Hoogvenne, Armhoefse Akkers en Jeruzalem er 
ineens ‘nieuwe’ buren bij. Dus kom naar de Piushaven en vier het mee!

De stadswinkel van de gemeente 
Tilburg werkt alleen nog op af-
spraak. Een afspraak maken kan 
eenvoudig via www.tilburg.nl of via 
telefoonnummer	14	013.	Steeds	
meer zaken zijn vanuit huis te 
regelen via het digitaal loket op 
www.tilburg.nl. 

De aangifte is gratis, maar kan niet 
digitaal of telefonisch. Maak een 
afspraak via het digitaal loket op 
www.tilburg.nl of bel met 14 013. 
Wacht niet te lang, om misbruik 
van uw verloren document te 
voorkomen. Fraude wordt streng 
aangepakt. Voor de aanvraag van 
een nieuw document na verlies 
of diefstal berekent de gemeente 
extra kosten als men zich niet 
kan legitimeren met een ander 
document.

Bea van Beers  Anthonie Quispel
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Zelf  bepalen hoe je wilt wonen

Head II Toes

Bewoners van de flat die binnenkort gebouwd wordt 
aan de Caspar Houbenstraat, bedenken zelf hoe hun flat 
eruit gaat zien. Dat is een heel nieuwe manier waarop 
huurders nauw betrokken worden bij de vormgeving 
van hun woning. Een aanpak die aanslaat, vooral bij 
jongeren.

In no-time werd de verouderde flat dit voorjaar afgebroken. Een 
spectaculair schouwspel dat veel kijkers trok. Maar het moet voor-
malige flatbewoners ook aan het hart gegaan zijn hun flat, waar ze 
jarenlang met zoveel plezier gewoond hebben, tegen de vlakte te 
zien gaan. De kale vlakte geeft nu een gevoel van rust en ruimte in 
het hart van Jeruzalem. 

De plannen voor nieuwbouw zijn inmiddels in vergevorderde staat 
en een groep nieuwe bewoners is al maandenlang bezig met plan-
nen voor de inrichting van de nieuwe flat. De nieuwkomers kon-
den zelf aangeven hoe zij de oppervlakte van hun appartement in 
wilden delen. Ze konden ook kiezen tussen 7 typen appartementen 
en het grootste deel van de nieuwkomers kreeg een optie op de flat 
van hun keuze.

Samen nadenken over je toekomstige woonplek geeft een onder-
linge band. Zo stelde een van de nieuwe bewoners de andere leden 
voor de werkgroep ‘Samen Inkopen’ te starten. De bedoeling daar-
van is zelf naar bedrijven te gaan om bijvoorbeeld de mooiste en 
beste tegels uit te zoeken en gezamenlijk inkopen levert ook nog 
eens financieel voordeel op. 

Naar verwachting zullen de onderhandelingen tussen Tiwos, de 
architecten en de bouwers eind dit jaar rond zijn. Dan kan gestart 
worden met de bouw. En als alles vlot verloopt wordt de nieuwe flat 
eind 2014 opgeleverd.  

Schoonheidssalon Bjutizm Head II Toes bestaat sinds 
2007 en is sinds kort te vinden bij Hardy’s aan de 
Havendijk te Tilburg. 

Bjutizm wordt geleid door schoonheidsspscialiste Nicole Zwijgers, 
die zich vooral richt op huidverjonging en huidverbetering. Onder 
invloed van het klimaat (zon, extreme kou), onze leefstijl (stress, 
roken, slechte voeding) en het milieu (uitlaatgassen) kan de huid 
behoorlijk van slag raken, met als gevolg een onrustige of gevoelige 
huid. Nicole probeert de huid van de klant weer terug in balans te 
krijgen.Tijdens de behandeling draait het niet alleen om anderhalf 
uur ontspannen, maar af en toe voel je de huid even prikkelen door 
de intensieve werking van de peelings. Met als resultaat een mooie, 
frisse, egale en glanzende huid.

Geslaagde brunch op het 
Stuivesantplein
De werkgroep “Stuivesantplein knapt op” heeft op zon-
dag 21 april een brunch georganiseerd op het Stuive-
santplein. 

Omwonenden van het plein waren uitgenodigd om gezellig aan te 
schuiven. Doel van de brunch was om ideeën van bewoners over 
het plein te inventariseren. En dat is gelukt!  Voor de kinderen was 
er een springkussen en een ballonnenwedstrijd. 

Alle informatie is verzameld. De binnengekomen ideeën zullen door 
de organisatie in samenspraak met de gemeente besproken wor-
den. Bewoners worden nog geïnformeerd over de uitkomst. 

Meer informatie? 
Petra Schreuder van 
ContourdeTwern:
T 013 542 47 98 of 
petraschreuder@contourdetwern.nl 

Foto: Cobie van den Berg

door Gerrie Peters
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Verhuizing bij Jozefzorg

Donderdag 24 juni wordt een bijzondere dag voor de 
medewerkers en bewoners van de huidige geriatrische 
verpleegafdeling ‘Het Riet’ van Jozefzorg. De bewo-
ners verhuizen dan naar hun splinternieuwe locatie, het 
nieuwgebouwde appartementencomplex ‘Satijnhof’, dat 
straks samen met de appartementen ‘Brokaat’ het ter-
rein van het Jozefpark gaat vullen.

Deze dag zullen de cliënten na het ontbijt worden ontvangen in 
de Haspelaer (activiteitenruimte) en de Duvelaer waar zij kunnen 
genieten van ’n lekker bakske koffie met ’n gebakje. Terwijl familie-
leden van de bewoners hun nieuwe kamers in orde maken met hun 
eigen vertrouwde spulletjes, worden de bewoners daar gefêteerd. 

“We proberen de overgang naar hun nieuwe woonplek voor de 
bewoners zo relaxed en gewoon mogelijk te laten verlopen. We 
doen spelletjes, eten gezamenlijk en als ze aan het einde van deze 
gezellige dag naar hun nieuwe behuizing gaan, zal dat hopelijk voor 
de meeste mensen geen al te grote verandering zijn”, vertelt Jean-
ne Hagenaar, manager Welzijn van Jozefzorg. 

Kleinschalig wonen
Het is niet alleen een andere locatie, maar ook een totaal andere 
manier van wonen en leven voor de cliënten. ”Er is de laatste jaren 
veel veranderd in het denken over de zorg voor ouderen en geria-
trische cliënten. Werden de cliënten voorheen veelal aanbodgericht 
begeleid door de hulpverleners (‘Kom maar met me mee naar de 
ontmoetingsruimte mevrouw van Henegouwen, dat is goed voor u’), 
nu is er de visie dat we de regie zolang mogelijk bij de cliënt laten. 

We zijn steeds meer klantgericht gaan denken”, vertelt Hagenaar. 
De mensen over wie we het hier hebben, verhuizen van een geslo-
ten afdeling naar een meer open maar veilige en rustige leefom-
geving. Satijnhof zal uiteindelijk plaats bieden aan 57 cliënten. Per 
etage komen twee groepen van zes bewoners te wonen. Iedere 
groep heeft een eigen huiselijke woonkamer en een gedeelde keu-
ken, ook is er per twee appartementen een ruime badruimte. Dat 
is een echte vooruitgang, het zogenoemde kleinschalig wonen. Op 
elke groep staat een woonbegeleider die samen met een gastvrouw 
de zorg en het huishouden gaat runnen. Men gaat veel meer kijken 
naar wat de individuele cliënt wil. Er zal zeker ook veel aandacht 
zijn voor activiteiten, wandelingen en/of andere uitjes. Samenwer-
ken met familie en vrijwilligers is daarbij onontbeerlijk. 

Groot onderhoud Groenstraat
In de 2e helft van 2013 wordt gestart met groot onder-
houd in de Groenstraat tussen Ringbaan-Zuid en de 
Broekhovenseweg en de aansluiting met de Ringbaan.

Het definitieve ontwerp vindt u op de website 
http://openbarewerken.tilburg.nl (klik door naar de Groenstraat). 

Voorstellen van de bewoners op de inloopavond in september 2012 
zijn ook in dit ontwerp verwerkt.
In het voorlopige ontwerp stond dat het asfalt vervangen zou wor-
den door bestrating, maar door opmerkingen van bewoners en ook 
vanwege de verkeersdrukte is besloten dit gedeelte van de Groen-
straat opnieuw te asfalteren.Ook is besloten om ‘slingers’ in de weg 
aan te leggen om zo en ook door een aantal andere maatregelen de 
snelheid van het verkeer in de Groenstraat te verminderen.  

Er worden ook een paar bomen verplaatst en vervangen door 
bomen die minder hoog worden dan de bomen die er voorheen 
stonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Martens. 
Hij is bereikbaar maandag t/m donderdag.
tel: 013-5428387 of via email: frank.martens@tilburg.nl.

Eetcafé
Op de begane grond komt eetcafé ‘Het Patroon’ waar de bewoners 
gezellig kunnen vertoeven met hun familie en waar ze eenmaal per 
maand ‘uit eten’ gaan met hun leefgroep. Ook mensen uit de wijk 
zullen welkom zijn in Het Patroon  voor een hapje en een drankje. 
“Dat maakt het alleen maar gezelliger”, aldus Hagenaar. 

Eerste in reeks
De realisatie van Satijnhof is de eerste in een reeks bouwprojecten 
in en om woonzorgcentrum Jozefzorg, dat in de toekomst Jozefpark 
gaat heten. In december zal ook het oude Het Riet verbouwd zijn 
met vergaderruimtes en een aantal kamers voor somatiek en dan 
definitief gekoppeld worden aan Satijnhof. Stichting de Wever biedt 
daarmee weer een moderne accommodatie voor ouderenzorg in 
Tilburg Zuid aan. 

Evenementen-DOE-dag
Rond dezelfde tijd zullen ook de 60 nieuwe bewoners van ‘Het 
Brokaat’ hun seniorenappartementen betrekken. Deze worden 
gehuurd van TBV Wonen, de corporatie die zich na de afronding van 
de zogenoemde fase 1 weer gaat richten op het vervolg van wat 
straks Jozefpark zal zijn. “Het begin van het nieuwe kloppend hart 
van Fatima! Op zondag 8 september hopen we de nieuwe bewoners 
en de bewoners uit de wijk te ontmoeten op de Evenementen-DOE-
dag”, zegt Hagenaar.

door José de Jonge
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Wijkwandeling Broekhoven: 
‘Het is hier prima wonen.’

Woensdag 24 april was er een wijkwandeling door 
Broekhoven. Doel van deze wandeling was samen met 
bewoners verbeterpunten verzamelen voor de wijk. 
Samen met een dertigtal wijkbewoners liepen mee: 
wethouder Roel Lauwerier (schoonhouden stad & wijk-
beheer), wijkagent Peter Hagendijk en agente Anne Sar-
ton, wijkregisseur Anthonie Quispel van de gemeente 
(team wijken). Ook waren vertegenwoordigers aanwe-
zig van het jongerenwerk R-Newt van ContourdeTwern, 
mensen van de wijkraad en de beheerders van Wonen-
Breburg en TBV. 

Verzamelpunt was Tapperij Burgemeester Jansen aan de Piusha-
ven. De wandeling begon om half acht en liep vanaf de Piushaven 
via de Leenherenstraat en Van de Coulsterstraat over het Stuive-
santplein langs de Broekhovensekerk en de Heikestraat terug naar 
Burgemeester Jansen. Een wandeling van anderhalf uur waarin veel 
gepraat werd en veel verbeterpunten werden verzameld. Roel Lau-
werier: “Ja, vanachter je bureau kun je veel regelen, maar pas als 
je echt door een wijk loopt en hoort van de mensen die er wonen 
wat er mis is en wat er beter kan en dat zelf ook ziet, kun je veel 
sneller en beter tot concrete actie overgaan. En dat is precies de 
bedoeling van deze wijkwandeling.”

Verbeterpunten
Tijdens de wandeling worden er driftig aantekeningen gemaakt van 
verbeterpunten. Zo zijn daar: Door een loos stukje stoep in te leve-
ren, creëer je heel makkelijk een extra parkeerplaats. Op verschil-
lende plekken tijdens de wandeling is te veel worteldruk van bomen 
waardoor de stoep of straat ongelijk wordt. Deze plekken worden 
allen gemarkeerd op een kaart. Ook worden verschillende plekken 
aangewezen waar na werkzaamheden de stoeptegels niet goed zijn 
teruggelegd. Wat trouwens wel opvalt is dat de bewoners allemaal 
enthousiast zijn over hun wijk. Ze wonen er nagenoeg allemaal met 
veel plezier. “Het is hier prima wonen”, zegt een wijkbewoner die 
aan het Stuivesantplein woont.

Stuivesantplein
Verlichting is ook een issue. Dat komt vooral naar voren op het 
Stuivesantplein. Op verschillende plekken is het te donker. 

Het idee van detectieverlichting wordt geopperd: verlichting die 
aangaat als je er langsloopt. Het Stuivesantplein is de plek waar 
het langst wordt stilgestaan en flink gediscussieerd wordt. Is het 
nou wel of juist niet goed dat er geen honden meer mogen worden 
uitgelaten op het plein? Voorstanders zeggen: Hondenuitlaters hou-
den wel sociale controle op hangjeugd en door dat te verbieden is 
er dus minder controle. Tegenstanders zeggen: Het moet zo blijven, 
de hondenpoep was een groot probleem. Hondenpoep blijkt sowieso 
een groot ergerpunt. En ook wordt opgemerkt dat de hondenuit-
laatzone op het Stuivesantplein te klein is. Waarom niet een stuk 
erbij betrekken? 

Bekeuring
Bij de Geefhuishof (achterkant Broekhovense kerk) schrijft Peter 
Hagendijk en passant nog even een bekeuring uit. Een auto staat 
verkeerd geparkeerd. Op die plek mag de verlichting ook beter.

Bewonersbrief
Bij terugkomst houdt Roel Lauwerier een afsluitend praatje. Hij 
bedankt iedereen voor het meedenken en zegt dat het goed is te 
weten dat mensen scherp blijven op wat beter kan in hun wijk. 
Punten die aangepakt gaan worden zijn: Met kleine ingrepen meer 
parkeerplekken creëren, verlichting plaatsen op donkere plekken in 
de wijk, stoeptegels beter terug laten leggen en wildgroei bij bomen 
(worteldruk) aanpakken.

Wijkregisseur Anthonie Quispel heeft alle mailadressen van de 
‘wandelaars’ verzameld. “We zullen binnen enkele weken aan de 
deelnemers laten weten wat we precies gaan aanpakken. En ook 
komt er nog een bewonersbrief voor alle wijkbewoners”, meldt hij. 
Waarvan akte.

Update werkzaamheden Rioolboring Havendijk/Lanciersstraat

Deze werkzaamheden zouden tot half juli 2013 duren. 
Door verschillende omstandigheden is deze datum niet haalbaar.

Hieronder ziet u een nieuwe, globale planning.

• De bouwput bij speeltuin De Holle Boom verdwijnt eind juni. 
• De kruising Lanciersstraat/Hoogvensestraat wordt afgesloten 

van eind april tot begin september.
• De boorwerkzaamheden bij de Havendijk/Lanciersstraat duren 

tot eind september. Aansluitend wordt hier de bestrating gelegd.
• Ook ter hoogte van nieuwbouwcomplex De Admiraal wordt 

nieuwe bestrating gelegd. Om dit te kunnen doen, wordt tijdens 
deze werkzaamheden het verkeer omgeleid via de Lanciers-
straat - Galjoenstraat - Schoenerstraat. 

• Vanaf half november wordt de tijdelijke weg (bypass) langs 
het water aan de Havendijk verwijderd en de strook tussen de 
straat en het water hersteld. 

• Naar verwachting zijn de werkzaamheden halverwege december 
klaar, afhankelijk van het weer.

Momenteel wordt in de Havendijk en Lanciersstraat een riool gelegd met een speciale boortechniek. Dit is nodig 
om het rioolwater vanuit het centrum af te voeren. Het bestaande riool vanuit het centrum richting Moerenburg is 
namelijk niet voldoende om in de toekomst het rioolwater te verwerken. 

door José de Jonge

Foto: Ries Coomans
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Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:

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

Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

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

Openings- en sluitingstijden

Piushaven 22 www.burgemeesterjansen.nl

 
 

DONCURADO: beleef het échte Spanje in Nederland en geniet van 
heerlijke authentieke Spaanse producten. In onze Mercado zijn 
deze producten verkrijgbaar 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.

Gezellig borrelen aan het water:

Een Taberna is een sociale ontmoetingsplaats waar gedronken, gegeten 
en gepraat wordt tussen het geroezemoes van de lokale gasten en een 
gezellig achtergrondmuziekje. Dat is waar ‘t bij Doncurado om draait.
Gezelligheid, goede vinos, fantastische Spaanse jamons én gastvrijheid.

Heerlijk lunchen aan het water:

We nodigen je gráág uit voor een onvervalste Spaanse lunch met 
onze steeds wisselende gerechten bereid met producten uit onze 
Mercado. Heerlijke bocadillos, platos de jamón of frisse ensalades.
Kom ‘t ervaren!

Of kom lekker shoppen in onze Spaanse Mercado!

Kopij gewenst! 
De redactie vraag ieder-
een om kopij voor de 
volgende krant tijdig aan 
te leveren.

Sluitingsdatum kopij 
voor krant 3 is 
8 augustus.
Mail naar : wijkkrant@
wijkraadkoningshaven.nl

De verschijningsdatum is 
vrijdag 30 augustus.
De redactie stelt uw 
inzending zeer op prijs.

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

http://wijkkrant.
wijkraadkoningshaven.nl 

Adverteren?
    
Wilt u adverteren in de 
Wijkkrant?

Mail naar wijkkrant@
wijkraadkoningshaven.nl

Agenda buurthuizen

de Spil Jeruzalem

Logopedie
Open inloop
Praatles allochtone 
vrouwen
Modeltekenen
Modeltekenen
Kaartmiddag
Kindereiland 
Fatimaschool
Hobbyclub (Lutina)

Logopedie
Knutselgroep 
(50+)
Open inloop
Naailes allochtone 
vrouwen
Spreekuur 
ouderenadviseur
Bingo (KBO)
Koken en eten 
(Autistische 
jongeren)
Modeltekenen  
(1 keer per 2 wk)

Logopedie
Tekenen en 
schilderen

Koffi e-inloop
Ouderenbiljart
Spreekuur 
wijkagent
Praatles (gevord.)
(1 keer per 2 wk)
Country Line 
Dancegroep
Darten
Damclub 
Jeruzalem

Koffi e-inloop
Spreekuur
maatsch. werk
Ouderenbiljart

Koffi e-inloop
Sportief wandelen 
Spreekuur 
ouderenadviseur
Jongerenwerk

Modeltekenen
Open inloop
Hobbymorgen voor 
ouderen (KBO)
Kidzclub
(1x per maand)
Line dance
Hersenkrakers 
(spelletjes)
Percussiegroep 
Bandidos
Al Anon praatgroep 
(verslaving)

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

Open inloop
Kaartmiddag
Praatles allochtone
vrouwen

Koffi e-inloop
Spreekuur 
maatsch. werk
Praatles allochtone 
vrouwen
Handwerkclub 
Jeruzalem
Ouderenbiljart
Darten
Donderdagavond-
soos Jeruzalem

Koffi e-inloop
Kindereiland 
(Betuwestraat, bij 
slecht weer in het 
buurthuis)
Cola Disco 
(1 x per maand)

Maandag Vervolg woensdag Maandag

Dinsdag
Dinsdag

Donderdag

Donderdag

Vrijdag

Vrijdag

Woensdag

Woensdag

08:30 - 18:00 uur
09:00 - 17:00 uur
10:00 - 11:30 uur

12:30 - 14:30 uur
15:00 - 17:00 uur
13:30 - 17:00 uur
15:00 - 17:00 uur

19:30 - 21:30 uur

08:30 - 18:00 uur
09:00 - 11:00 uur

09:00 - 17:00 uur
10:00 - 12:00 uur

12:00 - 13:00 uur

13:30 - 15:30 uur
17:00 - 20:00 uur

19:30 - 22:00 uur

08:30 - 18:00 uur
09:00 - 12:00 uur

08:30 - 10:30 uur
13:00 - 17:00 uur
14:30 - 16:30 uur

19:00 - 20:00 uur

19:00 - 21:00 uur

19:00 - 22:00 uur
19:30 - 22:00 uur

08:30 - 10:30 uur
09:00 - 10:30 uur

13:00 - 17:00 uur

08:30 - 10:30 uur
10:00 - 12:00 uur
11:30 - 12:30 uur

19:00 - 21:00 uur

09:00 - 12:00 uur
09:00 - 17:00 uur
10:00 - 12:00 uur

14:00 - 15:30 uur

14:00 - 16:00 uur
14:00 - 16:30 uur

18:45 - 21:00 uur

20:00 - 21:00 uur

08:30 - 18:00 uur
09:00 - 17:00 uur
13:00 - 15:00 uur
13:30 - 16:00 uur
14:00 - 16:30 uur
15:00 - 17:00 uur

20:15 - 22:15 uur

12:00 - 17:00 uur
13:30 - 17:00 uur
13:00 - 15:00 uur

08:30 - 10:30 uur
09:00 - 10:30 uur

10:30 - 12:00 uur

13:00 - 15:30 uur

13:00 - 17:00 uur
19:00 - 21:30 uur
19:30 - 21:30 uur

08:30 - 10:30 uur
13:30 - 17:00 uur

19:30 - 22:00 uur


