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Drakenbootrace
Foto: Beeldveld fotografie

10 jaar museumhaven
Foto: John V. fotografie

Droomvaart
Foto: John V. fotografie

Door Rob Dingemans

Het zal de meeste mensen niet zijn ontgaan, dat we dit jaar een groot aantal prachtige 
zomerdagen hadden. Met een uitgebreid programma in en om de Piushaven gedurende 
de gehele zomer waren er allerhande leuke evenementen te bezichtigen of konden 
bewoners van Koningshaven ook zelf actief deelnemen. Op een zeer warme zomerse 
zondag op 9 september konden bewoners zelfs een keuze maken uit twee evenementen 
die gelijktijdig plaats vonden. Zo konden degenen die van muziek houden zich gedurende 
de gehele dag op het Stuivesantplein tijdens Festival Koningshaven laten vergasten op 
een gevarieërd aanbod van artiesten. Tevens waren er een gezellige rommelmarkt en 
allerlei  activiteiten voor de kinderen.  Daarnaast was er aan de Piushaven op hetzelfde 
moment de mogelijkheid om een aantal museumschepen eens van binnen te bekijken.     
Een week later was er zelfs een spannende drakenbootrace. Dat tijdens dit soort dagen 
dan niet iedereen meteen de kust op zoekt voor verkoeling getuige bijgaande foto’s.

Bruisende zomerdagen in en om de haven

Elvis bandje op Festival Koningshaven
Foto: Rob Dingemans

Drakenbootrace
Foto: Gerrit Michielsen

UIT DE INHOUD
Parkeren		 							3
Dans+spel	 							4
Kidzzz	actief	 							5
Rondvaart	 							7
Prijsvraag	 							7
Prijswinnaar	 							7
Turnen	 	 							7
Agenda	 	 							8

Met ingang van deze editie zult u de Wijkkrant voortaan ontvangen in full color! Dit is een van de eerste 
wijzigingen die doorgevoerd zijn om met ingang van het nieuwe jaar onder de vlag van Wijkraad Koningshaven 
(een initiatief van de gemeente Tilburg) verder te kunnen gaan als zelfstandig uitgever.

Nadere informatie hierover kunt u lezen in de Wijkkrant die eind november verschijnt.
De redactie

Een nieuw uiterlijk voor de Wijkkrant!

Verkoeling op zomerdag
Foto: Rob Dingemans

Foto: Projectbureau Piushaven Levend Podium
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Buurtcafé.....?
Buurtcafé.....!

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

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

Administratiekantoor
Hamburg C.P.F.M. Hamburg

Voor het MKB, Starters en particulieren
Goede kwaliteit - prijsverhouding
v o f h a m b u r g @ e u r o n e t . n l

Hoevense Kanaaldijk 93
5018 EB Tilburg

Tel: 013- 545 45 74

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

Tapijt, vinyl, gordijnen & binnenzonwering

Vendelierstraat 79
5021HP Tilburg

tel: 013 - 543 60 68tapijthuisdepiushaven@home.nl

Je wordt er alleen maar wijzer van!

Dameskapsalon

PAUL DE BRUYN
Broekhovenseweg 85, Ti lburg

Tel: 013 - 542 42 26

„‘t Schilderke”
Behang, gordijnen en verf

„‘t is net iets anders”
Piusstraat 22, Tilburg
Tel: 013 - 542 22 00

Tweedehands dames en herenrijwielen

inruil mogelijk, tevens reparatie

Dus tot ziens bij J.Swaans
van de Coulsterstraat 49, 5021BL Tilburg
tel: 013 - 5363553             mobiel: 06 - 25418723

SCHILDERSBEDRIJF

Lancierstraat 35, 5017 CR Tilburg
TEL: 013 - 5350537 - FAX: 013 - 5422353
Specialist in: onderhoudsschilderswerken
           binnen en buiten
           hout- en marmerimitaties
           behangen en
           diverse wandafwerkingenVrijblijvende offerte aanvraag

Gezocht
Een enthousiaste (amateur) verslaggever die als 

vrijwilliger leuke artikelen wil en kan schrijven over 
de buurten Broekhoven, Fatima, Hoogvenne en 

Jeruzalem en haar bewoners. Die samen met het 
redactieteam 5x per jaar een mooie krant wil maken 

met een oplage van 7.000 stuks.
Voor informatie kunt u contact opnemen met 

Petra Schreuder 013-5424798

Adverteren in wijkkrant 
Koningshaven 

bel 013 -5424798
en vraag naar

Petra Schreuder
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Door Rob Dingemans

Op dinsdag 4 september was buurthuis de Spil in de Heikestraat 
tussen 19:00 en �1:00 uur het middelpunt voor de inloopavond 
over uitbreiding van parkeerregulering in Koningshaven.

Verslag inloopavond parkeerregulering Koningshaven 

Het spreekt natuurlijk voor zich dat deze personen 
hun auto ook net zo goed op het Transferium aan de 
Kempenbaan kunnen parkeren en vandaar met de 
fiets verder naar het werk kunnen gaan.
De wethouder verkeer (Roel Lauwerier) heeft tijdens 
de wijkschouw eerder dit jaar ook al aangegeven niet 
erg gelukkig te zijn geweest, met de keuze van de 
gemeenteraad om de proef met het Transferium als 
niet succesvol te beschouwen en derhalve het project 
stop te zetten.
Verschillende personen hebben reeds aangegeven dat 
het misschien wel goed zou zijn om het Transferium 
opnieuw leven in te blazen en de faciliteiten zoals de 
regelmatige busverbinding opnieuw op te starten en 
het project een eerlijke kans van slagen te geven.

Dat het onderwerp kennelijk erg leeft onder de bewoners van 
Koningshaven moge blijken uit het feit dat de avond druk werd 
bezocht door voor- en tegenstanders van betaald parkeren die 
graag meer informatie wilden hebben omtrent de voorgenomen 
plannen van de gemeente om het gebied (Zone ZO4) in de 
omgeving van het Stuivesantplein en omstreken te vergroten.

Het voorstel van de gemeente betreft de volgende straten 
(zie ook kaart): Geefhuishof, Hopliedenkade, Tamboerskade, 
Kruisboogstraat, Schutsboomhof, Vendeliersstraat (tot 
de Tournooistraat), Jan Backstraat, Stuivesantplein, Van 

de gehele dag hun auto niet 
meer kwijt kunnen doordat 
op doordeweekse dagen 
bezoekende werknemers van 
bedrijven en instanties en op 
zaterdagen winkelend publiek 
van buiten de stad het gratis 
parkeren aan de rand van het 
huidige gebied met betaald 
parkeren als oplossing hanteert. 
Dat zij hierbij voor een hogere mate van verkeersonveiligheid 
zorgen en het leef- en woongenot van de bewoners verzieken, kan 
hen kennelijk niets deren.

Het grootste bezwaar dat de tegenstanders van uitbreiding 
uiten, is dat de gemeente de auto als melkkoe ziet en daarom 
de parkeervergunningen wil doorvoeren. Het moet toegegeven 
worden dat de gemeente niet voor een creatieve maar relatief 
eenvoudige oplossing heeft gekozen door het hanteren van betaald 

de Coulsterstraat (tot 
Leenherenstraat) en de 
Mechtildisstraat. Dit voorstel 
is in samenspraak met actieve 
bewoners in de klankbordgroep 
door regelmatig overleg 
gedurende het afgelopen jaar 
met de gemeente tot stand 
gekomen.

Kaart met voorstel uitbreiding gereguleerd parkeren Oud-Zuid-Oost 

parkeren als instrument om de 
parkeeroverlast aan te pakken. 
Opgemerkt dient wel te worden 
dat sommige oplossingen die in 
de klankbordgroep naar voren zijn 
gebracht volgens de gemeente op 
juridische of technische bezwaren 
stuiten.

Voorstanders daarentegen 
accepteren de kosten voor een 
parkeervergunning bijna allemaal, 
omdat het voor hen een groot stuk 
leef- en woongenot teruggeeft. Dat 
hierdoor het parkeerprobleem als 
een olievlek naar de aangrenzende 

straten verschuift wordt blijkbaar nog niet door alle bewoners van 
achterliggende straten onderkend.
Het oorspronkelijke voorstel van de gemeente voorzag hierin door 
het te reguleren gebied uit te breiden tot aan de Ringbaan Zuid 
en Wethouder Baggermanlaan wat in één keer dit probleem zou 
oplossen, maar dit voorstel heeft het door felle tegenstand van 
bewoners niet gehaald. Dat het te reguleren gebied uitgebreid zal 
worden is echter zeker, alleen tot waar dit precies zal gaan plaats 
vinden is nog niet helemaal duidelijk.

Dat kennelijk nog niet iedereen zich bewust is van het gevaar dat 
op de kruising aan de Wethouder Baggermanlaan en Fatimastraat 
bestaat, blijkt uit het feit dat er bijna wekelijks ongelukken plaats 
vinden. De gevolgen van de ongelukken, waarvan sommige met 
bijna dodelijke afloop, liegen er niet om. Zo was er laatst een auto die 
vermoedelijk te hard op de wethouder Baggermanlaan had gereden 
aan het tollen geraakt waarbij het electriciteitshuisje werd geraakt, 
met als gevolg een total-loss. De bestuurder had wonder boven 
wonder geen letsel. Dat er iets aan de situatie op de kruising gedaan 
moet worden, is inmiddels ook al onderkend door de politie.

Gevaarlijke kruising

Veel bewoners valt het 
overigens op dat een 
aantal bezoekende 
werknemers hun 
(vouw)fiets uit de 
kofferbak van hun auto 
te voorschijn halen en 
vervolgens hun weg 
op de fiets vervolgen. 

De oorsprong van het voorstel van de gemeente om tot vergroting 
van het gebied met parkeerregulering over te gaan, is gelegen in de 
grote mate van overlast die bewoners in bepaalde straten ervaren. 
Met name de bewoners aan de zuidzijde van het Stuivesantplein 
beklagen zich al langere tijd over het probleem dat zij gedurende 
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Senioren biljart in buurthuis Jeruzalem.
Op zoek naar een nieuwe hobby?
Biljarten: gezellig en ontspannen!

Met  een aantal senioren biljarten wij wekelijks in buurthuis Jeruzalem. 
Ons team kan nog � man (60+) versterking gebruiken.
We spelen op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 1�.00 
uur tot 17.00 uur.

Kom vrijblijvend een kijkje nemen!
Je bent van harte welkom.

Buurthuis Jeruzalem
Caspar Houbenstraat 109
01�-54�4798

Contactpersoon: Wil Kivits

Vanaf vrijdag �1 september organiseren Jozefzorg en De Twern 
eenmaal per maand een Diner Dansant.
Hier kunnen zowel bewoners van Jozefzorg als wel buurtbewoners 
aan deelnemen.

Locatie : restaurant/ontmoetingsruimte
   ‘‘Het Klossenrek” Jozefzorg    
Kosten : € 12,50 per persoon excl. drankjes.
Aanvang : 18.00 uur tot 21.30 uur
 
Bij de receptie van Jozefzorg kunt u zich - uiterlijk één week 
van te voren - opgeven en betalen.
Ben er op tijd bij.
 
De data en thema’s voor de komende diners zijn :
 
26 oktober    - Mosselen  - opgeven uiterlijk 19 oktober
23 november  - Oosters   - opgeven uiterlijk 16 november 

Wij hopen U te mogen verwelkomen, tot dan!

Bij vragen kunt u contact opnemen met Peter Cornelissen 58�105� 

Quatta Betaalbare Kunst is eind september in onze wijk gekomen  
aan de Fatimastraat 9�. Zie website www.quatta.com .

Op donderdag 4 oktober is er een informatiebijeenkomst voor 
mantelzorgers van 19:�0 tot �1:�0 uur in Koningsvoorde, café 
’t Koetshuis, aan de Generaal Smutslaan �08. Inschrijven voor 
deze bijeenkomst kan via 01�-5479500. De deelname is gratis. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Willeke Sloot op 
06-�46�6064.
 
Op zaterdag 10 november is “De Dag van de Mantelzorg” met als 
thema: “Nu even niet!” In de Tongerlose Hoef, Reitse Hoevestraat 
1�9 kunt u van 10:00 tot 16:�0 uur binnenlopen.

Mantelzorg informatie

Diner Dansant

Biljarten

Sjoelen

Wekelijks wordt er in de Spil gesjoeld.
Lijkt het je leuk om mee te doen?!

Meld je dan nu aan!!
Iedereen is welkom!

Wanneer: elke donderdagavond van �0.00 tot ��.�0 uur
Waar: wijkcentrum de Spil, Heikestraat 54 Tilburg

Deelname is GRATIS

Voor aanmelden of meer informatie kunt u terecht bij:
Kitty Lumens, ouderenwerker Twern

Tel: 01�–54�57�9
Email: kittylumens@twern.nl

Bereikbaar op: woensdag, donderdag en vrijdagochtend

Wandelen

Quatta is terug

In de wijk:    
Vanaf: start �1 september
Elke vrijdag vanaf wijkcentrum de Spil (Heikestraat 54)
Ca. �0 á 40 minuten in kalm tempo
Aanvang om 1�.�0 uur

In het buitengebied: (o.a. Moerenburg)  
Vanaf: reeds gestart
Elke woensdag vanaf buurthuis Jeruzalem (C.Houbenstraat 109)
Ca. 1 ½ uur stevig doorwandelen
Aanvang om 10.00 uur

Meelopen is vrijblijvend
Dus aan / afmelden is niet nodig!

Meer informatie:
Marie-Jose: 01�-5�610�6

De Spil: 01�-54�57�9
Jeruzalem: 01�-54�4798

Deze activiteit wordt ondersteund door de Twern.
Heeft u ook een idee? Vraag naar Marianne van Zutphen

Tel. 01�-54�57�9 / mariannevanzutphen@twern.nl

 

 

Cola Disco Jeruzalem
Vrijdag 02 november

19.�0 – ��.00 uur

Leeftijd: groep 6 t/m 15 jaar
Entree: € 1,50 inclusief gratis consumptie

Binnen brengen en binnen halen door  ouders is verplicht!

Check ons op: http://coladisco2009.hyves.nl/

Let op: de disco is verhuisd naar buurthuis Jeruzalem!! 
Dit is op de Caspar Houbenstraat 109 Tel. 01�-54�4798

De cola disco zoekt dringend vrijwilligers! Meld je aan bij Marianne van Zutphen, 
tel. 01�-54�57�9 of mariannevanzutphen@twern.nl

î
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Er was eens…

*  Een heleboel kinderen, maar die waren er altijd al,
*  een groot voetbalterrein, dat na het voetbalseizoen
    nauwelijks gebruikt werd,
*  een aantal enthousiaste ouders en vrijwilligers,
*  en subsidiemogelijkheden van Verrijk je Wijk.

Genoeg ingrediënten om er iets van te maken. 
En keer op keer, jaar na jaar…

Ook dit jaar alweer voor de vijfde keer werd er een heus Kamp 
georganiseerd. Met echte tenten, een echt kampvuur, spelletjes, 
samen eten, dollen, slapen (??) en streken uithalen.

Op 1 en � juni kwamen er 5� enthousiaste kinderen, gepakt 
en gezakt, aan op het LONGA terrein. Klaar voor een gezellig 
en vermoeiend kamp! De Heukatenten waren opgezet, de 
boodschappen gedaan en nieuwe activiteiten voorbereid. We 
hadden er zin in!! Met prachtige, bedrukte polo’s van Uniform 
konden de kinderen ons makkelijk herkennen als leiding. 

Papa’s en mama’s werden uitgezwaaid en toen kon het feest 
beginnen! De tenten konden worden ingericht. Ondertussen was de 
‘keuken-crew’ hard aan het werk. Heerlijke  frietjes, kippenpootjes 
en groenten vol vitamines werden er klaargemaakt!

KinderBouwSpeelplaats Natuurstad ‘BeestenBoel’ 
15 t/m 19 oktober 2012 van 11.00 tot 16.00 uur 
Locatie: oude jongensmavo Jean Baptiste aan het Lourdesplein 

Ook in �01� kiezen we weer een sprekend thema voor de jaarlijkse 
KinderBouwSpeelplaats. Natuurstad ‘Beestenboel’. Een onderwerp 
dat aansluit bij biodiversiteit en de groene ontwikkeling in het 
Piushaven gebied.  Een belangrijke thema waar we de kinderen 
bewust van willen maken. 

We nodigen alle kinderen van 6 t/m 1� jaar uit de Piushaven uit 
die van knutselen en bewegen houden. Maar ook de kinderen met 
groene vingers willen we dit jaar graag een extra kans geven om 
mee te doen.
We bouwen samen aan een klim en klauterbos met touwen, 
touwbruggen, sloten, groentetuintjes, hutjes en allerlei andere 
bouwsels.
Daarnaast is er iedere dag een programma van workshops 
rondom het thema. zoals maken van nestkasten, plantenbakken, 
groentekasjes, insectenmuren, aanleggen van stadstuinen, een 
eigen vijver en nog veel meer.  

Kosten deelname € 3 per kind. Inschrijven kan vanaf 1 oktober via 
www.piushaven.nl/kinderbouwspeelplaats of info@piushaven.nl 

Op Koningshaven Kamp 2012
Eén van de spellen was levend bingo. Een echte aanrader. Over 
het terrein werden er voorwerpen verstopt en bij elk bingoballetje 
hoorde een bepaald voorwerp.
In groepjes van � mochten de kinderen de voorwerpen gaan 
zoeken. Wanneer het voorwerp gevonden was moesten ze zo snel 
mogelijk terugkomen en het voorwerp op de kaart leggen. De 
eerste die de kaart vol had, had gewonnen! 
De marshmallows werden aan satéprikkers geregen en de 
ranjakannen werden weer gevuld. Tijd voor wat lekkers! Gezellig 
met z’n allen rond het kampvuur! De kinderen hadden het kampvuur 

wel weer gezien, ze vonden het 
veel leuker om de jeugdleiders 
te vervelen en streken uit 
te halen. We schrokken ons 
allemaal kapot, toen opeens 
keihard de geluidsinstallatie op 
de tribune aanging. We hebben 
de stekkers er maar snel 
uitgetrokken, maar konden 
telefoontjes uit de buurt niet 
voorkomen.

De volgende dag werd er nog ontbeten, gesport, opgeruimd en na 
de lunch werden de kinderen weer opgehaald door hun ouders. 
Met de mooie groepsfoto als herinnering toog iedereen moe naar 
huis. Iedereen van harte bedankt en tot volgend jaar!

Piushaven Levend Podium 
Activiteit oktober

Foto: Gerrit Michielsen
Fatimastraat �4b, 50�1 AN Tilburg, 01�-54�5�79

www.bsfatima.nl, info@bsfatima.nl

Voor- en naschoolse opvang op basisschool Fatima

Normaal gesproken is het op een basisschool erg rustig tijdens 
de zomervakantie. Dit was deze zomer echter heel anders op 
basisschool Fatima.
 
Op de eerste vakantiedag werd gestart met een verbouwing 
van een gedeelte van de school. Deze werd omgebouwd tot een 
geweldige ruimte waarin voor- en naschoolse opvang (BSO) wordt 
aangeboden. Tot en met de laatste vakantiedag werd er gewerkt 
en 1� augustus kon iedereen de prachtige ruimte bewonderen.

Basisschool Fatima biedt nu opvang voor kinderen, verzorgd 
door Kinderstad, een organisatie met veel ervaring in de 
kinderopvang.

U kunt uw kind ’s morgens vanaf 7.�0 u. naar de voorschoolse 
opvang brengen en ook na schooltijd wordt uw kind op een 
verantwoorde manier opgevangen door pedagogische medewerkers 
van Kinderstad. 

Dus vanaf dit schooljaar is op basisschool Fatima alles onder 
één dak: peuterspeelzaal, basisschool en voor- en naschoolse 
opvang.

Als u een kijkje wilt komen nemen, maak dan gerust een afspraak 
met de locatiedirecteur Mevr. A. Bullens (01�-54�5�79).

Opvang Basisschool Fatima
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Thuisorganisatie de Zorgverlener
.....Zoals	zorg	bedoeld	is

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

Dion Ketelaars
i n s t a l l a t i e t e c h n i e k

Sinds 1906
waarborginstallateur

Galjoenstraat 45, 5017 CL Tilburg
Tel. 013 - 542 19 95      FAX. 013 - 543 94 29

EMAIL: INFO@DIONKETELAARS.NL
INTERNET: WWW.DIONKETELAARS.NL

Bitumineuze dakbedekkingen
Dakisolatie

Alle lood- en zinkwerken
Loodgieterswerken

Sanitair
Medische woningaanpassingen

Centrale verwarming
Daalderop combiboilers

Combiketels koop-lease-huur
Airco en waterpompen

Judoklub Tilburg
Judo, Jiu Jitsu,
Karate en Total workout

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

H a a r s t y l i s t  M a r t h i j n

Maandag gesloten
Dinsdag 09.00-18.00 uur
Woensdag 09.00-18-00 uur
Donderdag 09.00-21.00 uur
Vrijdag  09.00-18-00 uur
Zaterdag 09.00-17.00 uur

Openingstijden

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

Ouderenadvies
Mantelzorgconsulent
Maatschappelijk werk

Gezondheid begint met welzijn
Spreekuren de Twern  

Gezondheidscentrum Piushaven 
Een ouderenadviseur, een mantelzorgconsulent en een maatschappelijk werker van de Twern houden in het Gezondheidscentrum Piushaven afwisselend 

spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 - 10.30 uur. U kunt altijd vrijblijvend binnenlopen.

Contactgegevens de Twern Gezondheidscentrum Piushaven 
Prinsenhoeven 22
5017 GC Tilburg 

E-mail: GHCpiushaven@twern.nl 
Telefoon: 013 – 544 65 44

Tot ziens in het Gezondheidscentrum Piushaven!
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Om 19.00 uur start de rondleiding bij de hoek van de Lancierstraat. 
We lopen met de groep rond de haven en het is verrassend hoeveel 
er te vertellen is over de gebouwen, de bomen en de geschiedenis 
van dit stukje Tilburg. Waar we vaak gedachtenloos voorbijgereden 
zijn. Goed dat er nog zoveel historie bewaard is gebleven. Veel 
krijgen we te horen over de functie van de gebouwen en van de 
haven zelf in vroeger jaren.

Rondleiding en rondvaart Piushaven en Wilhelminakanaal op 27 juli 

Na de rondwandeling gaan we aan boord van de Tilia (Latijns 
woord voor Linde) en varen we richting Wilhelminakanaal. Ook nu 
weer veel bijzonderheden over de monumentale boten, bruggen 
en gebouwen die we passeren. Het is een prachtige tocht en het 
blijft droog, ondanks de sombere weersvoorspelling voor deze 
avond.
Deze tocht willen we graag bij iedereen aanbevelen omdat we nog 
veel meer gehoord hebben natuurlijk dan in deze paar woorden 

Tijdens het festival Koningshaven is er onder de bezoekers een 
enquête afgenomen over wijkcentrum de Spil. Hierbij willen we 
nogmaals iedereen bedanken die hieraan heeft meegewerkt.
Uit  het grote aantal formulieren hebben we een prijswinnaar 
getrokken.
De gelukkige is: Ruth Bakker.
Zij wint een vvv-bon ter waarde van € 30,-.

Weet u dit nog?

Hoe heette de Spil vroeger?

..........................................

Hoe heette de zingende familie 
in het oude buurtcentrum? 

..........................................

Hoe lang zit het wijkcentrum  
al in de Heikestraat?

..........................................

U kunt de antwoorden inleveren 
bij het beheer van wijkcentrum 
de Spil, Heikestraat 54
Onder alle goede inzendingen 
wordt een prijs verloot t.w.v. 
€30,-

Naam ..............................................................................

Adres ..............................................................................

Telefoonnummer ...............................................................

Prijsvraag: Uit de oude doos

Prijswinnaar enquête Talent uit de wijk wint zilver bij NK 
finales turnen dames eerste divisie

Op zaterdag � juni �01�  zijn in Sportcomplex de Slagen in 
Waalwijk de meerkampfinale wedstrijden gehouden geworden 
voor de eerste divisie turnen dames.

Van sportvereniging Kunst en Kracht hebben vier turnsters 
zich weten te plaatsen voor deze finale: de instappertjes Luna 
Blaauwgeers en Evie Mathijssen en de pupillen II Dalince Bagiran 
en Katja Letova.

Evie en Luna starten in de 
ochtend met hun wedstrijd 
en doen het beiden erg goed. 
Na drie toestellen worden de 
tussenstanden omgeroepen en 
blijkt Evie op een spannende 
vierde plaats te staan! Ze moet 
dan alleen sprong nog doen en 
dat is haar beste toestel. De 
negenjarige Evie heeft alles 
goed onder controle en turnt 
zichzelf naar een geweldige 
zilveren medaille.

Luna, Dalince en Katja grijpen 
naast het erepodium, maar op 
deze jonge leeftijd bij de beste 
van Nederland horen in deze 
hoge divisie is al een prestatie 
op zich.

Voor de toestelfinales van 
de zondag 4 juni turnt Evie 
Mathijssen er nog een bronzen 
medaille bij op sprong. Evie Mathijssen wint zilveren plak

Oproep - Uit de oude doos 
Van verschillende mensen hebben we het verzoek gekregen om 
wat aandacht te besteden aan het verleden over hoe het er in onze 
wijk uitzag en wat er zich afspeelde.

Heeft u nog interessante foto’s met een verhaal die in het verleden 
in de wijk Koningshaven zijn gemaakt, dan mag U die aan ons 
sturen. Mocht u originele foto’s hebben dan kunnen wij die 
scannen.

Reacties kunt u afgeven bij de beheerder in wijkcentrum de Spil in 
de Heikestraat of sturen naar  wijkkrantkoningshaven@twern.nl .

Inmiddels is na de vakantie het nieuwe seizoen begonnen en is het 
talent Evie uit onze wijk gepromoveerd naar de talenten divisie.

te zeggen is en we dat graag over laten aan de leiding van deze 
tocht. Tilburg heeft veel waar we heel zuinig op moeten zijn, dat is 
onze conclusie na afloop van deze mooie, goedverzorgde tocht.

Ans van Riel en Annie van Heerebeek van Wijkraad Koningshaven
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Het lijkt nog ver vooruit, maar over ruim twee maanden staan de feestdagen alweer voor de deur. 
De redactie vraagt iedereen om kopij over Sint-, Kerst- en Nieuwjaarsactiviteiten tijdig aan te leveren!

Sluitingsdatum kopij voor krant 5 van �01� is 7 november. U kunt uw kopij e-mailen naar wijkkrantkoningshaven@twern.nl
De verschijningsdatum is vrijdag �� november.                                                        De redactie stelt uw inzending op prijs.

A C T I V I T E I T E N A G E N D A

M A A N D A G

D O N D E R D A G

D I N S D A G

W O E N S D A G

V R I J D A G

Buurtcentrum De Spil
Heikestraat 54

5021 GV  Tilburg
tel.: 013 - 5425729

12.00 - 17.00 u Open inloop
13.30 - 14.10 u Rustig wandelen
13.30 - 16.30 u Kaartmiddag (KBO)

08.30 - 17.00 u Logopedie
09.00 - 13.00 u Open inloop
13.00 - 15.00 u Vrouweninloop
14.00 - 16.00 u Koersbal (50+)
14.00 - 16.00 u Huiskamer (60+)
15.00 - 17.00 u Kindereiland
              Wattstraat
16.00 - 19.30 u Eetpunt de Spil 
              (2e week van de maand)
20.00 - 22.30 u Sjoelen
20.15 - 22.15 u Djembee
              percussiegroep

08.30 - 17.30 u Logopedie
09.00 - 12.00 u Tekenen en
              schilderen
09.00 - 12.00 u Model tekenen
09.00 - 13.00 u Digitale inloop
09.00 - 17.00 u Open inloop
10.00 - 12.00 u Hobbymorgen voor
              ouderen (KBO)

08.30 - 17.30 u Logopedie
09.00 - 11.00 u Knutselgroep (50+)
09.00 - 17.00 u Open inloop
12.00 - 13.00 u Spreekuur
              ouderenadviseur
13.30 - 15.30 u Bingo (KBO)
17.30 - 21.30 u Koken en eten
              (Autistische jongeren)
19.00 - 22.00 u Inloop MEE/GGZ 
             1e week van de maand
19.30 - 22.00 u Model tekenen
             (1 keer per 2 weken)

08.30 - 17.30 u Logopedie
09.00 - 17.00 u Open inloop
09.30 - 10.30 u Spreekuur
              maatschappelijk werk
10.00 - 11.30 u Praatles voor
              allochtone vrouwen
12.30 - 14.30 u Model tekenen
15.00 - 17.00 u Model tekenen
13.30 - 17.00 u Kaartmiddag
15.00 - 17.00 u Kindereiland
              Fatimaschool
19.30 - 21.30 u Hobbyclub (Lutina)

M A A N D A G

D I N S D A G

W O E N S D A G

D O N D E R D A G

V R I J D A G

Buurthuis Jeruzalem
Caspar Houbenstraat 109

5018 BP  Tilburg
tel.: 013 - 5424798

08.30 - 10.30 u Koffie inloop
13.30 - 17.00 u Kindereiland
              Schielandstraat 
              (bij slecht weer in buurthuis
              Jeruzalem tot 16.00 uur)
19.30 - 22.00 u Cola disco
              (1x per maand)

08.30 - 10.30 u Koffie inloop
09.00 - 10.00 u Wijkontbijt
               (3e week van de maand)
09.30 - 10.30 u Spreekuur buurt
              maatschappelijk werk
09.30 - 11.30 u Praatles voor
              allochtone vrouwen
13.00 - 15.30 u Hobby
              handwerkclub
13.00 - 17.00 u Ouderenbiljart
19.00 - 21.30 u Darten
19.30 - 21.30 u Donderdagavond
              soos Jeruzalem

08.30 - 10.30 u Koffie inloop
10.00 - 12.00 u Sportief wandelen
              start vanuit buurthuis
              Jeruzalem
11.30 - 12.30 u Spreekuur
              Ouderenadviseur
11.45 - 12.45 u Speelleerclub
              Andreasschool

08.30 - 10.30 u Koffie inloop
09.00 - 10.30 u Spreekuur
              maatschappelijk werk
13.00 - 17.00 u Ouderen Biljart
13.15 - 14.45 u Computerles
19.00 - 21.00 u Toneelles

08.30 - 10.30 u Koffie inloop
09.00 - 13.00 u Spreekuur
              maatschappelijk werk
10.30 - 11.30 u Ouderengym (50+)
13.00 - 17.00 u Biljartcompetitie
              Ouderen
14.15 - 16.30 u Wijkagent Spreekuur
15.00 - 17.00 u Schoolloopbaan-
              begeleiding Andreasschool
19.00 - 20.00 u Praatles
              (gevorderden)
19.00 - 21.00 u Country Line
              Dancegroep
19.00 - 21.00 u Darten
19.30 - 21.30 u Dammen Amarant

10.00 - 13.30 u Koken voor ‘n prikkie 
              (laatste week van de maand)
12.30 - 16.00 u Lunch + thema-
              bijeenkomst van KBO & GGD
              (1x per maand)
14.00 - 15.30 u Kidzclub
14.00 - 16.00 u Line dance 
14.00 - 16.00 u Hersenkrakers
              (spelletjes)
20.00 - 22.00 u Al Anon,
              praatgroep (verslaving)

Naast informatie is er in een van de bioscoopzalen ruimte voor 
muzikale optredens en andere presentaties. Op het programma 
staan zanger Michael Humblé, de Begonia’s (smartlappen, 
levensliederen en meezingers), zeemanskoor De Leyezangers en 
het Theater van de Zakdoek. Voor een drankje en een hapje kunnen 
bezoekers terecht in diverse eetgelegenheden in het gebouw.

De Seniorenbeurs wordt voor de tiende keer georganiseerd door 
een groep enthousiaste oudere vrijwilligers, samen met het 
Ouderenwerk van de Twern. De afgelopen jaren trok de beurs ruim 
drieduizend bezoekers.

Euroscoop is goed bereikbaar met de bus. De stadsbussen lijn 1 
(richting Elisabeth Ziekenhuis) en 11 (richting Goirle) rijden vanaf 
het Centraal Station naar Stappegoor en terug. Tussen de bushalte 
aan de Stappegoorweg en Euroscoop rijdt een buurtbus.

Voor automobilisten is er onder Euroscoop een parkeergarage met 
zevenhonderd plaatsen. Fietsers zijn natuurlijk ook welkom.

Dag van de Ouderen: zaterdag 6 oktober van 10.00 tot 16.00 uur 
in Euroscoop, Olympiaplein �, 50�� DW Tilburg. 
Meer informatie: www.seniorenbeurstilburg.nl

Seniorenbeurs 50+ “Zorg goed voor jezelf”
Ouderen willen graag zolang mogelijk zelfstandig zijn. Daarnaast 
probeert de overheid kostenstijgingen door vergrijzing te beperken. 
Iedereen moet dus zoveel mogelijk zelf doen. En het wordt nóg 
belangrijker om goed voor jezelf te zorgen. Dat is dan ook het 
thema van de Seniorenbeurs dit jaar.
De beurs is op zaterdag 6 oktober van 10 tot 16 uur in 
bioscoopcomplex Euroscoop.
De toegang is gratis. 

Het thema Zorg goed voor jezelf! wordt toegespitst op drie 
gebieden: sociale contacten, levensstijl (voeding en beweging/
sport) en leren omgaan met moderne communicatie (via gsm, 
smartphone, tablet en pc).

Op de Seniorenbeurs komt een breed publiek: van jongere ouderen 
(50-plussers) tot mensen op hoge leeftijd. Zij vinden er onder meer 
ook informatie over aanpassingen in huis, belangenbehartiging, 
cursussen, financiën, de gemeente, hobby’s, hulpmiddelen, 
meubilair, ontspanning, de ouderenadviseurs, politiek, thuiszorg, 
vervoer, welzijn, wonen en zorgcentra. 
Er staan circa zestig stands van organisaties, instellingen en 
bedrijven. Bezoekers krijgen een brochure met een plattegrond 
en informatie over de deelnemers van de beurs.

E V E N E M E N T E N A G E N D A
do. 04 oktober  19:�0 u. Bijeenkomst mantelzorgers, inschrijven: 01�-5479500 (café ’t Koetshuis, Gen. Smutslaan �08)
wo. 10 oktober  19:00 u. Inloopavond omgevingsvergunning AaBe terrein (ontvangsthal Stadskantoor 1)
ma. 15 oktober tot vr. 19 oktober Kinderbouwspeelplaats (oude jongensmavo Jean Baptiste aan het Lourdesplein)
vr. 0� november 19:�0 u. Cola Disco (Buurthuis Jeruzalem)
za. 0� november 10:00 u. Moerenburg schoonmaakactie (waterzuivering)
za. 10 november 10:00 u. Dag van de mantelzorg (Tongerlose Hoef, Reitse Hoevestraat 1�9)
zo. 18 november 1�:00 u. Intocht Sint Nicolaas in Piushaven
zo. �5 november 14:00 u. Nieuwe kunst-expositie de Zaak (voormalige Andreasschool Lourdesplein)
vr. 14 december 19:�0 u. Lichtjesfeest 10e  editie winters buitenfeest in Dickensstijl (Hopliedenkade en Vendelierspark)


