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Bestemd voor Vrienden van de Thuishaven, vrijwilligers en belangstellenden
Het was deze zomer goed toeven in de Piushaven. De bootverhuurders hebben goed gedraaid en de terrassen zaten
vaak gezellig vol. Nu ook het havenpark aan de zuidzijde voor een groot deel is aangelegd, wordt er steeds meer
gewandeld en gerecreëerd. In oktober opende RAK haar deuren op de middenpier. Je kunt er niet alleen heerlijk eten,
maar op het dak ook genieten van een weids uitzicht op de Piushaven! De Piushaven is met RAK twee
horecaondernemers pursang rijker! We wensen de jonge ondernemers Giel en Michelle heel veel succes!

Twintig jaar Stichting Thuishaven Tilburg
Twintig jaar geleden won de toen kersverse Stichting
Thuishaven Tilburg de Stadsvisieprijs. Deze prijs was in
1998 een initiatief van toenmalig burgemeester
Stekelenburg als vooruitblik naar 200 jaar Tilburg in 2009.
Uit 271 inzendingen bekroonden de Tilburgers de maquette
van de Piushaven die STT-vrijwilligers gemaakt hadden.
Steeds vaker, en dat is een heel groot compliment, krijgen
we te horen dat de Piushaven steeds meer begint te lijken
op deze maquette.

Huub Sibbing, de nieuwe secretaris
Met Huub Sibbing als secretaris is het bestuur van de
Stichting Thuishaven Tilburg weer op sterkte. Huub heeft 43
jaar in de maatschappelijke gezondheidszorg gewerkt als
docent en opleidingsmanager. Sinds hij zijn werk voor een
deel heeft neergelegd, is Huub actief in en om de
Piushaven. Hij bedient af en toe de draaibrug, is lid van de
knotploeg Moerenburg en hij ondersteunde zijn vrouw
Marijke bij het organiseren van de Piushavenschoonmaakdag.
Zijn komst in het bestuur kwam als geroepen want STT is
toe aan een bezinning op haar rol en positie. De doelstelling
bij de oprichting 20 jaar geleden was 'het ontwikkelen van
de Piushaven tot een multifunctioneel gebied waarin wonen,
werken en recreëren harmonisch samengaan'. Je kunt
gerust stellen dat STT ver is gekomen met deze
doelstelling: de Piushaven is een succesverhaal.
En daarmee is de vraag: hoe gaat STT verder? Welke rol
past ons nu horeca, ondernemers en bewoners ook van
zich doen spreken. Waar moeten we ons op richten?

Met deze maquette won STT in 1998 de Stadsvisieprijs.

Komend jaar is het ook 20 jaar geleden dat we het eerste
havenfeest MariVin hebben gevierd ter gelegenheid van de
75e verjaardag van de Piushaven. Dit feest bracht definitief
een omwenteling in het denken over een hernieuwde échte
havenontwikkeling. Al met al lijkt komend jaar ons een goed
moment om in de inmiddels 95-jarige Piushaven weer een
mooi evenement neer te zetten. Daar past minimaal een
Sur le Ponton-concert bij. De eerste editie in 2016 van dit
concert op het water was een sfeervol succes met
bandoneonist Carel Kraaijenhof.
We denken aan een feestelijk weekend in juni met op
zaterdagavond het concert en zondag een 'Piushaven
Open-dag/Waterdag', wellicht onder de naam Piushaven
Ahoi! Iedereen die in en om de Piushaven actief is, kan zich
die dag in volle glorie presenteren: ondernemers en horeca,
de schippers van de museumhaven, de bootverhuurders en
de Tilburgse watersport-verenigingen.
Binnenkort gaan we alle potentiële deelnemers benaderen
om samen een eerste opzet van Piushaven Ahoi! te
bedenken.

STT-bestuur in overleg in de tuin van Villa Pastorie. Vlnr: Thomas
Markus (penningmeester), Caroline Docters van Leeuwen
(voorzitter) en Huub Sibbing (secretaris).

In een eerste discussie met bestuur en actieve vrijwilligers
kwam als kernpunt naar voren dat STT zich zou moeten
concentreren op de nautisch aspecten. Op het water mag
het nog wel wat levendiger worden: meer rondvaarten, ook
in de winter; meer passanten en overwinteraars en vaker
drijvende concerten. Maar ook meer aandacht voor
educatieve en historische aspecten van de haven.
Met deze grondstof gaat Huub een meerjaren-beleidsplan
opstellen. Daar zal de komende tijd zeker nog de nodige
discussie over gevoerd worden. Meer in de volgende
nieuwsbrief!

Saskia Janssen, nieuw gezicht aan de haven

Geen Piushaven zonder vrijwilligers

De liefde voor het water loopt als een rode draad door het
leven van Saskia Janssen. Als klein meisje vond zij het al
heerlijk om mee te gaan op de zeilboot van haar ouders.
Later werd zij havenmeester in Heusden en sinds deze
zomer is zij havenmanager van de Piushaven.

Sinds een half jaar coördineren Mari van den Dries en
Karien Naaijkens de inzet van vrijwilligers bij activiteiten in
en om de Piushaven. Onlangs heeft ook Maureen Witlox
zich bij dit duo geschaard.
Er zijn de laatste tijd per mail al verschillende oproepen
voor inzet verzonden. Hartstikke fijn dat daar steeds een
goede respons op komt. Zonder vrijwilligers is het
onmogelijk de organisatie van activiteiten rond te krijgen.
Echter, in ons adressenbestand zitten ook mensen die niet
reageren. Het zou fijn zijn als de mensen die geen
vrijwilliger meer willen zijn, dit doorgeven op
piushavenvrijwilligers@gmail.com. Dan krijgen zij geen
oproepen meer en wij hebben een 'schoon'
adressenbestand voor de vrijwilligersbank. Dat werkt fijner.
Nieuwe vrijwilligers kunnen zich via dit mailadres natuurlijk
ook melden. Bij voorbaat welkom!
Verder willen wij een nieuwe activiteit ontwikkelen waarbij
we vrijwilligers nodig hebben. Het gaat om een
Burenhulpcentrale voor de bewoners in en rond de
Piushaven. Elkaar helpen met kleine klusjes in en om huis,
boodschappen doen etc. In december gaat bij Contour/De
Twern een computerprogramma draaien om hulpvragers en
hulpaanbieders bij elkaar te brengen. Wij gaan een cursus
volgen om in dit programma thuis te raken. In 2018 willen
we dan met de Burenhulpcentrale beginnen: 'Vrijwilligers
voor Elkaar' (Piushaven VvE). Dit sluit dan weer mooi aan
bij het 20-jarig jubileum van STT.
Behalve via piushavenvrijwilligers@gmail.com zijn we ook
bereikbaar via sms en WhatsApp op nummer 06 2146 8822
(op dit nummer zijn we niet telefonisch bereikbaar). Zet
deze gegevens nu alvast in jouw contacten.

Oud & Nieuw

'Mijn droombaan', zegt de geboren Tilburgse (55). Wie haar
bezig ziet snapt dat hier een natuurtalent en een aanpakker
aan het werk is. Of het nu gaat om overleg met gemeente
en Rijkswaterstaat, om het opvissen van afval uit de haven
of om het binnenloodsen van passanten - ze doet het met
zichtbaar plezier en enthousiasme.
De Piushaven was hard toe aan een vast aanspreekpunt,
zo'n duvelstoejager die zorgt dat de boel aantrekkelijk is.
Want de afgelopen jaren ging vooral veel aandacht uit naar
de stenen op de wal: slopen en bouwen. De gang van
zaken in en op het water kwam er wat bekaaid van af. Daar
brengt Saskia definitief verandering in. "Mijn taak is de
haven en het toeloopkanaal aantrekkelijk te maken voor
passanten. Het moet hier netjes en schoon zijn. Wie hier
met z'n bootje aanlegt moet tip-top faciliteiten aantreffen."
Duidelijke taal, maar hoe doet zij dat? "Lijnen kort houden!
Ik heb overal handjes geschud en m'n gezicht laten zien, bij
de ondernemers, de gemeente, schippers, noem maar op.
Ik weet nu precies wie ik kan aanspreken als ik iets gedaan
wil krijgen." Al een eerste succesje geboekt? "Zeker, de
gemeente komt hier vaker schoonmaken."
Dat er steigers langs een deel van de kademuren zijn
gelegd, speelt haar natuurlijk in de kaart. Zij snapt dat STT
daar niet zo enthousiast over is omdat het wateroppervlak
nu kleiner is en de historische kademuren er achter
schuilgaan. "Maar voor passanten ziet dit er heel
uitnodigend uit. Dit gaat er wel voor zorgen dat het in de
zomer drukker wordt, en dat is toch wat we met z'n allen
willen, dat het water echt gebruikt wordt." Saskia gaat ook
proberen meer overwinteraars naar Tilburg te krijgen.
Mooie plannen om meer leven in de haven te krijgen, maar
daarbij wil Saskia één ding benadrukken: "Het moet hier
geen pretvijver worden met lawaaiige evenementen."

In het archief vonden we de eerste nieuwjaarskaart ooit
uitgegeven door STT. We wensten iedereen een
voortvarend nieuwjaar, niet wetend dat juist 1998 met
MariVin de doorbraak zou worden van het idee dat de
Piushaven een prachtig stukje Tilburg zou kunnen worden.
Van no go-area naar succesverhaal in twintig jaar. Het ging
niet altijd vanzelf, maar wat is er geweldig veel gebeurd!

Donateurs
We gaan niet bedelen, maar u begrijpt: bijdragen zijn altijd
welkom. Ons banknummer is NL53 RABO 0162 4799 21
(ANBI erkend).

Voor de boeg:
9 december: Piushaven Wintergloed
10 maart: Piushaven Natuurschoonmaakdag
Medio april: PiushavenVrijwilligersfeest
16 juni: beoogde datum concert 'Sur le Ponton’
17 juni: beoogde datum Piushaven Ahoi!

