wijkkrant
KONINGSHAVEN

Vijftiende jaargang, nummer 5, oktober 2010, oplage 6500

Festival Koningshaven
Buurt-toppers geven festival koningshaven prima gezicht
“Dor nim ik er wel een poar van mee,
vur m’n klen manne in de familie”. Die
bewoner van het Stuivesantplein met
oog voor z’n kleinkinderen, had ook
oog voor gezondheid, want hij vond de
placemats van het GGGK-project met
speelse illustraties van de schijf van vijf
prachtig. Gelijke kansen voor iedereen
om gezond te blijven, daar komt het in
hun aanpak op neer: volop reden voor
een infostand bij festival Koningshaven,
dat wat je noemt in totaliteit een gezonde
opkomst kende…

Vervolg op pagina 10
Deze wijkkrant verschijnt in de buurten Broekhoven, Fatima, Hoogvenne en Jeruzalem. Het adres is:
Buurtcentrum Jeruzalem, t.a.v. de Wijkkrant, Caspar Houbenstraat 109, 5018 BP Tilburg,
Telefoon: 013-542 47 98, Email: wijkkrant@koningshaven.twern.nl De redactie bestaat uit:
Agnes Cools, Guus van Gorp, Jack Janssens, Evert Kuijpers en Petra Schreuder
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Administratiekantoor
Hamburg
C.P.F.M. Hamburg

Hoevense Kanaaldijk 93
5018 EB Tilburg

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

Tel: 013- 545 45 74

Tapijt, vinyl, gordijnen & binnenzonwering
Sterk in alle soorten gordijnen en het stofferen van trappen.
Gratis opmeten en adviseren en een vrijblijvende prijsopgave.

Je wordt er alleen maar wijzer van!

tapijthuisdepiushaven@home.nl

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

Bel dan Hans van Berkel makelaardij. ‘n Vertrouwde
naam bij koop en verkoop. Wilt u kopen, dan schat hij
de waarde, biedt u alternatieven en onderhandelt voor
u. En bij verkoop vindt hij de koper die de juiste prijs
betaalt. Met andere woorden, voor al die zaken die met
makelaardij te maken hebben, hoeft u maar één adres te
kennen. En daar laten ze geen gras over groeien.....

Koestraat 91, 5014 EB Tilburg tel 013 - 507 09 30

w w w.h an svan b erke l.n l

„‘t Schilderke”
Behang, gordijnen en verf
„‘t is net iets anders”
Piusstraat 22, Tilburg
Tel: 013 - 542 22 00

Dameskapsalon

PAUL DE BRUYN
Broekhovenseweg 85, Tilburg
Tel: 013 - 542 42 26

Buurtcafé.....?
Buurtcafé.....!

Tweedehands dames en herenrijwielen

inruil mogelijk, tevens reparatie

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

Dus tot ziens bij

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

van de Coulsterstraat 49, 5021BL Tilburg
tel: 013 - 5363553
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Tilburg Street
League
In de maanden april, mei en juni
hebben 10 jongeren uit Koningshaven
mee gedaan met de Tilburg Street
League. (De Tilburg Street League
is een voetbal competitie voor
jongeren en de leeftijdcategorie 12
t/m 15 jaar).9 jongeren kwamen uit
Jeruzalem en 1 jongere uit Fatima.
Hun teamnaam was Jeruzalem. De

jongens waren ingedeeld bij teams uit
Tilburg-West en Reeshof. Van de 10
wedstrijden hadden ze 4 wedstrijden
gewonnen. De jongens hadden goede
tegenstanders. Zondag 4 juli was de
finale dag bij WILLEM II. De finale dag
was tegelijkertijd met de openingdag
van WILLEM II. De jongens mochten
samen met de spelers van WILLEM II
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Zomervakantie
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Inloop

Afgelopen zomervakantie
hebben 8 jongeren uit
Jeruzalem
meegedaan
met de vakantie activiteiten
van jongerenwerk. In
de eerste 3 weken
van de zomervakantie
waren er verschillende
vakantie
activiteiten
georganiseerd voor de
jongeren uit Jeruzalem
in de leeftijdscategorie 12 t/m 18
jaar. De jongeren hadden een eigen
bijdrage, dat afhankelijk was van de
kosten van de activiteit zelf. Bij een

Iedere woensdagavond van
19.00-21.00 uur organiseert
het jongerenwerk op buurthuis
Jeruzalem een inloopavond
voor jongeren. De inloop is
ontmoetingsplek voor jongeren
omdaar gezellig rond te hangen.
Je kunt er daar je vrienden
ontmoeten,
tafeltennissen,
computeren,
play-station
spelen of een gezellig praatje
maken met de jongerenwerker. De
jongerenwerker is er niet alleen voor
de gezelligheid, maar ook om vragen
stellen of te praten wat jou bezig
houdt. Dus ben je tussen de 12 en
18 jaar en je hebt niks te doen, maar
je wilt een gezellige avond. Kom dan
iedere woensdagavond naar buurthuis
Jeruzalem. Entree is gratis.

Tot gauw.
Groeten Olton.
Jongerenwerk Zuid.
dure activiteit was de eigen bijdrage
groter dan bij een goedkope activiteit.
De verschillende activiteiten waren
bijvoorbeeld;
filmavond,
bowlen,
zwemmen,
tafeltennis
toernooi,
pretpark, speurtocht enz. Voor de
kosten van de zwemactiviteit heeft

op de foto. Op de finale dag bereikten
ze de eerste plaats jammer genoeg
niet. Maar ze hadden wel de sportiviteit
prijs gewonnen, vanwege sportief en
positief gedrag op het en buiten het
veld. De sportiviteit prijs is training bij
WILLEM II.
Team Jeruzalem:
1. Dely Rifaela
2. Jan Krijnen.
3. Ali Mutlu.
4. Brain van de Wouw.
5. Jordy van den Dries
6. Martin van Breda.
7. Nabil Astitou.
8. Michael Wong.
9. Roy Spaeidans
10. Omer Alisaid

R

LET OP!!!
Een aantal andere locaties voor het Mobiel Kindereiland Koningshaven
Het mobiel kindereiland is oude SRV bus met speelgoed die op verschillende
plekken in de wijk staat. Het is een speelplek waar kinderen onder toezicht kunnen
spelen met speelgoed dat hiervoor beschikbaar is. Bij slecht weer wordt er altijd
een binnenactiviteit georganiseerd.

Verrijk je Wijk Koningshaven de jongens
ondersteund. Daarvoor GROTE dank
aan Verrijk je wijk Koningshaven.

Het mobiel kindereiland staat op de volgende plekken:

Adverteren
in wijkkrant

Maandag

15.00-17.00 uur
Stuivesantplein
(Bij slecht weer in Buurthuis de Spil)

Dinsdag

15.00-17.00 uur
Schoolplein van Bs. Fatima
(Bij slecht weer bij Bs Fatima binnen !!!)

Woensdag

Aan het einde van de Caspar Houbenstraat
(bij het kanaal)!!!
(Bij slecht weer in Buurthuis Jeruzalem van 13.30-16.00)

Donderdag

15.00-17.00 uur
In het parkje in de Wattstraat
(Bij Slecht weer bij BS Zuiderlicht, Prof. Keesomstraat)

13.30-17.00 uur

Als we buiten aan het spelen zijn en het begint te regenen, dan moeten de kinderen
naar huis.
In de zomermaanden draaien we bij goed weer, op maandag en donderdag extra
van 18.00-20.00 uur.

Koningshaven
bel 013 -5424798
vraag naar
Petra Schreuder

Zoals jullie misschien wel weten is Buurthuis de Kubus gesloten. De medewerkers
van het Mobiel Kindereiland zijn voortaan dan ook te vinden bij Buurthuis de Spil of
natuurlijk op locatie bij het Kindereiland.

Mocht je nog vragen hebben, dan mag je altijd langskomen bij het Kindereiland
of bellen / mailen naar Amanda Kuijpers, Buurthuis de Spil, tel. 5425729 of
amandakuijpers@koningshaven.twern.nl
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Dion Ketelaars
installatietechniek
Sinds 1906
waarborginstallateur

Thuisorganisatie de Zorgverlener
.....Zoals zorg bedoeld is

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

Haarstylist Marthijn

Bitumineuze dakbedekkingen
Dakisolatie
Alle lood- en zinkwerken
Loodgieterswerken
Sanitair
Medische woningaanpassingen
Centrale verwarming
Daalderop combiboilers
Combiketels koop-lease-huur
Airco en waterpompen
Galjoenstraat 45, 5017 CL Tilburg
Tel. 013 - 542 19 95
FAX. 013 - 543 94 29
EMAIL: INFO@DIONKETELAARS.NL
INTERNET: WWW.DIONKETELAARS.NL

Judoklub Tilburg
Judo, Jiu Jitsu,
Karate en Total workout

Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

gesloten
09.00-18.00 uur
09.00-18-00 uur
09.00-21.00 uur
09.00-18-00 uur
09.00-17.00 uur

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

Een sportieve, gezellige vereniging die alle
gezinnen wat te bieden heeft. Maar ook een
voordelige contributie en aantrekkelijken
korting bij meer personen uit een gezin. En je zit
er niet meteen voor een heel jaar aan vast!
Kom maar eens kijken!
Een proefles is altijd gratis!
Kijk voor onze locaties, mogelijkheden en
lestijden op www.judoklub-tilburg.nl

Voor meer informatie: 06 - 251 066 03

SCHILDERSBEDRIJF

Lancierstraat 35, 5017 CR Tilburg
TEL: 013 - 5350537 - FAX: 013 - 5422353

Specialist in: onderhoudsschilderswerken

Vrijblijvende offerte aanvraag

binnen en buiten
hout- en marmerimitaties
behangen en
diverse wandafwerkingen

Nederlandse Vereniging tot Integratie van
Homoseksualiteit COC Tilburg
www.coctilburg.nl - info@coctilburg.nl

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

Bel dan HvB Hypotheken. ‘n Vertrouwde naam voor een
hypotheek die bij u past. HvB heeft alle tijd voor een
helder, gratis advies. U krijgt alle zaken netjes op een rij:
de voorwaarden, de rente, wat ‘t u per maand kost, hoe ‘t
zit met de Nationale Hypotheek Garantie en al die andere
zaken.... Kortom, bij HvB Hypotheken bent u aan het juiste
adres. ook voor een tophypotheek...

Wij zetten ons in voor lesbiennes,
homoseksuelen, biseksuelen en
transgenders. In Tilburg organiseert
het COC in Wijkcentrum “De
Nieuwe Stede”, Capucijnenstraat
156 te Tilburg, elke donderdagavond
tussen 20.00 en 22.00 uur een

Koestraat 91, 5014 EB Tilburg tel 013 - 544 37 49

www.hvb-hypotheken.nl
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inloopavond. Hier kun je terecht
voor informatie, een persoonlijk
gesprek of gewoon voor een drankje
en gezelligheid. Een afspraak maken
is niet nodig.
Voor
de
introductiegroepen
kun je je aanmelden tijdens de
inloopavonden, telefonisch:
06-2926 2036 en
via info@coctilburg.nl.
Meer informatie is ook te vinden op
onze website:
www.coctilburg.nl

Timmeren aan een betere samenleving…
Coaches4Juniors beleeft ook in West een flinke opmars
Grote gezinnen bestaan nog,
ook Danny (12) komt uit zo’n
gezin in de wijk Het Zand. Hij
is de middelste, maar zeker geen
middelmaat!! Genoeg reden voor
wat extra aandacht; zijn moeder en
ook de school van Danny waren
het er roerend over eens: een prima
entree voor de mogelijkheden van
Coaches4Juniors.
Danny: ‘Egbert is mijn coach, en
samen met deze vrijwilliger ga
ik een keer per week op pad. Dat
kan van alles zijn, van zagen en
timmeren, bijvoorbeeld houten
gezelschapsspellen maken, maar
ook fietsen en vissen. Als ik maar
aan de slag kan blijven, ook koken
heb ik intussen ontdekt. En ik ben
nog wel eens in de bibliotheek
te vinden, vooral tussen die
zogenaamde Mangastrips. Of ik
later dan striptekenaar wil worden??
Ik zie me vooral op een stoere tank
later: dan weet ik zeker dat ik veel
buiten kan zijn. Ook mijn moeder is
er blij mee dat ik zo’n aardige coach
heb die nog stoer is óók!!”
Sterker in opgroeien
Coaches4Juniors
bestaat
nu
zo’n 5 jaar en wordt in Tilburg

door guus van gorp

uitgevoerd door de stedelijke
vrijwilligersorganisatie Contour. De
maatjesprojecten met een gedegen
inslag van training en bijscholing
groeien ook hier in aantal. Maar
Egbert vindt ‘Coaches4Juniors’
toch wel een van de mooiste loten
aan die stam: “Opgroeien en
opvoeden zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden: daar een steentje
aan kunnen bijdragen voelt goed;
de onderlinge samenwerking geeft
kinderen groei mee, met als basis
de spontaniteit van samen dingen
ondernemen. Ik kom zélf uit een
groot gezin: weet dus wat het is om
daar toch goed je ei kwijt te willen.
Daarom ook lachen Danny en ik
samen heel wat af”
Zo’n coachingstraject duurt 1 a
2 jaar, het loopt dus niet oneindig
door. Egbert: “Maar in het leven van
die kinderen ben je toch een brug
naar een sterkere toekomst voor ze,
wat daarom ook in Tilburg-West
steeds meer aanslaat. Namelijk een
goed gevoel van gelijkwaardigheid
in onderlinge verbondenheid!”.
Ingrid van Dijk is een van de
coördinatoren van deze programmaaanpak: “Coach word je niet zomaar,
daar gaat een scherpe selectie aan

vooraf, zoals de noodzaak van een
Verklaring omtrent het Gedrag. Uit
zo’n verklaring blijkt dat je in het
verleden niet over de schreef bent
gegaan. Ook gesprekstechnieken
worden getraind en evenzeer
wordt op opvoedingsondersteuning
ingegaan. Let wel; de coach neemt
de opvoeding niet over, hij of zij
is ondersteunend en op die manier
een goede metgezel. Deelnemende
kinderen zijn tussen de 7 en 19 jaar
oud. Voor vrijwilligers (‘coaches’)
bestaat geen leeftijdslimiet, maar
veelal zijn ze tussen de 20 en 45 jaar.
En natuurlijk worden alle onkosten
vergoed, zoals uitstapjes”
Een goede ‘klik’
Ingrid vervolgt: “Deelnemers en
vrijwilligers komen meestal met
ons in contact via ouderavonden op
school of via schoolmaatschappelijk
werk. Het is dus een vrijwillige
keus en wordt niet van bovenaf
opgelegd. Vandaar dat er eerst
een intakegesprek door mij of een
van mijn collega’s in het gezin
plaatsvindt om de wensen en
mogelijkheden te inventariseren;
pas daarna komt een coach in beeld.
En ook hij/zij wordt zorgvuldig

geïntroduceerd in het gezin. Het
gaat tenslotte om een goede klik, een
goede ‘match’ zoals wij dat noemen.
Dat heeft ook een preventieve
werking,
een
soort
sociale
brandpreventie ter vermijding van
opvoedingsbrandhaarden nadien”
Trots
Intussen glimt Danny van trots: “Ik
vertel ook tegen andere kinderen in
de buurt dat ik een coach heb, want
wat is er nou leuker dan samen actief
bezig zijn: ik maak écht reclame
voor Coaches4Juniors. Wat ik deze
week van plan ben weet ik nog niet,
met Egbert naar de kermis: was ook
gáááf. En houtbewerking natuurlijk:
bij Egbert aan de werkbank (zie
foto) iets in elkaar zetten of zo”.
Egbert zélf wordt er bijna een
beetje stil van, maar een ding weet
hij zeker: “Dit vrijwilligerswerk
is zó mooi: daarom heb ik al
vast het idee gelanceerd van een
wervingscampagne waarin alle
vrijwilligers en maatjes allemaal
sámen in actie te zien zijn!!”

Nog meer kansen voor extra steuntje in de rug met zorgvuldig geselecteerde en goed getrainde vrijwilligers van Contour
Burenhulp is een mooi iets, maar komt in tijden van snelle veranderingen –iedereen druk-druk-druk – niet altijd uit de verf. Onwillekeurig is dan het risico
dat mensen van de weg raken. Burenhulp met de meerwaarde van goed routebesef: zo zou je het best Informele Zorg kunnen omschrijven. Met die invalshoek kent Contour in haar programma-aanpak ‘Informele Zorg’ bijvoorbeeld ook nog:
Home-Start: voor een steuntje in de rug aan moeders in gezinnen met minstens één kind tot 7 jaar
Een tijdelijke vriend: een maatjesproject voor ouderen vanaf 55 jaar.
SamenSpraak: beter Nederlands leren spreken met behulp van een ‘taalmaatje’
CONTOUR TILBURG, TEL 013-543 45 72, info@contourtilburg.nl

De Zonnebloem afdeling broekhoven- groenewoud
Nationale Ziekendag 2010
Op zondag 12 september was het
Nationale Ziekendag.
Ter
gelegenheid
hiervan
ontvingen de gasten van onze
zonnebloemafdeling BroekhovenGroenewoud
het
jaarlijkse
presentje.
Vele gasten waren op vrijdag 10 sept.
samen gekomen voor de jaarlijkse
opening van het nieuwe seizoen. De
aanwezige gasten kregen daar het
presentje aangereikt.
Onze overige gasten werden op
zaterdag 11 september bezocht door
de vrijwilligers van de zonnebloemafdeling Broekhoven-Groenewoud
en ontvingen een aardigheidje
met een bijzondere kaart en het
Zonnebloemblad.
Na samenkomst en een kopje koffie
werd begonnen met het verdelen
van de presentjes en gingen de

Gelukkig waren de meeste gasten
thuis en namen met een lachend

vrijwilligers in groepjes de wijk in
om de gasten te bezoeken.

gezicht het presentje in ontvangst.
Eén van de gasten was in de
Hazelaar opgenomen en werd door
2 van onze vrijwilligers bezocht.
Met een verbaasd gezicht gingen
ze naar haar kamer waar ze met
een stralend gezicht het presentje
aannam. Met een dikke kus als dank
werd er afscheid genomen.

Mede namens al onze vrijwilligers
onze hartelijke dank, dat dit door
een bijdrage van de Wijkraad
Koningshaven mogelijk is geweest.
Het bestuur van de Zonnebloem
afdeling Broekhoven-Groenewoud.
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In de frontlinie voor betere volkshuisvesting
Edith
Mostert,
KBOBrabant:
“Graag
meer ouderen in de
frontlinie voor betere
volkshuisvesting”
Door Guus van Gorp Ook
in
Brabant wordt her en der
gevreesd
voor
leegloop
van steden en dorpen.
Daarom zijn jonge gezinnen
steeds
meer
speerpunt
in
het
gemeentelijk
volkshuisvestingsbeleid.
En ouderen dan? Juist
ouderen
draaien
volop
mee in de samenleving,
zij zijn vaak motor of
stuurwiel in het plaatselijke
vrijwilligerswerk
in
accommodaties die soms
ook nog door ouderen zélf
flink in de verf zijn gezet . Op
het thuisfront daarentegen
is de huisvesting lang niet
altijd up to date, soms
zelfs sterk verouderd, met
nauwelijks mogelijkheden
tot
woningaanpassingen,
zoals brede drempelloze
deuren. Dus is zéker een
open deur (!) dat er flink
wat gelobbied moet worden
op dat front: natuurlijk met
erváringsdeskundigen in de
hoofdrol.
Het rijk hevelt steeds meer over

naar provincie en gemeenten:
ook het volkshuisvestingsbeleid
komt steeds meer in lokale
handen: qua planvorming,
uitvoering en regie: “Het is zeker
een erkenning van de kracht
van ouderenbonden dat de
provincie met subsidie over de
brug komt voor een lobbyproject
ter stimulering van meer en
betere seniorenhuisvesting`,
weet
Edith
Mostert,
projectleider
Meer
Wonen
voor Ouderen: `Het geeft ook
de effecten van collectieve
belangenbehartiging aan, want
ook de KBO-programma-opzet
‘Deskundigheidsbevordering
Lokale
Belangenbehartiging’
kon al op dito provinciale steun
rekenen”
Training helpt lobbyisten
op weg
Goed beleid heeft alles met
verantwoording te maken: in
de meest letterlijke zin een
mix van antwoorden vinden
die er toe doet. “Lobbyen is
een goede formule om met
gebundelde antwoorden te
komen: dat huisvesting voor
ouderen er inderdaad meer
op de voorgrond hoort. De
gezamenlijke ouderenbonden
in Brabant (VBOB) hebben
het belang hiervan al eerder
bij de provincie onder de
aandacht
gebracht,
die

ouderenorganisatiekoepel
heeft
het
vervolgens
gedelegeerd
naar
KBOBrabant, die intussen met de
uitvoering is belast: “Overleg
is voor mij maatgevend in
belangenbehartiging, zodoende
staat nu een cursusopzet
op de rit in overzichtelijke
blokken.
Dit
met
wat
elementen
gespreksvoering
alsook een stukje politieke
verhoudingen,
waaronder
lokaal volkshuisvestingsbeleid,
inclusief
de
rol
van
woningcorporaties.
Veel
subsidies zijn afgeknepen,
maar in de planvorming rond
volkshuisvesting
staat
dat
systeem
nog fier overeind.
Lobbyen heeft dus wel degelijk
kans van slagen richting
daadwerkelijke verwezenlijking
van plannen”
Spirit die staat als een huis
“Natuurlijk is een zekere mate
van gedrevenheid wél een
vereiste voor de lobbyisten.
in-spe, maar het is ook heel
inspirerend. En niet alleen
ouderen uit de KBO-achterban
hoeven zich te melden, want
een brede interesse van
ouderen in maatschappelijke
onderwerpen is niet altijd
gebonden aan lidmaatschap

van zo’n organisatie. Zo zijn
er ook ouderen die gepokt
en gemazeld zijn in vroeger
vakbondswerk,
of
hebben
meegedraaid in sportbesturen,
of die in WMO-platforms
meedoen
bijvoorbeeld.
Al
met al blijkt zeker inzet op
maatwerk mogelijk, ook door
opmars
van
verschillende
woonvormen voor ouderen.
Zo neemt groepswonen in
populariteit toe, voor elke
oudere een huurappartement,
met als extra een gezamenlijke
ontmoetingsruimte, zoals in
Tilburg-West met
groepen
Molukse en Turkse ouderen.
Ook
levensloopbestendig
wonen wint nog steeds aan
populariteit: een manier van
bouwen die generatiebestendig
is, doordat van meet af aan met
allerlei
woningaanpassingen
kan worden rekening gehouden.
Al realiseer ik me tevens
dat er voort de koopsector
dienaangaande nog wel wat
valkuilen te overwinnen zijn”

MEER WETEN:
EDITH MOSTERT,
TEL 073-6444066,
E-MAIL:

EMOSTERT@KBO-BRABANT.NL

De notaris over erfrecht

A L GE M E EN

THEMAMIDDAG voor SENIOREN
De laatste jaren is er nogal veel veranderd op
het gebied van erfrecht.

Foto expositie bij
kunstuitleen Arto Imago
Na het succes van de midzomer
expositie organiseert Arto Imago
wederom een expositie. Deze zal in
het teken staan
van fotografie
en start op 3
oktober aan de
Tivolistraat 50 te
Tilburg (het oude
Faxx gebouw).
Ruim
twintig
kunstfotografen
tonen
hun
werk waaronder Romy Finke, Andrea
stultiens, Wijnand van Lieshout, Hans
Withoos en H. Okubo.
Met de wintertijd in het vooruitzicht
is dit wellicht een goed moment om
aandacht te schenken aan uw interieur.
Naast fotografie hebben wij een grote

wat gebeurt er met mijn nalatenschap ?
Moet ik een testament laten maken ?
kan ik een van mijn kinderen onterven ?

collectie kunstwerken in stock zowel te
huur als te koop. Laat onze collectie

Wilt u meer weten over uw laatste wilsbeschikking ?
Dan bent u van harte welkom bij de themamiddag

Locatie
Ruimte
Datum
Tijd

:
:
:
:

Kruisvaarderstraat 40
grote zaal
dinsdag 5oktober
van 14.00 uur tot 16.00 uur

Gratis toegang !!!

u inspireren voor een mooi kunstwerk
in uw woning. De medewerkers van
Arto Imago heten u van harte welkom
om op een ongedwongen en prettige
manier een kijkje te komen nemen.

Deze voorlichtingsmiddag is tot stand gekomen i.s.m.
stichting de Wever, notaris bureau Manaerts – Appels.
en het Ouderenwerk van de Twern.

De kunstuitleen is geopend van vrijdag
t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
www.artoimago.nl
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De energie van dans
springlevend voor oudere dames
….Aanmelding
dansworkshop nog
mogelijk….
Als de Piushaven bruist
van activiteiten waar dan
tegelijkertijd het nodige
cultureels te beleven valt,
kun je er welhaast zeker
van zijn dat Ans de Beer
de nodige inbreng in de
dansnummers heeft. Gevoel
voor coördinatie en dansmix:
het beste van meer werelden
bijeenbrengen. Daarom was
het slotfeest rond Tilburg200
jaar
stadsrechten
zeker een succes. Altijd
onvermoede krachten naar
boven halen: de dynamiek
van dans is voor haar ook
een uitingsvorm om dames
op leeftijd een fijne middag
te bezorgen, waarin ze
binnen hun mogelijkheden
écht even los kunnen gaan.
Na een noodgedwongen
verhuizing
kwam
Twernteam Koningshaven
wat je noemt direct in
beweging met het aanbod
van een ruimte in buurthuis
Kazernehof .
“Met de ruimte die ik nu letterlijk
en figuurlijk heb gekregen is
ook weer uitbreiding mogelijk.
Je ziet die dames echt
genieten van die vermenging
van elementen uit tai-chi
en dans, met stimulerende
achtergrondmuziek natuurlijk.
Ook daar kies ik niet voor
alledaagse
combinaties,
van
Zuid-Amerikaanse
en Hongaarse klanken en
dansinvloeden tot spannendklassiek, van Erik Satie en
Philip Glass tot Strawinsky”.

E

N

Mantelzorg
Heidi van Tuel, mantelzorgconsulent van de Twern.
Spreekuur iedere dinsdag van
14:00- 15:30 uur.
In samenwerking met de
huisartsenpraktijk
van
dr.
Pijman.
In de ruimte van de fysiotherapie Spijkers,
Bisschop Zwijsenstraat 35 te
Tilburg.

Rijk
geschakeerde
dansbenaderingen
Haar
ruime
ervaring
in
danstraining van jong tot oud in
verschillende samenstellingen
en niveaus, ook gemengd (man/
vrouw) heeft haar een rijke
schakering aan mogelijkheden
gebracht:
het
beste
van
meerdere dansbenaderingen
bijeengebracht. Bewegen en
ontspanning gaan in die mooie
synthese hand in hand: “Ik
vind het een uitdaging om daar
richting aan te mogen geven,
ook door wat extra invloeden
van
Oosterse
meditatie.
Inderdaad de uitdagende mix
waardoor een aantal dames
al ruim tien jaar meedoet:
genoeg reden om dit moois
ook met andere deelneemsters
uit Hoogvenne en omliggende
wijken kunnen delen. De
jongste deelneemster is nu
60, de oudste 82, dus denk
ik dat dames vanaf 50+ met
passie voor goed bewegen in
combinatie met dans en Oosterse
ontspanningselementen
zich hier snel thuis voelen.
Dinsdagsmorgens vinden die
dansworkshops plaats: vanaf
10.15u tot 11.15u. Ongeacht of
er 4 of 5 weken in een maand
zitten: de kosten bedragen
20 euro per maand. En de
persoonlijke aandacht die ik er
inleg betekent dat ik bij forse
aanmelding tot de vorming van
een tweede groep of méér kan
besluiten”

Voor vragen van mantelzorgers, Familiezorgers en
ouderen op het gebied van;
Financiën
Wonen
Zorg
Welzijn
Ook is er in Tilburg Zuid
een mantelzorginloop in de
Spijkerbeemden in de Don
Sartostraat 3 te Tilburg.
Vooral voor lotgenotencontact
en informatie. Ook wordt er

veel aandacht besteed aan de
mantelzorger zelf.
Iedere tweede donderdag van
de maand van 13:30 uur15:30 uur.
Voor inlichtingen of aanmelden
voor genodigden lijst kunt u
contact opnemen met Heidi
van Tuel, 013-5422730 of 0634626878.
Cursussen
zorgers;

voor

mantel-

“Mantelzorg,
wat
bezielt
me”…….
Waarom ben ik mantelzorger ?
“Jouw
verhaal,
mijn
verhaal”……..
Voor een ander (leuker) contact
met de zorgvrager (vader,
moeder, partner, kind).
Voor inlichtingen over deze
cursussen kunt u ook met
bovengenoemde
contact
opnemen.

Verjaardagskalender
en Seniorenbeurs
Nieuwe
verjaardagskalender
voor 80-jarigen

Overlegnetwerk
Tilburgse Ouderen
ook weer present
op Seniorenbeurs in
Euroscoop

Aanmelden kan bij de balie
van
het
buurthuis,
ook
telefonisch: 013-5422730, of
door een mailtje te sturen naar
ansbeerdans@gmail.com

Op zaterdag 2 oktober zal
het Overlegnetwerk Tilburgse
Ouderen (OTO) weer present
zijn met een kraam op de
Seniorenbeurs.
De voorzitter van OTO, Pierre
van den Ende, zal op die dag
het eerste exemplaar van een
nieuwe
Verjaardagskalender
voor 80-plussers overhandigen
aan wethouder Marjo Frenk.
Deze kalender is mooi én
gemakkelijk. Bij elke maand
is een keur aan informatie
over
allerlei
organisaties
en
instellingen
vermeld,
die voor ‘oudere ouderen’
van
belang
kunnen
zijn.
Uiteraard ook met de voor
hen belangrijkste adressen en
telefoonnummers.
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Het Overlegnetwerk Tilburgse
Ouderen
(OTO)
is
een
samenwerkingsverband
van
zes ouderenorganisaties. In
het bestuur zitten ook enkele
onafhankelijke leden. De KBO,
ANBO, Oude Makkers, PCOB,
de Surinaamse Ouderen Tilburg
en de Stichting Caribische
Senioren
Tilburg
werken
samen in dit netwerk. Zo staan
deze bonden sterker dankzij
regelmatig overleg bij het
afstemmen van beleid richting
gemeente Tilburg, maar ook
bij instellingen als de Twern,
Thebe, de woningcorporaties
en de zorginstellingen.
Op de Seniorenbeurs op 2
oktober is informatie te krijgen
over de afzonderlijke bonden
én over hun gezamenlijke
activiteiten. Ook ligt de nieuwe
OTO-brochure die dag gereed
om mee te nemen.
De beurs wordt gehouden in het
gebouw van Euroscoop van 10
tot 16 uur (adres Olympiaplein
22, goed per bus bereikbaar)

Wijkg
Handtekeningen

Nieuwe website wijkraad Koningshaven

Tegen sluiting De Kubus

Veel mensen weten al dat
wijkcentrum De Kubus gaat sluiten,
en een groot deel daarvan is tegen
de sluiting. Daarom hebben wij,
Jasmijn Cantrijn en Berfin Fas,
handtekeningen verzameld. We
hadden in totaal tweehonderd
handtekeningen. We hebben de
handtekeningen verzameld in de
wijk Fatima, op school en op het
Stuivesantplein.
We wilden de handtekeningen aan
de wethouder aanbieden. Daarom
maakten we een afspraak op het
gemeentehuis op donderdag 22 juli
met wethouder Marjo Frenk van
Groen Links en gebiedsmanager Bea
van Beers. De moeder van Jasmijn
ging ook mee. We waren een beetje
zenuwachtig want een afspraak met
de wethouder is wel heel speciaal.
Eerst kregen we cola en spekjes.
We mochten vertellen wat we
kwamen doen. Daarna stelden we
nog vragen.
We vroegen waarom De Kubus
ging sluiten. De wethouder
vertelde dat De Kubus moest
sluiten vanwege bezuinigingen
van de gemeente. De gemeente
moet nog op veel meer dingen
bezuinigen. In de Reeshof is maar

www.wijkraadkoningshaven.nl

een wijkcentrum en in onze
buurt zijn er heel veel. Daarom
is er voor gekozen om De Kubus
te sluiten. Anders moest er
misschien nog meer op mensen
of activiteiten worden bezuinigd.
Maar de activiteiten zoals het
Kinderpersbureau, de Kinderraad,
de Kidzclub en de SLB gaan wel
door in wijkcentrum De Spil en
scholen in de buurt. We vroegen
ook wat er met het gebouw ging
gebeuren. De gemeente gaat andere
huurders zoeken, bijvoorbeeld een
bedrijf. De peuterspeelzaal mag
gewoon blijven.

Sinds juli 2010 is onze nieuwe website actief geworden.
Een website voor en door bewoners van Koningshaven
Op de nieuwe website wordt alleen geplaatst wat goedgekeurd wordt
door het bestuur.
U kunt via deze website ook een aanvraag doen bij Verrijkjewijk.
Vermelden wat er gebeurt in de wijk?
U kunt ook stukjes (eventueel met met foto’s) mailen naar deze
website.
Kijk ook even naar de links op onze website.

De wethouder vond het een goede
actie. Ze zei dat we het moeten laten
merken als we het ergens niet mee
eens zijn. Niet door boos te worden,
maar door echt iets te doen. Ze gaf
ons haar e-mailadres. Als we vragen
of opmerkingen hebben over de
wijk mogen we haar mailen.
Jammer genoeg kon de wethouder
er niet voor zorgen dat De Kubus
toch nog open bleef. Maar we weten
nu wel waarom het wijkcentrum
gaat sluiten en de activiteiten voor
de kinderen gaan gelukkig gewoon
door.

Vrouwenraad Koningshaven.
De vrouwenraad is een groep vrouwen uit Koningshaven die verschillende
activiteiten organiseert.
De vrouwenraad komt ongeveer 7
keer per jaar bijeen om te kijken
welke activiteiten zij graag in
hun buurt willen hebben. De
bijeenkomsten duren 1 ½ uur en
zijn altijd onder schooltijd . Er
wordt dan gekeken hoe activiteiten
lopen en welke activiteiten er nog
georganiseerd gaan worden. Ook

voor de grote vrouwenfeesten
(2x per jaar) bespreken zij wat het
programma zou moeten zijn.
Naast het mee organiseren
verwachten we ook een actieve
bijdrage bij de activiteit zelf.
Lijkt het uw leuk om samen met
andere vrouwen activiteiten te
organiseren?

Neem dan contact op met,
Marianne van Zutphen, Sociaal Cultureel Werk De Twern
Buurthuis De Spil, Tel. 013 – 5425729
(bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag)
mariannevanzutphen@koningshaven.twern.nl

Rommelmarkt
Jasmijn Cantrijn en Berfin Tas

Gezocht!!!
Een leuke naam gezocht voor de
dartclub in Jeruzalem!
Heb jij een goed idee, geef dit dan
door aan het beheer in buurthuis
Jeruzalem.

Zondag 14 November van 10.00 tot 16.00 uur
Buurthuis Jeruzalem, Caspar Houbenstraat 109 in Tilburg
Tel: 013-5424798
Entree € 1.00, Kinderen gratis

Bij voorbaat dank,
Dartclub (zonder naam)
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ericht
Praatles

Sporten voor vrouwen

Beste vrouwen,

Elke dinsdag is er op buurthuis de Spil sporten voor vrouwen!
De lessen zijn van 13:00 tot 13:45 uur en kosten € 1,00 per les.

Wil jij graag oefenen in het spreken van de Nederlandse taal, kom dan
naar de praatles. Iedere week komen we op donderdag met een groep
vrouwen samen bij buurthuis Jeruzalem. Dit is van 09:30 tot 11:00 uur.
De vrouwen uit de groep geven zelf aan wat ze willen leren en over
welke thema’s ze meer willen weten.
Waar?
Wanneer?

Lijkt het je leuk om samen met andere vrouwen te sporten?
Kom dan naar de Spil!
Met vriendelijke groeten,
Marianne van Zutphen en Sufaynur Yogzat

Buurthuis Jeruzalem, C. Houbenstraat 109
Elke donderdag van 9.30 – 11.00 uur

Wil je meer informatie, laat het ons dan weten!
Met vriendelijke groet,
Marianne van Zutphen en Sufaynur Yozgat
Scw De Twern Team Koningshaven.
Telnr: 5425729 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag)

Voor meer informatie :
De Twern, team Zuid-Oost. De Spil telnr 013 - 5425729
E-mail: mariannevanzutphen@koningshaven.twern.nl

UITNODIGING

Keep-Fit
in uw eigen wijk
U wilt eigenlijk wel nodig gaan sporten,
maar u wilt liever niet naar die
onpersoonlijke sportschool!
Samen sporten met uw buurtgenoten.
Daar waar flink oefenen en
gezelligheid hand in hand gaan en dit
onder deskundige begeleiding.
Trainen op leuke , actuele muziek en
werken aan al die “probleemgebieden”
van je lichaam. En dat tegen het zeer
lage tarief van € 3,85 per les.
Plaats van handeling:
Wijkcentrum Hoogvenne
Kazernehof 76
Tijden: Maandagavond 20.00 – 21.00
21.00 – 22.00
Woensdagavond 20.00 – 21.00
21.00 – 22.00
Voor Informatie: Tel. 013-5422730
Kom snel eens binnen lopen en
meedoen.
Eerste les gratis.
Tot gauw!!!!

Graag nodigen wij u uit voor alweer het 5e WijkCafé van Koningshaven.
Het WijkCafé wil een ontmoetingsplaats zijn voor bewoners, ondernemers,
professionals en bestuurders uit de wijk Koningshaven.
We krijgen deze avond, door diverse sprekers, toegelicht welke
ontwikkelingen er zijn te verwachten in Koningshaven. Denk daarbij aan
het Piushavengebied, AaBe terrein, Jozefzorg ed.
Er zal ruim gelegenheid worden geboden vragen te stellen aan de inleiders.
Het (voorlopige) programma is als volgt:
17.30 – 18.00
Ontvangst
18.00 - 18.45
Diverse inleiders
18.45 – 19.15
Gelegenheid tot vragen stellen
19.15 – 20.00 à 20.30
Maaltijd en netwerken
Zoals gebruikelijk wordt er gezorgd voor een drankje en om 19.15 uur staat
het (gratis) koud/warm buffet gereed.
Uw aanwezigheid wordt zeker op prijs gesteld!
U bent welkom op dinsdag 9 november
vanaf 17.30 uur in woonzorgcentrum Jozefzorg,
ingang Kruisvaarderstraat 40
Deze avond wordt georganiseerd door:
Wijkraad Koningshaven.
Voor nadere informatie en ideeën kunt u terecht bij het bestuur van de
Wijkraad via de website
www.wijkraadkoningshaven.nl
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Festival Koningshaven
Buurt-toppers geven festival koningshaven prima gezicht (Door Guus van Gorp)
Vervolg voorpagina
Niet alleen zij hadden op die mooie
septemberzondag een goed recept
in handen voor een prima dag, dat
bleek bijvoorbeeld ook door de stand
van Scouting Lord Baden Powell
(afgekort LBP) waar klimmen en
klauteren de hoofdmoot vormde
– en toch ook een fikkie stoken,
hier natuurlijk met alle veiligheid in
acht genomen die daarbij hoort. En
als je dan die 19e september zo’n
enerverende dag voor de boeg hebt,
is er natuurlijk geen beter begin dan
een buurtbrunch. De afdeling Keeterin (Tilburgs voor catering) liet het
soms meer geliefde happen naar de
baas volledig achterwege om zich
compleet in te zetten voor een entree
met brood, kaas, karnemelk en wat
dies meer zij. Gezond toch? Prima
startmoment voor een wijk met
goede ideeën waar de mensen zich
beslist niet de kaas van het brood
laten eten en zich als blijk daarvan
volop inzetten voor de organisatie
van zo’n dag: ook ’s-morgens vroeg
al met standmateriaal sjouwen en
zo.
Enthousiasme en jong talent
Dat enthousiasme en jong talent
een prima mix vormen bleek wel
uit het artiestenprogramma waar
lokaal zangtalent Pieter Sleutels de

live-optredens opende. Daarmee
was het beslist niet alleen een
prima feest voor het jonge grut,
maar ook voor de jeugd tot 80
jaar bij wijze van spreken. Op z’n
minst dan toch de mond flink in
beweging, zéker bij het verkopen
van rommelmarktspulletjes, van
bordkartonnen gezelschapsspellen
(in het computertijdperk steeds
populairder) tot fournituren voor
creativiteit met naald en draad. Ben
effe vergeten om daar te vragen
hoe lang het duurt om met naald
en draad een sumoworstelpak in
elkaar te zetten…. Want ook die
variant op kinderplezier was volop
aanwezig, evenals springkussens
en voor de groteren volop sport,
zoals
voetbaldemonstraties.
Concluderend liet niet alleen het
artiestenprogramam de buurttoppers zien, feitelijk gold dat
de organisatie van deze hele
middag: natuurlijk op een van de
mooiste lokaties van de wijk, het
Stuivesantplein, waar ook het weer
een goede klank had tussen de
vele bezoekers die zich deels met
huifkarren lieten aanvoeren vanaf
de verschillende buurthuislokaties
in de wijk. Oftewel: DEZE DAG
SMAAKT NAAR MEER…

Het festival is door buurtbewoners in samenwerking met de Twern georganiseerd.
In totaal waren er 70 vrijwilligers actief gedurende de dag die zich hebben ingezet voor
een leuk en gezellig feest.
Festival Koningshaven werdt mede mogelijk gemaakt door; de Twern, Tiwos, GGGK,
wonen Breburg, Verrijk je Wijk en gemeente Tilburg
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Kindervakantiewerk

Koningshaven 2010

Kindervakantiewerk ‘Hoe overleef ik?’ Een week vol sportiviteit, enthousiasme en plezier!
Op maandag 30 augustus 2010 was het weer zover: Kindervakantiewerk (KVW) Koningshaven ging van start! Ook dit jaar deden er weer zo’n 80 kinderen
mee en waren er zo’n 50 vrijwilligers hard in de weer om ervoor te zorgen dat de week goed verliep! Dit jaar was het thema van kindervakantiewerk ‘Hoe
overleef ik?’. Iedere dag was er dan ook een andere uitdaging voor de kinderen om kindervakantiewerk te overleven…
Zo stond de maandag volledig in
het teken van ‘hoe overleef ik de
leiding?’. Gedurende deze dag
kwamen de kinderen erachter bij
wie ze in de groep zaten en wie
hun leiders werden voor die week.
Daarna maakten de kinderen een
mascotte en yell voor hun groep.
Op maandagmiddag ging het dak
van wijkcentrum De Kubus er
volledig af! Een enthousiaste groep
vrijwilligers uit de kerngroep van het
kindervakantiewerk had namelijk
het spel ZINGO georganiseerd. Je
leest het goed, geen BINGO maar
ZINGO. Dit hield in dat de kinderen
telkens het lied moesten zingen dat
bij het zingonummer hoorde. Dit
zorgde voor veel gezelligheid, veel
polonaises en natuurlijk ook veel
zangtalent. En natuurlijk konden
de kinderen ook een prijs verdienen
wanneer ze hun zingokaartje vol
hadden. Na het vele dansen en
zingen was er ’s middags ook nog
tijd om even lekker naar buiten te
gaan. We gingen met zijn allen
naar het Stuivesantplein waar
de Stuivesantpleinspelen plaats
vonden. Dit hield in dat de kinderen
het bij sommige spelen opnamen
tegen hun leiding!
Op dinsdag stond KVW in het
teken van ‘hoe overleef ik Hawaï?’.
’s Ochtend liepen de groepen
een tocht door de wijk waarbij
ze verschillende Hawaïspelen
tegenkwamen! Op dinsdagmiddag
gingen we naar het Leypark waar
’t een gezellig waterparadijs werd!
Onder het genot van een gezellig
muziekje van DJ Joep werd er ook in
het Leypark gezellig gedanst tussen
de spelen door! Ook de zeepbaan
was natuurlijk een overweldigend
succes…

schoolplein van Basisschool Fatima.
Vanuit hier gingen we namelijk
vertrekken voor een fietstocht
naar onze overnachtingslocatie.
We gingen, net zoals andere jaren,
naar Kampeerboerderij De Kiek
in Alphen! Hier beleefden we een
spannende avond met daarin ook
spetterende optredens van veel
KVW-sterren tijdens de bonte
avond!

Wist je dat…….?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het werd toen heel snel vrijdag 3
september… Dit was alweer de laatste
dag van het kindervakantiewerk
2010! In het begin van de middag
werd het Kindervakantiewerk weer
afgesloten voor dit jaar en werden
de prijzen uitgereikt aan de meest
sportieve groep en de groep die het
meeste punten gehaald had gedurende
de week. Licht Groen won dit jaar
de sportiviteitprijs en zij wonnen
een super mooie wisseltrofee! Deze
trofee is in wijkcentrum De Spil te
bewonderen…
Dat kindervakantiewerk 2010
een succes geworden is, is te
danken aan alle vrijwilligers die
meegeholpen hebben, maar ook aan
onze sponsoren en alle deelnemende
kinderen!

•
•

Woensdag was voor veel kinderen
een spannende dag! We zouden
namelijk een echt feest gaan
overleven en we zouden met de
bus gaan… Maar waar gingen we
naartoe? Dat was de grote vraag…
Uiteindelijk gingen we naar de
Efteling en hier beleefden we een
dag vol wonderen! De groepen
liepen weer vrolijk zingend door de
Efteling. Het werd een geslaagde
dag.

Wij een supergave en keigezellig week gehad hebben
Wij iedereen willen bedanken, die KVW 2010 tot een succes
maakte
Wij onze sponsoren graag willen bedanken voor hun steun
Wij ook een website hebben… kvwkoningshaven.nl
Daar nog veel meer leuke foto’s op staan
De foto cd exclusief is, dus deze foto’s daar niet bij staan
De auto van Roos voortaan Mac Drive heet
Het Bunny en Banny verhaal nog steeds niet af is
Tijdens het nachtspel de reddertjes van schrik in een boom
klommen
Wij jullie in 2011 graag weer terug willen zien
Volgend jaar KVW is van 15 augustus tot en met 19 augustus

Kindervakantiewerk Koningshaven
werdt mede mogelijk gemaakt door:
* verrijk je wijk Koningshaven
* Johan Stekelenburg stichting
* Bressers metaal b.v
* Koreman staalbouw
* Sport print
* Lemmens makelaardij
* Rabobank
* Triborgh gebiedsontwikkeling
* Back on Track (muziek)

Donderdagochtend
vroeg
verschenen
vervolgens
veel
kinderen met fietsen en tassen op het

Voor meer informatie over kindervakantiewerk kunt u bellen naar Roos van Esch. Ook wanneer u volgend jaar mee zou willen helpen voorafgaand aan het kindervakantiewerk of tijdens het kindervakantiewerk kunt u contact opnemen. Zij is op dinsdag en woensdag te bereiken op
buurthuis Jeruzalem (tel. 013-5424798). Mailen mag natuurlijk ook: roosvanesch@koningshaven.twern.nl
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Opfriscursus verkeer voor ouderen
Veel ouderen die aan het verkeer
deelnemen kennen niet alle nieuwe
regels, borden en belijningen.Andere
senioren laten uit onzekerheid de
fiets of auto staan, en komen soms
zelfs niet of amper de deur uit.
Daarom
organiseren
het
Ouderenwerk van de Twern en Veilig
Verkeer Nederland (VVN) voor

Sportief wandelen

oudere weggebruikers op diverse
plekken in de stad opfriscursussen
over de verkeersregels. De cursus
bestaat uit drie lessen. Een instructeur
van VVN legt met afbeeldingen
nieuwe regels en situaties uit.
Ook beantwoordt hij vragen van
deelnemers. De cursus kost €10,
inclusief een informatieboekje.

In beweging blijven is gezond en zoveel leuker als je het samen doet!

Voorafgaand aan de cursussen
zijn
er
vrijblijvende,
gratis
informatiebijeenkomsten. Hieronder staan alle locaties en data.
1.
2.

3.

4.

5.

Daarom wil Marie-José (een
bewoonster uit de wijk) samen
met een groepje vrouwen ieder
woensdag ochtend sportief gaan
wandelen.

Wijkcentrum Zuiderkwartier (Wassenaerlaan 38).
Cursus woensdag 27 oktober, 3 en 11 november, 14 -16 uur.
Wijkcentrum De Poorten (Hasseltstraat 194).
Informatiebijeenkomst dinsdag 26 oktober, 10 -12 uur.
Cursus dinsdag 16, 23, en 30 november, 10 - 12 uur.
Wijkcentrum De Ypelaer (Corellistraat 10).
Informatiebijeenkomst woensdag 12 januari 2011, 10 - 12 uur.
Cursus woensdag 2, 9, en 16 februari, 10 - 12 uur.
Wijkcentrum Heyhoef (Kerkenbosplaats 1).
Informatiebijeenkomst woensdag 24 januari 2011, 10 -12 uur.
Cursus donderdag 10, 17 en 24 maart, 10 - 12 uur.
Wijkcentrum Spijkerbeemden (Don Sartostraat 4).
Cursus donderdag 10, 17 en 24 maart 2011, 14 – 16 uur.

Dit betekent 1 uurtje of 1 ½ samen
flink doorstappen. Verzamel punt
om te starten met lopen is of bij
buurthuis Jeruzalem of bij de Spil
om 10:00 uur.

Een aantal vrouwen heeft zich al
aangemeld, maar het zou leuk zijn
als er natuurlijk nog meer bewoners
meegaan doen! Iets voor jou?
Voor wie;

vrouwen uit de wijk

Wanneer;

elke woensdagochtend

Tijd;

vertrek om 10:00 uur

Kosten;

gratis

Voor meer informatie of aanmelden kun je contact opnemen met
Marianne van Zutphen,
sociaal-cultureel werker de Twern
Buurthuis de Spil,
tel. 013 - 54 25 729
E-mail: mariannevanzutphen@koningshaven.twern.nl

Bij opgave voor de cursus graag de nummers van uw eerste en tweede
voorkeur doorgeven. Vermeld ook uw naam, adres en telefoonnummer.
Opgeven kan bij: De Twern, t.a.v. Opfriscursus verkeer, antwoordnummer
60598, 5000 WB Tilburg (geen postzegel nodig); e-mail opfrisverkeer2010.
tilburg@gmail.com;
Telefoon: 06-34 86 61 06.
Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer en eerste en tweede
voorkeur.

Sinterklaas

Het Koningshaven Activiteiten Team heeft ervoor gezorgd dat Sinterklaas naar de buurthuizen komt!
Verlichting in uw straat kapot, zwerfvuil, verstopte riolering,
losse tegels, een omgewaaide boom,
Andere meldingen of tips over uw buurt?
Geef het door aan het Centraal Meldpunt van de gemeente!
Samen zien we meer
Het Centraal Meldpunt is er voor alle meldingen en vragen die te maken
hebben met de openbare ruimte. Ook tips zijn welkom, bijvoorbeeld voor
het veiliger maken van uw buurt, voor het opfleuren van uw straat of voor
speelgelegenheden voor kinderen. Laat het de gemeente weten, want samen
zien we meer!
Snel actie
Het Centraal Meldpunt registreert alle binnengekomen tips en meldingen
en geeft deze door aan de juiste afdeling die ermee aan de slag gaat. Er zijn
een paar persoonlijke gegevens nodig (naam, adres, telefoonnummer). Zo
kan de gemeente u laten weten wat er precies gaat gebeuren of aanvullende
informatie vragen als dat nodig is.
Kleine gebreken in de buurt verhelpen we vaak snel. In dat geval krijgt u
geen bericht. Mocht het langer duren, dan houden wij u op de hoogte.
Natuurlijk kunnen wij niet elk verzoek goedkeuren. De uitwerking van een
goed idee van de een, kan soms vervelende gevolgen hebben voor de ander.
In dat geval moet de gemeente een afweging maken. Is het niet mogelijk om
een probleem op te lossen, dan leggen we u uit waarom dat zo is.
Het nummer van het Centraal Meldpunt is 0800 -1920. Dit is een gratis
nummer.
U kunt ook online uw melding doorgeven via de site van de gemeente
Tilburg

Op woensdag 1 december komt
Sinterklaas naar de buurthuizen
Jeruzalem en de Spil!

Geef het briefje samen met het
inschrijfgeld af bij het buurthuis
van uw keuze!

Deze Sinterklaasmiddag is voor
kinderen van 0 tot en met 8 jaar.
Inschrijfgeld is 2 euro per kind.

U wordt samen met uw kind(eren)
op woensdag 1 december op het
buurthuis van uw keuze verwacht.
Toegang is alleen voor kinderen tot
8 jaar.

Inschrijven vòòr 20 november!
U kunt uw kind opgeven door een
formulier in te vullen en samen met
het inschrijfgeld af tegeven bij een
van de buurthuizen: Jeruzalem of
de Spil
Formulieren verkrijgbaar bij de
buurthuizen vanaf 14 oktober!
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Hiervoor gelden onderstaande
tijden:
Jeruzalem

13.30-14.45 uur

De Spil

14.15- 15.30 uur

VERRIJK
Barbecue Mechtildisstraat
Op zondag 11 juli vond weer de
jaarlijkse barbecue plaats.
Wie had kunnen denken dat
Nederland die dag de finalewedstrijd moest spelen? Wij als organisatie in ieder geval niet toen we
ergens in het voorjaar een datum
prikten.
De opkomst van de bewoners
heeft er niet onder geleden, hetzij
dat deze keer de jaarlijkse traditie
om half negen afgesloten werd zodat iedereen toch de voetbalwedstrijd kon gaan kijken.
Al met al kijken we weer terug
op een geslaagde dag, die mede
dankzij de subsidie van Verrijk je
Wijk tot stand kwam.

Sjoelclub Hoogvenne

Busreis van de Zonnebloem Fatima
Het reisje van de Zonnebloem Fatima is prima geslaagd, mede dankzij
een bijdrage van Verrijk je Wijk.
Voor de mensen uit de wijk Fatima,
ook van de aanleun- en opleunwoningen en enkele bewoners uit
verpleeghuis Jozefzorg, was het ‘n
leuke aantrekkelijke dag, waar nog
steeds over gepraat wordt.

Sjoelclub Hoogvenne is een leuk
clubje dat nu vijf jaar bestaat. De
10 leden vinden het erg leuk om
samen te sjoelen, en er is nog
plaats voor een paar nieuwe
leden.

De tocht ging naar het wapen
van Ameide aan de Lek, waar we
werden ontvangen met koffie en
een Termeise Strik, een plaatselijke specialiteit, heerlijk !

Dit werd gevolgd door een echte
uilenshow en na afloop een consumptie en een mooie rondrit met
een gids door de prachtige omgeving.
Tot slot ging het gezelschap naar
Montfoort voor een aperitiefje en
een heerlijk diner.
Moe maar voldaan gingen we naar
huis in een lekker frisse bus met
airco, bestuurd door een aardige
hulpvaardige chauffeur en bijgestaan door lieve vrijwilligers van de
Zonnebloem Fatima.
Namens iedereen van Zonnebloem
Fatima: hartelijk dank.

In juni hebben we in de tuin van
buurthuis De Spil voor de vierde
keer een gezellige barbecue-avond
georganiseerd, met verschillende soorten vlees en vis, salades,
sausjes, stokbrood etc. Als toetje
was er een heerlijke vruchtenbowl.
Verrijk Je Wijk, bedankt voor uw
bijdrage in de kosten.

Victor Veilig Poppetjes in de Pagestraat
In de Pagestraat is er altijd veel verkeer en dus weinig ruimte voor de kinderen om te spelen. Ondanks dat deze straat een eenrichtingstraat is,
houden veel automobilisten zich hier niet aan en rijden tegen de richting in.
Bovendien wordt er vaak veel harder gereden dan de toegestane 30 km/u.

Bewonersdag huurders Ave
Maria
Op zondag 22 augustus hebben we
onze jaarlijkse bewonersdag gehouden. Met 15 personen hebben
we een hele fijne fietstocht gemaakt
met onderweg een leuke koffiestop
met gebak bij de Kievietshoeve.
Daarna zijn we verder gegaan via
Reeshof - Amarantgebied – richting
Gilze en zijn we uitgekomen in Riel
waar bij ,,De Overkant” voor ons een
smakelijk diner opgediend werd.
Daar hebben zich nog 4 personen
bij ons gezelschap aangesloten die
wegens gezondheidsredenen niet
meer kunnen meefietsen. Onder
het genot van een lekker drankje
hebben we nog wat nagepraat en
zijn daarna weer op de fiets gestapt
voor onze rit naar huis.
Iedereen was erg tevreden en de
sfeer zat er goed in.

Door mevrouw Van den Bos is daarom het initiatief genomen om bij de gemeente te informeren naar de mogelijkheden om de automobilisten, fietsers
etc. opmerkzaam te maken op spelende kinderen, bijv. door middel van
verkeersborden of Victor Veilig Poppetjes. De gemeente adviseerde toen
contact op te nemen met Verrijk Je Wijk om te overleggen over de aanschaf
van Victor Veilig Poppetjes. Dit overleg heeft er in geresulteerd dat er op
kosten van Verrijk Je Wijk 2 poppetjes zijn aangeschaft.

BBQ Jan van Rijzewijkstraat
Op 11 juli werd een barbeque gehouden door de bewoners van de
Jan van Rijzewijkstraat.

Dus vanaf nu kunnen de kinderen hopelijk veilig buiten spelen.

De finalewedstrijd van het Nederlands elftal werd aangegrepen om
er een leuke dag van te maken.
Met een groot aantal bewoners
werden alle wedstrijden van het
WK Voetbal gekeken in een tent in
hun oranjestraat.

Dit alles is ons mogelijk gemaakt
door een bijdrage van Verrijk je Wijk
en onze wooncorporatie Tiwos.
Hartelijk bedankt namens alle bewoners (huurders van Ave Maria).

Wordt u gespot?
De zomer is nog steeds in het land, maar voor we het weten zijn de
donkere dagen weer aangebroken. Met het plezier van de feestdagen,
voor de kinderen de sneeuw, wat voor voetgangers weer een ongemak kan
betekenen, als je over besneeuwde stoepen moet lopen.
Daarom heeft Verrijk je Wijk Koningshaven
“maak een sneeuwvrije stoep” actie komende winter.
Wordt u gespot tijdens het sneeuwruimen, of geven buurtbewoners aan ons
door dat u het bent die ook bij de buren ruimt, dan bent u degene die wij
zoeken. De voorzitter komt dan bij u langs om een bloemetje te bezorgen,
en als u er niet op tegen bent, komt er een stukje in de Wijkkrant.
Natuurlijk kunnen wij niet iedereen bezoeken, maar kans maakt u, en
voorbijgangers zullen in ieder geval blij zijn met een sneeuwvrije stoep.
Sneeuwruimers van vorige winter hebben wij alsnog een bloemetje bezorgd,
zij gaven al het goede voorbeeld.

14

Verrijk je Wijk Koningshaven, koningshaven@verrijkjewijk.nl

JE

WIJK
5e jaarvergadering en BBQ-avond voor Merodeflat bewoners

Op 2 september 2010 heeft de
Merodeflat Commissie voor de
5e keer een jaarvergadering
gehouden met hun bewoners.
Net als andere jaren waren zeilen
gespannen en tenten neergezet,
tegen de regen en kou. Ook
aanwezig waren woonconsulent
Brigitte Kennes (TBV Wonen),
huismeester Paul de Nijs (TBV
Wonen) en ouderenwerker Kitty
Lumens (Twern). Zij ondersteunen
de commissie het hele jaar door.
Het was wel jammer dat er minder
bewoners op de vergadering waren
dan andere jaren. Dit kwam mede
door ziekte en afspraken die dag.
Een aantal mensen kwam later
alsnog naar de BBQ-avond.
Kitty Lumens had als eerste het
woord met een paar mededelingen
vanuit de Twern. Zij attendeerde
de bewoners op het festival
Koningshaven
dat
op
het
Stuivesantplein op 19 september
wordt gehouden. Het festival is
voor iedereen toegankelijk.
Daarnaast vertelde Kitty over een
aantal activiteiten van wijkcentrum
Hoogvenne. Op 9 september gaat
de nieuwe cursus Tai Chi van start.
Één zaterdag in de maand kunnen

senioren bij wijkcentrum Hoogvenne
lekker dineren en dansen tijdens de
Diner Dansant.
Verder zijn er nog tal van activiteiten.
De nieuwe activiteitenagenda van
wijkcentrum Hoogvenne wordt
opgehangen in de trappenhal.

worden door de huurders zelf. Voor
sommige bewoners was dit reden
om niet te tekenen. Na uitleg van
Brigitte over de precieze gang van
zaken, hebben een aantal bewoners
alsnog hun handtekening gezet.
Hopelijk lukt het om alsnog de 70%
te halen.
Verder kwamen de volgende
punten nog in deze vergadering ter
sprake: veiligheid, politiekeurmerk
veilig
wonen,
schilderwerk,
onderhoudsbegro-ting
en
de
realisatie van een eventuele
scootmobielruimte.
Toen
was
er nog de rondvraag waarna de
vergadering werd gesloten door de
voorzitter.

Het
belangrijkste
item
van
de
jaarvergadering
was
de
ontmoetingsruimte! De bewoners
pleiten al jaren voor de komst
van een ontmoetingsruimte. De
Merodecommissie maakt zich hier
dan ook al jaren hard voor. Brigitte
Kennes, de woonconsulent van TBV
Wonen, heeft zich voor de commissie
ingezet door de mogelijkheden
voor een ontmoetingsruimte te
onderzoeken. Vanuit TBV Wonen
is er nu toegezegd dat als er een
woning vrijkomt binnen de flat,
deze gebruikt mag gaan worden
als ontmoetingsruimte. Voorwaarde
hierbij is wel dat er 70% van
de bewoners hiervoor instemt.
Helaas had Brigitte Kennes tot
dan toe slechts een handtekening
ontvangen van 50% van de
bewoners. De huur van de woning
die als ontmoetingsruimte gebruikt
gaat worden dient opgebracht te

Om 19.00 uur werd de barbecue
geopend en werd er volop gebakken
door de bewoners.
Ook had het bestuur voor een stukje
muziek gezorgd in de vorm van
een echte disco. Disco J&R sound
begon rond 19.30 uur te spelen.
Het werd nog gezelliger toen er een
zanger kwam, en wel de Tilburgse
zanger Roy Donders! Ook bij deze
ouderen ging toen het dak er af,
en de 39 aanwezigen hadden veel
plezier. Om 23.30 uur gingen de

meesten weer zeer tevreden en
voldaan naar hun woning.
De commissieleden van de
Merodeflat gniffelden en zeiden
tegen elkaar “daar doen we het
toch voor! Ouderen een leuke
avond bezorgen, waar ze morgen
nog over praten!”
Al met al een zeer geslaagde avond
en dat had het bestuur niet voor
elkaar gekregen zonder de hulp van
een aantal mensen. Daarom wil het
bestuur de volgende mensen en
instanties hartelijk bedanken voor
deze geslaagde avond:
- Verrijk je Wijk voor hun financiële
bijdrage aan deze BBQ avond.
- TBV Wonen,voor het verzorgen
van koffie, thee en drankjes.
- De Twern voor het lenen van de
party tenten.
- Disco J&R Sound en
Roy Donders voor de muziek.
- Ad Basters van Maximize Food
voor Sports voor hun financiële
bijdrage.
- GGD voor hun bijdragen van fruit.
Iedereen bedankt namens de
Merodeflat Commissie;
Bep,Wim en Ton!

Jong en oud in de weer voor een goede wijk-economie
Door Guus van Gorp

Bepalen
multi-nationals
het
economisch leven?? Jarenlang leek
het daarop. Echter, als de burger
goed invloed op zijn omgeving wil
hebben en weet wat er te halen
valt, telt toch vooral versterking
van wijkeconomie. Klantgericht
en wijkgericht gaan dan ook met
recht hand in hand voor prettiger
Wonen en Werken. Dat dat meer
dan de zoveelste overwaaiende
trend is, blijkt recent uit een tweetal
activiteiten in de regio. Hier nemen
we dan ook vast een voorschotje op
veel meer aandacht voor dit thema
in komende nummers.
Jongeren zorggericht aan de slag
“Voor menigeen staan de letters
‘www’ voor toegang tot internet.
Maar ook die kansen wegen vaak
niet op tegen wat je aan potentiële
levendigheid in buurten en wijken
ziet: oog hebben wat jongeren
in hun mars hebben – inderdaad
het eeuwige vooroordeel rondom
jongeren doorbroken!! Ik noem dat
daarom de samengebundelde kracht
van Wonen, Werken, Waarde”. Chris
Vervloet weet jongeren inderdaad
op hun waarde te schatten:

verborgen talenten, mogelijkheden
en ideeën die menigmaal door
weerbarstige omgevingsfactoren
flink weggemoffeld zijn. “Wat je
levenachtergrond ook is, iedereen
heeft een bijzonder talent en
daarmee kansen”. Oftewel: een
aanpak naar werk die verder gaat dan
een aanval op het sollicitatiefront,
maar bovenal eerst helpt jongeren
hun leven béter op de rit te krijgen.
“En dat kan ook prima als werken
met de handen het uitgangspunt
is”. Chris Vervloet is projectleider

“Blink”is een samenwerking van
o.a CWI, ROC’s en gemeente
Tilburg, met een aanbod dat
jongeren van 16-23 jaar alsnog aan
een goede startkwalificatie moet
helpen. “Samenwerken is vooral
verbindingen leggen, waardoor
je ze tijdig op het spoor komt.
Buurtgebonden
jongerenwerk
daarin onmisbaar. Meer kans
op vroeghulp heet dat: ook na
een verbroken schooltraject of
problemen met opgroeien en
agressiebeheersing. Daarom staat de
gecoachte benadering voorop: leren
om structuur te vinden en daardoor
zelftrots opbouwen als startpunt
naar een goede toekomst. Want hun
werkkansen liggen ook steeds meer
in wijken. Overal is wat je noemt
werk aan de winkel. De opmars van
praktijkscholen is daartoe een goed
middel”.
Na je 50e een eigen bedrijf
starten
De Kamers van Koophandel hebben
een actieve rol in stimuleren van
ondernemerschap. Opmerkelijke
trend: steeds meer mensen willen
hun werkzame leven in loondienst

van jongerenloket Blink, onderdeel
van Werkplein, dat velen vooral
nog kennen onder de aloude naam
‘arbeidsbureau’
Jongerenloket
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verruilen voor een eigen bedrijf,
waarbij vooral het aantal starters
boven de 50+ flink toeneemt.
Speciaal voor hen hadden de
gezamenlijke Brabantse KvK’s
een informatiedag belegd: op 11
september in Eindhoven en massaal
bezocht. Daaronder ook vele
Tilburgse starters op latere leeftijd,
waaronder een electrotechnisch
adviesbureau: “Jarenlang bij een
baas werken geeft ervaring die lang
niet altijd je ware mogelijkheden
blootlegt. De meerwaarde van
levenservaring maakt je tot een
doorzetter die goed met tegenslag
overweg kan” Hun overlevingskans
blijkt intussen groter dan van menige
jonge starter. Zo’n startersdag helpt
ze bijvoorbeeld valkuilen vermijden
op fiscaal-juridisch gebied. Kleine
bedrijfjes en ateliers verlevendigen
vervolgens na zo’n goede start in
menige stad het wijkbeeld.

ACTIVITEITENAGENDA
buurtcentrum De Spil

buurtcentrum Hoogvenne

buurthuis Jeruzalem

Heikestraat 54
5021 GV Tilburg
tel.: 013 - 5425729

Kazernehof 76
5017 EV Tilburg
tel.: 013 - 5422730

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

email: spil@koningshaven.twern.nl

email: hoogvenne@koningshaven.twern.nl

email: jeruzalem@koningshaven.twern.nl

MAANDAG
08.30 - 17.30 u Logopedie
08.30 - 11.30 u Opvoeden en zo
09.00 - 11.30 u Peuterspeelzaal
09.00 - 17.00 u Open inloop
09.30 - 10.30 u Spreekuur maatschappelijk werk*
09.30 - 11.30 u Computerles (blok 10 lessen)
12.30 - 15.00 u Peuterspeelzaal
13.00 - 17.00 u Digitale inloop
14.00 - 17.00 u Kaarten senioren
15.00 - 17.00 u Kindereiland Stuivesantplein**
19.00 - 21.00 u Computerles (blok 10 lessen)
19.00 - 21.00 u Gao Toch Speule

MAANDAG
08.45 - 11.45 u Peuterspeelzaal Peutersoosje
09.15 - 09.45 u Prikpost (DCT)
09.30 - 11.30 u Italiaanse les gevorderden
10.30 - 11.30 u Ouderengym 50+
13.00 - 16.00 u Peuterspeelzaal Peutersoosje
13.00 - 17.00 u Biljarten ouderen
14.00 - 16.00 u Schilderles
14.00 - 16.00 u Portrettekenen
19.00 - 21.00 u Spaanse les
19.00 - 23.00 u Biljarten ouderen
20.00 - 21.00 u Conditietraining “keep fit”
21-00 - 22.00 u Conditietraining ”keep fit”

MAANDAG
08.30 - 10.30 u Koffie inloop
09.30 - 11.30 u TNT (taalles, Thuis in Tilburg)
09.00 - 11.45 u Peuterspeelzaal
13.00 - 15.45 u Peuterspeelzaal
13.00 - 17.00 u Biljartcompetitie Ouderen
14.30 - 15.30 u Wijkagent Spreekuur
15.00 - 17.00 u Schoolloopbaanbegeleiding
19.00 - 21.00 u Country Line Dancegroep
19.00 - 21.00 u Darten

*andere tijden op afspraak
**bij slecht weer in buurthuis de Spil

DINSDAG
08.30 - 17.30 u Logopedie
09.00 - 11.00 u Knutselgroep (50+)
09.00 - 11.30 u Peuterspeelzaal
09.00 - 17.00 u Open inloop
09.30 - 11.30 u Computerles
12.00 - 13.00 u Spreekuur ouderenadviseur
12.30 - 15.00 u Peuterspeelzaal
13.00 - 17.00 u Digitale inloop
13.30 - 15.30 u Bingo (KBO)
15.00 - 17.00 u Schoolloopbaanbegeleiding*
15.00 - 17.00 u Sociale vaardigheidstraining (MEE)
17.30 - 21.30 u Autistische jongeren (Marloes de Rijk)
19.00 - 21.00 u Computerles (blok 10 lessen)
19.00 - 22.00 u Inloop MEE/GGZ**

DINSDAG
08.45 - 11.45 u Peuterspeelzaal Peutersoosje
09.15 - 09.45 u Prikpost (DCT)
13.00 - 17.00 u Biljarten “Kazernehof”
13.00 - 16.00 u Peuterspeelzaal Peutersoosje
14.00 - 16.00 u Tekenles
18.50 - 19.50 u Yoga
19.00 - 20.30 u Italiaanse les gevorderden
19.30 - 22.45 u Breiclub
20.00 - 22.00 u Biljarten ouderen
20-15 - 21.30 u Buikdansen voor volwassenen
20.45 - 22.15 u Italiaanse les beginners

DINSDAG
08.30 - 10.30 u Koffie inloop
09.00 - 11.45 u Peuterspeelzaal
09.00 - 10.30 u Spreekuur buurtmaatschappelijk werk
11.00 - 12.00 u Spreekuur Tiwos
13.00 - 15.45 u Peuterspeelzaal
13.00 - 17.00 u Ouderen Biljart

*Zuiderlicht
**1x per maand

WOENSDAG
08.30 - 17.30 u Logopedie
09.00 - 13.00 u Digitale inloop
09.00 - 17.00 u Open inloop
10.00 - 12.00 u Hobbymorgen voor ouderen (KBO)
12.00 - 14.00 u Koken voor ‘n prikkie*
12.30 - 16.00 u Lunch met Themabijeenkomst**
19.30 - 21.30 u Dansgroep (Daniëlle v/d Pol)

*1x per maand
**KBO & GGD (1x per maand)

WOENSDAG
08.45 - 11.45 u Peuterspeelzaal Peutersoosje
09.15 - 09.45 u Prikpost (DCT)
10.30 - 11.30 u Ouderen gym
13.00 - 16.00 u Peuterspeelzaal Peutersoosje
13.00 - 17.00 u Biljarten Kazernehof
14.00 - 16.00 u Hersenkrakers
14.00 - 16.00 u Schilderles
19,00 - 20.30 u Italiaanse les voor beginners
20.30 - 22.00 u Italiaanse les voor beginners
20.00 - 21.00 u Conditietraining “keep fit”
21.00 - 22.00 u Conditietraining “keep fit”

DONDERDAG
08.30 - 17.00 u Logopedie
09.00 - 13.00 u Digitale inloop
09.00 - 11.30 u Peuterspeelzaal
09.00 - 17.00 u Open inloop
09.30 - 11.30 u Cursus sociaal netwerk
12.30 - 15.00 u Peuterspeelzaal
13.00 - 15.00 u Vrouweninloop
14.00 - 16.00 u Koersbal (voor 50+)
15.00 - 17.00 u Mobiel Kindereiland Wattstraat*
18.00 - 20.00 u Eetpunt de Spil**
20.15 - 22.15 u Djembee percussiegroep

DONDERDAG
08.45 - 11.45 u Peuterspeelzaal Peutersoosje
09.00 - 12.00 u ANGO
09.15 - 09.45 u Prikpost (DCT)
10.00 - 11.00 u Spreekuur Ouderenadviseur
(Piet Brokke)
13.00 - 16.00 u Peuterspeelzaal Peutersoosje
13.00 - 17.00 u Bridge
13.30 - 16.00 u Inloop Amarant
14.00 - 16.00 Huiskamer voor senioren
20.00 - 23.00 u Sjoelen
20.30 - 22.00 u Italiaanse les (gevorderden)

WOENSDAG
08.30 - 10.30 u Koffie inloop
09.00 - 10.00 u Wijkontbijt*
09.30 - 11.30 u TNT (taalles, Thuis in Tilburg)
10.00 - 11.00 u Seniorengym
11.30 - 12.30 u Spreekuur Ouderenadviseur
13.30 - 17.00 u Kindereiland Casper Houbenstraat**
(bij het kanaal)
19.00 - 21.00 u Inloop jongeren vanaf 12 jaar***

*1x per maand, dag kan wisselen, zie raam affiches
**bij slecht weer in buurthuis Jeruzalem
*** t/m februari 2009

DONDERDAG
08.30 - 10.30 u Koffie inloop
09.00 - 11.45 u Peuterspeelzaal
09.00 - 11.00 u Spreekuur buurtmaatschappelijk werk
09.30 - 11.30 u Praatles voor allochtone vrouwen
13.00 - 15.45 u Peuterspeelzaal
13.00 - 17.00 u Ouderenbiljart
15.30 - 17.00 u Donderdagmiddagclub (groep 3 t/m 6)
19.00 - 21.30 u Amarant soos
19.00 - 21.30 u Darten

*bij slecht weer basisschool Zuiderlicht
**1 x per maand

VRIJDAG

VRIJDAG

VRIJDAG

09.00 - 13.00 u Digitale inloop
09.00 - 17.00 u Open inloop
13.30 - 16.30 u Kaartmiddag (KBO)
15.00 - 21.00 u Kinderkookcafé*

08.45 - 11.45 u Peuterspeelzaal Peutersoosje
09.15 - 09.45 u Prikpost (DCT)
09.30 - 11.30 u Katholieke Vrouwen Gilde*
13.00 - 16.00 u Peuterspeelzaal Peutersoosje
13.00 - 17.00 u Biljarten “Kazernehof”
19.30 - 22.00 u Coladisco*
1 x per maand diner dansant voor 55+

08.30 - 10.30 u Koffie inloop
20.00 - 23.30 u Dansavond voor volwassenen*

*1x per maand

*1x per maand

*1x per twee weken

Sluitingsdatum kopij voor krant 6 van 2010 is 24 november. U kunt uw kopij e-mailen naar wijkkrant@koningshaven.twern.nl
De verschijningsdatum is 10 december.
De redactie stelt uw inzending op prijs.
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