wijkkrant
KONINGSHAVEN

Veertiende jaargang, nummer 1, januari 2009, oplage 6000

Albatros b(l)aken van gezondheid
tijdens eerste WijkCafé 14 januari jl
Door Guus van Gorp
In veilige haven komen en meer nog in veilige haven blijven: wie wil dat niet? Hoe belangrijk gezondheid dienaangaande is laat zich raden: op allerlei gebied van belang, goed in je vel, deze avond zelfs met een flink bord stamppot
voor je snufferd, dus alle reden voor het eerste WijkCafé onder auspiciën van de Wijkraad Koningshaven in nauwe
samenwerking met de GGD en Verrijk je wijk. Gezien de opkomst waren bijna honderd aanwezigen het hier roerend
mee eens, inclusief de aankondiging van een gezondheidspunt met veel coachende en informatieve invalshoeken onder
auspiciën van de GGD.
Meer dan vijf jaar geleden startte het gemeentelijk gezondheidsproject Gelijke Gezondheid Gelijke Kansen: geen achterstelling op gezondheidsgebied dus in Broekhoven, Jeruzalem en Fatima. Buurtsamenhang op gezondheidsgebied betekent
dus activiteiten voor jong en oud, van een kookproject voor kinderen tot meer bewegen voor ouderen. Al die elementen
passeerden de revue tijdens het eerste WijkCafe, waarbij een gratis maaltijd de avond inluidde, een degelijk stamppotbuffet
Stad in beweging
Onder de vele aanwezigen ook wijkagent Mark te Brake: “Hiervóór heb ik in Utrecht gewerkt, ben nu net twee maanden
in Tilburg actief en zie hier veel meer de wijkverbondenheid: mensen willen op een op andere manier toch meer op een
buurtlijn blijven zogezegd dan je in de Randstad gewend bent. Verbondenheid tussen mensen heeft naar mijn idee ook
met gezondheid te maken, en preventie natuurlijk en dat zijn beide elementen die ook een wijkagent ter harte gaan: reden
genoeg voor mij om hier bij te zijn” Dat een hart voor de wijk ook nog anders gezien kon worden bleek uit voorlichting
over reanimatie en ook verschillende bewegingsactiviteiten passeerden de revue. Een gezondheidsquiz tenslotte resulteerde in een grote fruitschaal voor wijkbewoonster Riet van Helvoirt.

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:
Marjan van Alphen, 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

PEDICURE EN MANICURE

Karin van Wanrooij

ook voor diabetische en reumatische voeten.
Overdag ook aan huis volgens afspraak
Karin van Wanrooij
Fokkerhof 22, 5025 DT Tilburg
Telefoon: 013 - 85 00 280
Mobiel: 06 - 421 488 75
K.v.K. 10877645

Dameskapsalon

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

Buurtcafé.....?
Buurtcafé.....!

Voelt u zich betrokken bij de
wijk! Neem eens een kijkje op
onze site!

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
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www.wijkfatima.nl

VERRIJK
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Bloembakken in de
Valkenierstraat

Leuk initiatief van de
Merodeflat geslaagd

Op vrijdag 19 december hebben 49 bewoners
van de Belangenvereniging Bewoners Tivolihoek
deelgenomen aan de kerstviering. Bij binnenkomst
kregen de mensen een aperitief aangeboden, waarna
de voorzitter het welkomstwoord heeft uitgesproken.
Door een bijdrage van Verrijk je Wijk kon men hierna
genieten van een heerlijk warm/koud buffet dat
voortreffelijk was klaargemaakt door Van Roessel
Boerderijproducten uit Goirle.

Bewoners van
de Valkenierstraat hebben
er in de kerstweek voor
gezorgd dat de straat een
wat gezelliger aanzicht
kreeg. In het kader van
Verrijk je Wijk hebben
bewoners ervoor gekozen
om de straat met meer
planten en plantenbakken
aan te kleden. Op zaterdag
20 december was het
zover en hebben een
paar bewoners bij het
tuincentrum de nodige spullen besteld en laten
bezorgen.

Evenals vorig jaar verraste de bewonerscommissie
Merodeflat alle bewoners (de meesten zijn ouder
dan 70) met een roomboterkerstkrans en dat initiatief
werd door de bewoners goed ontvangen. Op 22
december werden in onze mooi versierde trappenhal
door de leden van de bewonerscommissie (met
kerstmuts op) deze kerstkransjes uitgedeeld.

Kerstviering in
Tivolihoek

Na het eten en de prijsuitreiking voor de beste
drie spelers (3 dames) van het door de vereniging
gehouden Baraktoernooi was het tijd voor de grote
kerstloterij.
De totale opbrengst van de loterij die als motto
“Senioren voor Junioren” had meegekregen was
bestemd voor KIKA (Kinder Kankerfonds). Het was
een grandioos succes !!!!
Hulde aan alle bezoekers van de kerstviering voor
hun steun.

Hierna is er onder het genot van een drankje en een
muziekje nog gezellig nagebabbeld.
Verrijk je Wijk, dank jullie wel. Zonder de bijdrage
hadden wij niet zo’n fijne kerstviering kunnen
realiseren.
Tot slot, wensen wij iedereen een voorspoedig 2009
toe.
Bestuur Belangenvereniging Bewoners Tivolihoek.

Oudejaarsborrel “Ave
Maria“ Voltstraat
Onder het genot van een drankje, een hapje, wat
gezellige muziek en de medewerking van Verrijk je
Wijk, hebben de bewoners van appartementencomplex
“Ave Maria” aan de Voltstraat op zondag 28 december
hun jaarlijkse oudejaarsborrel gehouden, met een
opkomst van zo’n kleine 40 personen.
Het was wel een
beetje
smalletjes
in de benedenhal
van het complex
maar dat heeft de
pret niet mogen
drukken. Het was
opnieuw behoorlijk
koud die dag maar
we kregen het toch
warm met diverse heaters. Volgend jaar zal worden
gekeken naar een andere lokatie in het gebouw, maar
de sfeer heeft er zeker niet onder geleden en rond de
klok van 22.00 uur werd het feestje afgesloten……..
tot de volgende keer………..

Het mooie van deze actie is dat je toch weer eens
op een andere manier in contact komt met je buurt.
Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen ideeën over hoe
het zou moeten worden, maar uiteindelijk kom je
er met z’n allen wel uit. Wat ook leuk is dat andere
straatbewoners ook eens komen kijken en ideeën
aandragen om de bakken te verzwaren; dit is nu
dus gedaan
met stenen.
Natuurlijk willen
we zo lang
mogelijk blijven
genieten van
deze mooie
plantenbakken.

Het eindresultaat mag er dan ook zijn. Het is tenslotte
toch prettiger naar buiten te kijken naar een mooie
plantenbak dan naar een auto die op het trottoir is
geparkeerd.
Hartelijke groeten vanuit de Valkenierstraat

K.B.O. Broekhoven 1
Op vrijdag 19 december werd door de K.B.O.
Broekhoven 1 weer haar jaarlijkse kerstviering
gehouden bij de Kubus.
Voor de 108 aanwezige
leden was er een uitgebreid
broodjesbuffet en na het eten
werden er nog zes rondjes
bingo gespeeld onder het
genot van een hapje en een
drankje. Toen het tijd was om huiswaarts te gaan
kreeg iedereen nog een tasje met een kalender en
zakagenda cadeau. Dit alles was mogelijk dankzij
een bijdrage van Verrijk je Wijk.
We wensen alle lezers een gezond 2009 toe.
Het bestuur K. B .O .Broekhoven 1

Omdat de
bewoners dit
presentje zelf
moesten komen
halen tussen
15.00 en 16.00
uur, waren ze
weer even buiten
hun flatje. Hoewel
het koud was die
dag, kwamen door dit initiatief de bewoners wel
met elkaar aan de praat, terwijl ze elkaar anders
nauwelijks gezien zouden hebben met dat weer.
De commissieleden vonden dit erg leuk en dat was
ook de doelstelling van deze aktie.
Voor degenen die ziek of moeilijk ter been waren,
werd het presentje thuis afgegeven. Bij een bewoner
die al maanden in het ziekenhuis ligt, is er een mooie
fruitmand bezorgd. Alle bewoners stelden het weer
zeer op prijs en bedankten de commissieleden
uitbundig.
De Merodecommissie wil Verrijk
Je Wijk bedanken,
door hun bijdrage is
deze actie weer een
succes geworden.
Bewonerscommissie
Merodeflat

Allereerst willen wij vanaf deze plaats iedereen
een Gelukkig Nieuwjaar wensen en alle goeds in
2009. Laatst stond in een artikel in het Brabants
Dagblad dat Verrijk je wijk binnen de Gemeente
steeds bekender wordt dit blijkt uit het totale
aantal aanvragen die binnengekomen zijn bij de
commissies. Ook binnen onze wijk Koningshaven
is het aantal aanvragen gestegen, bij ons met maar
liefst ruim 30%. De commissie krijgt het dus aardig
druk tijdens de vergaderingen. Om alles vlot te laten
verlopen wordt deze keer op de pagina van Verrijk je
wijk het reglement afgedrukt.
Probeert u deze regels zoveel mogelijk te volgen,
dan zijn uw aanvragen het snelst verwerkt tijdens de
vergadering.
De commissie ziet met belangstelling uw aanvragen
tegemoet.
Met vriendelijke groeten,
Commissie Verrijk je Wijk Koningshaven.

Kerstdiner wijkcentrum Hoogvenne
Ook afgelopen jaar werd er in wijkcentrum
Hoogvenne weer een kerstdiner georganiseerd
voor de senioren in de wijk Hoogvenne en de
binnenstad.
De avond werd financieel mede mogelijk
gemaakt door Verrijk je Wijk. Mensen konden
genieten van een heerlijk kerstbuffet van
de Runne en van live muziek verzorgd door
“Intermezzo”. Na het diner werd er nog volop
gezongen, gepimpeld en gedanst. Wederom
een zeer geslaagde avond dus!
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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

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

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

YOGA EN MEDITATIE

Voor al uw glas in lood ramen,
naar ons of uw eigen ontwerp.

Glasatelier Garagoski
Hoogvensestraat 163
5017 CD Tilburg
Ingang door de poort
Wij zijn geopend van
di. t/m vrij. van 10.00 tot 18.00 uur
Zaterdag open op afspraak
Tel: 013 - 542 28 91

Leo Hexspoor

administratie en advies

Bent u nog op zoek naar iemand die uw
belasting
of
boekhouding
verzorgt?
Leo Hexspoor is een administratief bedrijf dat zich
voornamelijk richt op de kleine ondernemer. Ons doel
is om deze groep ondernemers te ondersteunen in
al de financiële zaken die voorkomen bij het beginne of hebben ven een eigen onderneming. Ook verzorgen wij de belastingaangiften voor particulieren.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.leohexspoor.nl maar u kunt ook telefonisch
contact opnemen door te bellen met 06 - 511 979 33
A troubadourplein 1, 5021 ED Tilburg, T 06-51197933, F 013-5423749
W www.leohexspoor.nl, E info@leohexspoor.nl

SCHILDERSBEDRIJF

in je eigen buurt
YOGACENTRUM ASANA
JOP VAN OEVEREN

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

Specialist in: onderhoudsschilderswerken

Bel gerust: 013 - 542 28 94
Vrijblijvende offerte aanvraag

binnen en buiten
hout- en marmerimitaties
behangen en
diverse wandafwerkingen

Dames en herenrijwielen
inruil mogelijk, tevens reparatie

Dus tot ziens bij

J.Swaans

van de Coulsterstraat 49, 5021BL Tilburg
tel: 013 - 5363553

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...

Voelt u zich betrokken bij de
wijk! Neem eens een kijkje op
onze site!
Koestraat 91, 5014 EB Tilburg tel 013 - 544 37 49

www.hvb-hypotheken.nl
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Wij zoeken
Attentie sportieve mensen !!
Wij zijn op zoek naar enthousiaste sportieve
mensen die met ons, een gezellige recreatieve
gemengde volleybalclub, op maandagavond van
20.45 tot 22.00 uur in de gymzaal op het
Fatimaplein, mee willen spelen.
Contributie 10 euro per kwartaal.
Inlichtingen: Ans van Riel, tel. 013-535 76 84

Gezellige Dames Gymclub “Fatima”

Bezorgers voor wijkkrant
Koningshaven
Wil je graag iets bijverdienen en houd je ervan om
in de buitenlucht te werken? Meld je dan nu aan
als bezorger voor wijkkrant Koningshaven. De
wijkkrant verschijnt 6 keer per jaar en moet in de
weekenden bezorgd worden. Gemiddeld ben je met
een wijk 3 uur bezig.
Lijkt je dit leuk, twijfel dan niet en neem contact op
met Petra Schreuder:
Opbouwwerker Koningshaven
Buurthuis Jeruzalem
Caspar Houbenstraat 109
Tel.: 013 542 47 98
Mailen kan ook:
petraschreuder@koningshaven.twern.nl

Zoekt nog enthousiaste nieuwe leden boven de 50 jaar !!!
Wij sporten op maandagavond van 20.00 tot 20.45 uur in
de gymzaal van de Fatimaschool in de Fatimastraat.
De contributie bedraagt 16 euro per 3 maanden.
Bel voor meer informatie of aanmelden naar Ans van
Riel, telefoon 013-535 76 84

Wijkontbijt

Lekker ontbijten
In buurthuis Jeruzalem

2009, zo staart het naar de sterren.....
Door Guus van Gorp
* Gezien het fors toenemend aantal privé-schulden in tijden van crisis bepleit de Gemeentelijke
Kredietbank bij de Tilburgse ziekenfondsen VGZ en CZ-groep een aanvullende ziekteverzekering
voor een gat in je hand
* Prijzenoorlog nieuwe stijl: normale artikelen komen op luxeprijsniveau en andersom. Dus kun je in
de etalage van de juwelier binnenkort ook andijvie en sla aantreffen.
* Ook op het Brabantse platteland verschijnen op voorspraak van minister Rouvoet Centra voor
jeugd en gezin, rijd je bijvoorbeeld Oirschot binnen zie je al direct een voormalig bedrijfspand met
de nieuwe naam op de gevel, Babydump…
* En al die computers blijven maar zwoegen, dus toch benieuwd of een rokende computer inmiddels
ook onder de nieuwe tabakswet valt
* Een plaatselijk jongerencentrum dat zich zorgen maakt over vervetting achter de computer komt
met het lumineuze idee van een halfjaarlijkse competitie beeldbuismonitorgooien…
* Na de succesvolle actie van de Frogers rond de Voedselbank meent een landelijke schriftelijke
cursusaanbieder niet achter te kunnen blijven, de direktie biedt als welbewust sociaal gebaar uit
eigen koker aan daklozen een gratis proefles van de kursus “Veilig eten van de straat”
* Ook uw huisarts wordt definitief digitaal: “Voer nu uw plas in”
* Het Willem II-stadion als nieuwe poptempel? Wordt er ook de rest van de week tenminste goed
gespeeld….
* Zelfs voor rookworst kun je binnenkort alleen nog bij de coffee-shop terecht
* De gemeente Tilburg blijft stellig in haar overtuiging dat niemand van de omwonenden last zal
hebben van de nieuwe weg richting Piushaven, want volgens een woordvoerder staan die auto’s ook
daar toch praktisch de hele dag stil…
* In de loop van 2009 slaan alle computernetwerken op hol door dat nieuwe programma van enkele
knappe koppen van de UvT, Europrint….
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Woensdag 04 februari
van 9.00 tot 10.00 uur
kosten € 2.00
kinderen € 1.00

Inschrijven bij beheer
Marieke Moorman ,
wijkwethouder
‘Oude Stad’ zal
deze dag ook
aanwezig zijn bij
het ontbijt.
Bewoners die
vragen, klachten of
suggesties hebben,
kunnen deze op deze dag aan de wethouder voorleggen.

Overvallen: wat kunt u doen?

BERICHTEN

Politie geeft tips en roept uw hulp in
De politie Midden en West Brabant ziet dat het aantal gewapende overvallen in de regio
stijgt. Een trend die ook landelijk
zichtbaar is. De overvallen zijn
grofweg te verdelen in twee categorieën: overvallen op ondernemers en overvallen op woningen. Vooral als de dagen korter
worden, proberen de daders hun
slag te slaan. In het donker worden ze minder snel herkend en
zijn ze sneller uit beeld verdwenen.

Eigen rechter spelen is strafbaar
U betrapt een dader, wat doet u?
Stel, u komt nietsvermoedend thuis
van een dag werken en loopt bij de
voordeur een inbreker tegen het lijf met
uw dvd-speler onder z´n arm. Of u ziet
dat iemand inbreekt in uw auto. Naast
de schrik, voelt u angst en kwaadheid.
Hoe reageert u in zo´n geval? U krijgt
misschien de neiging de dief een rake
klap uit te delen, maar uw verstand
blijven gebruiken is hier van belang.
Als u getuige bent van een misdrijf,
mag u de verdachte aanhouden. Om te
voorkomen dat de verdachte de benen
neemt, mag u in afwachting van de
politie dwang uitoefenen; bijvoorbeeld
door de dader tegen de grond te houden.
Het gebruikte geweld mag niet verder
gaan dan nodig is om te voorkomen dat
de verdachte vlucht. Als het geweld
doorgaat nadat iemand is aangehouden
en zich niet verzet, slaat het om in
redeloos geweld en bent u strafbaar.

Wat mag wel?
U mag zichzelf verdedigen als
iemand zich niet over wil geven en u
aanvalt. Dus als iemand met een mes
op u afkomt, mag u dat voorwerp
bijvoorbeeld met een stok van u af
slaan. Ook als de aanvaller daarbij letsel
oploopt, zal dat geen reden zijn om
diegene strafrechtelijk te vervolgen. U
kunt dan een beroep doen op noodweer,
zoals dat in juridische termen heet.

Overval op ondernemers
De overvallen worden gepleegd
door veelal jonge daders die het
vooral voorzien hebben op tankstations, cafetaria’s en kleine ondernemers. Ze slaan toe via een hit-andrun methode op momenten dat er
geen klanten zijn. Verder blijkt dat
de verdachten vaak gebruik maken
van (nep)vuurwapens. Mocht u onverhoopt bij een overval aanwezig
zijn, werk dan vooral mee en neem
geen risico.

Niet voor held spelen
U bent niet verplicht om een dader
zelf aan te houden. Denk altijd aan uw
eigen veiligheid! Als er bijvoorbeeld
bij u ingebroken wordt, bel dan direct
112. De politie komt snel naar u toe.

Uw hulp is belangrijk
De politie is alert, maar kan uw hulp
daarbij ook goed gebruiken. Als u in
de omgeving van een onderneming
een verdachte situatie ziet, bel dan
0900-8844. Waar moet u aan denken? Bijvoorbeeld een persoon die
verdacht lang voor een winkel staat
en regelmatig naar binnen kijkt, of
iemand die uitgebreid de camera’s
bekijkt in een tankstation. Bel dan
naar 0900-8844 en vertel de politie
waar en hoe laat u dit heeft gezien
en geef een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de persoon.
Als u daadwerkelijk getuige bent
van een overval, belt u uiteraard
112. Kent u de dader, maar kent

Wat gaat te ver?
Als alerte burger verdient u een
schouderklopje, mag u mag het recht
niet in eigen hand nemen. Het is niet
de bedoeling de verdachte voor straf
flink af te ranselen of uw frustratie af
te reageren. Zodra de verdachte zich
gewonnen geeft, is het doel bereikt
en is er geen geweld meer nodig. Dit
geldt zowel voor aanhouding door
burgers als door de politie. Het is dus
niet de bedoeling om de verdachte een
paar klappen na te geven. Natrappen is
verboden, net als op het voetbalveld.

STIMULERINGSPRIJZEN
VRIJWILLIGERSWERK 2009

Op vrijdagavond 12 juni 2009
vindt tijdens het inmiddels welbekende jaarlijkse vrijwilligersevenement de uitreiking plaats
van
de
Stimuleringsprijzen
Vrij-willigers¬werk 2009 (voor
zowel een organisatie als een
indi¬viduele vrijwilliger).
De organisatie van de uitreiking
van de Stimuleringsprijzen vrijwilligerswerk ligt in handen van Contour. Thebe stelt het prijzengeld be-

schikbaar en het Brabants Dagblad
zorgt voor een grote presentatie
van alle genomineerden. Het feest
zelf wordt aangeboden door de Gemeente Tilburg en mede gefinancierd door diverse sponsoren.

tour, t.a.v. Susan van Schijndel, St.
Annaplein 21, 5038 TV Tilburg.
Faxen (013 – 543 18 15) of e-mailen (sschijndel@contourtilburg.nl)
kan ook. Een vereist criterium is dat
het vrijwilligerswerk verricht dient te
worden in de gemeente Tilburg en
dat zowel de organisatie als ook de
vrijwilliger hier gevestigd c.q. woonachtig dient te zijn.

Organisaties of individuele vrijwilligers die voor één van de prijzen
in aanmerking willen komen, kunnen tot en met 2 maart 2009 een
voordracht, voorzien van een uitgebreide toelichting, sturen naar Con-

Een deskundige jury zal uit alle
inzendingen drie organisaties en
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de dader u ook? Dan kunt u bellen naar Meld Misdaad Anoniem,
0800-7000.
Positief resultaat
U denkt waarschijnlijk als u een verdachte situatie ziet: het zal toch wel
niets zijn. Maar dat het echt verschil
kan maken, blijkt wel uit de melding
van Daniëlle Candel uit Tilburg.
Begin maart van dit jaar zag zij in
de Hoefstraat in Tilburg dat twee
mannen zich verdacht ophielden
voor een electronicazaak. “Iemand
stond om de hoek”, vertelt zij. “Het
leek wel alsof hij de omgeving in de
gaten hield terwijl de andere man
meerdere keren langs de winkel liep
en naar binnen keek. Het viel me
ook op dat ze handschoenen aan
hadden, terwijl het helemaal niet
koud was. Ik vertrouwde het niet en
fietste verder. Daar zag ik toevallig
twee politiebikers fietsen en ik vertelde hen wat ik had gezien. Deze
agenten hebben de twee mannen
aangehouden en later bleek dat ze
inderdaad van plan waren om een
overval te plegen op de electronicazaak.” Het was in dit geval een
prettige bijkomstigheid dat de politie net in de buurt was, maar als u
een soortgelijke verdachte situatie
ziet, vraagt de politie u om vooral te
bellen naar 0900-8844.
Overval op woning
Uit de cijfers blijkt dat deze overvallen iedere dag worden gepleegd,
met name in de avonduren tussen
19.00 en 03.00 uur. Wees alert als
er ‘s avonds bij u wordt aangebeld
en u kent deze persoon niet. U vindt
een aantal tips waardoor u de kans
op een overval kunt verkleinen, op
onze website www.politiemwb.nl >
Preventie > Veilig Wonen.

drie vrijwilligers nomineren. Deze
genomineerden worden eind maart
2009 gepresenteerd in het Brabants Dagblad. Iedere inwoner van
de gemeente Tilburg kan hierna
zijn of haar stem uitbrengen om de
uiteindelijke winnaar te bepalen.
Voor het inwinnen van meer
informatie is Susan van Schijndel,
consulent Advies en Deskundigheidsbevordering van Contour de
aangewezen persoon,
013 – 543 45 72.

CARNAVAL
WIJKCENTRUM DE KUBUS
Fatimastraat 24-02
Woensdag 18 februari 14.00 – 16.30 uur
Kindercarnaval (4 t/m 12 jaar)

(Ouders zijn ook welkom!) Deze middag is er ook een loterij

Maandag 23 februari 13.30 – 17.00 uur
Familiecarnaval (alle leeftijden) Win prijzen bij enveloppen trekken!
Dindag 24 februari 13.30 – 17.00 uur
Familiecarnaval (alle leeftijden) Win prijzen bij enveloppen trekken!
Alle middagen:
Snoepkaarten (2x drinken, snoepzak en chips) verkrijgbaar voor 2 euro of 200 kokkindjes

ENTREE GRATIS!!

Erwin Mols ruimt op!

Avancer Support
*fiets met trapondersteuning
*actieradius
*afneembare accu (lithium ion)
*verende voorvork
*6 speed

Adviesprijs €1399,00

onze prijs €1099,00

NU: €999,00
Bosscheweg 271, Tilburg. tel 013-580 20 75
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Terugblik 2008
Verkleedbingo van KAT
Tijdens de verkleedbingo van Koningshaven Activiteiten Team had zowel
jong als oud de grootste lol in buurthuis Jeruzalem. Er werd meerdere
malen BINGO geroepen door de kinderen en soms kwam er ook een valse
bingo voorbij. En dan was het natuurlijk tijd voor een polonaise door de
zaal! Daar was niet iedereen zo blij mee zoals je ziet.

De winnaressen van
‘Koningshaven heeft
talent’ op een rijtje. Van
links naar rechts zie je de
prijswinnaars van 2008,
de Honeybeés, Roby
en Anna, met allen een
geweldig optreden.

SLB bij buurthuis Jeruzalem
Tijdens Schoolloopbaanbegeleiding op buurthuis Jeruzalem zijn er vele
leuke activiteiten geweest voor de kinderen van de Andreasschool. Een van
die leuke uitstapjes was een streetdance workshop bij de Hall of Fame.

Graffitiproject in Jerruzalem
In 2008 is er door
stagiaires van
Mobiel Kindereiland
Koningshaven het
graffitiproject in
Jeruzalem opgezet. Dit
was een enorm succes
en de kinderen vonden
het erg leuk om mee
te maken. De kinderen
leerden onder andere de
verschillende technieken
te gebruiken onder
leiding van een graffiti
artiest.
Na 8 weken hard werken aan het graffiti project gaven de kinderen van
het project een presentatie van hun kunstwerken. De kinderen vonden
het presenteren erg spannend, maar wel ontzettend leuk en natuurlijk een
goede afsluiting van hun project. Deze kunstwerken zijn nog steeds te
bewonderen in Jeruzalem bij de bouwhekken van Groenen.

Afsluiting SLB
De
kinderen
van
de
Andreasschool
hebben
het
jaar
Schoolloopbaanbegeleiding goed kunnen afsluiten door een survivaldag in
Alphen bij ’t Zand. Tijdens deze dag waren er vele sportactiviteiten en dat
viel niet mee tijdens het warme weer van die dag!

Koningshaven heeft talent
In 2008 was er in
buurthuis Jeruzalem
de jaarlijkse
talentenjachtshow
georganiseerd door het
Mobiel Kindereiland,
namelijk ‘Koningshaven
heeft talent’. De winnaars
waren niemand minder
dan de Honeybeés met
daarin Shanice, Prodige
en Natalya die een
spetterende show gaven!

Tijdens de presentatie van de kunstwerken namen de kinderen een graffitidiploma in ontvangst. Zoals te zien is op de foto is Wies apetrots op haar
diploma. Dit diploma werd mede mogelijk gemaakt door Miranda Poel.

Marion 12,5 jaar bij de
Twern
Een jubileumreceptie voor Marion Kools,
zakelijk leider bij de Twern, team Koningshaven.
Zij werkt dit jaar 12,5 jaar bij de Twern en heeft
het nog steeds erg naar haar zin. Op de receptie
waren onder andere collega’s en wijkbewoners
aanwezig.
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Terugblik 2008
Afscheid van Jack Janssens bij de werkgroep (bijna)tevreej.
Henk de Winter bedankt Jack voor zijn inzet en zegt dat
we hem zullen missen in de werkgroep.
De werkgroep (bijna)tevreej houdt zich bezig met het
groot onderhoud aan de woningen in de wethoudersbuurt.

De werkgroepleden van werkgroep (bijna)tevreej. Van
links naar rechts
Jack Janssens, Harrie de Sanders, Petra Schreuder
(opbouwwerker team Koningshaven) Henk de Winter en
Chris Grotenhuis

Opening speeltuin
De speeltuincommissie heeft zich jaren ingezet voor de
speeltuin aan de Ringbaan Zuid. In november was het dan
zo ver, de viering van de uitbreiding van de speeltuin. Er is
een jeu de boulesbaan, een duikelrek en een tafeltennistafel
bij gekomen. Aansluitend op het openingsfeest werd het
startsein van het groot onderhoudsproject van Tiwos in
de Wethoudersbuurt gevierd. De uitbreiding werd mede
mogelijk gemaakt door Verrijk je Wijk Koningshaven,
de Twern, de gemeente Tilburg en Tiwos. Tijdens het
openingsfeest hebben medewerkers van Ballast Nedam
een handje geholpen. Bedankt mannen!

Bij een feestje horen
natuurlijk ballonnen. Na het
aftellen zijn alle ballonnen de
lucht in gegaan. Het resultaat:
een feestelijke en kleurrijke
sfeer.

Zij signaleren en brengen vragen van bewoners in
tijdens de werkgroep vergaderingen. Tiwos is ook bij de
vergaderingen aanwezig.

Rommelmarkt Jeruzalem
Drie enthousiaste verkopers op de rommelmarkt
in Jeruzalem. Hun opbrengt is naar het goede doel
Baphumelele gegaan. Van links naar recht Teun van
Woerkom, Niels van Beers en Nol van Gerven.

Buurthuis Jeruzalem. Een belangrijke plek in de wijk waar
activiteiten georganiseerd worden voor jong en oud. Iedere
morgen is er een koffie-inloop die druk bezocht wordt.
Loopt gerust eens binnen, u bent van harte welkom.
Wie wil er nou niet met twee dames op de foto?
Van links naar rechts Inge Groen, Huub Dols en Janny van
Gerven

Op welke plek in Jeruzalem bent u trots? Wat vindt u
een mooie plek in de wijk? Waar heeft u een bijzondere
herinnering aan?Daar kunnen bewoners van Jeruzalem
een antwoord op geven. In 2008 is het project “Jeruzalem
Ingelijst” gestart door opbouwwerker Petra Schreuder.
Bewoners kunnen zich bij haar opgeven, samen wordt
dan een mooie foto gemaakt met het verhaal erbij. De
eerste foto die gemaakt is, is bij de T-splitsing van het
Wilhelminakanaal. Op de foto ziet u (van links naar rechts)
Gerrie Peters en Cobie van den Berg.

Welkomstpakketten Phoenixterrein
Voor de bewoners van het Phoenixterrein heeft de Twern een
welkomstpakket samengesteld. In het pakket zit handige
informatie over de wijk voor nieuwe bewoners. De eerste
groep bewoners heeft het pakket al ontvangen. Begin 2009
worden er weer welkomstpakketten verspreid.

Renovantie Jeruzalem
Een groot deel van de woningen in Jeruzalem worden
gerenoveerd. Op de foto zie je het resultaat. Voor het
renovatieproject is een betrokken groep bewoners,
ondersteund door het opbouwwerk van de Twern, actief.
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Ondanks dat het minder druk was op de rommelmarkt dan
vorig jaar, was het erg gezellig.

Wijkontbijt
Iedere maand wordt in samenwerking met de Twern
en een groep vrijwilligers het wijkontbijt in Jeruzalem
georganiseerd. Zoals op de foto’s te zien is, is er lekker
eten en wordt en gezellig gekletst met elkaar.

Terugblik 2008
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In de periode oktober – december 2008 stond het
kinderpersbureau in het teken van Gluren bij de
buren! Kinderen van de basisscholen Panta Rhei,
Zuiderlicht, Andreas en Fatima gingen samen op
zoek naar leuke verhalen in de buurt.
Kinderen kennen vaak hun buurvrouw of buurman,
maar wie wonen er nog meer in de buurt? Elke
week trokken ze er op uit en belden ze aan in de
wijk om bewoners te interviewen en hen op de foto
te zetten.
Na een aantal weken waren er genoeg interviews
en foto’s verzameld. Deze zijn gebundeld in een
boekje. Op woensdag 17 december werden alle
geïnterviewde bewoners en ouders van de kinderen
van het kinderpersbureau uitgenodigd voor een
lunch. Op deze manier had men de kans om ook een
keertje terug te gluren!
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die mee hebben gedaan aan Gluren bij de Buren. Zij
zullen binnenkort dan ook een boekje ontvangen!
Wij willen daarom Verrijk je Wijk ontzettend bedanken
voor hun bijdrage!!
OPROEP:
In hun enthousiasme is het kinderpersbureau bij
sommige bewoners vergeten hun adres goed te
noteren. Graag zouden we echter wel een boekje
aan deze bewoners willen overhandigen. Herkent u
zich in onderstaande omschrijving? Neem dan even
contact met ons op!

u

r

e

a

u

Wij zijn op zoek naar:
Annie, 64 jaar:zij woont in de Wethoudersbuurt en
had een hond die Katja heette. Ze is getrouwd met
Wil.
Jolanda, 38 jaar, zij woont al 15 jaar in de
Wethoudersbuurt en heeft een hond en een vogel.
Groeten namens het kinderpersbureau,
Marianne van Zutphen, tel. 013-5366043
mariannevanzutphen@koningshaven.twern.nl

/

Op de foto: v.l.n.r.
Bovenste rij: Conor,
Sanne, Nina, IJmke,
Tjeu, Marianne (SCW),
Marieke, Maud, Iza,
Ramona
(stagiaire),
Gazi
Onderste rij: Fe, Cato,
Vivian.

Ook werd er een meet & greet georganiseerd. Alle
aanwezigen hadden vooraf een lotje gekregen.
Tijdens de lunch werden er steeds twee lotnummers
omgeroepen. Degene met die twee lotjes kwamen
samen aan een aparte tafel zitten. Op die manier
hadden ze de mogelijkheid om elkaar beter te leren
kennen. Uiteraard hielp het kinderpersbureau hen bij
het stellen van vragen aan elkaar!
Op het einde presenteerde de kinderen hun product.
Ze vertelden wat ze de afgelopen weken hadden
gedaan en wat ze er van vonden. Vervolgens was het
tijd om het gemaakte boekje te showen! De kinderen
hebben allemaal een boekje mee gekregen.
Met behulp van Verrijk je Wijk is het mogelijk om
deze boekjes ook te laten drukken voor alle bewoners

K i n d e r r a a d K o n i n g s h a v e n 2 0 0 8 - 2 0 0 9
Eindelijk was het dan zover: de eerste bijeenkomst
van de Kinderraad voor dit schooljaar kon beginnen.
Op dinsdag 28 oktober kwamen alle leden van de
Kinderraad voor het eerst bij elkaar op wijkcentrum De
Kubus.. Als eerste deden we een kennismakingsspel
om elkaars namen beter te leren kennen.
Na de kennismaking was het tijd voor wat denkwerk.
Samen hebben we namelijk bedacht wat we belangrijk
vinden tijdens de vergaderingen van de Kinderraad.

Lisa, Jacky, Nina, Marieke en Souhela. Ik zit in de
Kinderraad omdat ik dieren/mensen wil helpen en ik
heb best goede ideeën.
Mijn ideeën zijn:
- Afval opruimen.
- Hondenpoep opruimen.
- Op basisschool Fatima leukere en creatievere
dingen doen.

Ook gingen de kids ijverig aan de slag met het schrijven
van stukjes voor de wijkkrant en verschillende
websites. Tot slot werd er een hele mooie foto van de
kinderen gemaakt zodat iedereen in Koningshaven
straks weet wie de leden van de Kinderraad zijn.
Tijdens de tweede vergadering van de Kinderraad,
op 18 november 2008, hebben de kinderen gestemd
over de ideeën waarmee zij de komende tijd aan de
slag willen gaan. Eerst hebben ze in groepjes een
betoog gehouden over hun idee, daarna hebben
we met zijn allen beslist welke ideeën we het beste
vonden. En het was ontzettend spannend! Alle
ideeën waren namelijk supergoed. Uiteindelijk is
bekend geworden dat de Kinderraad dit jaar iets wil
gaan doen aan:
- Verkeer: Meer flitspalen, Meer controle, Meer
controle bij de stoplichten, zodat mensen
minder door rood rijden, Meer borden
neerzetten met ‘langzaam rijden’
- Opruimen: Met een paar klassen opruimen,
Meer hondenuitlaatplaatsen, Zakjes voor
hondenpoep uitdelen.
Hieronder kunt u lezen welke kinderen er gedurende
het schooljaar 2008 – 2009 in de Kinderraad zitten:

Nina
Hallo, mijn naam is Nina. Ik ben 10. Ik zit op B.S.
Fatima in groep 6 bij juf Floor. In de Kinderraad
zitten leek me leuk. Mijn hobby’s zijn dansen,
zingen, computeren en buiten spelen. Mijn vrienden
zijn Maud, Natalya, Gwen, Sukanej, Marieke, Iza,
Damian, Latica en Souhela.
Mijn ideeen voor de Kinderraad zijn:
- Meer activiteiten voor jonge kinderen.
- Een clubhuis waar allerlei activiteiten worden
gehouden.

Maud
Hoi, mijn naam is Maud Hendriks en ik ben 9 jaar. Ik
zit op B.S. Fatima en ik zit in groep 6A. Mijn hobby’s
zijn snorkelen en hockeyen. Mijn vrienden zijn: Marq,

Hilde
Ik ben Hilde. Ik ben 10 jaar oud. Ik zit op de
Andreasschool in groep 7 bij meneer Frans. Ik zit
in de Kinderraad omdat het me leuk leek en omdat
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ik hele goede ideeën heb. Ik hou van zwemmen, ik
zwem drie keer in de week.
Dit zijn mijn ideeën:
- Een keer gaan kijken bij Josephzorg.
- Een opruimactie in de buurt.
Natalya
Ik heet Natalya van Mook. Ik ben 10 jaar oud. Ik zit in
groep 7 op de Andreasschool. Ik zit bij de Kinderraad
omdat me dat echt heel leuk leek. Mijn hobby’s zijn
tennissen, kunstschaatsen en zwemmen.
Mijn drie ideeën voor de Kinderraad zijn:
- Mensen moeten vaker hun vuil in de
prullenbakken gooien en er moeten meer
prullenbakken komen.
- Een inzameling houden voor kinderen uit
arme landen, zodat mensen nadenken over
hoe kinderen uit arme landen zich voelen.
- Geen enge reclames voor kinderen meer.
Koen
Ik ben Koen. Ik ben 9 jaar. Mijn school is de Panta
Rhei en ik zit in groep 6. Ik zit in de Kinderraad omdat
het me heel leuk leek. Mijn hobby’s zijn voetbal
en tafeltennis. Mijn vrienden zijn: Sander, Jonas,
Berend, Wout enzovoort.
Dit zijn mijn ideeën:
- Meer speeltuinen, in elke wijk één of twee
- Poep opruimactie.
Berend
Ik ben Berend en ik ben 10 jaar oud. Ik zit op de de
Panta Rhei in groep 6 bij Joost. Ik zit in de Kinderraad
omdat ik het leuk vind om mijn ideeën uit te leggen.
Mijn hobby’s zijn trompet spelen en hockeyen.
Mijn ideeën voor de Kinderraad zijn:
- Hondenpoep in de wijk opruimen.
- Met de klassen iets gaan doen.

Zie rechts op pagina 11

Kinderraad Koningshaven 2008 - 2009
Zie pagina 10, onderaan
Fleur
Ik ben Fleur Scherpenisse. Ik ben 10 jaar. Ik zit op
de Panta Rhei in groep 7. Ik zit in de Kinderraad
omdat ik mijn ideeën voor de buurt wil delen. Mijn
hobby’s zijn hockey en tennis. Mijn hartsvriendin is
Denise, zij is heel lief. Mijn leraar is Arnold en hij is
heel getalenteerd.
Dit zijn mijn ideeën voor de buurt:
- Een speeltuintje bij mij in de buurt.
- Een tuintje voor honden met een kleine
waterplas.
Annemarie
Hallo, leuk dat je kijkt naar deze website. Ik ben
Annemarie en ik ben 10 jaar oud. Mijn hobby’s zijn
hockeyen en paardrijden. Ik zit in groep 7 bij meester
Arnold op de Panta Rhei. Ik zit in de Kinderraad
omdat ik mensen wil helpen en omdat er iets aan de
hondenpoep gedaan moet worden. Dus als je een
hond thuis hebt, ruim de hondenpoep op. Groetjes
Annemarie.
Mijn ideeën zijn:
- Iets doen aan de hondenpoep want je

-

kunt nergens spelen zonder dat je in de
hondenpoep trapt.
De auto’s moeten minder hard rijden want de
laatste tijd zijn er veel ongelukken.

Thom
Hallo, ik ben Thom Amanie de Bel. Ik ben 10 jaar
en ik vind het leuk om te roeien, te voetballen en
om elektrische gitaar te spelen. Ik zit in groep 7 bij
Arnold op de Panta Rhei. Vorig jaar wilde ik ook in
de Kinderraad, alleen toen had ik geen ideeën en
nu wel.
Mijn ideeën zijn:
- Een
openbaar
skatepark
op
het
Stuivesantplein.
- Iets om hondenpoep op te ruimen,
bijvoorbeeld in parken borden neerzetten
waar gratis hondenpoepzakjes aanhangen.
Joost
Ik ben Joost en ik ben 10 jaar. Ik zit op de Panta Rhei
in groep 7. Ik zit in de Kinderraad omdat ik mensen
in de buurt wil helpen. Mijn hobby’s zijn piano spelen,
voetbal en tennis. Mijn vrienden zijn Floris, Guusje,
Bas, Kas, Max, Robin, Tom en David.
- Speeltuintjes bouwen (op open plekken).
- Hondenuitlaatveldjes.
Mocht u informatie willen hebben over de Kinderraad
Koningshaven dan kunt u terecht bij Roos van Esch,
zij is te bereiken op buurthuis Jeruzalem (0135424798)
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Donderdagclub

Het programma van de donderdagclub:
Op deze foto zijn Bart en Natalie samen aan het werk om een
mooie pietenboot te maken. Daarnaast zie je vrijwilligers
Jurgen, Joey en stagiaire Angelique aan het werk om
ervoor te zorgen dat alle kinderen een mooie pietenboot
krijgen. De foto is gemaakt tijdens de Donderdag Club in
Jeruzalem.

Vanaf 8 januari ging het nieuwe programma van de donderdagclub in Jeruzalem weer van start. We
maken er weer een leuke en leerzame tijd van! Wekelijks zal er weer een Donderdagclub zijn op buurthuis Jeruzalem (Capar Houbenstraat 109). Alleen tijdens de schoolvakanties gaat de donderdagclub
niet door. De club begint om 15.30u en duurt tot 17.00u. De club is voor kinderen uit groep 3 tot en met
6 van de basisschool. Wekelijks organiseren we zinvolle activiteiten voor kinderen. Dit houdt in dat de
kinderen ook iets leren van de activiteiten die we organiseren. Gedurende 9 weken organiseren we
activiteiten in het kader van een bepaald thema. Het thema is namelijk toveren!! De laatste keer van
het blok zullen we leuk en gezellig afsluiten. Aan deze afsluiting mogen de kinderen alleen deelnemen
wanneer ze minimaal drie keer naar de club zijn gekomen in de periode van 8 januari tot en met 5
maart. Tijdens de afsluiting gaan we namelijk iets speciaals doen. Ook duurt de club tijdens de afsluiting langer dan normaal en wordt er voor eten gezorgd.
Hieronder kunnen jullie zien wat we gaan doen de komende tijd:

Hier zijn Luca, Raymond en Wilco hard aan het werk om
hun pietenboot te maken. Ze hebben ervoor gekozen om
samen een boot te maken. Ze vonden het namelijk leuk om
samen te werken.

Korte informatie over de Donderdag Club:
Waar?
Wat doen we?
Voor wie?
Wanneer?
Hoe laat?
Kosten:
Begeleiding:

Buurthuis Jeruzalem, Caspar Houbenstraat 109
We doen allerlei leerzame en gezellige activiteiten!
Kinderen uit groep 3 t/m groep 6 van de basisschool.
Iedere donderdag (vanaf 23 oktober). In de schoolvakanties gaat de Donderdag Club niet door.
Van 15.30 uur tot 17.00 uur
50 Kokindjes of € 0,50 per keer
Studenten van de opleiding Pedagogiek, Sociaal-cultureel Werk ondersteund door het Sociaal-cultureel Werk van de Twern.

Lonne en Ella maken samen met Jessica een pietenboot.

Groetjes! Jurgen, Joey, Angelique en Roos!
Voor meer informatie bel. Roos van Esch, 013 5424798 of mail naar roosvanesch@koningshaven.twern.nl
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2009: veel pareltjes van respect
onder handbereik

Door Guus van Gorp
In een tijd dat alles razendsnel verandert en er
allerlei zekerheden wegvallen vragen steeds meer
mensen zich af wat het leven met hen doet. Dan
maar in je schulp kruipen, je verschuilen achter je
voordeur? Respect heeft de toekomst, vertrouwen
op elkaar, en de voorbeelden liggen om de hoek.

Ali de Jong en haar zus zijn al ruim 25 jaar vrijwilligster
in de VincentShop aan de Veemarktstraat tegenover
Popcentrum 013 “Vincentius, zoals we de vereniging
meestal noemen, bindt mensen door waarde en kracht
aan hun verhalen toe te kennen, ook de spullen hier
hebben de kracht van hergebruik als onderdeel van
een delende samenleving die mensen niet van elkaar
vervreemdt. Veel mensen voelen zich geleefd: in
plaats van jezelf voorbij hollen en alles maar moeten
is er volop reden voor een tegengeluid, namelijk
letterlijk ont-moeten: luisteren wat mensen op hun
hart hebben en dan blijkt solidariteit zéker geen loze
kreet. Respect komt op die manier uit je hart en is
niet iets van de automatische piloot”
Rijk qua gevoel
In Nederland is de vereniging al ruim 150
jaar actief, zowel op het platteland als in meer
grootstedelijke gebieden, waar stille armoede nog
steeds veelomvattend aanwezig is, vaak al generaties
lang in vele families, daarom ook wel aangeduid
als Vierde Wereldproblematiek, oftewel armoede
in de zogenaamd rijke westerse wereld. Want rijk
in welk opzicht? Voor Frans Bonants, voorzitter
van Vincentiusvereniging Tilburg staat vast dat we
weer moeten toegroeien naar een samenleving van
positief op elkaar letten, zodat noodhulp geen loze
kreet is: “Triest is om te moeten constateren dat we
in een samenleving leven waarin kennelijk alleen
dié mensen goed geholpen worden die in staat zijn
hun hulpvraag goed te formuleren. Door dat soort
maatschappelijke oneffenheden blijven noodfondsen
zoals vanuit Vincentius meer dan nodig en daardoor
ook goed bekend bij maatschappelijk werk en

crisishulpverleningsinstanties”
Respect een goed idee
De moord op Theo van Gogh maakte heel wat los:
we leken definitief in een maatschappij van zij tegen
wij terecht te komen, met zodoende steeds minder
animo om naar elkaar te luisteren. Wijkbewoonster
Marianne van Wezel was de grondlegster van
een ideeëncollectief dat daarentegen met een
bundeling van positieve krachten discussies over
verdraagzaamheid een duw in de goede richting
wilde geven: “We leven in een maatschappij waar
sterk de neiging bestaat alles en iedereen over één
kam te scheren. Daarom moet nu juist een omslag
komen naar positief generaliseren, oftewel het
positieve benadrukken.
Met die grondhouding
is ook het Gemengd Platform Tilburg aan de slag
gegaan. Als Tilburgers ontmoeten we elkaar, we
hebben fatsoen, we zijn bereid tot gesprek: een soort
maatschappelijke huisregels die het samenleven een
stuk draaglijker maken. Die positieve invalshoek
zou stedelijk meer uitgedragen moeten worden.
Dat is geen politiek statement, maar een vereiste
voor menselijke waardigheid om elkaar beter te
verdragen. Zo ontstond het Gemengd Platform
Tilburg, niet gebonden aan enigerlei politieke of
religieuze beweging, maar juist om te benadrukken
dat we het allemaal als Tilburgers zelf in de hand
hebben om het met elkaar prettiger te maken. Want
we leven in Tilburg in vele culturen en religies, maar
pinnen elkaar daar niet op vast. Iedereen is vrij in
zijn geloof. We zijn niet hetzelfde, niet gelijk aan
elkaar, maar wel gelijkwaardig. Dat is de kracht van
ontmoeting”.
Spiegel van verbondenheid
Die bezieling ligt voor Marianne niet alleen in dit
vrijwilligerswerk. “Elkaar ontmoeten, op basis van
respect ervaringen uitwisselen: een goede manier
om met elkaar in de spiegel te kijken, de blik
naar buiten verruimen zogezegd” Het is ook haar
inspiratiebron in activiteiten voor vrouwen en meisjes

in de wijk Jeruzalem, hier ervaart ze eenzelfde
soort verbondenheid die haar ook in het Gemengd
Platform Tilburg zo aanspreekt: “Die verbondenheid
willen we her en der uitdragen: her en der activiteiten
ondersteunend, bijvoorbeeld door groepjes jongeren,
maar ook ouderen via spelvorm bewust te laten worden
dat je stil moet staan bij je eigen belemmeringen, bij
belemmeringen van anderen, maar dat je elkaar wél
kunt versterken om verder te komen. Op naar een
meer verdraagzaam Tilburg dus”

Plaatsing
AED
en
reanimatie cursus
Zo’n 40 wijkbewoners hebben de cursus reanimeren
en AED gevolgd en afgesloten.
De eerste worden binnenkort al weer opgeroepen
voor hun herhalingscursus.
Alle vier de wijken van Koningshaven zijn nu voorzien
van een AED. De plaatsen waar de AED’s hangen
worden tijdens de cursus of herhaling bekend
gemaakt.

Vanaf deze plaats bedank ik Verrijk je Wijk voor het
mogelijk maken van dit project.

Een volkstuin leuk, gezond en fit?
De media staan er bol van “meer bewegen en betere
voeding” voor uw gezondheid. Als lid van onze
vereniging bent u op een gezonde manier bezig met
het milieuvriendelijk kweken van groenten, fruit
en bloemen. Veel van de bij ons gekweekte soorten
zijn in sommige supermarkten al niet meer te koop,
denk eens aan venkel, verse capucijners en erwtjes,
postelein, ramenas maar ook kruiden zoals koriander.
Ook de steeds weer opduikende berichten over gif en
andere schadelijke stoffen in uw gekochte groente en
fruit moeten u toch aan het denken zetten. Als lid van
onze vereniging bent u er zeker van dat u gezonde
groenten en fruit op tafel krijgt. Tuinieren een leuke,
gezonde bezigheid waarmee uw conditie sterk
verbetert. Zonder stress, heerlijk in de buitenlucht
uw eigen groente en fruit verbouwen.
Weet u niet goed hoe dit allemaal in zijn werk gaat?
Maakt niet veel uit, een van de sterkste faciliteiten
van onze vereniging is “raad en daad”, er zijn altijd
mensen op onze tuin aanwezig die u graag willen
helpen.
Wij zijn de Tilburgse Volkstuindersvereniging
Leijpark. De vereniging heeft meer dan 150 leden,
waaronder niet alleen gepensioneerde heren, maar
ook vele dames en jongeren.
Ons complex bevindt zich aan de buitenrand van het

Leijpark in Tilburg zuid. Als u een wandeling met de
tuincoördinator Peter Schijvens over onze tuin maakt
kan hij veel laten zien. Dan ziet u o.a. een uniek stukje
natuurgebied, een bijzonder microklimaat wordt daar
gevormd door de beschutting van de Leij en de hoge
bomen van het park. U vindt er een schat aan vogels
en dieren zoals de egel, salamanders, marter en broer
konijn (die minder welkom is). Zelf vindt u er ook
veiligheid want het hele complex is omheind en via
een van drie toegangshekken komt u op het complex,
aan de Leijweg treft u een omheind parkeerterrein.
Op het complex bevindt zich een uitgebreid verhard
padenstelsel. Langs de hoofdpaden zijn een zestigtal
tuinhuisjes gesitueerd waarvan er enkele te koop
staan. De vereniging heeft in de loop van de jaren vele
voorzieningen aangebracht. Centraal op het complex
ligt het net gerenoveerde verenigingsgebouw “Onder
Ons”, op de tuin gewoon kantine genoemd. Verder
zijn er de winkel (voor de tuinbenodigdheden),
twee toiletgebouwen, schuilhutten, opslagplaatsen,
fietsenstallingen, twee kruiwagenbergingen en niet te
vergeten de speeltuin voor de kleintjes. Het complex
heeft een uitgebreid waterleidingnet en ook voor het
comfort, is de kantine, die ook in de winter iedere
middag open is, voorzien van centrale verwarming.
Door de goeie voorzieningen is er een bruisend
verenigingsleven ontstaan. Afgelopen jaar hebben we
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meer dan normaal afscheid moeten nemen van leden.
Daardoor is ook de wachtlijst voor een lidmaatschap
verdwenen.
Misschien is een volkstuin iets voor u. De contributie
voor de vereniging is € 16,00 per jaar en de pacht
van de tuin bedraagt 37 eurocent per m2. Een nieuw
lid mag het eerste jaar maximaal een tuin van 100 m2
huren en betaalt éénmalig een borgsom o.a. voor de
sleutel van het toegangshek.
Indien u meer informatie kunt u ook terecht op www.
volkstuinentilburg.nl waar o.a. middels videobeelden
een goede indruk van onze tuin kan worden verkregen.
Voor een afspraak belt u Jack Balmakers 06-25205391
of ons verenigingsgebouw “Onder Ons”
op maandag t/m vrijdag 14.00 - 16.00
en op zaterdag 9.00 - 12.00 uur,
telefoon 013-5351361.

Verrijk je Wijk Koningshaven
Dat verdient een bloemetje
Harrie en Berry
Familie Griep
Vandaag zijn we te gast bij de 2 heren Harrie en Berry
die rond de appartementen in de Prof. Keesomstraat
en Broekhovenseweg de stoepen blad en rotzooi vrij
houden.
Deze twee vitale mannen werken gemiddeld 2
½ uur tot maximaal 4 uur per keer rondom de
appartementen. Met deze manier van werken is “het
bij te houden”. Er wordt begonnen ’s morgens om

8.00 uur en er wordt gewerkt tot 11.30 uur. Harrie
en Berry doen dit werk respectievelijk sinds 2000 en
2004. Omdat zij zich ergeren aan alle rotzooi hebben
zij dit werk op zich genomen.
En, wordt er gezegd, door het huis wordt er tijdens
het ruimen altijd koffie aangeboden.
De heren vinden het erg leuk dat zij door Verrijk je
Wijk een bloemetje aangeboden krijgen voor het
werk dat zij verrichten, maar vinden het zeker geen
prestatie als je gezond bent.
Van passanten die de twee mannen bezig zien,

Wie ergert zich er niet aan. Hondenpoep op de
stoep.
De straten liggen er vol van. Een groot ongemak. Het
is ook geen pretje. Doe je ’s morgens de gordijnen
open en er ligt er weer eentje.
Je loopt buiten en je schoen zit onder. En dat
allemaal omdat er hondenbezitters zijn die niet willen
zien dat hun hond de behoefte bij anderen op de

stoep achterlaten.
Maar er zijn bewoners in de wijk die proberen op een
ludieke wijze dit probleem aan te pakken.
Bij de familie Griep staat namelijk in de voortuin een
bordje waarop staat vermeld dat er gratis een zakje
meegenomen kan worden om de hondenpoep mee
op te ruimen. En wat het leuke is: dit idee is afkomstig
van de dochter Bouke.
Toen het probleem hondenpoep die niet opgeruimd
wordt ter sprake kwam, was het Bouke die het idee
had om bij het bordje waarop gevraagd werd de

2e Nieuwjaarsreceptie
Merodeflat
Op donderdagmiddag 8 januari heeft de
bewonerscommissie voor alle bewoners een
Nieuwjaarsreceptie georganiseerd. Deze werd
g e h o u d e n
op de eerste
verdieping in de
trappenhal
van
het flatgebouw,
omdat dit gebouw
geen
andere
accommodatie
heeft
om
de
ouderen onder te
brengen. Desondanks kwamen vele bewoners bijeen
om elkaar een voorspoedig nieuwjaar te wensen.
Het bestuur had de trappenhal verwarmd met een
patio-heather, anders was het veel te koud voor de
ouderen (gemiddelde leeftijd 71 jaar).
Bij binnenkomst kregen de bewoners een glaasje
champagne om met z’n allen een nieuwjaarstoast
uit te brengen (geschonken door TBV) en verder
kon men genieten
van allerlei hapjes
en drankjes. Het
was een gekakel
van jewelste en
iedereen
had
elkaar wel iets te
vertellen,
want
de afgelopen dagen waren velen niet eens buiten
geweest, veel te koud zeiden ze. Het was weer een
geslaagde middag daar in die Merodeflat, iedereen
bedankte het bestuur dan ook hartelijk toen ze naar
huis gingen. Ook voor ons als bestuur was het een
geslaagde middag, wel een latertje 18.00 uur in plaats
van 16.00 uur. Maar gezelligheid kent geen tijd en
zeker niet als je deze mensen zo ziet genieten. Ook
voor volgend jaar staat deze receptie zeker weer in
onze agenda.

Het bestuur Merode Commissie

krijgen zij meestal een positieve reactie, maar soms
wordt er ook wel gezegd: “waarom, je schiet er weinig
mee op”.
Maar er moest maar eens iemand uitglijden over
bladeren. En waar rotzooi ligt, komt meer te liggen
is de ervaring.
Bij het nog even napraten, komt bij Harrie duidelijk
naar voren waarvoor hij het ook allemaal doet.
Hij is een groot natuurliefhebber die vele kilometers
loopt door de natuur in de stad en natuurgebieden.
Harrie is een enthousiast verteller vooral als het over
zijn hobby de natuur gaat. Berry luistert mee.
Kent u ook iemand die wel in aanmerking komt voor
een bloemetje neem dan even contact op met Verrijk
je Wijk José van Iersel telefoon 013- 5366880

hondenpoep op te ruimen, zakjes te hangen.
De hondenuitlaters die een zakje zijn vergeten,
kunnen op deze manier toch de hondenpoep op
ruimen.
Verrijk je Wijk vindt dit zo’n leuk idee, dat de dochter
hiervoor een cadeaubon krijgt en mevrouw een
bloemetje.
Dit keer hadden de leden van Verrijk je Wijk geen
tijd om even na te praten, er waren nog andere
verplichtingen. Op weg naar huis hebben wij nog
vele probleemgevallen op de stoepen zien liggen,
wat toch niet nodig is.
Kent u iemand die een bloemetje verdient neem
gerust contact op met Verrijk je Wijk José van Iersel
telefoon 013- 5366880

Feestavond met sjoelclub
buurthuis Hoogvenne
De sjoelclub speelt iedere week in ’t
buurthuis Hoogvenne in de binnenstad en
op donderdag 4 december 2008 was er een
feestavond georganiseerd. Hiervoor hadden
de leden iedere week iets opzij gelegd.
De avond was goed verzorgd. Er was een
warm en koud buffet, met alles erop en
eraan, allerlei lekker drinken en ook nog ijs
als dessert.
Voor ’t eten werd er nog gesjoeld, maar na
’t eten lukte dat niet meer. Bovendien kreeg
iedereen nog een leuk kerstpresentje.
Het was een leuke avond en voor herhaling
vatbaar.
Allen die zo goed gezorgd hebben (en
dankzij een bijdrage van Verrijk je Wijk), van
harte bedankt!
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De sjoelclub

ACTIVITEITENAGENDA
Buurtcentrum De Spil

Buurtcentrum Hoogvenne

Buurtcentrum Jeruzalem

Buurtcentrum De Kubus

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

Fatimastraat 24-02
5021 AN Tilburg
tel.: 013 - 5366043

email: spil@koningshaven.twern.nl email: hoogvenne@koningshaven.twern.nl

email: jeruzalem@koningshaven.twern.nl

email: kubus@koningshaven.twern.nl

MAANDAG
08.30 - 17.30 u Logopedie
08.30 - 11.30 u Opvoeden en zo
09.00 - 17.00 u Open inloop
09.00 - 11.30 u Peuterspeelzaal
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 Tekenen en schilderen
14.00 - 16.00 u Portrettekenen
17.00 - 19.00 u Eetpunt
19.00 - 23.00 u Biljarten ouderen
20.00 - 21.00 u Conditietraining
21-00 - 22.00 u Conditietraining

MAANDAG
08.30 - 10.30 u Koffie inloop
09.30 - 11.30 u Taalles
09.00 - 12.15 u Peuterspeelzaal
12.45 - 16.00 u Peuterspeelzaal
13.00 - 17.00 u Biljartcompetitie Ouderen
13.30 - 15.00 u Interculturele Vrouwen inloop
14.30 - 15.30 u Wijkagent Spreekuur
15.00 - 17.00 u Schoolloopbaanbegeleiding
19.00 - 21.00 u Country Line Dancegroep

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

*via telefonische melding

DINSDAG
08.30 - 17.30 u Logopedie
09.00 - 11.00 u Knutselgroep (50+)
09.00 - 17.00 u Open inloop
09.00 - 11.30 u Peuterspeelzaal
09.30 - 11.30 u Computerles
12.30 - 15.00 u Peuterspeelzaal
12.00 - 13.00 u Spreekuur ouderenadviseur
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**

MAANDAG
08.45 - 11.45 u Peuterspeelzaal
09.00 - 09.45 u Prikpost (DCT)
12.00 - 13.00 u Ouderenadviseur Spreekuur
12.30 - 17.00 u Bingo KBO Broekhoven 1
12.45 - 15.45 u Peuterspeelzaal
13.00 - 14.00 u Spreekuur Wijkagent*
13.00 - 17.00 u Biljartclub de Kubus
19.00 - 20.00 u Wandelen
21.00 - 22.30 u Carnavalsvereniging Frutbloazers

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 Tekenen en schilderen
17.00 - 19.00 u Eetpunt
18.50 - 19.50 u Yoga
19.00 - 20.30 u Italiaanse les beginners
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 gevorderden

DINSDAG
08.30 - 10.30 u Koffie inloop
09.00 - 12.00 u Peuterspeelzaal
09.00 - 10.30 u Spreekuur buurtmaatschappelijk werk
11.00 - 12.00 u Spreekuur Tiwos
13.00 - 16.00 u Peuterspeelzaal
13.00 - 17.00 u Ouderen Biljart

DINSDAG
08.45 - 11.45 u Peuterspeelzaal
09.00 - 09.45 u Prikpost (DCT)
11.30 - 12.30 u Bewegen met chronische klachten*
13.00 - 13.45 u Sporten voor vrouwen
12.45 - 15.45 u Peuterspeelzaal
13.00 - 17.00 u Biljartclub “Dinsdagmiddag”
14.00 - 15.00 u Bewegen met chronische klachten.
15.00 - 17.00 u Sociale vaardigheidstraining
15.00 - 17.00 u Kindereiland Fatimaschool*
19.00 - 21.15 u Creatieve avond

*Thebe
**bij slecht weer in de Kubus

*Zuiderlicht
**1x per maand

WOENSDAG
08.30 - 17.30 u Logopedie
09.00 - 17.00 u Open inloop
09.00 - 13.00 u Digitale 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)

WOENSDAG
08.45 - 11.45 u Peuterspeelzaal Peutersoosje
09.15 - 09.45 u Prikpost (DCT)
10.30 - 11.30 u Ouderen gym Thebe
13.00 - 16.00 u Peuterspeelzaal Peutersoosje
14.00 - 16.00 u Hersenkrakers
14.00 - 16.00 u Tekenles
17.00 - 19.00 u Eetpunt
20.00 - 21.00 u Conditietraining
21.00 - 22.00 u Conditietraining

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

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

WOENSDAG
08.30 - 10.30 u Koffie inloop
09.00 - 10.00 u Wijkontbijt*
11.30 - 12.30 u Spreekuur Ouderenadviseur
14.00 - 16.00 u Kindereiland Schielandstraat**
15.00 - 17.00 u Jongeren inloop
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
08.45 - 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
13.00 - 16.00 u Peuterspeelzaal Peutersoosje
13.00 - 17.00 u Bridge
13.00 - 17.00 u Biljarten “Kazernehof”
13.30 - 16.00 u Inloop Amarant
17.00 - 19.00 u Eetpunt
20.00 - 23.00 u Sjoelen
19.00 - 20.30 u Italiaanse les (beginners)
20.45 - 22.15 u Italiaanse les (gevorderden)

WOENSDAG
08.45 - 11.45 u Peuterspeelzaal
09.00 - 09.45 u Prikpost (DCT)
09.00 - 12.00 u Tekenen en schilderen
09.30 - 10.30 u Seniorengym
10.30 - 11.30 u Seniorengym
12.00 - 14.00 u Kinderpersbureau
12.45 - 15.45 u Peuterspeelzaal
13.00 - 17.00 u Biljartclub de Kubus
14.30 - 16.00 u Kidzklup
19.00 - 20.00 u Wandelen

DONDERDAG
08.30 - 10.30 u Koffie inloop
09.00 - 12.15 u Peuterspeelzaal
09.00 - 11.00 u Spreekuur buurtmaatschappelijk werk
09.30 - 11.30 u Praatles voor allochtone vrouwen
11.00 - 12.00 u Inloop renovatie Jeruzalem (Tiwos)
12.45 - 16.00 u Peuterspeelzaal
13.00 - 17.00 u Ouderenbiljart
15.30 - 17.00 u Donderdagmiddagclub (groep 3 t/m 6)

DONDERDAG
08.45 - 11.45 u Peuterspeelzaal
09.00 - 10.00 u Yoga
09.00 - 09.45 u Prikpost (DCT)
12.45 - 15.45 u Peuterspeelzaal
13.00 - 17.00 u Biljartclub de Kubus
15.00 - 17.00 u Schoolloopbaanbegeleiding B.O.
21.00 - 22.30 u Badminton

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

VRIJDAG

VRIJDAG

VRIJDAG

VRIJDAG

09.00 - 17.00 u Open inloop
09.00 - 13.00 u Digitale 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
13.30 - 15.00 u Werelddans
17.00 - 19.00 u Eetpunt
19.30 - 22.30 u Coladisco*

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

08.45 - 11.45 u Peuterspeelzaal
09.00 - 09.45 u Prikpost (DCT)
12.45 - 15.45 u Peuterspeelzaal
20.00 - 22.00 u Bingo (KBO Broekhoven)*

*1x per maand

*1x per maand

*1x per twee weken

*1x per maand

Sluitingdatum kopij voor krant 2 van 2009 is 4 maart. U kunt uw kopij e-mailen naar wijkkrant@koningshaven.twern.nl
De verschijningsdatum is 21 maart.
De redactie stelt uw inzending op prijs
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