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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

Hoevense Kanaaldijk 93
5018 EB Tilburg
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 a n s v a n b e r k e 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.jeruzalemtilburg.nl
Deze site is in het leven geroepen door een van de vele
gefrustreerd geraakte bewoners van de momenteel
gerenoveerde huizen in Jeruzalem.
Hier kan iedereen vertellen en met
foto’s laten zien hoe wij behandeld
worden door de verantwoordelijke
hiervoor
n.l.
woning
bouw
vereniging, Tiwos.
Dit ook als waarschuwing naar
bewoners wie hun huizen nog
gerenoveerd moeten worden en
nieuwkomers.
U zult zien als de site eenmaal draait,
hoe mensen voor de gek gehouden
worden met valse beloftes.
Om het ergste meteen maar te
noemen.
De isolatie in de huizen, deze is in
een vooroorlogse caravan beter
,aantoonbaar o.a. in mijn huis.
Dus al die mooie praatjes dat we
de huurverhoging binnen een jaar
terug verdient hebben door het zo

mooi door Tiwos genoemd; “totaal
pakket aan isolatie”. is bullshit.

In memoriam
pater Ton van der Staak

Op het einde van het jaar zal
er door ons; bewoners van de
door de overheid genoemde
achterstandswijk
met
een
gemiddeld laagste inkomen van
het land, flink financieel bijgelapt
moeten worden. Ik weet nu al wat
ze zeggen tegen die tijd; ja maar er
is een heel strenge winter geweest,
de energieprijzen zijn gestegen of u
zult de buitendeur wel open hebben
laten staan.

Op 5 februari j.l. overleed pater Ton van der Staak.
Veel inwoners van de wijk Koningshaven kennen hem van zijn pastorale
werk in de kerk van Broekhoven en de kapel van Fatima.
Ton is meer dan veertig jaar werkzaam geweest in deze parochies. Hij
was teamleider, koordirigent, katecheet en geestelijk adviseur.
Hij voelde zich helemaal thuis in deze wijk, was heel plichtsgetrouw en
deed wat van hem verlangd werd.

Mensen laat uw ervaringen op deze
site zien.
Goede en leuke ontwikkelingen zijn
uiteraard ook zeer welkom.

Na zijn pensioen kon hij ook genieten van korte vakanties. Enkele jaren
geleden kreeg hij last van diverse kwalen en daarna trof een ernstige
ziekte hem.Hij had hier op een rustige manier vrede mee.Tijdens een
korte vakantie in Braamt is hij in zijn slaap overleden.

Met vriendelijke groet,
Rene de Vries

Dankbaar denken wij terug aan Ton, voor velen van ons heeft hij iets
mogen betekenen.

Krachtige moeders van huis uit

‘Homestart geeft ze steeds weer die power’ door Guus van Gorp

De hele maand december en januari was Curacao haar thuisbasis: na lange tijd haar dochter weer eens gezien, veel bijpraten, maar daarginds
ook regelmatig haar enthousiasme voor Home-Start doorklonk. Oftewel: met warmte een goed gevoel doorgeven, omdat je je zo betrokken voelt,
hetzij bij je kinderen, hetzij bij een project in het flink wat koudere Tilburg waar Martine Dekkers al ruim acht jaar haar ziel en zaligheid in legt:
“Jarenlang woonde ik in de Tilburgse wijk Fatima, intussen al weer wat jaartjes in Drunen. Waar je ook woont, moederschap blijft iets moois. Zelf
moeder zijn kun je met anderen delen, maar dat blijft dan zo aan de oppervlakte: voor mij was dat niet genoeg. Ik wilde zo’n acht jaar geleden
iets met coaching gaan doen, maar wel op basis van solidariteit en respect. Daarin is Home-Start nu precies zo’n project dat het moeders vooruit
helpt: daarmee voorkom je dat radertjes voortijdig vastlopen”
“Juist de dingen die goed gaan
verstérken, daar ga je voor. Tilburg
was daarom een de steden waar het
goed van de grond kwam en nog
steeds floreert”. Dat die woorden
van Home-Start-coordinator Tony
van Dommelen geen loze kreet
zijn, blijkt wel uit een van de vele
positieve deelnemersreacties: “Mijn
vrijwilligster is vooral aanwezig met
steun en begrip. Door goed
vertrouwen over en weer praten we
over van alles: opvoeding, koken,
vitaminen. Ook helpt ze me met de
kinderen: met de voorbeelden die
ze geeft kijk ik het beste wat in mijn
situatie past. Zo’n vrijwilligster draait
tijdelijk mee, maar ik weet, ik kan
intussen veel meer aan, daarom is
dit een goed project voor mij, ook
omdat ik me nu lang niet meer zo
eenzaam voel dan voorheen – ben
dus veel sterker geworden”
Openheid
Voor Tonny van Dommelen is Home-

Start-coordinator zijn dan ook allerminst een papieren functie: “Met
de faciliteiten van Contour brengen
wij dus vrijwilligers en moeders bij
elkaar, dit via een uitgebreide kennismakingsperiode. Dat werkmodel
is voor kwaliteitshandhaving dan
ook vastgelegd in een soort werkformulehandboek. Weten waar je
aan toe bent, heet dat. Openheid en
duidelijkheid handhaven zijn daarmee het beste gediend. Illustratief
is daarom, dat veel moeders die
van deze service gebruik maken, in
een latere fase van hun leven zélf
HomeStart-vrijwilligster zijn geworden. Ook gezinnen weten HomeStart steeds beter te vinden”
Sterker worden
Vrijwilliger worden doe je niet
zomaar. Martine: “Je drive om moeders op weg te helpen betekent
ook de keuze voor een trainingspakket dat je sterker maakt in je
rol. De onderwerpen variëren van

kennis over instanties in zorg- en
dienstverlening (zogenaamde sociale kaart) tot verschillen tussen
culturen, maar ook luistervaardigheidstraining passeert uitgebreid
de revue, omdat een luisterend oor
toch in dit werk de basis van alles
is”. Een soort gezondheidspreventie
voor opvoedingsaangelegenheden
dus? ”Inderdaad, het ene moment
geef je speelhulp, in andere situaties ga je met de moeder naar de
bibliotheek om voorleesboekjes uit
te zoeken: ervaringen delen biedt
moeders bovendien een sterkere
band met hun buurtgenoten”.



Souplesse
Tonny van Dommelen is er duidelijk
over “Wat mooi is verdient een bijpassend ritme. De meeste vrijwilligers gaan dus wekelijks op pad.
De meeste contacten belopen zo’n
half jaar: veelal genoeg om zelf als
gezin weer de motor draaiende te
houden. Maar er zijn ook wel situ-

aties dat zo’n contact twee jaar
duurt. En de vrijwilligster zet zo nodig gezinnen ook op het spoor van
allerlei regelingen en voorzieningen,
niet door die hulp zelf te bieden,
maar door zo nodig mee te gaan
naar instanties: een extra luisterend
oor. Dat gaat met gepaste terughoudendheid, de opvoeding wordt niet
óvergenomen. Wij noemen dat ‘op
je handen zitten’, waarmee we dus
benadrukken dat van vrijwilligsters
diezelfde souplesse wordt verwacht. Niet alleen in de benadering
van het gezin, maar ook op het vlak
van respect voor privacy. Daarin
passen geen moeizame hulpverleningsanalyses, hooguit een persoonlijk dagboekje dat de vrijwilligster
als memo bijhoudt en dat ze naar
behoefte van de moeder met haar
bespreekt”
Meer weten:
zie www.home-start.nl, info over dit
project bij Contour, tel 013-5434572,
Tonny van Dommelen.

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

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

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

SCHILDERSBEDRIJF

in je eigen buurt

YOGACENTRUM ASANA
JOP VAN OEVEREN
Bel gerust: 013 - 542 28 94

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

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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Seniorennieuws

DE OUDERENADVISEUR
‘Met hart en ziel hard aan de slag’

bepaalde zaken neer, die
ook anders kunnen. Daarbij
speelt ook onwetendheid
een rol, zoals rondom
medicijnvergoedingen waar
steeds meer onduidelijk
is of bepaalde middelen
nog wel vergoed worden,
zoals
oxazepam.
De
massale verstrekking en de
verslavende werking waren
aanleiding tot die discussie,
maar voorzover die middelen
tevens als spierverslapper
dienen, is voorschrijven
soms onvermijdelijk. “Die
discussie is inderdaad vooral
actueel
voor
chronisch
zieken. Je kunt ze niet de
kosten van die medicijnen zelf
laten dragen. Op voorspraak
van de huisarts kan daarin
bemiddeld worden en wordt
het door de zorgverzekeraar
doorgaans dan toch gewoon
vergoed”.
Maar
veel
ouderen zien toch nog op
tegen dat soort kritische
noten kraken? Piet Brokke:
“Steeds meer ouderen laten
toch hun schroom varen
wat dat betreft; ze beseffen
dat het om de eigen
gezondheid gaat. Trouwens,
onderdeel van mijn werk als
ouderenadviseur is dan om
telefonisch te bemiddelen
of om mee te gaan naar
de huisarts. Of mee naar
Sociale Dienst, naar Bureau
Schuldhulpverlening, of mee
naar het Juridisch Loket,
voorheen bekend als Bureau
voor Rechtshulp”

Door Guus van Gorp

Al ben je al jarenlang een
prima chauffeur, als je
verblind wordt door een
tegenligger is snelle reactie
geboden.
Niet alleen op
de weg, maar in het hele
leven is dat belangrijk, heel
handig dat er dan iemand
zo nodig even bijstuurt.
Ingrijpende veranderingen
in een mensenleven,
na
ruim veertig jaar wonen
op dezelfde plek plotseling
moeten verhuizen wegens
sloop, maakt bijvoorbeeld
heel wat los. Hoe pak je
dat aan, ook als het om
woningaanpassingen gaat,
een traplift bijvoorbeeld?
Maar steeds altijd één ding
voorop: mensen in hun
waarde laten. Vooral dat is
typisch de gedrevenheid van
de ouderenadviseur en op
die manier is binnen de Twern
al ruim 8 jaar Piet Brokke
actief voor Koningshaven.
Over de hele week verdeeld is
er op maar liefst zes lokaties
in Koningshaven (zie kader
bij artikel) inloopspreekuur
voor senioren. Piet Brokke:
“Advies,
bemiddeling,
ondersteuning,
daar
draait het om: dat kan
variëren van vragen over
burenoverlast tot invulhulp
bij huurtoeslagformulieren.
Logischerwijs zijn dat vooral
kortdurende
contacten,
want ouderen kunnen veel
zelf aan en hebben dus recht
op zelfregie. Maar soms is
daarbij ook een intensievere
rol nodig, bijvoorbeeld in

INLOOPSPREEKUREN
Maandag
10.30u-11.30u
Maandag
12.00u-13.00u
Dinsdag
11.00u-12.00u
Dinsdag
12.00u-13.00u
Woensdag 11.15u-12.15u
Donderdag 10.00u-11.00u

de vele vragen van ouderen
en hun familie in geval van
langdurige opname in een
revalidatiecentrum vanwege
een herseninfarct. Goede
contacten met het hele
werkveld voor ouderen, van
Zonnebloem en Rode Kruis tot
ziekenhuis-maatschappelijk
werk geven ons werk daarom
een stevig fundament. Die
dienstverlening zetten we
in voor mensen van 60 jaar
en ouder en hun eventuele
partner”
Sterker worden
Mond-op-mondreclame
maakt het werk van de
ouderenadviseur
steeds
bekender: veel ouderen
hebben
de
weg
naar
een buurthuis weten te
vinden,
en
in
Tilburg
zijn als zodanig ook de
ouderenbonden heel actief.
Zo is de KBO bijvoorbeeld
actief
in
invulhulp
bij
belastingaangifte: “Dat is
een service in samenwerking
met de verschillende buurten
verzorgingscentra
waarin ter ondersteuning
ook de ouderenadviseurs
van De Twern hun steentje
bijdragen. Het beeld van
ouderen die uit een soort
valse schaamte bijvoorbeeld
geen beroep doen op hun
recht op huursubsidie (nu
huurtoeslag)
is gelukkig
steeds meer verleden tijd”

Vertrouwde woonsfeer
“Daarom is ook goed te
weten dat ook huisbezoek tot
de mogelijkheden behoort,

Toch zijn niet alle ouderen
even weerbaar, soms leggen
ze zich te gemakkelijk bij

vooral voor degenen die
slecht ter been zijn” Piet
voorziet
ook
heel
wat
vragen van bewoners in de
witbetonnen ‘noodwoningen’
aan de J. van Rijzewijkstraat
waar woningsloop wegens
wegverbreding dreigt: “Als
woningsloop onvermijdelijk
is,
is
voor
sociale
begeleiding een belangrijke
rol weggelegd voor de
woningbouwverenigingen:
met bewoners naar andere
passende
woonruimte
zoeken. Natuurlijk vooral
ook afgestemd op mensen
die slecht ter been zijn.
En voor alle bewoners
ook
een
passende
verhuiskostenvergoeding,
daar zijn zelfs wettelijke
richtlijnen voor. Maar die
instructies en draaiboeken
kunnen nog zo perfect zijn,
belangrijk zijn vooral de
gevoelens van de bewoners
die hun hele leven overhoop
gehaald zien. Het werk van
de ouderenadviseur is ook
dan een goed startpunt
voor verdere begeleiding,
van hulp bieden bij het
op orde houden van de
thuisadministratie tot en met
activerend huisbezoek zodat
ze een stevige verankering in
hun buurt houden, eveneens
in contact met familie, om
te voorkomen dat ouderen
wegzakken in eenzaamheid.
Ontmoetingsgroepen,
telefooncirkels
voor
onderlinge steun: de Twern
heeft veel in huis, maar
daarin is inderdaad ook
onze samenwerking met De
Zonnebloem en Het Rode
Kruis essentieel”.

Wooncomplex voor ouderen Hopliedenkade, tel 013-544 70 76
Wijkcentrum De Kubus, Fatimastraat 24-02, tel 013-536 60 43
Zorgcentrum St. Jozefzorg, Wethouderslaan 9, tel 013-583 11 60
Wijkcentrum De Spil, Heikestraat 54, tel 013-542 57 29
Wijkcentrum Jeruzalem, Caspar Houbenstraat 109, tel 013-542 47 98
Wijkcentrum Hoogvenne, Kazernehof 76, tel 013-542 27 30

FOLDERS OVER OUDERENZORG IN DE VERSCHILLENDE BUURTHUIZEN VAN DE TWERN:
*De ouderenadviseur: informatie, advies, bemiddeling en praktische hulp
*Veiligheid voor ouderen
*Thuisbegeleiding voor ouderen (o.a. hulp bij administratie)
*Wijkhuiskamer voor ouderen (o.a in de Spil)
*De Twern: voor en met ouderen, thuis in de wijk
*Een nieuw leven, cursussen voor 50+ers, w.o de cursus ‘Grip op de knip’, ism cursusaanbieder ROC
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Het Missionair Servicecentrum
Tilburg (MST) zoekt:
•

•
•

een vrijwilliger die het een leuke
uitdaging vindt
om
Nederlands
als
tweede taal te geven. Dit kan zijn aan
zowel
beginners
als
gevorderden.
voornamelijk mensen die het leuk vinden
om met een groep mensen aan de
slag te gaan die net in Nederland zijn.
iemand die het leuk vind om les te
geven aan leerlingen waarvan we
verwachten dat ze op een behoorlijk
niveau
Nederlands
kunnen
leren.
*
*
*

We maken gebruik van de methode
Help! En gebruiken daarnaast een
grammaticaboek
Zowel overdag als ’s avond kan er les
worden gegeven
Je geeft 2 keer per week les

Je beschikt over:
Goede beheersing Nederlandse taal,
enthousiasme, geduld, creativiteit
Het MST is een laagdrempelige organisatie waar
zo’n 150 vrijwilligers werkzaam zijn. We bieden
een plek aan mensen die zich nergens anders
welkom voelen. Bij het MST kun je verschillende
cursussen volgen (Nt2, Frans, Spaans, Engels,
Computerles, tekenen en schilderen, enz.) en er
worden andere activiteiten georganiseerd zoals
wandelingen. In de huiskamer kan iedereen aanschuiven voor een kopje koffie en een praatje.
Ook vindt er binnen het MST hulpverlening plaats,
Vluchtelingen Ondersteuning Tilburg (VLOT) en
het Ombudsteam zijn hier een voorbeeld van.
Heb je interesse?
Neem dan contact op met
Hans Poort (e-mail: h.poort@rooihart.nl)
of
Marieke van Geelen (e-mail: m.geelen@rooihart.nl,
Tel. 013 580 08 55

De Nederlandse taal verbindt ons allemaal
Vanaf 23 februari 2009 is een vervolg gegeven
aan de landelijke campagne over inburgering:
‘De Nederlandse taal verbindt ons allemaal’.
Wie in Nederland een toekomst op wil bouwen, moet de Nederlandse taal spreken en verstaan. Dat is de boodschap van de landelijke
publiekscampagne over het belang van het
leren van de Nederlandse taal. De campagne richt zich daarnaast echter ook op de
mensen in de omgeving van de inburgeraars. Op mensen die willen helpen bij het leren, het oefenen, van de Nederlandse taal
en het wegwijs maken in onze samenleving.
Project ‘Taalcoaches’ook in Tilburg van
start
Taalcoaches zijn vrijwilligers die inburgeraars
op een praktische manier helpen bij het doorlopen van hun inburgeringsprogramma. Zij bieden inburgeraars extra ondersteuning op weg
naar het inburgeringsexamen. De hulp is

gericht op het leren van de Nederlandse taal
en, nog belangrijker, op deelname aan onze
maatschappij. In navolging van een groot aan
tal andere gemeenten in Nederland is ook
in Tilburg het startsein voor het project ‘Taalcoaches’ gegeven. De gemeente heeft Contour de opdracht verstrekt om in drie jaar
tijd 300 taalkoppels in Tilburg te realiseren.
Inmiddels heeft Contour hierover concrete
afspraken gemaakt met een van de uitvoerders van het inburgeringstraject: het ROC.
Het project ‘Taalcoaches’is bedoeld voor
mensen in Tilburg ide aan het inburgeringstraject deelnemen. Taalcoaches zijn maatjes
van de inburgeraars. Het zijn vrijwilligers die
inburgeraars begeleiden bij het uitvoeren van
hun inburgeringstraject. Deze begeleiding vindt plaats op een van de locaties van het ROC.
Iedere taalcoach neemt twee inburgeraars onder
zijn of haar hoede en oefent met hen wekelijks
zo’n anderhalf tot twee uur. Samen bepalen zij



de oefenstof. Uiteraard krijgen ook de taalcoaches begeleiding en ondersteuning.
Taalcoaches gezocht
Voor het project ‘Taalcoaches’ zijn Contour
en het ROC op zoek naar vrijwilligers die het
een uitdaging vinden om een inburgeraar op
weg te helpen. Iedereen die de Nederlandse
taal goed beheerst kan taalcoach worden:
een student, gepensioneerde of een moeder. Taalcoach zijn is leuk en leerzaam. Je ziet
Nederland eens door andermans ogen. Bovendien draag je zo bij aan een betere samenleving.
Eind april 2009 vindt een taalmarkt voor geïnteresseerde vrijwilligers plaats. Tijdens deze informatiemarkt kunnen vrijwilligers zich vrijblijvend
laten informeren over vrijwilligerswerk op het gebied van taal. De exacte datum en locatie wordt
nog nader bekendgemaakt. Aanmelden voor de
taalmarkt is nu al mogelijk via de coördinator
van het project ‘Taalcoaches’, telefoon 013-543
45 72 of via de e-mail info@contourtilburg.nl

Valpreventie!

Zuinig leven met tips van SpinT
Recht hebben is een ding, recht krijgen vers twee, Tilburg
kent een tweemaandelijks blad dat daar regelmatig
aandacht aan schenkt. Ook het januarinummer is nog
volop gratis verkrijgbaar in een van de vier wijkcentra
van Koningshaven, inderdaad een lowbudget-special,
zoals zoveel boodschappen doen voor tien euro en ook
tips over buiten de deur eten voor weinig geld.

Meer
bewegen
helpt
ouderen tegen vallen!
Veel
valongelukken
van
ouderen zijn te voorkomen.
Ze denken het gevaar van
vallen te kunnen vermijden
met minder bewegen. Maar
juist door actief te blijven,
is er meer evenwicht in
hun leven, en dat is op
meerdere fronten merkbaar,
in de meest letterlijke zin
ook door veel minder kans
op valincidenten; dat geldt
dan
zowel
binnenshuis
als
buitenshuis.
Recent
is dit opnieuw bevestigd
door
wetenschappelijk
onderzoek.

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in de Bijstandswet,
het ‘nee-tenzij’ heeft de overhand gekregen, vaak maanden
moeten wachten op een uitkering en soms een dreigende
sfeer in het aanvraagtraject. Om dat tegen te gaan is er een
soort vakbond voor bijstandsgerechtigden, de Klantenraad
Werk en bijstand, die ook in Tilburg actief is, en met
succes, zoals aangehaald in een aantal voorbeelden in het
januarinummer van Spint, zie ook www.klantenraadwbt.
net In hetzelfde nummer ook een artikel over noodfondsen,
w.o Vincentius, die vaak bijspringen ter overbrugging van
wachttijden bij uitkeringen, vooral in situaties als afsluiting
van energie dreigt. Zie www.vincentiustilburg.nl , tel 0134639023. In die spanningsboog voor veel mensen moet
steeds vaker een beroep gedaan worden op advocaten, zie
www.advocatencollectieftilburg.nl met info over bijna gratis
juridische bijstand in uitkeringskwesties en vergelijkbaar.
Patiëntenrechten zijn ook een heikel punt, zie de explosief
stijgende medicijnkosten. Maar ook op dat gebied hoef je je
niet te laten kisten, zoals hieronder blijkt.
RECHTS&WETSWINKEL.
Lange Schijfstraat 107, tel 013-5353135. Inloopspreekuur:
ma-do 14.00-20.00u. Internet: www.rechtswinkeltilburg.nl
Tilburg liep ruim 30 jaar geleden al landelijk voorop met het
idee om bijna afgestuurde rechtenstudenten hulp te laten
bieden aan mensen die tussen de mazen van de wet dreigen
te vallen. Specialisaties: huurrecht, consumentenrecht en
arbeidsrecht, met zo nodig goede doorverwijsmogelijkheden
naar gespecialiseerde advocatuur

meer onder de mensen,
hebben zodoende minder
kans op het ontwikkelen van
allerlei aandoeningen en
worden op die manier gesterkt
in hun zelfredzaamheid.

Door
beweging
blijven
ouderen
zelfredzamer.
Dit blijkt uit onderzoek
van Gert-Jan Wijlhuizen,
verbonden aan het bekende
onderzoekscentrum
TNO.
De
onderzoeker
pleit er dan ook voor om
evenwichtsproblemen
bij
ouderen vroeger op te
sporen en aan te pakken.

Daarmee maakt de Gert-Jan
Wijlhuizen in zijn onderzoek
vooral
helder
hoezeer
preventie helpt. “Het is een
misverstand dat mensen
die houding als betuttelend
en bedillerig ervaren. Want
gezondheid is ouderen alles
waard, dus zéker ook het
vermijden van valincidenten.
Tips en handigheidjes om
onnodig vallen tegen te
gaan is wat dat betreft dus
zeker winst, vooral als dat
geënt is op meer bewegen.
Dat voelt gewoon sterker.
Tal van vraaggesprekken
onder ouderen, maar ook
onder artsen en geriaters
bevestigen die stellingname
uit
mijn
onderzoek”
©Gezondheidsnet,
oorspronkelijk gepubliceerd
10-02-09, bewerkt dd. 0903-09)

Onder de mensen
Ouderen
die
voldoende
blijven bewegen zijn minder
kwetsbaar, komen namelijk

Gert-Jan
Wijlhuizen
promoveerde 12 februari
op dit onderzoek aan de
universiteit van leiden

ZORGBELANG, regio MiddenBrabant: voorheen meer bekend
als Regionaal Patiënten Consumentenplatform en daarmee
een bundeling van tal van patiëntenorganisaties , met dito
expertise op medisch-juridisch gebied bijvoorbeeld hoe regel
je blijvende medicijnvergoeding zonder onnodig bijbetalen.
Adres: Lage Witsiebaan 2b, tel 013-5942170
ANGO: Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie,
afd. Tilburg. Voor leden behandelen zij veel kwesties
die te maken hebben met handicap en recht, maar ook
ontspanningsactiviteiten worden niet vergeten.In Tilburg
doen ze hun werk vanuit het wel bekende buurthuis aan de
Kazernehof, tel. 013-5360723

Nieuwe SpinT
Inmiddels is het maart / aprilnummer van SpinT, hét tijdschrift
voor de Betrokken Tilburger verschenen. Deze editie is een
opvoedingsspecial met daarin o.a.:

Wijkraad op zoek naar logo

·

De Wijkraad Koningshaven wil in de toekomst een eigen logo
hebben en roept daarom alle wijkbewoners op om mee te
denken.
We zouden graag willen dat de naam “Koningshaven” in dat
logo op een of andere manier tot uiting komt.
Bent u creatief en heeft u een idee? Doe dan mee en verras
ons!
Het beste of mooiste logo zullen we gaan gebruiken op o.a.
ons briefpapier en publicaties.
De winnaar wordt uiteraard beloond en onder alle andere
inzenders zal ook een prijsje worden verloot.
We zien uw uitgewerkte ideeën graag naar ons toekomen.
Wijkraad Koningshaven
p/a Wijkcentrum De Spil
Heikestraat 54
5021 GV TILBURG

·
·
·
·
·



Geen dag hetzelfde bij het Centrum voor Jeugd en
Gezin
Ondersteuningsgroep KOPP / KVO: doe- en
praatgroep voor kinderen met een psychisch zieke
of verslaafde ouder
Opvoeden? Dat doe je zo!
Home-Start helpt ouders een eindje weg
Gezin-in-balans biedt een steuntje in de rug
voor (ex-)gedetineerde moeders en hun kinderen
En nog veel meer!

SpinT is GRATIS! U vindt SpinT in de bekende displays op
meer dan 200 distributiepunten in de stad, waaronder alle
wijkcentra, het gemeentehuis, de boekhandels, ziekenhuizen,
bibliotheken en bij veel maatschappelijke en culturele
instellingen. Neem ‘m mee en geef ‘m door! Meer weten,
meedenken of meedoen? Bezoek dan ook ’s onze website:
www.spinttilburg.nl





Gezond en wel
Het project GGGK richt zich op de gezondheid van de bewoners in de wijk. Het
doel is om met en voor bewoners activiteiten te organiseren rondom gezondheid.

www.weekvandegezondheid.nl
Week van de gezondheid en Stuivesant fysiotherapie&Fitness
Stuivesant Fysiotherapie en Fitness organiseert in de Week van de Gezondheid een
aantal gezonde activiteiten. De activiteiten zijn vrij toegankelijk en worden gratis
aangeboden. Meld u aan, maar u kunt ook spontaan meedoen. Bij deelname aan de
een activiteit ligt er een gezond presentje klaar.
maandag 6 april: inloopspreekuur van een diëtiste, hebt u vragen over voeding,
gewicht etc. loop even binnen.
dinsdag 7 april:
zijn er de meeste sportlessen gratis toegankelijk.
woensdag 8 april: is er een voorlichting over de overgewichtprogramma.
donderdag 9 april: is er een anti-stress dag en kunt u mee doen aan
ontspanningsoefeningen.
vrijdag 10 april: de bekende gezondheidstesten.

Streef naar een Gezonde Crisis in de Week
van de Gezondheid 2009 6 t/m 12 april
2009 In 2009 vindt voor de zesde keer de
Week van de Gezondheid plaats. In deze
week willen we brede (media) aandacht
voor gezondheid genereren door allerlei
activiteiten te laten organiseren. De week
is van 6 tot en met 12 april. Op 7 april is
het Wereldgezondheidsdag. Het motto van de Week van de Gezondheid is dit jaar
Streven naar een Gezonde Crisis. De financiële en economische crisis is een feit en
manifesteert zich maatschappijbreed. Overheden nemen allerlei maatregelen om de
effecten te verzachten en van diverse kanten is al aangegeven dat economisch herstel ingezet moet worden door o.a. te investeren in duurzaamheid en het versterken
van de kenniseconomie. De NPHF wil over het voetlicht brengen dat in dit rijtje ook
de volksgezondheid thuishoort. Het devies Health=Wealth geldt nu meer dan ooit.
Van 6 tot en met 12 april mag daarom iedereen worden geprikkeld te investeren in
zijn/haar eigen gezondheid. Enkele voorbeelden:
- “Investeringen in je eigen gezondheid zijn tenminste rendabel.”
- “Zwemmen in zeeën van tijd doe je in het zwembad.”
- “Neem geen hypotheek op uw overgewicht”
- “Denk maar zo: Teveel op de bank is ook niet goed.”

Aanmeldstrookje gezondheidsweek Stuivesant Fysiotherapie&Fitness
Naam:
De heer/mevrouw (doorhalen wat niet van toepassing is):
.....................................................................................................................................
Adres:..........................................................................................................................
Postcode en woonplaats:.............................................................................................
Telefoon:.....................................................................................................................
Geboortedatum:...........................................................................................................
Ik schrijf mij in voor:
0 maandag, spreekuur van diëtiste van15.00-16.00
0 dinsdag, sportles van 9.00-21.00( graag voorkeurstijd doorgeven)
0 woensdag, voorlichting over overgewichtprogramma, 12.00-13.00
0 donderdag, anti-stress van 16.00-16.30- en van 16.30-17.00
0 vrijdag, gezondheidstesten tussen 13.00-16.00
Alle activiteiten zijn gratis.

Nieuw, (LENTE)natuurspeurtocht…lekker buiten bezig…….dicht bij huis
Spelen, lopen, rennen en speuren naar sporen en geuren in de natuur in de wijk Jeruzalem. Laat u verrassen en doe mee met deze gezellige tocht.
Op woensdag 8 april start wijkcentrum Jeruzalem van 14.00-16.00
Vooraf aanmelden is handig maar niet noodzakelijk.
Deelnemers ontvangen een routebeschrijving met allerlei spel opdrachten.
Na afloop ontvangen men een leuke attentie.
De natuurspeurtocht is het hele jaar door te lopen met kinderen.
Er is een lente en een herfst versie.
De informatie kunt ophalen in wijkcentrum wijkcentrum Jeruzalem,
Caspar Houbenstraat 109, 5018 BP 013-5424798.
Zie voor openingstijden www.koningshaven.com

Dit aanmeldingsstrookje vóór 2 april inleveren bij
Stuivesant Fysiotherapie en Fittness
Stuivesantplein 2, 5021 GW Tilburg
mailen of bellen naar Stuivesant
info@stuivesant.nl
tel:013-5358701

Bezoek wethouder Gon Mevis

Een cursus goedkoop en gezond boodschappen
cursus “goede voeding hoeft niet veel de kosten”
Leuke informatieve cursus
(2 informatie bijeenkomsten en een supermarkt rondleiding)
over gezonde, goedkope voeding.
Onder de deelnemers wordt een gezond voedselpakket verloot tww van 50 euro!

De wethouder brengt met een aantal directies van instellingen een werkbezoek aan het project GGGK. Op
donderdag 9 april. Men start met een introductie van
het project in wijkcentrum de Spil. Vervolgens gaat
men naar de verschillende gezonde activiteiten in de
wijk. Vrijwilligers en beroepskrachten organiseren dit
werkbezoek.
De afsluiting vindt plaatst in wijkcentrum de Kubus.

Informatie over de activiteiten is verkrijgbaar bij Annemarie Brouwers,
GGD Hart voor Brabant, tel. (013) 464 39 46 of 06 – 519 11 074).

Spelenderwijs kennismaken met gezond voedsel
Nee, dit is geen aanmoediging om de kinderen onder het eten met
de rauwkostmix te laten gaan gooien. We hebben het hier over een
computerspelletje, zie www.lekkerbelangrijk.nl/vetfit/main In dit
spel gaat het erom dat je je gekozen computerkarakter zo gezond
mogelijk in leven houdt. Hoe dat karakter eruit ziet, mag je zelf
bepalen. Dus een alien met een afro-kapsel en een plooirokje…, het kan
allemaal, zolang het maar gezond blijft. Ook andere spelletjes zijn
op deze site te vinden, zoals een test hoe je er bij bepaald eetgedrag
over tien jaar uitziet, maar ook bevat de site info over spreekbeurten.
Maar ook buitenactiviteiten worden belicht, met allerlei tips, dit
vind je terug onder het aanvink-kopje ‘eetdoedingen’ Deze site is
een initiatief van het landelijk Voedingscentrum en helemaal door
jongeren zelf gemaakt: met lekkere beats als achtergrondgeluid. En
dus veel jongerentaal in de berichtgeving en weetjes op deze site die
steeds ververst wordt - daardoor spreekt het meer aan en dat is
zogezegd ook wel gezonde kost…
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We zijn allemaal Tilburgers en da’s heel gezond
Zitten we elkaar
vaak dwars? Dat ieder graag op
zichzelf blijft is zeker een trend:
mensen die weinig met elkaar
te maken willen hebben, ook al
wonen ze ‘neffe mekare’ Maar
het wijkontbijt op 4 februari in
buurthuis Jeruzalem liet ook
een ander geluid horen: veel
aanwezigen die tussen kaas en
brood nadrukkelijk lieten blijken
dat de woorden ‘gezondheid’
en ‘samen’ veel verwantschap
hebben. Door er in een wijk samen
iets van te maken, zit iedereen
beter in z’n vel. En als de politiek
dat vervolgens goed oppikt……
De aanwezigheid van wethouder
Marieke Moorman, met zeer zeker
een luisterend oor werd dan ook
alom gewaardeerd.
Henk was er met z’n zoontje van
drie: “Mijn vrouw werkt, ik ben
huisman, een mooie rol met veel
verantwoordelijkheid,
maar
ik
vind je rol in de maatschappij ook
een belangrijk aandachtsthema.
Zonder het al te zwaar te bedoelen:
ik vind dat we toch weer naar een
maatschappij toe moeten van elkaar
allemaal een beetje opvoeden. Die
eenheid die zo ontstaat is dan de
mooiste manier om fan van je eigen
wijk te kunnen zijn”. En een andere
wijkbewoner, Peter, had kennelijk
een goede nachtrust achter de rug
door meteen al met de vergelijking

te komen van een wijk als gezond
lichaam: “Alle organen hebben een
functie en zijn op elkaar afgestemd,
eigenlijk is dat met een wijk net zo.
Jammer dat die werkelijkheid nog
niet overal te vinden is, da’s dan
letterlijk geklier….” Op zo’n flitsende
ochtendstart zou je bijna een wijntje
willen drinken, maar deze morgen
bleef het bij melk, koffie en thee.

“..Gezond

en

Door Guus van Gorp

Door Guus van Gorp

Jong en oud samen actief voor
de buurt, dat ziet er gezond uit,
gebeurt ook steeds vaker in de
vier wijken van Koningshaven,
maar achter de computer slaat
dan toch weer de vervetting toe.
Als tegenhanger van koersbal
voor ouderen dan maar een
parcours
toetsenbord-skaten
- met of zonder wieletjes - voor
jongeren? Toch liever lekker
chillen natuurlijk, of breakdance,
zodoende is die krachtige, lenige
vlinder toch een aantrekkelijk
beeld...
Maar eenmaal terug
achter de computer is er op
internet ook van alles te vinden
over gezond zijn – gezond blijven,
voor jong en oud.
FEITEN EN MENINGEN
Veel
wat
over
gezondheid
geschreven
wordt,
wordt
gepresenteerd
als
onwrikbaar
feit, maar is dat ook zo?? Wat in
bladen als de Tilburgse Koerier of
Stadsnieuws een gewoon artikel lijkt,
is soms een zogenaamde infotorial:
oftewel betaalde info, feitelijk dus

bepalen: “Zelfwerkzaamheid levert
veel positieve energie op, maar
die lading mag zich wel over een
grotere groep uitstrekken, zodat
niet steeds dezelfden de kar
hoeven trekken. Dan kan er een
breder activiteitenaanbod komen,
met in o.a buurthuizen en scholen
genoeg mooie lokaties om dat uit
te voeren, want scholen worden via
ouderparticipatie ook steeds een
belangrijker element in onderlinge
wijkverbondenheid”. Solidariteit als
medicijn voor een gezonde wijk?
Reden genoeg om aan Marieke
Moorman na afloop nog een aantal
vragen te stellen; hierbij een verkorte
samenvatting. Voor het volledige
interview: zie de foldertableaus
in de koffieruimten van de vier
buurthuizen, of stuur een mail naar:
deschijfvanschrijf@gmail.com , met
als bericht ‘interview wethouder’ en
u krijgt het volledige interview per
mail toegestuurd

Wijken met energie
Intussen noteerde de wethouder
de nodige suggesties, bijvoorbeeld
meer mogelijkheden tot snelle
financiële steun aan spontaan
opkomende bewonersinitiatieven.

Oftewel svp nog meer financieel en
organisatorisch perspectief voor
Verrijk je Wijk, dit vooral om te
voorkomen dat het op den duur in
de automatische piloot van louter
straatfeestjes verzandt. Marieke
Moorman vond vooral dat initiatieven
vanuit de wijk het woonklimaat

wel

achter

een advertentie in de vorm van
een krante-artikel, bijvoorbeeld
afkomstig van een reformwinkel.
Gaat het dan nog om feiten?? Zo’n
winkel maakt alleen reclame voor de
artikelen in zijn assortiment, andere
artikelen die wellicht beter zijn
worden gemakshalve niet vermeld..
Wat een feit lijkt is dus niet méér dan
een van de vele meningen, vooral
het ´afslankgeloof´ kent wat betreft
vele ´sekten en gekten´

de

‘Leef’ dat gratis te verkrijgen is bij
apotheken die zijn aangesloten bij
de branche-organisatie Serviceapotheek. Dit blad oogt als een
volwaardig tijdschrift, met ook
artikelen die niet direct met
gezondheid te maken hebben,
maar dit is volgens de redactie een
bewuste keus in de popularisering
van gezondheidsvoor-lichting. Op
internet zijn de verschenen edities
terug te lezen, voor het gemak
o.a. opgesplitst in de rubrieken
‘medische achtergrond’ en ‘actueel’

Want nergens zijn de meningen
zo over verdeeld als over
gezondheidsbeleving, soms is er
meer dan één gelijk, bijvoorbeeld
behandelmethoden met elk hun
eigen voors en tegens. En dat alles
ook nog afgezien van alle risico’s
rond zelf dokteren via spullen
van de drogist in combinatie met
medicijnen van de huisarts. En als
er dan ook nog internet aan te pas
komt…Genoeg redenen om hier wat
sites te vermelden met informatie
die op feiten is gebaseerd, dat is
dan toch het gezondst….

www.mediq-apotheek.nl
Veel mensen in Koningshaven
maken gebruik van de apotheek
Julianastaete aan de Heuvelring
212. Deze apotheek maakt deel uit
van de Mediq-keten. Op de site is
o.a. een medische encyclopedie
te vinden, maar ook info over
geneesmiddelen, inclusief eventuele
bijwerkingen.
www.vsn.nl en
www.clientenrechten.nl
Patiënten worden steeds mondiger,
artsen staan niet meer op zo’n hoog
voetstuk als weleer. Tegelijkertijd;
wie met ernstige ziekte te maken
krijgt, belandt soms ook in een
juridisch
wespennest,
zoals
vragen over dreigend ontslag
in geval van langdurige ziekte.
Beide sites bevatten de nodige

www.leesleef.nl
www.mediq-apotheek.nl
www.vsn.nl
www.clientenrechten.nl
www.internetpillen.nl
De site www.leesleef.nl
is gebaseerd op het maandblad

11

Gezondheid
als
politieke
verantwoordelijkheid
Gezondheid gaat vooral jezelf aan.
Of toch ook iets van de politiek?
“Wil je weten wat er speelt, dan
zul je de wijk in moeten, en kun
je een bijdrage leveren aan een
gezond wijkklimaat. Wat van
onderop komt, dus ontstaat bij de
mensen behoeft alle aandacht:
daar zitten qua activiteiten de
geluiden die essentieel zijn voor de
gekozen bestuurders. Dit college
wil de verschillen tussen rijk en arm
verkleinen. Daartoe rekenen we o.a
de reductiepas voor jongeren en
ouderen (Tjippas) voor korting op
allerlei activiteiten, omdat iedereen
moet kunnen meedoen. Sport en
beweging stimuleren ziet het College
van B&W ook als gemeentelijke
taak voor een beter woonmilieu in
wijken, dit echter ook grootstedelijk,
zie de zomerse skatetochten en
recreatiesporttoernooien
met
veel multiculturele inbreng her
en der”. En wat doet in al dat
activiteitenaanbod de wethouder
zelf om gezond te blijven? “Ik doe
rondom Tilburg bijna alles per fiets,
dus per fiets naar mijn werk, ook
wijkbezoeken zoveel mogelijk op
die manier. Verder eet ik gezond
en probeer wekelijks te sporten
(korfbal) voor zover mijn drukke
baan met ingelaste vergaderingen
dat niet verhindert”

computer..”
info op die terreinen; VSN staat
voor
Vereniging
Spierziekten
Nederland, een van de grootste
patiëntenbelangenverenigingen
in den lande. De site met
cliëntenrechten bevat geen droge
juridische info, allerlei praktische
voorbeelden komen daarentegen
voor het voetlicht, bijvoorbeeld de
vraag of na plotseling overlijden
van een dierbaar familielid u zijn
medisch dossier mag inzien.
Steeds meer medicijnen komen
via internet in omloop. Dat kan op
een erkende manier, want er zijn
apotheken die naast hun winkel
ook van internetkanalen gebruik
maken. Een goede apotheek heeft
in de computer gegevens over uw
ziektebeeld en medicijngebruik, om
verkeerde doseringen te voorkomen,
maar ook om u van advies te
dienen bij zelfzorgmiddelen, zoals
zonnebrandcrème en of zich dat
verdraagt met medicijnen die u
eventueel op recept voorgeschreven
hebt gekregen. Maar het grootste
aanbod op internet bestaat uit
nep-medicijnen, vooral peppillen,
afslankpreparaten,
cosmetica
tegen huidveroudering, etc. met
alle risico´s van dien. Zie daartoe
www.internetpillen.nl
,
een
internetvoorlichtingscampagne
vanuit
het
Ministerie
van
Volksgezondheid en Sport.

Verrijk je wijk
Bij Verrijk je Wijk in Koningshaven komen steeds meer aanvragen binnen. In een jaar
tijd is het aantal aanvragen maar liefst met 30% gestegen!
Dit betekent uiteraard een steeds zwaardere bealsting voor de commissie die de aanvragen
beoordeelt. Om alles vlot te laten verlopen is hieronder het reglement afgedrukt dat
gehanteerd wordt.
Probeer de regels in dit reglement zoveel mogelijk te volgen. Uw aanvragen kunnen dan
het snelst en zonder problemen verwerkt worden tijdens de commissievergadering.
Wij zien uw aanvragen met belangstelling tegemoet.
Commissie Verrijk je Wijk Koningshaven

Fontys symposium Jeugdparticipatie

Reglement Verrijk Je Wijk (Tilburg, 24 november 2008)

1.

Donderdag 5 februari 2009
werd er een symposium rondom
jeugdparticipatie georganiseerd
vanuit
Fontys
Hogeschool
Pedagogiek. De Twern werd
benaderd om vanuit hun
ervaringen wat te komen vertellen
rondom jeugdparticipatie. Echt
iets voor het kinderpersbureau!

Aanvragen dienen bij voorkeur 3 maanden voor de activiteit te worden
ingediend en dienen minimaal de volgende gegevens te bevatten:
a. Naam, adres, postcode, telefoonnummer, eventueel e- mailadres
van de aanvrager
b. Soort van de activiteit
c. Het aantal te verwachten deelnemers
d. Datum van de activiteit
e. Een gespecificeerde begroting

2.

Alleen compleet ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen
door de commissie Verrijk je Wijk Koningshaven, elke 3e vrijdag van de
maand, met uitzondering van vakantie/feestdagen.

3.

De aanvrager krijgt uiterlijk een week na de vergadering bericht.

4.

De afrekening geschiedt uiterlijk twee maanden nadat de activiteit
heeft plaatsgevonden. Afrekening vindt uitsluitend plaats per bank/
giro en alleen op basis van de originele bonnen/facturen. Mochten de
betalingen vanwege de hoogte van het bedrag een probleem worden voor
de aanvrager dan kan in overleg met de penningmeester de rekening
rechtstreeks aan de leverancier overgemaakt worden.

5.

Er worden geen voorschotten overgemaakt.

6.

De commissie behoudt zich het recht voor de activiteiten persoonlijk te
bezoeken.

7.

Goedkeuring van een aanvraag houdt niet automatisch in dat soortgelijke
aanvragen uit andere buurten/straten worden gehonoreerd.

8.

De aanvrager blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteit,
inclusief de wettelijke verplichtingen.

9.

De Stichting Samenwerkingsverband Koningshaven (wijkraad)
waaronder de commissie Verrijk je Wijk functioneert, is nimmer
aansprakelijk voor schade die de activiteit met zich meebrengt. Schade
in dit verband is bedoeld in de breedste zin van het woord.

Gewapend met een videocamera, fototoestel en kladblokken, zijn we
met 8 kinderen in de trein richting Eindhoven gestapt. Dit symposium
werd namelijk gehouden in de Effenaar in Eindhoven voor zo’n 250
studenten. Daarnaast zouden er ook nog eens een hoop docenten
en andere mensen bij aanwezig zijn. Een flinke groep om voor te
presenteren. De kinderen hebben bij binnenkomst op het symposium
mensen geïnterviewd over wat zij verstonden onder jeugdparticipatie.
Terwijl de eerste sprekers bezig waren, hebben de kinderen hun
presentatie voorbereid, waarbij ze de interviews gebruikten, om te
laten zien hoe ze te werk gingen.
Om 15.30 uur was het zover en mochten de kinderen het
Kinderpersbureau en de Kinderraad presenteren aan het publiek. De
kinderen vertelden over de Kinderraad en het Kinderpersbureau. Het
meest ontroerd waren de gasten over de openheid van de kinderen.
Zie volgende pagina links bovenaan

10. Toetsing en voor zover nodig bijstelling van deze criteria zal regelmatig
door de commissie plaatsvinden.

KIDZKLUP!

11. Toezeggingen en/of afwijzingen zijn definitief.
12. Bij het niet op de afgesproken datum inleveren van de originele bonnen
vervalt de aanvraag..
13.

De Kidzklup! is er voor alle kinderen tussen de 4 en 9 jaar,
die het leuk vinden om te knutselen, te spelen, toneelstukjes te maken,
te koken of wat dan ook!
Elke week is er iets anders te doen bij de Kidzklup!
Wil je meedoen? Kom dan naar de Kubus!

In principe komt een aanvraag van dezelfde aanvrager/vereniging
of club een keer per jaar in aanmerking voor een toekenning van een
activiteit.

Dag: 		
Woensdagmiddag (m.u.v. de vakanties)
Tijd: 		
14.30 – 16.00 uur
Voor:		
Kinderen van 4 tot 9 jaar
Waar: 		
Wijkcentrum de Kubus, Fatimastraat 24-02
Kosten:		
€0.50 per keer
(ook strippenkaarten voor 5 of 10 keer te koop)

14. Aanvrager moet Verrijk je Wijk informeren als er wijzigingen in de
aanvraag zijn. Ook als een project komt te vervallen moet dit doorgegeven
worden.

Aanmelden tussen 14.15uur – 14.30 uur bij de Kubus
(max. 20 kinderen per keer)
PROGRAMMA Kidzklup:
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25 Maart

Spaarvarken

1 April		

Poppenkastpop

8 April		

Paasactiviteit

15 April		

Strijkkralen

22 April		

Moederdag

29 April		

Wegens vakantie GEEN Kidzklup!

6 Mei 		

Wegens vakantie GEEN Kidzklup!

13 Mei		

Spel

Vervolg van vorige pagina

Fontys symposium Jeugdparticipatie
Één kind vertelde namelijk dat ze het best wel spannend vond om
voor een groep te staan en dat ze bij het KPB had geleerd van haar
verlegenheid af te komen en dat ze het nu dus toch wel durfde! Na
afloop was er nog een stop bij de MacDonalds. De kinderen en ouders
waren enorm trots op hun prestatie en wij ook!
Groetjes van Jeroen van Dingenen en Marianne van Zutphen, sociaalcultureel werkers de Twern
Van links naar rechts:
Iza, Marieke, Cato, Ijmke, Emma, Nina, Tjeu, Maud
Het kinderpersbureau in de VIP room (alleen met VIP passen bereikbaar!)
hallo buurtbewoners
wij zijn Emma&Ijmke.
Wij zijn van het kinderpersbureau
En wij zijn donderdag 5 februari
Naar het symposium geweest
En nu zijn we bezig met filmen.
We zijn in de buurt Jeruzalem aan het filmen.
En we hebben de moeder van Nina al gefilmd
En we hebben ook kindereiland gefilmd.
En we gaan nog anderen mensen filmen
Wij worden door de lokale omroep Tilburg gefilmd.
Groetjes:Ijmke&Emma
Houd dus de Lokale Omroep Tilburg (Mhz 480) in de gaten, in maart
komt het kinderpersbureau op woensdagavond op de TV!!

Van links naar rechts:
Groetjes: Nina en Maud

Marianne van Zutphen
(SCW),

Hallo wij zijn Iza en Nina !
Van het kinderpersbureau.
En wij zijn 05-02-09 naar Eindhoven geweest.
En we zijn met de trein geweest.
Want we gingen naar een symposium.
We hadden een paar studenten geïnterviewd.
En toen zijn we naar de chillroom geweest.
Daar heb we geoefend.
En tot slot moesten we het podium op!
Alles ging goed, behalve de filmpjes.
Nina en Maud hadden over de Kinderraad verteld.
En toen kwam een man met een raar lichtje.
Iedereen van het kinderpersbureau moest hem vangen.
Hij at hem op en pakte hem uit zijn kont.
Toen zij hij iiii vies hè en dat was grappug, want hij liet het ons ruiken..
In de mond of in je hand en dan moest je hem terugspugen of
teruggooien.
En 3 kinderen moesten een lampje bij houden.
En naar 3 plaatsen brengen 1 naar Den-Haag
En Eindhoven en Sittard.

Jennipher (stagiaire)
Nina,
Tjeu

Ijmke,

Marieke,
Maud,
Iza,
Emma

Dit was ons verhaal van :
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Cato,

Schoolloopbaanbegeleiding

de

Kubus

Elke donderdag is er schoolloopbaanbegeleiding op wijkcentrum
de Kubus voor groep 7 en 8 van de
Fatimaschool.
Daar worden de deelnemers
geholpen bij het leren leren en
plannen van hun huiswerk.
Ook worden er thema’s gedaan,
zoals reis om de wereld (waar
d.m.v. een goede doelenmarkt geld
opgehaald werd voor Kika!) en het
voortgezet onderwijs (bijvoorbeeld
het doen van proefjes).
Natuurlijk hebben de kinderen zelf
ook een mening over SLB. Daar ze
bij SLB ook leren om hun mening
te geven, doen ze dit open en
eerlijk….lees maar….…
We hebben op SLB een nieuw
thema: voortgezet onderwijs. Wij
hebben proefjes, een quiz en nog
meer gedaan. We hebben ook
verhalen in Frans (Mindy en Kim),
Engels (Flip en Amy) en Duits
(Cornelito en Kevin) gedaan. Dat
was ook heel leuk. Er waren veel
soorten proefjes, bijv. ei door
fles laten zakken, iets met warm
en koud, ranja, appelsap en jus
d’orange proeven. Die proefjes
kun je thuis ook doen, maar alleen
goed getrainde mentalisten kunnen
Het is een beetje leuk, nou ja, het
thema is leuk, maar de rest niet. De
begeleiders zijn wel aardig, maar
soms streng. Boyd.

dit doen, dus doe dit thuis nooit na!
–xxxx- Kim, Amy en Mindy
De juffen helpen goed mee als er
iets is. SLB is helpen bij je huiswerk,
daarom ben ik erop gegaan, omdat
ik moeite heb met het maken.
De activiteiten zijn ook leuk. Van
Robin
Het huiswerk is altijd als gewoon.
En het thema is altijd wel anders,
wel leuk maar soms ook niet echt.
Groeten van Bobby
Als je binnen bent krijg je thee en
een koekje. En als je dat op hebt ga
je beginnen met je huiswerk. Rond
vier uur stop je ermee en dan ga
je naar boven of iets in de groep
doen. Ik vind het niet echt heel
leuk, want we hebben toch bijna
nooit huiswerk. Maar de juffen zijn
wel cool! Groetjes van Whitney

Ik vind het handig, omdat ze je
helpen met je huiswerk en de
activiteiten zijn ook wel leuk.
Het plannen leren ze je ook wel!
Groetjes van Niene
Ik vind SLB wel leuk, maar de juffen
moeten niet zo streng zijn, maar
een leuke sfeer bouwen. Ik ben
altijd blij als we naar boven mogen
met andere groepjes, want dan
zijn we even weg van ons groepje!
Groetjes van Anoek
Bij SLB kun je je huiswerk maken
en kun je geholpen worden met je
huiswerk maken en met je huiswerk
plannen geholpen worden.
Groeten van Nagwa
SLB is op zich wel leuk, maar dan
verlies je 2 uur voor shoppen!
Groetjes van Sedef
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Ik vind het leuk op SLB, want ik leer
daar veel over de middelbare school
en nog veel meer. De thema’s
waren ook leuk. Wij hebben ook
proefjes gedaan, dat was super.
Soms is het huiswerk wel moeilijk
maar ik kom er dan wel uit door aan
de juf te vragen. Van Kevin.

Jaarverslag Politie Midden en West Brabant online.

BERICHTEN

TILBURG: De politie Midden en
West Brabant presenteert haar
jaarverslag 2008.
Net als in voorgaande jaren,
worden de inspanningen en
resulaten getoond op een website:
www.jaarverslagpolitiemwb.nl.
Bezoekers van de site kunnen
kijken naar vele filmpjes, artikelen,
cijfers en interessante reportages.

Politie waarschuwt voor identiteitsfraude
De deurwaarder aan je deur: je
blijkt schulden te hebben waar je
niets van afweet… Een ander heeft
zijn foto met jouw personalia op
een vals identiteitsbewijs geplakt.
Ver van uw bed show? Regelmatig
komt de politie mensen tegen die
op identiteit van een ander een
crimineel leven opbouwen. Ook
úw naam kan hiervoor misbruikt
worden. Daarom is het zaak uw
officiële documenten goed te
bewaken.
Het is raadzaam om aangifte te doen
als uw paspoort of identiteitskaart
gestolen is! Niet alleen omdat u
dit aangiftebewijs nodig heeft om
een nieuwe bij de gemeente aan
te vragen, vooral ook om fraude
te voorkomen. Leg zonder bewijs
van aangifte maar eens uit dat ú
bijvoorbeeld de schulden niet heeft
gemaakt. Bovendien is het voor
kwaadwillenden een koud kunstje
om met een vervalst paspoort geld
op te nemen bij uw bank.

De politie controleert regelmatig identiteitsbewijzen
op echtheid. Foto politie Midden en West Brabant
Bart van Hattem

Ontfutselen
Zorg dat uw post niet in verkeerde
handen valt. Tegenwoordig staat op
veel documenten naast uw naam
uw burgerservicenummer (oude
sofinummer)vermeld. Ook met
deze combinatie dringen criminelen
zonder al te veel moeite uw leven
binnen.
Als u de post een aantal dagen op
de deurmat laat liggen, kunnen er
belangrijke documenten uit uw
brievenbus ‘gehengeld’ worden.
Zorg daarom dat uw huis er bewoond
uitziet. Een andere techniek die
regelmatig wordt toegepast, is het
ontfutselen van wachtwoorden en
pincodes. Telefonisch of met een
babbeltruc bij u aan de deur. Geef
dit soort gegevens nooit aan een
ander, ook niet aan mensen die zich
voordoen als bankmedewerkers.

De reportages en de filmpjes geven
een uniek beeld over politiewerk.
In de geschreven reportages komen
politiemensen aan het woord
die vertellen over uiteenlopende
aspecten van hun werk. De filmpjes
nemen de bezoeker mee terug
naar opvallende zaken uit 2008.
Verder krijgt de lezer aan de hand
van opvallende persberichten,
waardevolle preventietips, en goed
leesbaar cijfermateriaal een prima
beeld wat er zich in 2008 af heeft
gespeeld in de politieregio Midden
en West Brabant.
Voor de tweede keer zijn de cijfers
van de regionale speerpunten in dit
jaarverslag terug te vinden tot op
dorpskernniveau. In voorgaande

Netwerk
Geef ook digitale inbrekers geen
kans. Beveilig uw netwerk.
Internetcriminelen houden namelijk
lijsten bij waar alle onbeveiligde
netwerken zich bevinden. Zij hoeven
alleen nog maar in de auto te stappen
om vrij spel te hebben om over de
inhoud van uw computer te kunnen
beschikken en in een handomdraai
bijvoorbeeld uw wachtwoorden van
telebankieren boven water krijgen.
Stel dat een crimineel via uw pc
kinderporno verspreidt of mensen
via de mail bedreigt en er komt
een onderzoek, dan komt úw adres
bovendrijven. Leg dat maar eens
uit. Het devies luidt dus: Bewaak
op alle vlakken uw identiteit!

In het begin ging het wel een beetje rustig aan,
maar dat veranderde snel met de disco J & R
Sound. Mede dankzij de voortreffelijke muziek
deed iedereen mee.
Verder was er een optreden van een tonproater en de aanwezigen genoten van een
hapje en een drankje. Er werd gedanst en
natuurlijk een polonaise gedaan. In de loop
van de middag was er als verrassing nog een
geweldig optreden van de heer Van Dun,
bekend in heel Tilburg als Taxichauffeur, maar
nu als zanger van liedjes uit de oude doos.
Iedereen zong natuurlijk uit volle borst mee.

Het jaarverslag 2008 kent drie
ingangen, afgestemd op de
doelgroepen ‘inwoners’, ‘politie’
en ‘bestuurders’ .Achter de knop
‘Ambtelijk jaarverslag’ is het
integrale jaarverslag van 2008
te vinden, waarmee het korps
verantwoording richting het bestuur
aflegt. Met de link ‘ook uw mening
telt’ die in het voorwoord staat, kan
de bezoeker een oordeel geven over
het digitale jaarverslag.
Surf
naar
http://www.
jaarverslagpolitiemwb.nl en neem
een uitgebreid kijkje in de keuken
van de politie Midden en West
Brabant en kom alles te weten
over resultaten, inspanningen,
inzetten, acties, cijfers en de grote
en kleine geruchtmakende zaken
uit 2008.

Gemeenteraad Tilburg
Nieuws van de raad thuis in uw mailbox
U kunt het nieuws en alle wetenswaardigheden over de gemeenteraad van Tilburg voortaan
ook thuis in uw mailbox vinden. U meldt zich dan aan voor de digitale nieuwsbrief van
de raad. Die besteedt aandacht aan belangrijke raadsbesluiten, nieuws uit de commissies,
speciale raadsbijeenkomsten, de werkzaamheden van de raadswerkgroepen et cetera. De
vergaderingen die in de nieuwsbrief worden aangekondigd, zijn voorzien van een directe
link naar de digitale agenda en alle vergaderstukken.
Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de raad kan via www.raadtilburg.nl.

OPROEP
Aan alle sporters die deelnemen
aan de sportcursussen van
THEBE

Carnaval 2009 KBO Broekhoven I
in buurthuis de Spil.
Eens per jaar houdt KBO Broekhoven I een
leuke carnavalsmiddag voor haar leden en dat
was te merken ook.

jaren werden alleen cijfers op
gemeenteniveau gegeven. Het is
van belang om te vemelden dat alle
cijfers zijn onder voorbehoud zijn,
totdat het Regionaal College van
de Politie Midden en West Brabant
de jaarrapportage over 2008 heeft
goedgekeurd.

EETCAFE HOOGVENNE STOPT;
WEL DINER-DANSANTS EN
THEMADINERS
In verband met een te geringe belangstelling zal
eetcafé Hoogvenne per 23 maart stoppen.
Wel zullen er nog een aantal malen per jaar
themadiners worden georganiseerd, zoals
bijvoorbeeld het kerstdiner.

Aan het einde van de middag kwamen de deeltijdtaxi’s om de mensen naar huis te brengen.

Ook gaan we regelmatig diner-dansants
organiseren, in navolging op het succesvolle
diner-dansant van vorig jaar.
Zowel de themadiners als de dinerdansants zullen bekend worden gemaakt middels
posters in de seniorencomplexen en via de wijkkrant.

Iedereen heeft een erg leuke middag gehad, mede dankzij de geweldige inzet van de
vrijwilligers van de K.B.O.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Kitty Lumens, ouderenwerker van de Twern.
Wijkcentrum Hoogvenne, tel: 013-5422730.
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Op maandag 23 maart a.s. is er om 14.00 uur
op het Stadskantoor aan de Stadhuisstraat een
commissievergadering. In deze vergadering
komt het sportgebeuren aan de orde, dat tot op
heden door Thebe werd geregeld.
Per 1 juli stopt Thebe met haar bemiddeling.
Diverse sporters hebben reeds actie ondernomen,
waardoor dit probleem op de agenda is komen
te staan. Enkele actievoerders zullen dan ook
hun verlangens kenbaar kunnen maken.
Om zowel de gemeente onder druk te zetten en
de actievoerders te ondersteunen, vragen wij u
om met zoveel mogelijk mensen op de publieke
tribune deze vergadering bij te wonen.
Het mag niet zo zijn dat wij ouderen en chronisch
zieken plotseling geen gelegenheid meer hebben
om te sporten!
Komt allen!

ACTIVITEITENAGENDA
Buurtcentrum De Spil

Buurtcentrum Hoogvenne

Buurtcentrum Jeruzalem

Buurtcentrum De Kubus

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

email: jeruzalem@koningshaven.twern.nl

email: kubus@koningshaven.twern.nl

Heikestraat 54
5021 GV Tilburg
tel.: 013 - 5425729

Kazernehof 76
5017 EV Tilburg
tel.: 013 - 5422730

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

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

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

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

*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**

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

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

*Zuiderlicht
**1x per maand

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

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

Sluitingsdatum kopij voor krant 3 van 2009 is 6 mei. U kunt uw kopij e-mailen naar wijkkrant@koningshaven.twern.nl
De verschijningsdatum is 23 mei.
De redactie stelt uw inzending op prijs.
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