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Huiselijkheid blijvend in hoofdrol in 
ingrijpende verbouwingsoperatie bij Jozefzorg

Door Guus van Gorp. Een streekroman lezen bij de sfeervolle schouw, een biljart dat direkt ook tot spelen uitnodigt? Dit zijn niet 
de vakantiemijmeringen van een Engels hotel, maar we hebben het hier over huiselijkheid met een prettig verblijfklimaat 
om de hoek in de wijk Fatima. Met recht een herberg-idee als ontmoetingsfunctie om ook de blik naar buiten te richten. 
Na eerder een succesvolle open dag in 2008 en een feestweek in 2009 staat er nog veel op stapel tussen Kruisvaardersstraat 
en Wethouderslaan. Jozefzorg geeft  in dat gebied al jaren  een vertrouwd decor. Een decor ook met steeds meer bezoekers 
van binnen en buiten de wijk, met gastvrijheid als samenbindende formule. Vooruitlopend op een zorgmarkt op woensdag 7 
oktober (programma in kader) werd op dinsdag 15 september 2009 al die nieuwe ontmoetingsruimte in gebruik genomen. In 
Tilburg textielstad is er een toepasselijke naam voor die ruimte gevonden: Het Klossenrek 

Jeanne Hagenaar is er duidelijk over: “Het beeld dat omstanders vaak hebben is dat je zo’n instelling louter bezoekt als je er bekenden 
hebt wonen. Wat Jozefzorg nu juist wil is een wisselwerking met de omringende buurt, ook activiteiten in gezamenlijkheid en 
daarin ook de mogelijkheden van De Twern betrekken, waar opbouwwerk, buurtwerk en ouderenzorg steeds meer hand in hand 
gaan. Samenwerking is de toekomst in leefbaarheidsversterking: vergrijzing is daarin allerminst een saai gegeven, maar biedt 
volop dynamiek en activering, van dweilorkestjes met carnaval  tot themamiddagen met een gezondheidsonderwerp. Want meer 
bewegen voor ouderen is een actueel thema, maar ‘goed je draai vinden’ heeft ook een figuurlijke invalshoek, dat je lekker in 
je vel zit, dat er respect is voor de verhalen van toen en nu: Het Klossenrek biedt de juiste ambiance om dat allemaal tot uiting 
te brengen. Aan die zijde van het gebouw, dus aan de Kruisvaardersstraat komt straks ook de nieuwe hoofdingang en krijgt er 
intussen ook het restaurant weer een goede plek ”

Sterke partners in vernieuwbouw   

Tussen nu en 2015 wacht Jozefzorg ingrijpende nieuwbouw. Verpleeghuis en verzorgingshuis worden gesloopt, te beginnen 
in het eerste kwartaal van 2010 aan de zijde van de Wethouderslaan. Dit alles natuurlijk in intensieve  begeleiding met familie 
en verwanten voor dito samenspel met bewoners en de nodige vrijwilligers en professionals om een en ander te ondersteunen. 
Voor het verdwijnen van de hofjes hoeft  evenmin gevreesd te worden: die worden met behoud van hun authentieke karakter 
eveneens aan de eisen van de huidige tijd aangepast: Jeanne Hagenaar: “Dat alles in een operatie met behoud van de kernwaarden 
huiselijkheid en gastvrijheid. Om Jozefzorg ook in bouwkundig opzicht weer up tot date te brengen zijn de gemeente Tilburg, 
corporatie TBV en onze zorgkoepel De Wever welkome partners”
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Buurtcafé.....?
Buurtcafé.....!

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

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

Administratiekantoor
Hamburg C.P.F.M. Hamburg

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

Hoevense Kanaaldijk 93
5018 EB Tilburg

Tel: 013- 545 45 74

www.hansvanberkel.nl

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

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.....

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

Tapijt, vinyl, gordijnen & binnenzonwering

Vendelierstraat 79
5021HP Tilburg

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

Je wordt er alleen maar wijzer van!

Dameskapsalon

PAUL DE BRUYN
Broekhovenseweg 85, Ti lburg

Tel: 013 - 542 42 26

„‘t Schilderke”
Behang, gordijnen en verf

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

Dames en herenrijwielen
inruil mogelijk, tevens reparatie

Dus tot ziens bij J.Swaans
van de Coulsterstraat 49, 5021BL Tilburg
tel: 013 - 5363553
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Kindervakantiewerk Koningshaven 2009
Kindervakantiewerk ‘Film en TV‛  Een week lang het dak eraf!  
Op maandag 31 augustus was het dan weer zover. Kindervakantiewerk Koningshaven begon en alle 85 kinderen en begeleiders hadden er 
allemaal ontzettend veel zin in! Dit jaar was het thema ‘Film en TV‛. Iedere dag was er van alles te doen voor de kinderen.  De kinderen 
gingen dan ook iedere dag een andere uitdaging tegemoet. Ook konden de kinderen zich uitleven tijdens een overnachting op Kampeerboerderij 
De Kiek in Alphen.  

Kindervakantiewerk was ook dit jaar weer ontzettend gezellig!! Lees maar mee: 

Kindervakantiewerk ging weer van start op maandag 31 augustus...

Iedere dag was er iets te doen rondom het thema ‘fi lm en TV‛!

Na het welkomstwoord werden alle kinderen in groepen verdeeld. De kinderen moesten zelf op zoek gaan naar hun eigen groep. 

Daarna gingen de kinderen op de fi ets naar het bos voor het grote detectivespel.  Het geld voor KVW was immers gestolen en wie of
  wie had dat gedaan?  

En op Dinsdag konden de kinderen zich  uitleven in de klimhal bij Neoliet. Ook waren er allerlei waterspelletjes waarvan iedereen
  kletsnat werd. 

Rennen op woensdag voor het ZIG ZAG SPEL!  

Verschillende fi lms kon je kiezen op woensdagmiddag: lekker even bijkomen in de mustsee en genieten van Ice Age of Mega Mindy!! 

Alle kinderen gingen woensdag snel naar huis om hun spulletjes in te pakken voor de overnachting. 

Kei moe kwamen de kinderen donderdag aan op kampeerboerderij De Kiek in Alphen. Ze hadden ‛s ochtends namelijk een dropping en
  daarna spellen in ‛t Zand. 

Alle kinderen gingen snel hun slaapzaal klaarmaken!! 

Na het eten gingen alle kinderen zich snel omkleden voor de cassino avond en alle kinderen zagen er geweldig uit! 

Toen alle groepen heel veel geld verdiend hadden, was het tijd voor het nachtspel. Er waren twee spelen. Een lichtjestocht en een
  spooktocht. Dit was spanning en sensatie!!

In het bos was van alles te zien… Vooral de donkere tunnel was voor sommige heel spannend! 

En natuurlijk was het nog volop dolle pret ‛s avonds in bed!

We werden de volgende ochtend alweer vroeg gewekt voor een heerlijk glamour ontbijt en een afsluitend spel!

En natuurlijk was er ook nog een verrassing voor enkele groepsleiders die ‛s nachts niet geslapen hadden! Wat zagen de Erics en Gijs
  er toch mooi uit!  

Razend snel ging de week weer voorbij! Vrijdag 4 september was alweer het eind van Kindervakantiewerk 2009!

Kei leuk was de week!! We bedanken alle vrijwilligers, sponsoren en kinderen voor deze geweldige dagen!

Voor meer informatie over 
kindervakantiewerk kunt u bellen 
naar Roos van Esch. Zij is op 
dinsdag, woensdag en donderdag 
te bereiken op buurthuis 
Jeruzalem (tel. 013-5424798).
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Thuisorganisatie de Zorgverlener
.....Zoals zorg bedoeld is

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

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

Sinds 1906
waarborginstallateur

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

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

Bitumineuze dakbedekkingen
Dakisolatie

Alle lood- en zinkwerken
Loodgieterswerken

Sanitair
Medische woningaanpassingen

Centrale verwarming
Daalderop combiboilers

Combiketels koop-lease-huur
Airco en waterpompen

Glasatelier Garagoski  
Hoogvensestraat 163 

5017 CD Tilburg 
Ingang door de poort 

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

Wij zijn geopend van 
di. t/m vrij. van 10.00 tot 18.00 uur  

Zaterdag open op afspraak 
Tel: 013 - 542 28 91 

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

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

Openingstijden

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

Judoklub Tilburg
Judo, Jiu Jitsu,
Karate en Total workout

Een sportieve, gezellige vereniging die alle 
gezinnen wat te bieden heeft. Maar ook een 
voordelige contributie en aantrekkelijken 
korting bij meer personen uit een gezin. En je zit 
er niet meteen voor een heel jaar aan vast!

Kom maar eens kijken!
Een proefl es is altijd gratis!
Kijk voor onze locaties, mogelijkheden en
lestijden op www.judoklub-tilburg.nl

Voor meer informatie: 06 - 251 066 03

www.hvb-hypotheken.nl

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

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...

SCHILDERSBEDRIJF

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

AdverterenAdverteren  

in in wijkkrant wijkkrant 

KoningshavenKoningshaven  
bel 013 -5424798bel 013 -5424798

vraag naarvraag naar
Petra SchreuderPetra Schreuder

verhuur ruimtes wijkcentra
Bent u voor uw vereniging of club op zoek naar ruimte voor o.a: 

 vergaderingen, bijeenkomsten, sportactiviteiten, zanglessen, muzieklessen    
 danslessen, hobbyclub, cursussen, activiteiten 

  
Bij de 4 wijkcentra in het gebied Koningshaven bestaat de mogelijkheid om ruimtes te huren. 

Verhuur van ruimtes is niet toegestaan voor feesten, bruiloften en partijen. 
 
Wijkcentrum de Spil 
Heikestraat 54 
5021 GV Tilburg

Wijkcentrum de Kubus 
Fatimastraat 24 - 02 
5021 AN Tilburg

Wijkcentrum Hoogvenne 
Kazernehof 76 
5017 EV Tilburg 

Buurthuis Jeruzalem 
Caspar Houbenstraat 109 
5018 BP Tilburg

Informeer eens naar de mogelijkheden en aantrekkelijke huurprijzen. 
  

U kunt contact opnemen met: mevrouw Marion Kools, zakelijk leider 
tel: 013 – 542 47 98 of mailen jeruzalem@koningshaven.twern.nl
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Stuivesantplein krijgt kleur, help jij mee?
Kinderen uit de wijk kunnen samen met Nicaraguaanse muurschilder het “muurtje” op het Stuivesantplein opknappen.

In het kader van het 25 jarig 
jubileum van de Stedenband 
Tilburg-Matagalpa komt er een 
Nicaraguaanse muurschilder 
naar Tilburg toe om samen 
met kinderen uit de wijk een 
muurschilderingen te maken. 
Na meerdere opmerkingen uit 
de buurt over het “muurtje” 
op het Stuivensantplein heeft 
de Twern in samenwerking met 
de Stedenband het initiatief 
genomen om kleur in de wijk te 
brengen door dit muurtje op te 
knappen. 

13 oktober is er een 
voorbereidingsbijeenkomst voor 
de kinderen en wijkbewoners. 
In de week van 19 oktober 
start het project. Kinderen uit 
de wijk( minimale leeftijd 10 
jaar) kunnen deze week iedere 
dag na schooltijd samen met de 
Nicaraguaanse muurschilder de 
muur “pimpen”.  Aan de hand van 
het aantal aanmeldingen wordt 
gekeken of je één, twee of 
meerdere middagen kunt helpen. 
Aan het einde van de week zal de 
muurschildering klaar zijn.

De voorbereidingsavond is op 13 
oktober. De kinderen gaan dan tekeningen maken voor de muurschildering met als thema “de Millenniumdoelen”. Er zijn in totaal acht millenniumdoelen, 
deze doelen gaan over de leefsituatie en ontwikkelingsmogelijkheden van minder bedeelde mensen wereldwijd. Een voorbeeld van een Millenniumdoel 
is  “Alle kinderen kunnen naar school”.

In het kort

Introductie project
Wat  Ontwerp maken voor de muurschildering en informatie
                      krijgen over de Stedenband
Wie  Alle wijkbewoners zijn welkom
Wanneer dinsdag 13 oktober
Hoe laat 19.00-21.00 uur
Waar  Buurthuis de Spil

Uitvoer project
Wat  kinderen uit de wijk gaan samen met Nicaraguaanse
                      muurschilder het “muurtje” op het Stuivesantplein 
                      opknappen
Wie  kinderen uit de wijk vanaf 10 jaar
Wanneer maandag 19 t/m vrijdag 24 oktober
Hoe laat iedere dag naar schooltijd
Waar  bij het muurtje naast het basketbalveld op het 
                      Stuivesantplein

Opgeven
Wil jij graag jouw buurt  mooier maken? Geef 
je dan op bij het beheer van het buurthuis de 
Spil, tel 013-5425729 of via amandakuijpers@
koningshaven.twern.nl . Ook voor vragen kun 
je hier terecht. Als u als ouder/buurtbewoner 
wilt helpen kunt u zich ook opgeven via 
bovenstaande contactgegevens.

Alle wijkbewoners zijn 13 oktober welkom, ook als je niet mee kunt helpen 
aan de muurschildering. Want naast het ontwerpen van de tekeningen 
wordt er informatie gegeven over de Stedenband en zal er een fi lm 
getoond worden. 

Feestelijke onthulling 
Leden van de speeltuincommissie 
Wethoudersbuurt hadden 
het leuke idee om een vlag te 
maken voor de speeltuin aan de 
Ringbaan-Zuid, ofwel speeltuin 
het Musketiertje. Wanneer er 
activiteiten georganiseerd worden 
in het Musketiertje worden de 
vlaggen in het vervolg opgehangen. 
Dit zorgt voor een feestelijk en 
gezellig sfeer. En wat is nou leuker 
dan de vlag laten ontwerpen door 
kinderen uit de wijk. Alle kinderen 
uit de Wethoudersbuurt konden 
meedoen aan de tekenwedstrijd. 

De speeltuincommissie heeft 
uiteindelijk vijf tekeningen 
uitgekozen die op de vlag zijn 
gedrukt. Alle prijswinnaars waren 
bij de onthulling van de vlag 
aanwezig en hebben een cadeaubon 
gekregen! Dit werd mede mogelijk 
gemaakt door: ZIE &ZO Kappers, 
Dircken & Parners Verzekeringen, 
Volkstuinvereniging ‘t Leijpark 
(Joke Grotenhuis) en  Maarten 
Verstraaten. Wij willen jullie 
allemaal bedanken en tot in het 
Musketiertje.
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                 Nieuws uit 
Startsein nieuwbouw Andreasschool

Wethouder Marieke Moorman geeft startsein voor de nieuwbouw van 
Andreasschool 200 kinderen sluiten samen schooljaar af met ballonnen, 
bouwhelmen en bouwlied 

Wethouder Marieke Moorman

Op vrijdag 24 juli heeft Marieke 
Moorman, wethouder van Onderwijs 
bij de gemeente Tilburg om 12.00 uur 
het officiële startsein gegeven voor 
de nieuwbouw van Andreasschool, 
een consultatiebureau en de 
verbouw van de monumentale villa 
ten behoeve van kinderopvang aan 
de Sint Josephstraat in Tilburg. 
Naast Marieke Moorman waren 
ook de leraren, 200 leerlingen en 
ouders van de Andreasschool en 
de kinderen van  peuterspeelzaal 
het Peutersoosje aanwezig. De 
locatiedirecteur Anne-Marie 
van Gerwen hield een toespraak 
in de geest van Nijntje die een 

nieuwe school krijgt. Met gele 
bouwhelmpjes, gekleurde ballonnen 
en het ‘Bouwlied’ sloten de kinderen 
samen het schooljaar af en luidden 
zij tegelijkertijd het begin van een 
nieuw tijdperk in.

Moderne en multifunctionele 
leeromgeving
Na het onthullen van het 
bouwbord kan de nieuwbouw 
van het complex beginnen. Op 
het terrein zullen zich vanaf 
medio oktober de verschillende, 
al jarenlang  samenwerkende 
instellingen, gaan vestigen. Dit 
begint met Kinderstad die een 
peuterspeelzaal, kinderdagopvang 
en buitenschoolse opvang gaat 
bieden. Later volgen Thebe met een 
consultatiebureau en de Stichting 
Katholiek Onderwijs Tilburg Zuid-
Oost met de  Andreasschool. De 
laatste zal zich vanaf de start van 
het schooljaar 2010-2011 vestigen 
in een compleet nieuw te bouwen 
school met 10 klaslokalen naar 
ontwerp van Habraken Smulders 
Architecten. Multifunctionaliteit 
en het creëren van een fijne en 
interactieve leeromgeving staan 

centraal. Daarom zijn bijvoorbeeld 
alle afzonderlijke ruimtes flexibel 
aan elkaar te koppelen Bovendien 
heeft de Andreasschool de 
mogelijkheid tot uitbreiding van 
de nieuwbouw op de tweede 
verdieping. Locatiedirecteur 
Anne-Marie van Gerwen van de 
Andreasschool: ‘Op onze nieuwe 
school kunnen we onderbouw 
en bovenbouw weer met elkaar 
verenigen. Door ruimtegebrek zitten 
deze nu verspreid over de twee 
vestigingen. Bovendien kunnen we 
door de nieuwbouw een nieuwe 
stap zetten naar modernisering. Als 
alles nieuw en fris is, laat je zien 
dat niet alleen de kwaliteit van het 
onderwijs uitstekend is, maar dat 

je de kinderen ook een prettige 
en hedendaagse leeromgeving 
biedt. Dat is iets wat ouders erg 
waarderen.’     

Over het verzamelcomplex 
Door de bundeling van krachten 
verwachten de Andreasschool, 
Kinderstad en Thebe te voldoen 
aan de groeiende vraag voor 
een centraal aanspreekpunt 
aangaande zorg en educatie voor 
kinderen. Al vanaf de geboorte 
kunnen ouders en verzorgers 
terecht bij het consultatiebureau 
of de kinderopvang. Later vinden 
de kinderen hun plek op de 
peuterspeelzaal, kinderopvang en 
het basisonderwijs. 

Toespraak locatiedirecteur Anne-Marie van Gerwen

Nijntje Pluis gaat vroeg naar 
school
Melk en boterhammen op
Tandenpoetsen, kleren aan,
Bij mama achterop.

Snel gaat Nijntje naar haar juf
Want bij de juffrouw is het fi jn
Ze tekent en speelt de hele dag
Maar ze wil ook bij Nina zijn

Die leert in het andere gebouw
Een eindje verder weg
Samen spelen lukt dus niet
Nijntje heeft wel pech

Lotje van tweeënhalf jaar
Gaat naar de peuterspeelzaal toe
Ze speelt daar enkele uren 
En is daarna heel moe

Nijn gaat met haar vriendjes
In de taxi naar de BSO
Knutselen, eten, sporten, spelen
Voel je bij ons thuis is het motto

Enkele hoge heren kregen een 
idee
We maken voor Nijn een mooi 
lokaal
Ze tekenden een nieuwe school

Voor alle kindjes? Ja, allemaal!

Ze praten en dachten heel goed 
na
Maar hadden toen toch een 
probleem
Ze wilden elk een mooi gebouw
Helemaal voor hen alleen

Na lang denken kwam het goed
Drie gebouwen op één perceel
Nijntje krijgt een nieuwe school
Met veel glas, heel origineel

Het wordt een hele mooie school
Je kan er dansen, sporten, 
zingen
Gezellig met je vriendjes spelen
En iedereen mag binnen

Maar er staat nu nog helemaal 
niets
Kijk maar eens goed rond
Achter de villa en bij die boom
Is de plek waar de school komt

Volgend jaar ia alles af
Alles loopt volgens schema
We bouwen steen voor steen
En roepen Hieper de piep 
HOERA!!
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uw wijk
Nieuw speeltoestel 
op het Stuivesantplein
Twee verouderde speeltoestellen op het Stuivesantplein worden vervangen.

Naast het basketbalveldje op het Stuivesantplein staan twee speeltoestellen 
die verouderd zijn en niet meer aan de huidige eisen voldoen. Daarom wil de 
gemeente een nieuw speeltoestel bestellen, de Andara. 

De Andara is een erg leuk speeltoestel waar kinderen op kunnen klimmen 
en klauteren. Het speeltoestel wil de gemeente plaatsen in de buurt van het 
basketbalveld.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Henk Schietecat, 
gebiedscoördinator Oude Stad van de gemeente Tilburg Tel.: 013 542 91 26 
of henk.schietecat@tilburg.nl Reageren kan tot 15 oktober. 
Hierna wil de gemeente het speeltoestel bestellen. 

Unieke kampioenen.

De Tilburgse biljartclub, “Tivoli” 
spelend in de Hart van Brabant 
competitie en thuis horend  in het 
wooncomplex  de “Tivolihoek”in 
de Dunantstraat in Tilburg, is in het 
seizoen 2008-2009 met 2 van de 3 
teams kampioen geworden in zowel 
het libre als het 3 banden spel.
Hier mogen we dan ook zeggen dat 
dit uniek is in de competitie waarin 
zij spelen,

In de afgelopen libre competitie is 
het 1e team en het 3e team kampioen 
geworden in hun klasse, daarnaast 
is het 1e team van Tivoli  algemeen 

kampioen geworden.
Ook is tussen door nog een van 
het 3e team persoonlijk kampioen 
geworden in zijn klasse libre Hart 
van Brabant.

Na de libre competitie is direct 
daarna de 3 banden competitie 
begonnen , en ook hier is door 
biljartclub Tivoli met 2 teams mee 
gedaan
In de A klasse werd het eerste team 
kampioen, en in de D klasse het 2e 
team.
En dit allemaal in een seizoen.

Cursusaanbod Koningshaven 2009 / 2010
We zijn inmiddels weer gestart met een aanbod aan cursussen voor het gebeid Koningshaven.
Heb je interesse om deel te nemen aan een van de cursussen dan kan dit via het invullen van onderstaand inschrijfformulier en in te leveren of op te sturen naar 
het buurthuis waar je de cursus wilt volgen. De zakelijk leider neemt dan met u contact op..Het aanbod aan cursussen voor het seizoen 2009 – 2010 is
In buurtcentrum Hoogvenne:
maandag:
Ouderengym:    10.30 - 11.30 uur Kosten:  € 2,25
Tekenen en schilderen:  14.15 - 16.15 uur   Kosten:  € 2,-
Tekenen (portret)   14.00 - 16.00 uur    Kosten:  € 2,-
Conditietraining:   20.00 - 21.00 uur    Kosten:  € 3,50
      21.00 - 22.00 uur    Kosten:  € 3,50
dinsdag:
Tekenen en schilderen:   14.15 -16.15 uur    Kosten:  € 2,-
                              
woensdag:
Seniorengym:    10.30 - 11.30 uur    Kosten:  € 2,25 
Tekenen en schilderen:   14.00 - 16.00 uur    Kosten:  € 2,-
Conditietraining:                          20.00 - 21.00 uur    Kosten:  € 3,50
     21.00 - 22.00 uur     Kosten:  € 3,50

 In buurtcentrum de Spil:
maandag: (beginners)
Computercursus voor beginners 09.30 - 11.30 uur  Kosten € 40,- 
     per blok van 10 lessen
     19.00 - 21.00 uur   Kosten € 40,- 
     per blok  van10 lessen. 

dinsdag: (gevorderde)
Computercursus voor gevorderde  09.30 - 11.30 uur   Kosten € 40,- 
     per blok van 10 lessen.
        19.00 - 21.00 uur  Kosten € 40,- 
     per blok van 10 lessen

Start van de computercursus maandag 21 september en maandag 10 januari

In buurtcentrum de Kubus:
dinsdag:
Creatieve avond:   19.00 - 21.00 uur  Kosten:  € 2,-

woensdag:
Ouderengym:    09.30 - 10.30 uur  Kosten:  € 2,25 
     10.30 - 11.30 uur  Kosten:  €2,25

Tevens is er ook ouderengym in sportzaal aan de Korte Schijfstraat
op de maandagmiddag van 15.15 – 16.15 uur. De kosten hiervoor zijn €2,25 
per les

Alle cursussen zijn gestart in de week van 7 september. De mogelijkheid 
bestaat om tijdens de cursus in te stromen. Ook kunt u gebruik maken van 
een kennismakingsles. Voor meer infromatie kunt u contact opnemen met 
Martin Schaap, tel.: 5366043/5422730

Inschrijfstrookje:
                    
0 Ik ga deelnemen aan de cursus:………………………………………

0 Dag en tijdstip:……………………………………………………….

0 Wordt gegeven op de locatie:………………………………………...
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G e z o n d h e i d
In heel Tilburg zijn wandelroutes 
van ongeveer 2,5 Engelse mijlen 
(4,5 kilometer) uitgezet voor het 
project ´Wandelen in de Wijk´. 
Iedereen is uitgenodigd om mee te 
doen en op een sportieve manier de 
bijzondere plekjes van Tilburg en 
omgeving te ontdekken. 
De routes van Wandelen in de 
Wijk beginnen en eindigen in een 
wijkcentrum of woonzorgcentrum. 
U kunt daar tijdens openingstijden 
een gratis routekaart ophalen. U 
kiest zelf wanneer u de routes loopt. 
Dat kan ook in de avonduren of op 
zaterdag.

Nieuwe wandelroutes
Naast het bos- en duingebied in de 
omgeving is ook het dorp Udenhout 
de moeite waard om te verkennen. 
Het project Wandelen in de Wijk 
biedt u nu de gelegenheid om dit 
ook zelf te ontdekken. Een nieuwe 
wandelroute leidt door de kern 
van Udenhout en langs meerdere 
historische plaatsen. 
De wandelroute is verkrijgbaar 
bij woonzorgcentrum De Eikelaar 
of café ´t Centrum ( Slimstraat, 
Udenhout)
Verder  zijn er nieuwe wandelroutes 
uitgezet vanuit wijkcentrum De 
Baselaer en wijkcentrum In den 
Boomtak. Bij diverse wijkcentra 
is informatie verkrijgbaar over 
de bijzondere en historische 
bezienswaardigheden langs de 
wandelroute.

Gezamenlijke wandelingen
De gemeente Tilburg gaat dit jaar 
samen met Stichting De Twern en 
Stichting ́ t Heem ook gezamenlijke 
wandelingen organiseren. Samen 
met andere deelnemers wandelt u 
de route door de wijk, waarbij u 
informatie krijgt over bijzondere of 
historische plekken en gebouwen.

Programma Najaar 2009
Zaterdag 5 september  
Wandeltochten van Tilburg Ten 
Miles
Donderdag 1 oktober  
Lunchwandeling in het centrum 
Pieter Vreedeplein
Donderdag 8 oktober   
Wijkcentrum ´t Sant  (de Reit) Start 
10.00 uur (gewijzigde datum!!)

Wandelen in de wijk
Donderdag 5 november  
Wijkcentrum De Nieuwe Stede 
(Korvel) Start 10.00 uur
Zaterdag 21 november  
Warandewandeltochten 
December   
Nieuwe wandeling in Theresia 
(datum nog niet vastgelegd)

Gratis deelname
Er valt ook wat te verdienen tijdens 
een wandelroute. In het wijkcentrum 
of woonzorgcentrum ontvangt u 
een stempelkaart. Aan het einde 
van elke route kunt u de kaart af 
laten stempelen. Bij 5 stempels 
ontvangt u een bewaarmap voor de 
routes. Bij 10 stempels een gratis 
deelnamebewijs aan één van de 
wandeltochten van de Tilburg Ten 
Miles of de Warandeloop. 
Deelnemende 50-plussers kunnen 
hun volle stempelkaart vóór 15 
augustus 2009 (TTM) of  vóór 
30 oktober 2009 (Warandeloop) 
volledig ingevuld opsturen naar 
Gemeente Tilburg, afdeling 
sportontwikkeling. Postbus 
90155, 5000 LH Tilburg t.a.v. M. 
Couwenberg.
De eerste 100 inzenders zijn 
verzekerd van een deelnamebewijs.

30 minuten bewegen
De gemeente organiseert deze 
activiteit als onderdeel van het 
project `30 minuten bewegen´. 
Dit is een landelijke campagne 
met als doel het stimuleren van 
sporten en bewegen. Iedereen zou 
eigenlijk vijf dagen in de week 30 
minuten (matig intensief) moeten 
bewegen. Kinderen zelfs elke dag 
60 minuten. Bewegen betekent 
niet alleen sporten. Ook vaker de 
trap nemen, fietsen of wandelen 
zijn activiteiten die passen bij een 
actieve leefstijl. Een wijkwandeling 
duurt ongeveer 60 minuten, dus 
daarmee voldoet u al ruim aan de 
dagelijkse beweegnorm.

Voor meer informatie kunt u bellen 
of mailen naar : 
Mieke Couwenberg, 
Gemeente Tilburg, afdeling 
Sportontwikkeling, 
Telefoon: 013 5325868 / 06 
10840482,
E-mailadres: mieke.couwenberg@
tilburg.nl

Samenwerkingsverband TweeSteden ziekenhuis en St. Elisabeth ziekenhuis
Oude Lidwinaschool,  Van Heutszstraat 1A , geopend van 9.00 - 10.00 uur, 
iedere woensdag
Ponsplaatje ziekenhuis en legitimatiebewijs meebrengen.

Prikpost Lijn2.net

voor  s tomapat iënten in  St .  El isabeth
Inloopochtend

Het Oncologisch Centrum van het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg houdt 
samen met de Nederlandse Stomavereniging drie inloopochtenden voor 
stomapatiënten. De eerste is dinsdag 22 september tussen 10.00 en 12.00 
uur. De twee volgende bijeenkomsten vinden 27 oktober en 24 november 
plaats, steeds op hetzelfde tijdstip.

De bijeenkomsten bieden lotgenoten de mogelijkheid om met elkaar in 
contact te komen en ervaringen uit te wisselen. Stomapatiënten kunnen met 
de juiste hulp en informatie een redelijk normaal leven leiden. Deskundigen 
van de Stomavereniging delen hun ervaringen met de bezoekers. De gratis 
toegankelijke bijeenkomsten vinden plaats in de inloopruimte van het 
Oncologisch Centrum. Die bevindt zich in de hoofdgang van het ziekenhuis, 
net voor de ingang van de afdeling Dialyse.

Meer informatie is te vinden op www.elisabeth.nl/evenementen

Tip van Gezondheidspunt Koningshaven
Met vrijwilligers van Gezondheidspunt 
Koningshaven hebben we een 
wandeling door onze wijk gemaakt. 
Het was een erg leuke middag. Tijdens 
de wandeling hebben we foto’s 
gemaakt van goede en minder goede 
stukken.

In de speeltuin van het Stuyvesantplein 
waren veel kinderen aan het spelen. 

Jongeren hadden hun zitje bij een boom (zie foto). En op het mooie 
voetbalveld werd door jong en oud gevoetbald. Bij de Piushaven hebben we 
de mooie schepen bewonderd. En in Fatima ontmoetten we 3 meisjes die op 
een muur zaten. Dit waren mooie en gezellige ervaringen.
Wat ons echter ook opviel was de 
hoeveelheid “zwerfafval “ in onze wijk. 
O.a. bij de Piushaven (zie foto). Dat is 
jammer. Ook zagen we  verschillende 
tuintjes die erg rommelig, vies of niet 
onderhouden waren. Het zou mooi zijn 
als bewoners elkaar hierop durven aan 
te spreken. Vindt u dit moeilijk,  dan 
kunt u ook een melding maken bij:

Centraal Meldpunt Gemeente Tilburg
Postbus 90157, 5000 LL Tilburg, Tel:  0800-1920
Email adres: wzklacht@tilburg.nl 

Waarover kunt u het centraal meldpunt bellen:
- Losliggende stoeptegels
- Een kapotte lantaarnpaal
- Zwerfafval op straat of in het plantsoen
- Hondenpoep op de stoep
- Een dode of uit de kluiten gewassen boom in de straat
Ook ideeën en suggesties zijn van harte welkom bij het Centraal Meldpunt.
Niet alle vrijwilligers van Gezondheidspunt Koningshaven wisten van het 
Centraal Meldpunt, daarom willen we het zo extra aandacht geven.
Vrijwilligers Gezondheidspunt Koningshaven
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G e z o n d h e i d
Taart voor drievrouwspraktijk in de Barkstraat

Fysiotherapeute mag zich nu master noemen
Onlangs was er taart in de praktijk 
van fysiotherapeute Marina de 
Jong, die zich sinds juli 2009 
master specialist fysiotherapist 
mag noemen. Ze behaalde deze 
(post-hbo-) titel met een onderzoek 
naar pijn bij het vrijen bij mensen 
met bekkenbodemproblemen. “Er 
is niks veranderd hoor, ik blijf 
gewoon die fysio in de Barkstraat. 
Ik vond het gewoon een interessante 
studie”, zegt De Jong. 
 
Bekkenfysiotherapie
 
Bekkenfysiotherapeute De Jong is 
met haar praktijk gevestigd in de 
Barkstraat (op de hoek Piushaven 
bij de Harense Smid). De Jong 
zit al zevenentwintig jaar in het 
vak. Begonnen als algemeen 
fysiotherapeut heeft ze zich in de 
loop der jaren gespecialiseerd in 
onder andere bekkenfysiotherapie. 
De Jong: “Veel mensen 
krijgen vroeg of laat last van 
bekkenbodemproblemen. Je ziet 
het vaak bij vrouwen  - 3/4 van de 
patiënten is vrouw - na een bevalling 
of gynaecologische operatie, of bij 
mensen die veel zwaar moeten tillen. 
De bekkenbodemspieren verslappen 
en daardoor ontstaan klachten als 
baarmoederverzakkingen,  urine-
incontinentie  - dus de plas niet 
kunnen ophouden - en soms ook 
incontinentie voor ontlasting, of 
na een zwangerschap pijn in het 
bekken. Klachten waar mensen vaak 
uit gene nog te lang mee blijven 
doorlopen. Zonde, want ze zijn 
met therapie en goede oefeningen 
meestal goed te verhelpen.” 
Praktijkervaring leerde De 
Jong dat veel patiënten die zij 
behandelt tevens klachten hebben 
van pijn bij het vrijen. Om ook 
die klachten adequaat te kunnen 
aanpakken, besloot De Jong zich 
nog verder te specialiseren in de 
bekkenbodemproblematiek. Tijdens 
haar afstudeeronderzoek ontdekte ze 
dat maar liefst 46% van de patiënten 
met bekkenbodemklachten last 
heeft van pijn bij het vrijen. Omdat 
wij vragen naar alle domeinen 
van de bekkenfysiotherapie, zoals 
urologische, gynaecologische, 
proctologische en seksuologische 
komt vaak naar voren dat mensen 
naast bv incontinentie ook pijn bij 
het vrijen hebben. “Meestal is pijn 
bij het vrijen een gevolg van het 
bekkenbodemprobleem. Het geeft 
zoveel voldoening als je mensen 

kunt helpen van beide problemen af 
te komen. 
Maar soms ontdek je ook dat 
de pijn bij het vrijen een andere 
oorzaak heeft. Bijvoorbeeld een 
relatieprobleem of een verleden van 
seksueel misbruik. Dan verwijzen 
wij mensen door naar bijvoorbeeld 
een psychotherapeut. Maar 
andersom gebeurt het natuurlijk ook 
dat mensen naar ons doorverwezen 
worden door een psycholoog/
seksuoloog. Dan komen ze met die 
pijnvraag terecht bij de seksuoloog 
en blijkt er ook een fysiek probleem 
aan ten grondslag te liggen.” Onze 
taak als bekkenfysiotherapeut is dan 
de bekkenbodem leren ontspannen.

Lymfedrainage

Naast bekkenfysiotherapeute 
is Marina de Jong ook 
gespecialiseerd in lymfedrainage, 
een behandeltechniek om 
lymfeoedeem te verhelpen. “Denk 
bijvoorbeeld aan vrouwen met 
borstkanker die naast amputatie of 
een borstbesparende operatie ook 
een okseltoilet (verwijdering van 
de lymfeklieren aan de kant van de 
aangedane borst) hebben ondergaan. 
Een deel van hen krijgt last van 
oedeemvorming (vochtophoping) 
rondom het operatiegebied omdat 
het lymfesysteem is verstoord. 
Lymfedrainage heft de stagnatie 
in de doorstroming op. Daarnaast 
worden patiënten soms getapet of 
krijgen een elastische kous aan de 
arm aangemeten om vochtophoping 
te voorkomen.”
Patiënten worden naar De Jong 
doorverwezen door gynaecologen, 
urologen en oncologen, huisartsen 
en andere specialisten.

Manuele therapie

Sinds 2004 werkt De Jong 
samen met Bianca Vleugels, Zij 
is ook recent afgestudeerd als 
bekkenfysiotherapeut. Naast de  
‘gewone’ fysiotherapie:voor het 
behandelen van rugproblemen, 
gewrichtsklachten,of spier-
peesklachten of het mobiliseren van 
mensen na een operatie, werkt zij 
sinds 2001 met manuele therapie. 
‘Ik werk volgens de methode van 
de Utrechtse School, ik manipuleer 
nooit en de bewegingen die 
gemaakt worden zijn vrij zacht. Het 
werkt prima en is ook geschikt voor 
mensen met bijvoorbeeld reuma 

in een niet- acute fase of na een 
whiplash”.
“Ik heb twee specialisaties naast 
de algemene fysiotherapie. Dat 
is best veel, maar ik denk wel dat 
het studeren voor die verschillende 
vakgebieden mijn deskundigheid 
enorm bevorderd heeft. Manuele 
therapie en bekkenfysiotherapie 
kunnen elkaar goed aanvullen.
Vleugels;  “Naast het behandelen 
van mensen in de praktijk gaan 
we ook naar patiënten thuis. Denk 
bijvoorbeeld aan iemand die net is 
geopereerd aan zijn knie en (nog) 
niet naar de praktijk kan komen. 
Of ouderen met heupklachten. 
Of een (hoog)zwangere met 
bekkeninstabiliteit. Uiteraard doen 
we dat alleen bij mensen uit de 
wijk. 

Geen verwijzing meer nodig

Ingrid Sparidaens, algemeen 
fysiotherapeut, is sinds april 
werkzaam in de praktijk van De 
Jong. Na jaren in het buitenland 
gewerkt te hebben en vele 
bijscholingen ook op het gebied 
van manuele technieken is zij een 
mooie aanvulling in de praktijk. Ze 
vertelt: “Sinds januari 2006 kunnen 
mensen rechtstreeks terecht bij de 
fysiotherapeut. Dus je hebt geen 
verwijzing meer nodig van huisarts 
of specialist. Het merendeel van 
de mensen heeft fysiotherapie in 
de aanvullende verzekering, dus 
wordt het geheel of gedeeltelijk 

vergoed. Als mensen bellen voor 
een afspraak vragen ze vaak aan ons 
of het vergoed wordt. Dat weten wij 
niet, dat moeten mensen zelf even 
nakijken in hun polisvoorwaarden.  
Wel kunnen we vaak na een eerste 
screeningsgesprek aan de patiënt 
vertellen hoe veel behandelingen 
nodig zullen zijn en dan kan de 
patiënt zelf zien hoe het zit met 
vergoeding.” 

Alle specialismen in huis

De drievrouwspraktijk heeft veel 
specialismen op het gebied van 
fysiotherapie. in huis. Dat is handig, 
zowel voor de praktijk als voor de 
patiënt. 
Sparidaens: “Er zijn patiënten die 
bij twee van ons onder behandeling 
zijn. Bijvoorbeeld bij Marina voor 
oedeemtherapie en bij mij voor een 
gewrichtsprobleem.”
Vleugels: “Als ik een nieuwe 
patiënt aan de telefoon heb en ik 
hoor de klacht aan weet ik meteen 
bij wie van ons drieën hij of zij het 
beste terecht kan. Als dat niet bij 
mij is, vraag ik of het goed is dat 
ik hem of haar laat terugbellen door 
mijn collega. Ik leg uit waarom. Dat 
geeft mensen vertrouwen.”
De Jong: “En vertrouwen, dat 
is sowieso het sleutelwoord bij 
ons. Het is belangrijk dat er een 
vertrouwensband ontstaat tussen 
patiënt en therapeut. Dat is een 
voorwaarde om mensen echt goed 
te kunnen helpen.”

Rommelmarkt
Zondag 8 NOVEMBER

Van 11.00 tot 16.00
Inschrijven voor een kraam vanaf 5 oktober bij het beheer

Buurthuis Jeruzalem
Caspar Houbenstraat 109 in Tilburg

Tel: 013-5424798

Entree €1,-
Kinderen gratis
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Bewonersvergadering Merodeflat met 
BBQ 
Thema: Jong en Oud kan ook samen

Zoals elk jaar heeft de Merode-commissie ook dit 
jaar, op 9 juli, weer in de tuin een jaarvergadering 
belegd met hun bewoners. Alles wat er in de 
5-wekelijkse vergaderingen besproken is wordt 
voorgelegd aan de aanwezige 30 bewo-ners 
van de 33 appartementen aanwezig.

De voorzitter van de bewonerscommissie leidde 
dit overleg. Hij gaf toelichting op wat er samen 

K.B.O.Broekhoven 1  viert 55-jarig 
bestaan. 

De K.B.O.Broekhoven 1 vierde op 
26 juni hun 55-jarig bestaan met 105 
leden bij wijkcentrum Hoogvenne.

De feestmiddag begon met een koud/
warm buffet, gevolgd door een disco. 
De DJ en twee leden van onze vereniging  
zongen daarbij ook wat liedjes gezongen, waarbij 
iedereen gezellig mee kon doen. Daarna was er 
nog ruimschoots tijd voor een gezellig praatje.

Deze feestmiddag is mede tot stand gekomen 
door een bijdrage van Verrijk je Wijk.

terecht kunnen voor bepaalde informatie, 
ondersteuning en activiteiten.
Al met al was het, ondanks het slechte weer, 
een zinvolle jaarvergadering in de tuin, waarna 
we de gezamenlijke BBQ Jong en Oud hielden!

BBQ JONG en OUD
De Merodeflat-commissie organiseert elk jaar 
na de jaarvergadering een gezellige BBQ- 
avond in de tuin voor de bewoners. In oktober 
2008 is er op het project Phoenixplaats een 
nieuwe flat in gebruik genomen van TBV met 
40 vrije sector woningen. De bewoners van de 
Merodeflat, waar de gemiddelde leeftijd zo´n 70 
jaar is, zagen het in eerste instantie niet zitten, 
al die jongeren en tweeverdieners. Het zou toch 
een 55+ flat worden? Maar later had TBV daar 
andere gedachten over. En dan ook nog een 
gezamenlijke tuin! “Dat kan nooit goed gaan!” 
dachten veel ouderen.
De Merode-commissie vond dit geen goede 
gedachte en besloot contact te zoeken met 
deze jongeren en een gezamenlijke BBQ-avond 
te organiseren. Hun bewonerscommissie, 
Phoenix-plaats, gaf zijn medewerking. Er werd 
afgesproken dat de Merode-commissie de 
avond  zou organiseren en dat de bewoners 
van Phoenix zouden kunnen aansluiten. Beide 
commissies dachten dat het moeilijk zou zijn om 
de jonge bewoners hier voor te motiveren, maar 
tot onze verbazing hadden 33 jonge bewoners 
zich aangemeld en 34 van de ouderen! Als 
commissies stonden we perplex. Wat nu?! Met 
de genodigden erbij kwamen we op 75 mensen. 
Het werd ineens een hele organisatie voor de 
Merode-commissie!

Maar het was zeker alle moeite waard en wij 
kunnen u vertellen jong en oud prima samengaan! 
Het was een hele mooie avond met samen 
eten, dansen, polonaise en meezingen. De 
twee zangers Frank Smekes en Roy Donders, 
zorgden dat oud en jong los gingen.Ons doel 
is behaald: het ijs is gebroken, vooroordelen 
zijn weggenomen en bewoners van beide flats 
hebben nu contact met elkaar. Mooi toch!

Namens beide commissies bedanken we alle 
bewoners voor deze fantastische avond!
Ook bedanken we de volgende mensen/
instanties die hebben bijgedragen om deze 
avond tot een groot succes te maken:
Iedereen die een helpende hand heeft toege-
stoken, Verrijk je Wijk en TBV Wonen voor 
de financiële bijdrage, de buurthuizen Spil, 
Jeruzalem, Hoogvenne en de Kubus voor 
het lenen van tafels, stoelen, hangtafels enz., 
Van de Schans en Maas laminaatvloeren als 
medesponsor, GGGK voor het fruit en verse 
bowl na de BBQ en Frank Smekes en Roy 
Donders voor hun muzikale medewerking.

Tot ieders verbazing kwam Schildersbedrijf 
Wilco Jansen Geldrop deze avond nog met een 
aantal verrassingen om de wintermaanden goed 
door te kunnen brengen. Het bedrijf schonk aan 
de Merodeflat-commissie onder andere allerlei 
darts-materiaal, 3 sjoelbakken, een doos bier, 
wijnglazen en 400 bingoboekjes plus stiften. 
Dit allemaal om de ouderen te plezieren en 
achter de geraniums weg te houden. Hij wenste 
iedereen een gezellige winter toe!
Al met al was het een zeer geslaagde avond. 
De jongeren hebben toegezegd volgend jaar de 
BBQ te regelen.

Bestuur Merode flat-commissie

Diner dansant groot succes

Op 22 mei werd er in wijkcentrum Hoogvenne 
weer een diner dansant gehouden voor de 
oudere buurtbewoners, o.a. door een bijdrage 
van Verrijk je Wijk. Ook dit keer was het weer 
een groot succes! Buurtbewoner Albert Reijnen 
kwam samen met zijn vrouw. Hij vertelt hierover: 
“ Het was hartstikke leuk, echt heel gezellig! Het 
eten was uitstekend en er was een goede disc 
jockey. Er werd ook flink gedanst. Op verzoek 
heeft John Twist, van het beheer, nog enkele 
liedjes gezongen. Dat was hartstikke goed. Hij 
zong zowel bekende liedjes als liedjes uit eigen 
repertoire. Het was zeker voor herhaling vatbaar!”

met TBV Wonen, huismeester en ouderenwerk 
van de Twern het afgelopen jaar gerealiseerd 
is in de flat. Tot ieders tevredenheid was de lijst 
met aandachtspunten weer geslonken, maar 
wel op enkele zeer belangrijke punten na:
• Bijv. de lift die in week 39 wordt gerenoveerd.
  Tijdens deze vergadering zaten zelfs twee
  mensen in de lift opgesloten. Gelukkig werden  
  ze snel weer bevrijd! 
• Het politiekeurmerk Veilig Wonen is gepland
  voor 2010.
• Het opplussen van de Merodeflat gebeurt in
  2013.
• Er wordt nog gekeken of er een 
  scootmobielonderkomen gerealiseerd kan
  worden.
• Ook zeer belangrijk: kan er een ontmoetings
   ruimte gerealiseerd worden? Het is namelijk
   niet fijn om in een trappenhal met 30 à 40
   mensen iets leuks te doen elke week. De
   kans dat er een ontmoetingsruimte in het
   gebouw komt is echter erg klein, heeft de
   TBV ons laten weten.  
   Al met al nog een hele klus voor de
   bewonerscommissie en de bewoners!

Daarnaast vertelt de voorzitter met trots over een 
groot aantal zaken die al wel zijn gerealiseerd:
• Onze gezamenlijke nieuwe tuin met de
   nieuwe TBV-flat op de Phoenixplaats.
• We hebben een jeu de boules-baantje 
  gekregen van hoveniersbedrijf Van Helvoirt.
  Voor het eerst zijn er hierdoor ´s avonds bij
  droog weer bewoners van beide flats in de
  tuin. En dan niet twee of drie, maar minimaal
 10 tot 15 bewoners, die er op los jeu de
  boulen. De vrouwen doen ook mee en zij
  zorgen om de beurt voor koffie.
 
De voorzitter geeft aan dat dit ook één van de 
doelstellingen van de commissie was: samen 
wonen en leven. De tweede doelstelling is 
Jong en Oud samen.

Brigitte Kennes, woonconsulente van de TBV, 
geeft aan dat ze de renovatie van de lift sneller 
wil laten plaatsvinden zodat bovengenoemd 
incident niet meer voor zal komen. Tijdens de 
rondvraag beantwoordt zij veel van de gestelde 
vragen.

Kitty Lumens, ouderenwerker van de Twern,  
vertelt over haar werk en over waar ouderen

Verrijk je wijk
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De volgende dag startten we om acht uur met 
een flink ontbijt en konden er weer tegen om 
in de ochtend de voetbalclinic te volbrengen. 
Wat kunnen die grote jongens van LONGA en 
hun trainers goed voetballen zeg! Het was een 
gevarieerd trainingscircuit waarbij alle 
voetbaltechnieken die je nodig hebt, geoefend 
konden worden. Met de professionele aan-
wijzingen over de kunst van het voetbal door 
zeer geoefende spelers konden de pupillen 
heel wat leren. In de middag kwamen ongeveer 
100 ouders en kleinere kinderen meedoen met 
de spellen. Een drukbezochte middag, waar 
ieder zijn behendigheid  kon laten zien. Tot 
slot een compliment voor de kinderen en de 
ouders: hartstikke fijn dat jullie er waren. Voor 
iedereen die meegeholpen heeft: bedankt voor 
de samenwerking en TOT VOLGEND JAAR!

KAMP EN SPELLETJESMIDDAG 
MEI 2009

Daar stonden ze weer, rustig in de wind te 
wapperen in een stralend zonnetje: 4 bruine 
tenten en 2 witte. Klaar voor het weekendkamp.  
Klaar om 54 enthousiaste kinderen op te 
vangen. De bruine tenten leken wat kleiner dan 
de tenten van vorig jaar. Dat bleek toen er in de 
eerste tent maar liefst 8 jongens met luchtbed, 
slaapzak en tas gestouwd moesten worden. Dat 
paste niet! Aan de zijkanten stak hier en daar 
een bult van een luchtbed uit. 
Achteraf gezien vraag je je af hoe het kan dat 
ondanks het volle middag- en avondprogramma, 
de batterij aan het einde van de dag nog niet 
leeg is. We hadden immers veel gedaan. Na 
uit volle borst het openingslied ten gehore te 
hebben gebracht en ieder zijn slaapplek in de 
tent had verworven, werd er gevoetbald. 

Vervolg verrijk je wijk

Ondertussen was de kookploeg al aan de 
gang met de barbecue. Binnen was de tafel 
gedekt, met stokbrood, sausjes, komkommer en 
salades. Iedere groep kon gezellig samen aan 
tafel. De sappige stukken vlees, worst en kip 
werden geserveerd. Als hongerige wolven werd 
alles verorberd. 
Voor de avond was er een tof spellencircuit 
uitgezet. Gelukkig hielpen de jeugdleiders en 
trainers van LONGA ook mee. Inmiddels had 
de leiding het kampvuur aangelegd. Alsof ze 
elke dag een fikkie stoken, de vlam zat er snel 
in. Ook sommige marshmellows vatten vlam. 
Gelukkig was er genoeg. Wat zijn die dingen 
lekker zeg. In het donker over het LONGA-
terrein rondsjouwen vonden sommige kinderen 
nog net iets spannender dan bij het kampvuur 
zitten. 

In oktober zal het kinderpersbureau in samenwerking met de Lokale 
Omroep Tilburg Totaal een reportage maken over de wijken Fatima en 
Broekhoven 1. Deze reportage zal bij LOTT ook uitgezonden worden. De 
kinderen van het kinderpersbureau zijn daarom op zoek naar……………
u!!!! 

Heeft u iets leuks over de wijk te vertellen? Ergert u zich altijd al ergens 
aan? Heeft u een bijzonder plekje in de wijk? Heeft u een spannend 
verhaal over vroeger? En wilt u dit vertellen aan de kinderen voor de 
televisie?

Laat het ons dan weten!!! We maken dan met u een afspraak om langs te komen voor een 
opnamen. Iedereen kan meedoen, jong en oud!

Neem contact op met:
Marianne van Zutphen
Sociaal-cultureel werker de Twern
Wijkcentrum de Kubus 
Fatimastraat 24-02
5021 AN Tilburg
Tel. 013-5366043 (bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag)
E-mail: mariannevanzutphen@koningshaven.twern.nl

Uw kijk op TV? U doet toch ook wel mee?
Laatste nieuws: TV-ploeg in de wijk Fatima en Broekhoven 1
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Goed ondernomen...
Door Guus van Gorp         Alles willen weten, leuk misschien, maar weten we onszelf daarmee nog wel op waarde te schatten, een waarde waarin gevoel telt? Daarom 
in deze aflevering aan het woord: Haarstylist Marthijn van der Schoot en yoga-docent Thomas Leder

ZIE DE WARE SCHOONHEID IN  ENERGIE VAN INNERLIJKE KRACHT

Marthijn van der Schoot zit al ruim 
tien jaar in het vak: “Dit is een mooie 
plek in de Jan Aartestraat, ik woon 
boven de zaak, de salon is niet groot, 
ik ben niet aangesloten bij een van 
de bekende ketens, voor mij draait 
het vooral om het vakmanschap 
om de klant een sterker gevoel van 
eigenwaarde te geven. En nergens 
komt dat natuurlijk zo goed tot 
uiting als in bruidskapsels”  Is dan 
geen probleem dat de trends elkaar 
steeds sneller opvolgen??  Marthijn 
heeft er een uitgesproken mening 
over: “Mensen zijn druk-druk-druk, 
in verschillende situaties moeten ze 
zich weer anders gedragen, op het 
werk worden weer andere dingen 
van mensen verwacht dan thuis. 
Kom je nog wel aan jezelf toe? Wat 
is dan je ware innerlijk, je drijfveer? 
Mag je je ’s even helemaal laten 
gaan, met maximale expressie? 
Zichzelf een ander kapsel laten 
aanmeten is dan echt top: ook de 
klant is vaak blij verrast met alle 
mogelijkheden, die gaat echt weer 
strááálen”

Het verfijnde van een mooi 
ambacht
 Marthijn: “We spreken niet voor 
niets over het kappersvák, het 
ambachtelijke daarin om er wat 
moois van te maken, steeds vanuit 
die passie weer even je grenzen 
willen verleggen: de intentie dus 
om de klant een maximum aan 
keuzes bieden. Juist al die variatie in 
benadering illustreert de verfijning 
van ons vak die het zo leuk maakt. 
Dat verklaart ook de opmars van 
extensions, een reeks van modieuze 
mogelijkheden om haar meer lengte 
en volume te geven, ook door 
verwerking van kleuraccenten. 

Jong en oud
Marthijn: Ik heb een gemeleerd 
klantenbestand, jong, oud, ook 
senioren, zowel man als vrouw 
vinden hun uitstraling steeds 
belangrijker, zij willen echt een 
mooi kapsel; coupe knippen is 
ook voor heren nog steeds aan een 
opmars bezig. Tegelijkertijd heeft 
het haar veel te lijden onder milieu-

invloeden, herstellende shampoos 
zijn dan heel fijn om het haar weer 
te revitaliseren, vandaar dat wij onze 
producten uit Italie  en Amerika 
betrekken, waar respektievelijk de 
merken Lisat Milano en Nioxin 
hun waarde meer dan bewezen 
hebben: dat is heel anders dan die 
goedkope drogisterijtroep kan ik je 
verzekeren”  Meer weten: tel 013-
5445831

Een punt van rust en kracht vinden
Buurthuis De Kazernehof in 
Hoogvenne en buurthuis De Kubus 
in Fatima kennen een uitgebreid 
scala aan activiteiten. Thomas 
Leder krijgt er veel waardering als 
Yogadocent: voor veel deelnemers 
gaan er nieuwe wegen open; dat 
geldt voor oud en jong: “Ik tref 
veel jongeren die zichzelf steeds 
voorbij hollen, het leven vergt veel 
van ze: de onderlinge concurrentie 
vaagt veel van hun binnenste weg. 
Weer tot zichzelf komen kan bij 
uitstek via Yoga, jong en oud 
hebben daarom ook mijn lessen 
weten te ontdekken bij De Kubus 
en De Kazernehof. Yoga heeft 
alles met houding te maken, het 
hervinden van je innerlijke, je leert 
er zodoende punten van rust en 
kracht te vinden. 

Je innerlijke tuin
Yoga heeft een geschiedenis van 
eeuwen en is daarmee een universele 
levenskunst en levenshouding om 
op een natuurlijke manier toegang 
te krijgen tot je innerlijkheid: die 
oefeningen versterken lichaam en 
geest. In feite heeft iedereen een 
tuin in zich, een tuin die opbloeit 
als je aandacht hebt voor het 
onderhoud. We leven in tijden van 
alsmaar drukker en drukker, de 

kans is dus groot dat verwaarlozing 
van je innerlijke tuin op de loer 
ligt. Yoga geeft alle kans op goed 
tuinonderhoud: je hervindt je energie 
en dat is voor veel mensen een ware 
(zelf)ontdekking. Dinsdagavond 
zijn de lessen in de Kazernehof van 
18.45-19.45u., donderdagochtend 
van 9.00u-10.00u in de Kubus. Op 
proef een keer meedoen is altijd 
mogelijk”

Een boog met mogelijkheden
Thomas Leder werkt samen 
met Tai Chidocente Marian 
Scherpenisse, samen runnen ze 
Yoga en Tai Chi-instituut De Boog 
in de Barkstraat. Thomas: “Ook Tai 
Chi heeft een lange geschiedenis 
en kent verschillende stijlen en 
uitingsvormen, maar kenmerkend 
zijn toch wel de oefeningen 
in vloeiende beweging ter 
ontspanning van lichaam en geest. 
Die basisprincipes en stijlen gaan 
vooral uit van de harmonie tussen 
ying en yan: beweeg als eenheid en 
beweeg vanuit je centrum; vloeiende 
bewegingen die inderdaad je 
zelfbalans versterken staan derhalve 
centraal.  Vandaar dat Tai-Chi ook 
een zelfverdedigingsvariant kent, 
waar het zéker niet om vechten 
draait. Ook dat illustreert de houding 
van harmonie,  want juist met die 
persoonlijke balansversterking 
maak je jezelf sterker. Houding, 
innerlijk: wie alles kent, behalve 
zichzelf, weet niets. Hiermee 
kennismaken is dan letterlijk een 
verademing. Dat geldt niet alleen 
voor yoga maar ook voor tai chi. 
Ook dit bieden we in een aantal 
buurthuizen aan, waaronder in de 
Spijkerbeemden 
Meer weten: tel 013-535 37 46, 
e-mail tleder@roctilburg.nl  

Per 1 september 2009 is Stichting 
Dress for Success Tilburg, voor-
heen gevestigd aan de Besterdring 
47, gevestigd aan het Pater van 
den Elsenplein 59 in Tilburg. In 
hetzelfde pand is “de Schatkist” 
gevestigd, een winkel in tweede-
hands kleding en speelgoed die 
gerund wordt door vrouwen uit de 
wijk Groenewoud. De Schatkist is 
een initiatief van Stichting Moede-
rcentrum de Ketting. 

Werkzoekenden met een uitker-
ing of minimum inkomen zijn 
vanaf 1 september 2009 welkom 
op de nieuwe locatie van Dress 
for Success, aan het Pater van den 
Elsenplein 59. Zij kunnen op ver-
toon van een uitnodiging voor een 
sollicitatiegesprek gratis een set 
representatieve kleding uitzoeken. 
Goed opgeleide vrijwilligers staan 
klaar om de klant te adviseren bij 
de kledingkeuze. Een gratis bezoek 

aan de kapper behoort tevens tot de 
mogelijkheden.
Dress for Success Tilburg is 
geopend op dinsdag en woens-
dag van 10.00 tot 13.00 uur en op 
donderdag van 13.00 tot 16.00 
uur. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met de coördina-
tor, Eugenie Savenije. Telefoon: 
06-18011231, e-mail: dressfor-
success-tilburg@home.nl, www.
dressforsuccess-nederland.nl 

Dress for succes
Nieuwe winkelruimte voor Dress for Success Tilburg

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

www.wijkfatima.nl
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Gezocht
Bezorgers voor onze wijkkrant

Voor de wijken Jeruzalem en Fatima 
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

Enthousiaste creatievelingen

Bij wijkcentrum de Kubus zijn er allerlei activiteiten te beleven, 
waaronder de Kidzklup! en het Koningshaven Activiteiten Team 
(KAT). Voor deze activiteiten zijn we nog op zoek naar vrijwilligers!

Kidzklup!
Elke woensdagmiddag van 15.00 – 16.30 uur is er een kidzklup 
voor kinderen van 4 t/m 9 jaar. Voor deze ‘klup’ zijn we op zoek naar 
vrijwilligers die wekelijks mee willen helpen. Het gaat om voorbereiden 
van activiteiten en het begeleiden van kinderen bij de uitvoering van 
deze activiteiten. Vind je het leuk om creatief bezig te zijn en heb je 
ervaring in het werken met kinderen? Doe dan mee! Ook vrijwilligers 
die zich beschikbaar stellen als ‘oproep’ kunnen zich aanmelden.

KAT
Het Koningshaven Activiteiten Team organiseert incidentele 
kinderactiviteiten in Koningshaven. Lijkt het je leuk om mee activiteiten 
te bedenken, op te zetten en uit te voeren, of draai je liever alleen in 
de uitvoering mee? Laat dan iets van je horen. Ook jongeren zijn 
hierbij welkom!

Heb je zin om mee te helpen bij deze activiteiten of heb je zelf nog 
ideeën?

Neem dan contact op met:
Marianne van Zutphen
Sociaal-cultureel werker de Twern, Team Koningshaven
Wijkcentrum de Kubus, Fatimastraat 24-02, 5021 AN Tilburg
Tel. 013 – 5366043 (ma-wo-do) of 
e-mail: mariannevanzutphen@koningshaven.twern.nl

Het Tilburgs herderkoor
Dit gezellige koor heeft versterking nodig van mannen en vrouwen 
in alle toonaarden. Het gemengde koor bestaat uit +  20 personen 
variërend in leeftijd van 50 tot 90 jaar.aHet repertoire bestaat uit 
zowel Nederlands-, Duits- als Engelstalige liederen.aVijf keer per 
jaar geven we koorconcerten en een enkele keer luisteren we een 
kerkdienst op.
We repeteren op donderdagmiddag 
van 14.15 tot 16.00 uur in de goede 
herderzaal Isidorusstraat 6 (Het Zand) 
Tilburg.
Voor inlichtingen  kun je bellen naar
 Will van Grinsven Tel. 013 4671073

Hondenpoep!
Hondenpoep is een grote ergernis van vele wijkbewoners. Samen moeten 
we ervoor zorgen dat de wijk schoon en hondenpoepvrij blijft. De gemeente 
plaatst daarom de volgende voorzieningen:

Deze emmers staan met name langs uitlaatplaatsen 
en losloopzones. De emmers worden regelmatig 
geleegd, maar in ieder geval als ze voor driekwart 
vol zitten. 

Hondenpoepbak

Adoptieveld

Een speelweide ‘geadopteerd’ door de jeugd waar 
honden verboden zijn. 

Losloopzone

Een aangewezen gedeelte van het openbaar gebied 
waar honden los mogen lopen. Ook hier geldt een 
opruimplicht. 

Uitlaatstrook

Grasbermen waar mensen hun hond aangelijnd 
kunnen uitlaten. Ook hier geldt een opruimplicht. 

Hondenbelasting
De opbrengsten hondenbelasting 
worden in Tilburg o.a. besteed aan 
voorlichting over de spelregels en 
aan de handhaving. Maar ook aan 
het aanleggen en onderhouden 
van voorzieningen voor honden, 
zoals hondenpoepbakken, 
adoptieveldjes, uitlaatplaatsen en 
losloopzones. Het principe van 
hondenbelasting is: de vervuiler 
betaalt.

Honden aangelijnd
Niet alle mensen zijn vertrouwd 
met loslopende honden. Vooral 
kinderen en weggebruikers voelen 
zich veiliger als de hond aangelijnd 
- dus onder controle - is. Daarnaast 
is het opruimen van de hondenpoep 
van loslopende honden voor 
het baasje een stuk lastiger. In 
losloopzones mag een hond wel 
los lopen om te rennen of om met 
andere honden te spelen. Voor het 
niet aanlijnen van een hond worden 
boetes uitgeschreven. Binnen de 
bebouwde kom is dit 60,- euro 
en op een ingerichte speelweide, 
speelplaats of zandbak is dit 90,- 
euro. 
 
Geen leuk klusje
Op alle plaatsen moet de baas zelf 
de poep direct opruimen. Geen 
leuk klusje, maar het moet wel 
gebeuren. Niemand trapt graag in 
de poep, maar er is nog een andere 
reden: gezondheid. Uitwerpselen 

van honden bevatten namelijk 
vaak parasieten, zoals wormen, die 
mensen (vooral kinderen) én dieren 
kunnen besmetten. De gemeente 
ledigt daarom ook regelmatig de 
hondenpoepbakken. 

Bah... wat een instinker
De gemeentelijke 
opsporingsambtenaren moeten er 
op toezien, dat iedereen zich aan 
de spelregels houdt. Bazen die zich 
weinig van anderen aantrekken, 
moeten daarom niet vreemd 
opkijken, als ze een boete van 90 
euro krijgen voor het niet opruimen 
van de hondenpoep.

Centraal Meldpunt
Hebt u suggesties, klachten of 
meldingen over hondenpoep in de 
openbare ruimte, bijvoorbeeld op 
straat in parken of in speeltuintjes, 
dan kunt u zich melden op het 
(gratis) telefoonnummer van het 
Centraal Meldpunt: 0800-1920. 
Het Centraal Meldpunt noteert de 
melding en speelt deze direct door 
naar medewerkers van de afdeling 
Stadstoezicht. Natuurlijk mag u 
hondenbezitters ook rechtstreeks 
op hun verantwoording wijzen.

Hebt u vragen over het 
hondenpoepbeleid dan kunt u 
contact opnemen met de afdeling 
Stadstoezicht telefoonnummer: 
549 54 02
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Seniorennieuws
Seniorenbeurs in teken van bewegen en sport

Dag van de Ouderen op 3 oktober in Euroscoop

De Seniorenbeurs is interessant 
voor een breed publiek: 
van jongere ouderen (50-
plussers) tot mensen op 
hoge leeftijd. Ze vinden er 
informatie over aanpassingen 
in huis, belangenbehartiging, 
cursussen, financiën, de 
gemeente, gezondheid, 
hobby’s, hulpmiddelen, 
meubilair, ontspanning, de 
ouderenadviseurs, politiek, 
thuiszorg, vervoer, voeding, 
welzijn, wonen en zorgcentra.

Olga Commandeur
Bewegen is dit jaar het thema 
dat extra aandacht krijgt. Dat 
wordt op het Beweegplein en 
in healthclub El Futuro (naast 
Euroscoop) ingevuld door 
sport- en bewegingsinstructeurs 
van de gemeente, Stuivesant 
Fysiotherapie & Fitness, 
Centrum voor Natuurlijke 
Gezondhe idson tw ikke l i ng 
en El Futuro. Zij verzorgen 

demonstraties waaraan de 
beursbezoekers kunnen 
meedoen, zoals valpreventie, 
bodysculpting (met aangepaste 
gewichten bewegen op muziek), 
qi gong (afgeleid van tai chi), 
sumbadans, en fitness voor 
55-plussers. Zo kunnen oudere 
en jongere senioren uitvinden 
welke sport- of beweegactiviteit 
goed bij hen past. Ouderen met 
een beperking komen zeker ook 
aan bod.  
Rond 14.00 uur verzorgen 
Olga Commandeur en Duco 
Bauwens op het Beweegplein 
een sportieve demonstratie 
waaraan iedereen kan meedoen. 
Bezoekers kunnen daarna een 
praatje maken met de twee tv-
presentatoren, die de gezichten 
zijn van de landelijke campagne 
30 minuten bewegen. 
Gedurende de dag zijn er ook 
rondleidingen in het nabijgelegen 
IJssportcentrum en de nieuwe 
sporthal T-kwadraat.

 Tilburgse Revue
De Dag van de Ouderen wordt om 
10.00 uur officieel geopend door 
wethouder Gon Mevis (onder 
meer Zorg en Ouderenbeleid). 
Bezoekers krijgen een handige 
brochure met plattegrond en 
informatie over de deelnemers 
van de beurs. 
Naast informatie zijn er ook 
muzikale optredens en andere 
presentaties. In een van de 
filmzalen wordt de dvd-registratie 
vertoond van de negende 
Tilburgse Revue, Nostalgie in 
Tivoli. 
Restaurant Bommel Beer, 
grenzend aan Euroscoop, biedt 
gelegenheid om even te zitten 
en wat te drinken en/of te eten. 
Daar is ook het amusement van 
deze Seniorenbeurs. Er staan 
optredens op het programma 
van smartlappenkoor 
Ratjetoe, mondorgelclub De 
Ademhappers, het Surinaamse 
koor Pramisi, MarieChristien 

(luisterliedjes), Duo Intermezzo 
en August de Laat (Brabantse 
liedjes).

Stadsbussen
Euroscoop is bereikbaar met 
de stadsbussen lijn 1 (richting 
Elisabeth Ziekenhuis) en 11 
(richting Goirle). Vanaf het 
Centraal Station rijden ze 
samen elk uur tien keer naar 
Euroscoop. 
Voor bezoekers die met de auto 
komen is er een parkeergarage 
met zevenhonderd plaatsen; van 
daaruit kunnen ze met een lift in 
de hal van Euroscoop komen. 
Ook is er parkeergelegenheid 
in de buurt. Er worden 
verkeersregelaars ingezet. 
Fietsers zijn natuurlijk ook 
welkom.

Dag van de Ouderen: zaterdag 
3 oktober van 10.00 tot 16.00 uur 
in Euroscoop, Olympiaplein 2, 
5022 DW Tilburg. 

‘Seniorenbeurs 2009 laat iedereen bewegen!’: dat is het thema 
van de beurs die een groep enthousiaste, oudere vrijwilligers op 
zaterdag 3 oktober samen met het Ouderenwerk van de Twern 
organiseert. De locatie van deze zevende stedelijke Seniorenbeurs 
is nieuw: de hal van bioscoopcomplex Euroscoop, restaurant 
Bommel Beer en healthclub El Futuro op Stappegoor. Naast 
informatie en amusement zijn er van 10.00 tot 16.00 uur diverse 
beweegactiviteiten waaraan de bezoekers kunnen meedoen. 
Hoogtepunt daarbij is een optreden van Olga Commandeur en 
Duco Bauwens van het tv-programma Nederland in Beweging. 
De toegang is gratis. 

50+ rijvaardigheidstest

Deze test omvat 3 hele uren. 
U bent bij ons vanaf 
08.45 uur – 12.00 uur of 
van 12.45 – 16.00 uur.
Het geheel wordt georganiseerd 
in “De Druiventros” in 
Berkel – Enschot. We gebruiken 
de ingang aan de achterkant. U 
kunt daar altijd uw auto kwijt op 
de grote parkeerplaats. 

De test betstaat uit 3 
onderdelen:
1. De rijvaardigheidsrit in
    uw eigen auto met een
    gecertificeerde ritadviseur.
2. Een ogen en orentest door
    een erkende optometrist en
    een audioloog.
3. In dit uur gaan we de
    verkeersregels nog eens
    testen. Tevens maakt u in ‘t
    2e  uur kennis met bewegen 

voor ouderen, specifiek gericht 
op autorijden.

We kunnen niet nadrukkelijk 
genoeg zeggen dat de test geen 
enkele consequentie heeft voor 
uw rijbewijs! U krijgt bij ons alleen 
adviezen van deskundigen en 
wat u hiermee doet is uw eigen 
verantwoordelijkheid.
U dient in het bezit te zijn van 
een auto en natuurlijk van een 
geldig rijbewijs als u mee wilt 
doen.

De kosten voor deelname 
bedragen € 10,00 per persoon. 
Betaling kan alleen door 
overschrijving op Postbank 
48 80 784 t.a.v. T.O.G. 
Tilburg, onder vermelding van 
‘rijvaardigheidstest’. 

vervolg pag. 15

U heeft al jaren uw rijbewijs en u vindt uzelf een goed chauffeur. 
Al vele jaren niet betrokken bij een ongeval!  Maar u merkt 
ongetwijfeld dat het steeds drukker wordt in het verkeer. 
Voorrangsregels worden gewijzigd en u ziet borden waarvan u 
zich afvraagt wat ze betekenen. En wat betekenen die nieuwe 
belijningen?  Nu we wat ouder worden gaan onze ogen en 
oren wat achteruit en dat heeft ongetwijfeld invloed op ons 
functioneren als automobilist. Om u bij te spijkeren omtrent de 
verkeersregels en om u inzicht te geven in uw rijvaardigheden 
organiseert het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties de 
50+  rijvaardigheidstest. Nog één keer geeft de gemeente ons de 
opdracht en de subsidie om de test te organiseren. Hoe het in de 
toekomst verder gaat is ons onbekend.
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We organiseren de test op 
maandag 12 oktober 2009 in 
zalencentrum ‘De Druiventros’  
Bosscheweg 11 in Berkel – 
Enschot.
Als u mee wilt doen dan kunt u 
zich vóór 30 september 2009 
telefonisch aanmelden bij het 
T.O.G.  telefoon 013 – 468 61 
65.

Op woensdag 7 oktober 
2009 legt een deskundige 
verkeersvoorlichter de theorie 
uit. Hij laat u aan de hand van 
lichtbeelden zien hoe het gesteld 
is met uw kennis van regels en 
wetten. Soms een onthutsende 
maar altijd een leerzame 
ervaring. Bij uw telefonische 
aanmelding kunt u zich ook 
opgeven voor deze leerzame 
theorie uitleg.

vervolg

50+ rijvaardigheidstest

Voetballen voor stedenband Tilburg-Matagalpa

Al 25 jaar heeft Tilburg een band 
met de Nicaraguaanse stad 
Matagalpa. Om dit jubileum te 
vieren organiseert de stedenband 
i.s.m. Longa een ludieke 
voetbalwedstrijd waarin bekende 
stadgenoten optreden. Uiteraard 
is er ook feestdag in Latijns-
Amerikaanse sfeer met daarin 
diverse activiteiten, waaronder 
een talkshow over lokale 
ontwikkelingsamenwerking. 
Voor beide gelegenheden is 
iedereen welkom en de toegang 
gratis:

Zaterdag 10 oktober, Zaal 16 
(Carré 16): 
Feestdag met talkshow. Hierin 
aandacht voor de toekomst van 

de stedenbanden (draagvlak) 
en de noord-zuid verhoudingen 
(landelijk beleid). Uitgenodigd zijn 
diverse landelijke deskundigen. 
Aanvang talkshow: 14:00 
uur. Aansluitend een reünie 
en maaltijd (i.s.m. Van Harte 
Resto). Om 20:00 uur wordt 
een nieuwe documentaire 
vertoont over het werk van de 
stedenband, gevolgd door een 
groot dansfeest. Verder is er 
een presentatie van de Tilburg 
CowBoys, een foto-expositie en 
een winkeltje met Nica-gifts. 

Zaterdag 17 oktober, voetbalclub 
Longa (Spoordijk 30): 
Jubileumwedstrijd Longa Old 
Stars vs Team Matagalpa. 

Prominente Tilburgers en 
vrijwilligers van de Stedenband 
spelen voor `Matagalpa´. 
Onder de prominenten zijn de 
wethouders Hamming en Mevis 
en diverse oud Willem-II spelers 
zoals Bud Brocken, Raymond 
Victoria en John Feskens, 
alias “d’n Beitel”. Dichter/
cabaretier Frank van Pamelen 
zal het (ludieke) commentaar 
verzorgen. De wedstrijd vangt 
aan om 16:00 uur en duurt twee 
maal 30 minuten. Na afloop is er 
een borrel in de Longa-kantine, 
in Nicaraguaanse sfeer. 

Voor meer informatie kijk op 
www. t i lburg-matagalpa.n l /
agenda of tel 013 - 5368706

Nieuwe SpinT
Nu overal verkrijgbaar: het 
september / oktobernummer 
van SpinT, hét tijdschrift voor 
de Betrokken Tilburger. Dit 
keer een Doe mee!- special 
met daarin onder meer:
 
* Meedoen voor kids in de
   bijstand
* SpinT Me Up: Mini-jobbers in
   de metamorfose
* Einde participatiebanen in
   zicht!?   
* Multicultureel ondernemers-
   huis voor startende vrouwen: 
* De Amandelboom’ maakt
   dromen waar       
* Participeren vanuit je rolstoel?
   Mirnou maakt er wat van!     
* Vrijwilligerswerk voor jong en
   oud  
* En nog veel meer!

SpinT verbindt, dus Spint is 
GRATIS! U vindt SpinT in de 
bekende displays op meer dan 
200 distributiepunten in de 
stad, waaronder alle wijkcentra, 
het gemeentehuis, de (betere) 

Een kleding boetiek gevestigd 
aan de pater van den Elsenplein 
59 te Tilburg. Iedereen is hier 
van harte welkom. Vrouwen uit 
de wijk Groenewoud zetten zich 
hier vrijwillig voor in. Het wordt 
door Moedercentrum de Ketting  
gecoördineerd. 
 
U kunt hier tweedehands 
kinderkleding, dameskleding, 
herenkleding en speelgoed kopen.
Alle kleding zijn gewassen en 
gestreken. Daarnaast ook schoeisel 
en riemen, oorbellen, kettingen en 
dergelijke kopen. We hebben een 
paskamer zodat u zelfs rustig alles 
kan passen en combineren.
 
Heeft u nog goede kleding of 
speelgoed liggen, dan kan u er ons 
blij mee maken. Wij controleren 
alles nog een keer voor het schoon 

Boetiek  De Schatkist tweedehands kleding en speelgoed.

word gemaakt. Kleding en zacht 
speelgoed word bij ons allemaal 
gewassen. Kinderspeelgoed word 
allemaal netjes afgedaan. Voor we 
het uit sorteren om in de winkel te 
hangen en te leggen. Dat is ook ons 
grootste compliment van klanten, 
het ziet er leuk uit en het ruikt er 
altijd fris.
 
De winkel is open op :  
dinsdag, woensdag en donderdag 
van 13.00 tot 17.00 uur. 
vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.
 
Het adres van de winkel: 
Pater van den Elsenplein 59
5022 EH  Tilburg
013-7850057
    
Onze medewerksters zien u graag 
in de winkel.

boekhandels, ziekenhuizen, 
bibliotheken en bij veel 
maatschappelijke, culturele en 
zorginstellingen. Neem ‘m mee 
en geef ‘m door! Meer weten, 
meedenken of meedoen? Kijk 
dan op www.spinttilburg.nl  

ZORGMARKT WOENSDAG  7 OKTOBER 

10.00 - 16.00 uur ‘Het Klossenrek’, ingang Jozefzorg, 
Kruisvaardersstraat, gratis toegang 

Deelnemende bedrijven: 
*Dutchoe, orthopedische schoenen
*Flenter fysiotherapie
*Nederlandse Huisopticiens
*Beter Horen 
*Hartman, incontinentiemateriaal
*De zitspecialist
*Bosman, medische hulpmiddelen
*…en  een mooie kennismaking met deze sfeervolle ruimte Het Klossenrek
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buurtcentrum De Spil
Heikestraat 54

5021 GV  Tilburg
tel.: 013 - 5425729

email: spil@koningshaven.twern.nl

buurtcentrum Hoogvenne 
Kazernehof 76

5017 EV  Tilburg
tel.: 013 - 5422730

email: hoogvenne@koningshaven.twern.nl

buurthuis Jeruzalem
Caspar Houbenstraat 109

5018 BP  Tilburg
tel.: 013 - 5424798

email: jeruzalem@koningshaven.twern.nl

wijkcentrum De Kubus
Fatimastraat 24-02

5021 AN  Tilburg
tel.: 013 - 5366043

     email: kubus@koningshaven.twern.nl

MAANDAG MAANDAG MAANDAG 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

  *andere tijden op afspraak

**bij slecht weer in buurthuis de Spil

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

19.00 - 23.00 u Biljarten ouderen

20.00 - 21.00 u Conditietraining

21-00 - 22.00 u Conditietraining 

 

08.30 - 10.30 u Koffie inloop

09.30 - 11.30 u Taalles

09.00 - 11.45 u Peuterspeelzaal 

13.00 - 15.45 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

 

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 - 17.00 u Biljartclub de Kubus 

19.00 - 20.00 u Wandelen

 

DINSDAG DINSDAG DINSDAG 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** 

  *Zuiderlicht

**1x per maand

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

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

20.45 - 22.15 u Italiaanse les gevorderden

08.30 - 10.30 u Koffie inloop

09.00 - 11.45 u Peuterspeelzaal 

09.00 - 10.30 u Spreekuur buurtmaatschappelijk werk

11.00 - 12.00 u Spreekuur Tiwos

13.00 - 15.45 u Peuterspeelzaal 

13.00 - 17.00 u Ouderen Biljart 

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 WOENSDAG WOENSDAG 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)

  

  

*1x per maand

**KBO & GGD (1x per maand)

08.45 - 11.45 u Peuterspeelzaal Peutersoosje

09.15 - 09.45 u Prikpost (DCT)

10.30 - 11.30 u Ouderen gym 

13.00 - 16.00 u Peuterspeelzaal Peutersoosje

14.00 - 16.00 u Hersenkrakers

14.00 - 16.00 u Tekenles

20.00 - 21.00 u Conditietraining 

21.00 - 22.00 u Conditietraining 

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

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

12.45 - 14.30 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 DONDERDAG DONDERDAG 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

  *bij slecht weer basisschool Zuiderlicht

**1 x per maand

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

13.30 - 16.00 u Inloop Amarant

20.00 - 23.00 u Sjoelen

19.00 - 20.30 u Italiaanse les (beginners)

20.45 - 22.15 u Italiaanse les (gevorderden)

 

08.30 - 10.30 u Koffie inloop

09.00 - 11.45 u Peuterspeelzaal 

09.00 - 11.00 u Spreekuur buurtmaatschappelijk werk

09.30 - 11.30 u Praatles voor allochtone vrouwen

11.00 - 12.00 u Inloop renovatie Jeruzalem (Tiwos)

13.00 - 15.45 u Peuterspeelzaal 

13.00 - 17.00 u Ouderenbiljart

15.30 - 17.00 u Donderdagmiddagclub (groep 3 t/m 6)

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

 

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* 

*1x per maand

08.45 - 11.45 u Peuterspeelzaal Peutersoosje

09.15 - 09.45 u Prikpost (DCT)

09.30 - 11.30 u Katholieke Vrouwen Gilde*

13.00 - 16.00 u Peuterspeelzaal Peutersoosje

13.00 - 17.00 u Biljarten “Kazernehof ”

19.30 - 22.30 u Coladisco*

*1x per maand

08.30 - 10.30 u Koffie inloop

20.00 - 23.30 u Dansavond voor volwassenen* 

*1x per twee weken

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

ACTIVITEITENAGENDA

Sluitingsdatum kopij voor krant 6 van 2009 is 25 november. U kunt uw kopij e-mailen naar wijkkrant@koningshaven.twern.nl
De verschijningsdatum is 12 december.                                                                              De redactie stelt uw inzending op prijs.


