
Veertiende  jaargang,  nummer 6,  december 2009,  oplage 6500

w i j k k r a n t
KONINGSHAVEN

Elfde  jaargang,  nummer  5 ,  oktober  2006 ,  op la ge  5600

w i j k k r a n t
KONINGSHAVEN

Elfde  jaargang,  nummer  5 ,  oktober  2006 ,  op la ge  5600

UIT DE INHOUD

   Andreas 100          5
 Wijkbestuur           6
   Huisboomfeest       8
   Kidzzz                 10
   Fatima                13

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

werkbegeleidster van Nel van Zon is 
het daar roerend mee eens: “Al die 
blije gezichten, het straalt er gewoon 
van af. De buitenstaander ziet het 
al gauw als een sociale werkplaats, 
maar zo’n activiteitencentrum is 
veelomvattender dan dat. Het beeld 
van produktie draaien is maar 
summier van toepassing. Activiteiten 
die structuur en veiligheid brengen 
zijn veel meer aan de orde, ook 
gericht op zintuigelijke  waarneming, 
dus veel aanbod waarin het om 
bewegen en beleven gaat. De 
individuele mogelijkheden staan 
voorop: de dagbestedingsactiviteit 
is wezenlijk in ieder individueel 
ondersteuningsplan dat Amarant  
binnen wonen en/of dagbesteding 
hanteert”.

Roel en Nel zien volop muziek in hun leven
Roel Dijkers is een echte muziekliefhebber, waarin hij ook de mogelijkheden van de computer heeft 
ontdekt: “Ik vind het Wilhelminapark heel mooi, daar woon ik vlakbij, maar zit toch ook graag met de 
computer thuis naar muziek te luisteren, Frans Bauer,  Grad Damen.  Op die manier computeren is 
gaaf, maar overdag ben ik toch het liefst bij Het Park, want daar mag ik koffie rondbrengen en zó”

STEEDS MET PLEZIER NAAR
ACTIVITEITENCENTRUM ‘HET PARK’

De mensen die hier hun dagbesteding 
hebben, komen uit de hele regio, 
van Goirle tot Gilze, maar natuurlijk 
ook veel Tilburgers, van Groeseind 
tot Fatima. Ook zij worden veelal 
met aangepast vervoer gebracht en 
gehaald. Al naar gelang persoonlijke 
omstandigheden is Amarant voor 
al deze mensen op veel terreinen 
actief: van woonbegeleiding tot vrije 
tijd, zoals binnenkort de komst van 
een soos in buurthuis Jeruzalem. 
Maar dagbesteding als zinvol 
alternatief voor werk is misschien 
wel de belangrijkste component in 
het Amarant-aanbod. Tenminste: ook 
Nel van Zon is in haar enthousiasme 
niet te stoppen, een plezierige ratel 
wat je noemt: “Ik woon op een groep 
van Amarant in Goirle, kom elke dag 
met een busje naar Het Park, ik doe 
er tekenen, het mooist vind ik toch 
wel folders in kranten schuiven, maar 
ik ga ook graag naar buiten, iedereen 
is vriendelijk”. 

Afwisseling zoeken met hart en 
ziel

May van Mol is clustermanager  
van de sector dagbesteding van 
Amarant: als zodanig heeft ze ook 
AC ‘Het Park’ onder haar hoede: 
“De slogan van Amarant is ‘in dienst 
van mensen met een beperking’. De 
meeste Tilburgers kennen Amarant 
wel op een of andere manier, 
tenslotte zijn er steeds meer mensen 
in onze doelgroep die gewoon in 
wijken wonen”  Het ‘fenomeen’ 
dagbesteding is daardoor minder 
bekend? May: “Daar kon je wel 
eens gelijk in hebben. Maar mét en 
vóór deze mensen werken is het 
mooiste wat er is”. Marleen Staps, 

Intussen vraagt Roel of er nog koffie 
nodig is: “Met de koffie rond gaan doe 
ik graag”. Gastvrijheid tonen is écht 
zijn ding: “Vooral als er iemand jarig 
is heb ik dikke pret, kan ik ook met 
gebak rond en zo. Dat kantinewerk 
wat ik hier doe vind ik prachtig!”.  
Nel wil de club graag wat groter 
maken en vraagt mij of ik nog andere 
mensen ken die ook graag naar Het 
Park zouden willen komen: “We 
doen hier ook aan gymnastiek,  daar 
kunnen best mensen bij, ik houd van 
gezelligheid, lekker lol maken, maar 
die folders invouwen kan ik toch écht 
als de beste” 

Twee groepen

May vervolgt: “Rekening houden 
met verschillende niveaus en 
mogelijkheden komt ook in de 
groepssamenstelling tot uiting. We 
hebben daarom twee groepen in huis, 
die elk hun eigen gedeelte van Het 
Park in gebruik hebben. Een van die 
groepen is vooral belevingsgericht 
georiënteerd: spelen met noten, 
kleur, geluid en activiteiten   die die 
gevoelswaarde versterken. In de 
andere groep komen ook produktie-
activiteiten aan bod, niet onder 
tijdsdruk, maar vooral geënt op het 
plezier van dingen kunnen doen en 
erbij horen: een sterk groepsgevoel 
dus. In beide groepen draaien 
ook een aantal mensen mee met 
meervoudige handicaps. En altijd 
weer verrassend wat die diversiteit 
aan mensen in hun mars heeft!! In 
dienst van Amarant is dus vooral 
dienstbaar zijn, klaarstaan voor 
elkaar; boeiend werk omdat deze 
mensen ook altijd blijven boeien”.

Tekst Guus van Gorpfoto Patricia van Groenedaal
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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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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 proefles 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

Adverteren 

in wijkkrant 

Koningshaven 
bel 013 -5424798

vraag naar
Petra Schreuder



5

Sinds 26 november 2009 bestaat de 
Andreasschool 100 jaar. We vierden 
dit met een reünie op 10-10 (10 x 10 = 
100) en een feestweek voor kinderen 
en ouders van 12 t/m 17 oktober.

Reünie
Na een jaar van voorbereiden 
was het op 10 oktober zover. De 
Andreasschool bestaat 100 jaar en 
daarvoor was er een reünie voor 
oud-leerlingen, oud MR , OR en 
bestuursleden en oud-collega’s. Om 3 
uur stond er al een rij voor de deur op 
de locatie Lourdesplein. Iedereen was 
benieuwd om te zien wat er van de 
ander geworden is. In de verschillende 
lokalen en de feesttent vonden de 

eerste ontmoetingen na soms meer 
dan 70 jaar plaats. Sommige mensen 
waren eigenlijk niets veranderd, zowel 
in doen en laten, anderen werden 
soms niet eens meer herkend. 
Na de eerste kennismaking vond 
de officiële opening plaats door de 
locatiedirecteur Anne-Marie van 
Gerwen. Zij was erg blij dat ruim 400 
personen weer de weg gevonden 
hebben naar de Andreasschool. Er 
was gelegenheid om de schitterende 
tentoonstelling met oude foto’s en 
oude materialen te bezoeken. Deze 
tentoonstelling was het werk van Tony 
Liebregts die daar heel veel uren aan 
heeft besteed. Er werden klassenfoto’s 

gemaakt in de ouderwetse 
schoolbankjes. Daarna vonden er 
zeer geanimeerde gesprekken plaats, 
werden vele herinneringen opgehaald 
en volgden er ook afspraken om elkaar 
ook na de reünie weer wat vaker te 
gaan zien. Een groep oud-leerlingen 
en oud-leerkrachten wandelde nog 
naar de locatie Lanciersstraat om 
daar ook nog even in de school rond 
te kunnen lopen en te zien wat er 
veranderd is. Ook voor de inwendige 
mens was gezorgd. De oudere 
generatie werd steeds bediend en de 
jongeren zorgden zelf wel voor hapjes 
en drankjes. Het was erg gezellig, er 
werd veel gelachen, maar ook serieuze 
zaken werden besproken. Om half 12 
gingen de laatste reünisten de deur 
uit. Zij kregen een herinneringsboek 
met verhalen van oud-leerlingen. Ook 
bestond de mogelijkheid om een CD 
te kopen, waarop alle foto’s die we 
ontvangen hebben ingescand zijn en 
er een mooi tijdsbeeld van 100 jaar 
Andreasschool te zien is. 
We hebben veel complimenten 
ontvangen tijdens deze reünie over 
de organisatie. Maar ook de week 
erna kwamen nog veel leuke reacties 
binnen. 

Nu op naar het 110 jarig bestaan en 
dan weer een reünie?

Feestweek 12 t/m 16 oktober
Met heel veel plezier keken we terug 
op de feestweek waarin we het 100 
jarig bestaan van onze school gevierd 
hebben.
Op maandag liepen de kinderen 
door de tijdpoort terug in de tijd naar 
1909. En dat was te zien. Veel ouders 
hebben hun kind in Ot en Sien kleding 
gestoken: petten, strikken, schorten, 

ruitjesbroeken, klompen. Het was 
een mooi gezicht als de kinderen in 
de rijen opgesteld stonden: jongens 

en meisjes apart uiteraard. En ook 
de leerkrachten waren geheel in 
stijl. Zelfs een frater en zuster liepen 
rond. Na het zingen van het feestlied 
kwam er een frater die een kistje heeft 
gevonden van een oud-leerling. Daarin 
zat een brief. Deze leerling hoopte dat 
we ook wat in het kistje doen. Dit zal 
ingemetseld worden in onze nieuwe 
school. De kinderen gingen de klassen 
in en werkten aan de voorbereidende 
les voor het museumbezoek. Tussen 
de middag liepen we samen naar Mc 
Donalds voor een lekkere lunch en 
daarna gingen we naar de film Up in 
de Mustsee bioscoop.. 
Dinsdag was de schooldag van 
vroeger. Er werden matjes gevlochten, 
geborduurd, mozaïek gelegd, 
geschreven met kroontjespen, 
gelezen aan de hand van het oude 
leesplankje, de geschiedenis van 
Frater Andreas werd verteld. Ook 
bij het buiten spelen kwamen de 
hoepels weer tevoorschijn, diverse 
zangspelletjes werden gedaan.
Woensdag was de dansdag. In een 
workshop werd aan alle kinderen 
een dans geleerd: van prinsen en 
prinsessen, via charleston , rock & roll 
tot hiphop. Ook nu waren de kinderen 

weer aangekleed in de sfeer van hun 
dans. Bij de presentatie waren veel 
ouders aanwezig.
Donderdag werd een lange dag voor 
de kinderen. Met de hele school 
gingen we naar het Openluchtmuseum 
in Arnhem. Daar leerden de kinderen 

gedurende 2 uur hoe er vroeger op de 
boerderij werd gewerkt; ze keken rond 
in Janneke’s snuffelhoek; er werd in 
het depot van het museum gekeken 
en ze leerden wat kinderarbeid 
betekent. Na de lunch werd in kleine 
groepjes het museum verder verkend 
en kregen ze allemaal nog poffertjes te 
eten. Moe maar vol verhalen kwamen 
we weer bij school aan.
Vrijdag was de Oudhollandse 
spelendag. Op de speelplaats 
stonden veel spelen opgesteld 
zoals muizenmeppen, blikgooien, 
ringwerpen, trou madam, haakse 
sjoelbak. In gemengde groepjes gingen 
de kinderen naar alle spelletjes. Dan 
volgde er een gezamenlijke lunch in 
de Kotterstraat. In een lange rij zaten 
alle kinderen van de school heerlijk 
te smikkelen van krentenbollen, 

donuts, eierkoeken en muffins. Dit 
alles verpakt in een bonte zakdoek. 
Op de speelplaats vond daarna het 
afsluitende spel plaats. Met kaarten 
van het leesplankje in de hand 
werd gewisseld van plaats en kaart. 
Uiteindelijk bleven de winnaars over. 
Onder het zingen van het feestlied 
werd de feestweek voor de kinderen 
afgesloten.

Feestavond voor ouders en 
teamleden 
Zaterdagavond was er een discoavond 
voor de ouders. In diverse stijlen 
kwamen ze binnen: van vetkuiven tot 
flowerpower, van charleston tot Doe 

maar. Op discomuziek werd er volop 
gedanst. Een gezellige afsluiting van 
deze feestweek.

Een dergelijke week kan alleen maar 
slagen met de medewerking van veel 
mensen. Ik wil iedereen bedanken 
die zijn medewerking heeft verleend: 
teamleden en leden Ouderraad die 
de activiteiten vorm gegeven hebben. 
Ouders die hun kinderen in de juiste 
kledingstijl hebben gestoken. Ouders 
die deze week geholpen hebben bij 
de diverse dagen. Meneer Tony die 
een prachtige tentoonstelling heeft 
gebouwd. Mensen die materialen ter 
beschikking hebben gesteld voor de 
tentoonstelling. En de sponsoren die 
ervoor gezorgd hebben dat alles ook 
financieel haalbaar was. 
Dank, dank, dank!!
Kijkt u zeker op onze website (www.
bsandreas.nl). Daar ziet u een 
impressie van deze grandioze viering 
van ons eeuwfeest.

100 jaar Andreasschool

Zondag 22 november was het al 
vroeg druk bij de hoofdingang van 
Jozefzorg aan de Wethouderslaan 
9. 
Zo’n 25 kraamhouders verplaats-
ten hun koopwaar van de auto naar 
een van de kramen op de begane 
grond van het verpleeghuis waar 
om 10.00 uur de verkoop van 
start ging. De aanblik was gezellig 
en zeker nadat de bezoekers 
in flinke aantallen aanwezig 
waren, zowel ‘s morgens als ’s 
middags, werd de decembersfeer 
voelbaar; de eerste sinterklaas en 
kerstliedjes op de achtergrond, 
de warme chocolademelk met 
slagroom en de Apfelstrudel met 
vanillesaus en voor de liefhebbers 
heerlijke Gluhwein. Als muzikale 
onderbreking trad popgroep 
“CRASH” op in het Getouw; de 
vier jonge dames zongen moderne 
liedjes, dansten en namen het 
applaus van de toeschouwers 
dankbaar in ontvangst. 
Op de markt werden er nog drie 
rondes gespeeld met de loterij 
en gingen sommige gelukkigen 
gepakt en gezakt met prijzen en 
aankopen weer naar huis. 
Rond 17.30 uur verlieten de 
koopmannen / vrouwen voldaan 
weer het pand en eindigde deze 
dag met tevreden mensen. 

KLOTTERMARKT
JOZEFZORG

Verhuizing Moedercentrum De Parel
Door de renovatie is Moedercentrum 
De Parel verhuisd van Sallandstraat 
24 naar Westlandstraat 14. 
Alle vrouwen in de wijk zijn van 
harte welkom. Open inloop is op 
dinsdagochtend 9.30 - 11.30 en 
donderdag 9.30 tot 14.00 uur. 
Het telefoonnummer is hetzelfde 
gebleven: 013-5800890

VERHUIZING 
DE PAREL

Vanaf januari 2010 komt in 
wijkcentrum Jeruzalem een 
vrijetijdsclub van Amarant te 
zitten. Deze club heeft 42 leden 
(mensen met een beperking) en 5 
begeleiders. We zoeken er nog 2 
bij.
Er wordt van alles georganiseerd, 
van play-backshows, creatieve 
activiteiten tot een uitstapje.
Wanneer: iedere donderdagavond 
van 19.00 - 22.00 uur (buiten 
schoolvakanties)

Heb je belangstelling voor deze 
(vrijwillige) functie of wil je er 
meer over weten, bel of mail 
dan Karin Moers, coach vrije tijd 
Amarant:
06-51448177 of
k.moers@amarant.nl

GEZOCHT 
BEGELEIDER (M/V)



6

   VAN HET WIJKBESTUUR KONINGSHAVEN
Eerst en vooral willen wij van de gelegenheid gebruikmaken om alle lezers van de Wijkkrant (en natuurlijk ook die bewoners die de krant niet lezen) een 
hele mooie Kerst toe te wensen en uiteraard het allerbeste voor 2010.

In het begin van de zomer heeft 
het wijkbestuur een wedstrijd 
uitgeschreven om ideeën voor een logo 
te ontwerpen. Dat logo zou dan gebruikt 
kunnen worden door het wijkbestuur 
op publicaties, brieven enzovoort. 
We hebben diverse inzendingen 
ontvangen, maar uiteindelijk was geen 
van de ingezonden ideeën zonder 
meer bruikbaar voor het beoogde doel. 
Het bestuur heeft echter besloten de 
ingezonden ideeën te gebruiken om 
een definitief logo te ontwerpen. Het 

is dus een combinatie geworden van de ontvangen inzendingen. Wat het 
uiteindelijk geworden is ziet u hierboven. Het bestuur dankt alle inzenders 
voor de door hen genomen moeite en getoonde creativiteit.

Blijft natuurlijk de vraag: wie heeft dan de beloofde prijs gewonnen? Besloten 
is om de 3 beste inzendingen, waaruit het uiteindelijke logo is ontstaan, allen 
een cadeaubon te geven. Zij hebben deze bon inmiddels al ontvangen. 

WIJKCAFÉ
In 2009 is er door het bestuur drie-
maal een WijkCafé georganiseerd. 
Iedere bijeenkomst stond in het 
teken van een ander onderwerp. 
Ook werd steeds een gratis maaltijd 
(stamppotten, Chinees en Italiaans) 
geserveerd, vergezeld van een 
aantal consumpties. Hiervan werd 
door de aanwezigen steeds gretig 
gebruikgemaakt. Het gemiddelde 
aantal bezoekers was ongeveer 
100 per bijeenkomst. We kunnen 
dus zeker van een succes spreken 
en gaan er dan ook in 2010 zeker 
mee door, tenminste als we de 
financiering weer rond kunnen 
krijgen. Maar daar hebben we alle 

vertrouwen in. De eerste keer in 
2010 zal het WijkCafé worden 
gehouden zo omstreeks Pasen. Over 
plaats en onderwerp is nog geen 
besluit genomen. U krijgt daarvoor 
zoals gebruikelijk weer een 
uitnodiging en zult het tegen die tijd 
ook in de Wijkkrant kunnen lezen. 
Mocht om de een of andere reden 
een uitnodiging u niet bereiken dan 
bent u toch welkom. Immers, het 
WijkCafé wordt georganiseerd door 
wijkbewoners voor wijkbewoners 
en wil een ontmoetingsplaats zijn 
voor iedereen! Dus ook u bent 
welkom!

Inloopspreekuur Wijkraad Koningshaven
Elke derde donderdag van de maand (niet in december)

van 16.00 – 16.45 uur in Wijkcentrum De Spil
Heikestraat 54, 5021 GV Tilburg 

Het Wijkbestuur is ook verantwoordelijk voor het goed besteden van de 
‘Verrijk Je Wijk’-gelden. Zij heeft de besluitvorming voor de keuze van 
aanvragen die voor subsidie in aanmerking willen komen, uitbesteed aan een 
speciale commissie. Naar overtuiging van het bestuur doet die commissie de 
haar toevertrouwde werkzaamheden integer en vol enthousiasme. Ze is de 
commissie daar dankbaar voor.
In november 2009 is het Wijkbestuur ook gestart met een maandelijks 
spreekuur. Dit spreekuur wordt gehouden in De Spil van 16.00 – 17.00 uur. 
Zit u ergens mee of wilt u eens gewoon komen buurten om een kop koffie te 
drinken, kom dan langs. U bent welkom
Zijn er naar uw mening zaken die het Wijkbestuur in 2010 zou moeten 
oppakken of zaken waarbij zij u kunnen ondersteunen, laat het dan weten! 
Kom naar ons maandelijks spreekuur of stuur een mailtje naar wijkbestuur@
koningshaven.com en u hoort dan spoedig van ons.

Foto’s 3e wijkcafé
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Tijdens de bevrijding van Tilburg op 26 en 27 oktober 1944, werd 
er hevig gevochten in de wijk Broekhoven. De leden van de vrijwillige 
luchtbeschermingsdienst van blok 611 deden in het heetst van de strijd 
aan Maria de belofte om te harer ere een kapel te stichten als ze de 
gevechten zouden overleven. Precies één jaar na de bevrijding van de 
stad werd aan deze belofte uitvoering gegeven met de oprichting van dit 
monument (locatie Ringbaan Zuid – Groenstraat). 

Basisschool Fatima heeft dit oorlogsmomument geadopteerd. Twee 
keer per jaar brengt groep 8 een bezoek aan het monument, namelijk 
eind oktober en begin mei. Herdenken en vieren van de vrijheid staat  
centraal. 

Op vrijdag 23 oktober ’09 heeft groep 8 een krans gelegd en een voor-
dracht verzorgd bij het oorlogsmonument.  

Vier kinderen hebben een gedicht / verhaal voorbereid. Hieronder zijn de stukjes terug te lezen. 

De oorlog 

Waarom is er oorlog? 
Waarom is er haat? 
Waarom is er gelogen? 
Waarom is er kwaad?

Kan iemand me soms zeggen, 
Waarom er geen vrede is. 
Is het soms teveel gevraagd, 
Is er wel een reden? 

Van 1940 tot 1945 was Hitler 
aan de macht. 
De dagen waren grauw en grijs, 
Ze zagen bijna zwart
Maar dankzij de mensen in de 
oorlog zijn we nu bevrijd. 

We zijn niet bang meer en we 
voelen ons vrij. 

Mandy 

Het is zo erg dat mensen dit 
doen. 
Mensen moeten in vrede leven. 
Nu is dat zo. 
Dat hebben we te danken aan de 
mensen die in de oorlog hebben 
gevochten. 
Ik hoop dat  het nooit meer 
gebeurt. 

Luca 

Waarom? 

Waarom was er oorlog? 
Waarom wilden sommigen dat 
toch? 
Waarom al die doden? 
Waarom zoveel Joden? 
Niemand wil toch leven in 
geweld? 
Vrede is toch veel fijner, 
Waarom was er geen vrede? 

Bo 

Oorlog

Veel mensen zijn omgekomen in 
de oorlog 
Familie en vrienden zijn daardoor 
diep geraakt. 
Jullie hebben gevochten en gest-
reden voor je leven 
We hebben veel respect voor jul-
lie daarom zijn wij allen hier. 

Romy 

Oorlogsmonument
“Monument O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand”

Bij de kranslegging was meneer Theo van het Nationaal Comité 4 en 5 
mei aanwezig, maar ook:
Omroep Brabant, Brabant 10 en Brabants Dagblad!
De kinderen mochten met de microfoon 2x hun gedicht voordragen. 
Ook werden een aantal kinderen geïnterviewd. Zie onderstaande foto’s.  

In de maand mei zullen de kinderen van groep 8 opnieuw het oorlogsmonument bezoeken en stilstaan bij het herdenken en vieren van onze vrijheid.

Zin in een gezellige carnaval met de hele familie?

Kom dan naar wijkcentrum Hoogvenne op 
zondag 14, maandag 15 en dinsdag 16 februari  

van 14.00 tot 19.00 uur.

Op maandagmiddag is er een speciale kindermiddag, waarbij 
de kinderen tot en met groep 8 een gratis snoepkaart krij-
gen.  
Binnenkort vindt u een flyer in de brievenbus met een kleur-
wedstrijd voor de kinderen, waarbij leuke prijzen te winnen 
zijn.
Noteer de data alvast in uw agenda!!!

Graag tot ziens tijdens carnaval 2010

Namens de vrijwilligers carnaval wijkcentrum Hoogvenne

KINDERPERSBUREAU

Wij zijn Tjeu van Bussel, Gazi Altiparmak en Berend de Kort,
Met het kinderpersbureau hebben wij een televisieprogramma gemaakt, 
en vertellen hoe wij het vonden om dat te doen:

Gazi: “Ik vond het een heel leuke activiteit en ik wil er graag mee verder 
gaan.”

Tjeu: “Het was erg leuk om aan iets te werken dat echt op televisie 
komt, het is ook erg leerzaam, maar dan op een leuke manier.”

Berend: “Ik vond het heel erg leuk vooral omdat ik heel erg veel heb 
geleerd.”

Als u naar ons wil kijken kijk dan naar LOTT (Lokale Omroep Tilburg 
Totaal)

Wij hebben mensen in de wijken Fatima en Broekhoven gefilmd en geïn-
terviewd. We zijn naar de bakker geweest om te checken wat u eet, we 
hebben ook een item gemaakt over het beschilderen van een muur bij 
het Stuivesantplein, ter ere van het 25-jarig bestaan van de steden-
band van Tilburg met Matagalpa (Nicaragua). Er was ook een schilderes 
uit Matagalpa, die Tjeu in het Spaans heeft geïnterviewd.

(Helaas is de uitzending op LOTT al geweest, maar misschien als u mas-
saal aangeeft hem nogmaals te willen zien, dat ze hem nog een keer uit-
zenden. Ook kunt u een uitzending (tegen een kleine betaling) opvragen 
om op DVD te krijgen)

Op de foto van links naar rechts: Gazi, Tjeu en Berend!

Kinderadviesraad Tilburg (KART)  
zoekt  

bijdehande vrijwilligers

De Twern gaat een kinderraad opzetten die instellingen advies geeft 
over de aanpak van armoede. De kinderen gaan naar organisaties,  
stichtingen en verenigingen toe die zich bezighouden met armoede en 
inkomen. De kinderadviesraad zal kritisch kijken naar hoe bewoners met 
een smalle beurs geholpen worden en hoe organisaties werken.

Kinderen zijn onbevangen en kijken dwars door procedures heen. Ze 
hebben een vrije kijk op zaken en geven onbevangen hun oordeel. Hun 
vragen aan instellingen zullen dan ook kritisch maar logisch zijn. Bijvoor-
beeld: “Hoe kunt u kinderen helpen die ´s morgens zonder ontbijt op 
school komen?” of “Waar kunnen ouders aankloppen die geen geld heb-
ben om de contributie van de sportclub te betalen?”

Kinderen uit alle wijken van Tilburg vormen samen de KART. De kinderen 
komen uit groep 7 en 8 van de basisschool. Het idee is om de raad ieder 
jaar te verversen. 

De kinderraad is een van de ideeën die Twern heeft bedacht ‘In de 
geest van Poels’. 
Op de 80e verjaardag van Gerrit Poels, ook wel bekend als de brood-
pater van Tilburg, is de Twern gevraagd eigentijdse en tegendraadse 
oplossingen aan te dragen voor de problemen en zorgen van kwetsbare 
mensen. Een van de ideeën is een kinderadviesraad voor heel Tilburg. De 
raad kan goede tips verzamelen voor problemen van armoede vooral die 
waarvan kinderen de dupe worden. 

Voor de kinderadviesraad zoeken wij twee bijdehande vrijwilligers. Wat 
moet je daarvoor doen en kunnen?
• Kinderen werven voor de adviesraad.
• ‘Kinderraadvergaderingen’ plannen en organiseren. Als locatie staan de 

wijkcentra open.
• Samen met de kinderadviesraad instellingen uitkiezen en bezoeken 

regelen.
• Kinderen helpen bij het vergaderen en het maken van notulen en 

vastleggen van afspraken.
•  Kinderen begeleiden bij de bezoeken.

Wat krijg je ervoor terug?
• Voldoening: de kinderadviesraad geeft advies over armoedebestrij-

ding, een zinvol doel.
• Samen met de kinderen kom je bij veel interessante instellingen.
• Je staat er niet alleen voor: de Twern biedt secretariële ondersteu-

ning, een opbouwwerker biedt een helpende hand (zeker in de begin-
periode).

Lijkt het je wat? Wil je er eerst wat meer van weten? Neem dan contact 
op met:
Tessa Molenaar, opbouwwerker in Twernteam Reeshof 
tel: 013 572 83 83
e-mail: tessamolenaar@reeshof.twern.nl
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Mariaviering De Zonnebloem Broekhoven-Groenewoud op 27 oktober

Na een woord van welkom door onze voorzitter Francie Wilms aan onze 
gasten, een kleine veertig personen, en Jeanne Verbeek kon de viering 
beginnen.
Jeanne Verbeek bracht liedjes ten gehore gewijd aan Maria. Dit waren zo-
wel bestaande Maria-liedjes als bekende melodieën met een eigen tekst 
van Mevr. Verbeek. Ook liedjes uit ons eigen Brabant passeerden de revu. 
De gasten werden verzocht om de nummers mee te zingen en gedurende 
de viering was het mogelijk om kaarsjes aan te steken.
Tijdens de pauze was er koffie en fris, waarmee de kelen weer gesmeerd 
konden worden voor het resterende deel van de viering.
Zeker een middag om nog eens over te doen.

Het bestuur en de gasten bedanken Verrijk je Wijk voor de bijdrage in de 
onkosten voor de Mariaviering afgelopen 27 oktober.

M. Verbeeten
Penningmeester Zonnebloem Broekhoven-Groenewoud.

VERRIJK JE WIJK 

55-JARIG BESTAANSFEEST KBO AFDELING ’T HEIKE

Op 1 oktober 2009 vierde de KBO afdeling ’t Heike haar 55-jarig bestaan in 
Café-zaal/theater ’t Plein in Udenhout.
De voorzitter opende om 13.00 uur de feestmiddag met een hartelijk wel-
kom voor de 200 aanwezige leden in de mooie gelegenheid in Udenhout. 
55 jaar bestaan is al een lange tijd, doch de voorzitter vermoedt dat de KBO 
afdeling ‘t Heike misschien nog wel langer bestaat, omdat er iets gevonden 
is in het archief over het aanvragen van subsidie door de Diaconie der Ned. 
Hervormde gemeente voor de vereniging bejaarden en gepensioneerden. 
Net zoals de katholieke bond van bejaarden dit gedaan heeft. Dus wellicht 
bestaat de afdeling al een jaartje langer, wie weet?
Na een moment stilte kon er begonnen worden met een perfect verzorgde 
koffietafel, die alle leden zich goed lieten smaken. Tijdens het eten werd er 
ook voor muziek en conference gezorgd.

Na de koffietafel werd, onder het genot van een drankje, het bestuurslid 
mevr. C. Aarts in het zonnetje gezet voor haar secretaressewerkzaam-
heden gedurende 18 jaar en voor haar interim-voorzitterswerkzaamheden 
voor een periode van 10 maanden. Zij heeft zich gedurende deze periode 
ten volle ingezet voor de KBO. Als dank reikte de voorzitter haar de zilveren 
speld van verdienste uit.

Daarna opende de voorzitter een feestvergadering die bedoeld was om 
de nieuwe statuten van de vereniging goed te keuren en met de leden de 
perikelen te bespreken over het ontmoetingscentrum De Vorstenhof.

De statuten werden met algehele stemmen goedgekeurd en kunnen nu door 
de notaris getekend worden zodat wij nu een wettelijke statutaire vereniging 
zijn.
Ons ontmoetingscentrum “De Vorstenhof” zou eventueel gesloten moeten 
worden, omdat stichting De Wever zich teruggetrokken heeft uit de exploita-
tie van deze ruimte.
De bedoeling is, indien mogelijk, dat wij de exploitatie voortzetten in samen-
werking met vrijwilligers.
Na een goed gesprek met De Hr. G. Mevis, wethouder van welzijn in Tilburg, 
is er hoop dat dit ook kan gebeuren, doch zeker is het nog steeds niet!

Dit feest is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Verrijk je Wijk.

Sint Nicolaasversieringen

Zondag 15 november was weer 
de jaarlijkse intocht van Sint Nico-
laas. ‘s Morgens samen met buurt-
bewoners de straat versieren, 
wat een gezellige saamhorigheid 
met zich mee bracht, ook met de 
kinderen die vrijuit konden spelen.

De Leenherenstraat werd tot 
aan de Mechtildisstraat ver- 
sierd, wat dan ook een heel mooi 
uit zag.

‘s Middags stonden ouders met 
kinderen te wachten op de Sint en 
zijn Pieten. De sfeer zat er dan ook 
goed in.

Dit alles werd mogelijk gemaakt 
door een bijdrage van “Verrijk je 
Wijk”, waarvoor onze hartelijke 
dank.
Het was dan ook weer een 
fantastische dag.

Sinterklaasintocht 2009  
Mechtildisstraat

Het had weinig gescheeld of  
Sinterklaas had dit jaar de Mechtil-
disstraat overgeslagen omdat een 
van de sponsoren roet in het eten 
had gegooid en Sinterklaas aan de 
andere zijde van Piushaven aan 
zou meren en de Mechtildisstraat 
zou mijden.
Gelukkig was een van de Pieten 
zo alert om even de opmerking te 
plaatsen dat enkele bewoners van 
deze straat jaarlijks een aantal uren 
van hun vrije tijd spenderen om de 
straat te versieren voor de intocht 
van Sinterklaas.
Gelukkig heeft dit Sinterklaas toch 
kunnen overtuigen om even een 
ommetje te maken en heeft hij kun-
nen zien dat dit jaar de Mechtildis-
straat weer rijkelijk versierd was 
met nieuwe versiering die mede 
bekostigd was met een subsidie 
van Verrijk je Wijk.
We hopen ook dat de Sint dit in zijn 
achterhoofd houdt de komende 
jaren en dat hij de Mechtildisstraat 
ook in de komende jaren aan zal 
doen.

Mocht uw ingezonden artikel en foto’s over een activiteit met een 
bijdrage van Verrijk je Wijk niet in deze Wijkkrant staan, neemt u 
dan eens ‘n kijkje op de website www.verrijkjewijk.nl. Daar staan 
bijna alle ingezonden artikelen en foto’s verzameld onder het 
kopje “nieuws”

Prettige Kerstdagen
en

een gezond 2010

Beste lezer,
 
Ik ben mijn leesbril verloren in de 
omgeving van het Stuivesantplein.
Het was een dure bril. De eerlijke 
vinder krijgt een beloning van mij.
Je kunt me bereiken via de redac-
tie.

Alvast bedankt!

Jan van de Laak

HELP !
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VJW vervolg
Dat verdient een bloemetje!

Het is alweer even geleden dat wij 
tijdens het jubileumfeest van de 
KBO in wijkcentrum Hoogvenne de 
heer en mevrouw Van Groenendael 
in de bloemetjes hebben gezet.

Het was een erg warme dag, de dag 
van het feest, wat op de gezichten 
was af te lezen.

Het echtpaar Van Groenendael was 
druk bezig om het iedereen naar de 
zin te maken. Toch vonden zij even 
de tijd om de bloemen in ontvangst 
te nemen, maar  al snel namen zij 
de verantwoording voor de gasten 
weer voor hun rekening.

Even een kleine opsomming waar 
dit echtpaar te vinden is als vrijwil-
liger: bingo, KBO, Peerke Donders, 
op woensdag de KBO hobbyclub 
voor senioren. Zij organiseren 
themamiddagen. Zo komen ze de 
week wel door. 

Echte vrijwilligers in hart en nie-
ren. Daarom was het leuk om dit 
echtpaar te verrassen met een 
boeketje.

Nieuw speelgoed voor 
Mobiel Kindereiland 
Koningshaven

Wat een pech hadden de kinderen 
die altijd met veel plezier komen 
spelen bij het Mobiele Kindereiland. 
Al hun geliefde speelgoed ging in 
korte tijd achter elkaar stuk of werd 
onveilig. Er was niet veel degelijk 
speelgoed meer over waar de kin-
deren op konden spelen. Daarom 
hebben de twee meiden Quincy 
van Eijck en Lusayka Sebastiana 
samen met Bernice Peeters van 
het Mobiele Kindereiland een brief 
gestuurd naar Verrijk je Wijk met 
de vraag of zij ons konden helpen 
aan nieuw speelgoed. Al vrij snel  
kregen wij het goede nieuws 
dat Verrijk je wijk het Mobiele  
Kindereiland ging helpen om nieuw 
speelgoed te kunnen kopen!
Wat waren alle kinderen uit de 
wijk Koningshaven blij om al dat  
nieuwe speelgoed te zien. Het is 
direct uitgetest door de kinderen 
en helemaal goedgekeurd! Daar-
om zeggen de kinderen Konings- 
haven en het beheer van het Mobiele  
Kindereiland, bedankt Verrijk je 
wijk!

Op bovenstaande foto zijn een aan-
tal kinderen uit de wijk Jeruzalem te 
zien op het nieuwe speelgoed dat 
is aangeschaft.

Gymclub Fatima  

Gezellig samen uit eten op maan-
dagavond, dat is echt wat anders 
dan  sporten elke week op maan-
dagavond. Maar het is goed om op 
een heel andere manier bij elkaar 
te komen, de oud-leden weer te 
zien en gezellig bij te praten.

Het is een hele tijd, 51 jaar samen 
gymmen en hartstikke gezellig & 
gezond bezig zijn. We blijven er 
jong bij maar ook sociale contacten 
zijn steeds belangrijker, merken we 
nu steeds meer.
Tijdens het etentje spreken we af 
om samen gezellig sportief oud te 
worden. 

Bedankt Verrijk je Wijk voor jullie
bijdrage die dit gezellig etentje 
mede mogelijk maakte.

Door Guus van Gorp  De wijk Fatima kent 
een actief vrijwilligersbestand: zo 
bewijst de speeltuincommissie 
Wethoudersbuurt dag na dag 
hoe leuk het in onderlinge 
verbondenheid kan zijn om 
speelse activiteiten voor jong en 
oud op de rit te krijgen. Daar gaat 
dan zogezegd letterlijk de vlag 
voor uit. Ook Bewonerswerk-
groep Fatima is een warm 
welkom aan nieuwe initiatieven 
niet vreemd, zoals kort na de 
feestdagen de opstart van een 
welkomstgroep om de komst 
van alleenstaande moeders in 
de voormalige pastorie aan de 
Fatimastraat 28 voor te bereiden. 
Daarnaast staat vanaf begin 
2010 ook de vernieuwbouw van 
Jozefzorg op het programma, 
met derhalve een langdurige 
verhuizing van veel van die 
bewoners naar de Hazelaar op 
de rand van Tilburg-West.

“Wij zien bewonersinteresse 
toch vooral geënt op onderlinge 
samenhang versterken, een goed 
buurtgevoel is voor ons meer waard 
dan trappen tegen van alles en 
nog wat. Dat imago is ons steeds 
aangemeten vanuit de lokale media 
en absoluut bezijden de waarheid, 
zie bijvoorbeeld de inbreng van veel 
bewoners bij bezoekwerk binnen 
de muren van Jozefzorg, ook als 
straks hun uitverhuizing naar de 
Hazelaar begint. Samenwerken 
in de wijk zien wij vooral als 

Warm welkom voor vele
initiatieven in wijk Fatima

samenwerken met de wijk”. Met 
die woorden laat Anke Haneveer 
blijken dat ze haar wijk goed kent, 
en ook Marcel Timmermans en 
Willem Verschuuren kennen dit 
inspraakwerk in de BWG Fatima 
vanaf het eerste uur.

***************************************
Pal staan voor gezinnen in 
Gasthuis Fatimastraat 28 

De voormalige Pastorie aan 
de Fatimastraat 28 krijgt vanaf 
januari 2010 de bestemming van 
Gasthuis voor gezinnen die vooral 
op financieel front in de knel zijn 
geraakt. Vanouds heeft op stedelijk 
niveau Stichting Traverse een sterke 
reputatie op het gebied van opvang 
voor deze groepen, dit ter bestrijding 
van dakloosheid. Ondersteuning 
richting financiële redzaamheid,  
een goede dagbesteding: die 
structuurbiedende aanpak heet 
PAL staan (Planning herstelt er 
Aandacht en Liefde)  voor gezinnen. 
Deze gezinnen worden nu nog 
opgevangen in de Crisisopvang aan 
de Gasthuisring. Daar ontbreken 
echter de geborgenheid en privacy 
om alleen met het gezin te eten of om 
zelfstandig te koken. Ondanks alle 
goede (begeleidings)zorg: aan de 
Gasthuisring is van een bestendig 
gezinsklimaat  allerminst sprake. 
Daarentegen biedt het Gasthuis 
in de Pastorie elk gezin een eigen 
woonruimte, ook  met keuken en 
eigen sanitaire voorzieningen: op 
die manier is er voor drie tot vier 
gezinnen (ook door de voordelen 
van die kleinschaligheid) reëel 
uitzicht op een betere toekomst.

***************************************
Intensief verhuizen

Het was ooit een bekende sketch 
van Herman Finkers: bij verhuizen 
kun je wel inpákken, daar kwam 
het op neer. Maar bij een goede 
planning en dito betrokkenheid 
van iedereen die rechtstreeks 
met de verhuizing te maken heeft 
komt het veelal goed. Dus ook 
voortdurend overleg met de BWG 
Fatima, dat staat duidelijk voor 
TBV en Jozefzorg voorop. De 
BWG stelt dit multi-overleg waarin 
ook de nabijgelegen basisschool 
betrokken is dan ook zeer op prijs: 
“De ingrijpende vernieuwbouw 
rondom Jozefzorg vereist een 
wijziging bestemmingsplan, waarbij 
zéker verwacht mag worden dat 
niet allerlei inspraakrondes omzeild 
worden van overheidswege: dat zou 
niet passen in de voorgeschiedenis 
die de gemeente hier aan de dag 
heeft gelegd. Gelukkig zijn alle 
partijen het er over eens dat de 
informatie-avond op 19 november jl 
allerminst het eindstation is”

Van oudsher flink aan de weg 
timmeren

BWG Fatima is al ettelijke jaren 
actief. Het werkterrein van de 

BWG is dan ook veel ruimer dan 
herbestemming van gebouwen, 
zoals de Pastorie. Marcel Timmer-
mans en Willem Verschuuren  
lieten als BWG-vertegenwoordigers 
van het eerste uur al regelmatig 
hun ernstige  zorg blijken over 
de toenemende verkeersdruk. 
Een nieuw geplande weg (‘de 
zuidelijke inprikker’)  houdt nog 
steeds de gemoederen flink bezig, 
zo ook alle stedenbouwkundige 
werkzaamheden rondom het 
havengebied.  Ook Aabé-
complex en  Lourderskerkterrein 
zijn onderwerpen die de BWG 
in voortdurend intensief overleg 
overduidelijk naar buiten brengt.  
Anke: “Ik draai nu goed anderhalf  
jaar mee in de BWG. Een goed 
woonklimaat, daar is het ons om 
te doen: zo’n wijk moet een veilige 
haven zijn; dat goede thuisgevoel 
gunnen we ook de toekomstige 
bewoners van de Pastorie. Daarom 
is veertien bewoners voor ons de 
limiet”.
 
Welkom blijven

Samen met het buurt- en 
opbouwwerk van de Twern en de 
leiding van de Fatimaschool wil 
de BWG zich sterk maken voor 
een actieve welkomstgroep. Anke: 
“Samenwerken is de kracht van 
goede bewonersinitiatieven zoals
de BWG die steunt. Ook 
WonenBreburg zal zo’n 
welkomstgroep ongetwijfeld 
steunen en sponsoren, want de 
Pastorie is feitelijk van hen en 
dat geeft ook aan de kansen 
van Traverse meer power”. Dat 
de gemeente  derhalve alsnog 
heeft  willen investeren  in herstel 
van vertrouwen vindt Anke een 
logische zaak: “Een convenant 
voor de ontwikkelingen rondom 
de Pastorie komt er, dat hebben 
we voor  bewoners dan toch 
maar mooi bereikt. Inderdaad 
betekent die toezegging van de 
Wethouder voor Maatschappelijke 
Opvang  Gon Mevis, dat er 
geen verslaafdenopvang komt 
en evenmin dat er mensen met 
psychische problemen in de Pasto-
rie gevestigd worden: dat is nou 
juist de kracht van zo’n convenant. 
Maar als tegelijkertijd de Fraters 
aan de hoogstbiedende verhuren 
zonder te letten op wie er inkomt, 
is dat een nekslag voor een wijk 
die toch al veel te verduren heeft. 
Vooral daarom moet de gemeente 
alles uit de kast trekken: juist 
gezien  de hele voorgeschiedenis 
rondom Fatimastraat 28. Dus 
ook qua hergebruik Fratershuis 
geen overlastbestemming willen 
toelaten: zo’n lobbycampagne 
richting Fraters vanuit de gemeente 
is daarom meer dan hard nodig, 
zie hoe Stichting Kompaan er de 
bestemming voor AMA’s wilde 
doordrukken”.

Meer weten: zie ook
www.wijkfatima.nl
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Tonpraoten 2009 was een daverend succes! 
Daarom in 2010 weer een avondje tonpraoten.
Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 11 januari 2010 in wijkcentrum Hoogvenne, 
Kazernehof 72. Tel: 013-5422730

Tonpraoten
in wijkcentrum Hoogvenne

6 februari 2010, Aanvang: 19.30uur. Entrée: € 3,50

“Deze dag in Tilburg heeft mij weer 
eens laten zien hoeveel mensen er 
zijn die zeer betrokken zijn bij hun 
woon- en leefomgeving en zich in 
willen zetten voor een verbetering 
daarvan.  Dat geeft mij een warm 
gevoel !”

“Een super gezellige dag,  erg nuttig 
en leerzaam én goed geregeld! 
Leuke manier om elkaar te leren 
kennen; ontspannen en ook nog 
met een spelelement. Top!”

Het zijn zomaar twee reacties  
van deelnemers aan de eerste 
regionale dag voor vrijwilligers van 
Buurtbemiddeling, die 7 november 
jl. werd georganiseerd door het 
project  Buurtbemiddeling Tilburg. 
Ruim 80 buurtbemiddelaars uit heel 
Brabant kwamen in wijkcentrum 
’t Sant bij elkaar voor een dag vol 
nuttige workshops en een cursus 
Theatersport. En daarnaast was 
er de gelegenheid om bij een goed 
verzorgde lunch en een feestelijke  
borrel elkaar beter te leren kennen 
en vele ervaringen uit te wisselen.  

En niet alleen de deelnemers 
waren enthousiast over het verloop 
van de dag, ook de trainers die 
waren gevraagd om de workshops 
te verzorgen waren tevreden.
Zo zegt Inge van Leiden die de 
cursus Theatersport verzorgde na 
afloop:
 “Ik heb met heel veel plezier en 
voldoening gewerkt vandaag. 
Theatersport is een activiteit 

waar samenwerking en ‘een open 
houding’ heel belangrijk zijn, net zo 
goed als dat bij buurtbemiddeling 
van belang is. De buurtbemiddelaars 
ervoeren de workshop als heel 
leuk maar ook als zinvol; wat wil 
je nog meer?  Ook de opening van 
de dag die wij als theatersporters 
mochten verzorgen liep gesmeerd,  
het was niet moeilijk om ‘het ijs’ 
te breken. Wat een gezellige, 
open en leergierige mensen die 
buurtbemiddelaars!!!”

“We hopen natuurlijk dat alle 
Buurtbemiddelaars weer wat hebben 
geleerd vandaag wat zij kunnen 
gebruiken in hun vrijwilligerswerk 
bij Buurtbemiddeling en zo nog 
beter de mensen in hun stad 
of dorp kunnen bijstaan bij het 
oplossen van overlast problemen 
en burenruzies ” zegt Michael 
Ligtenberg , coördinator van 
Buurtbemiddeling in Tilburg Zuid. 
“Maar daarnaast wilden we vooral 
ook al die mensen die zich steeds 
zo enthousiast en vrijwillig inzetten 
voor Buurtbemiddeling met deze 
dag bedanken voor hun inzet !”.

Heeft u overlast van uw buren, bent 
u verwikkeld in een burenruzie of 
wilt u meer informatie? 
Belt u dan naar Buurtbemiddeling: 
013- 5430922, 
stuur een e-mail naar:
buurtbemiddelingzuid@
spijkerbeemden.nl
of kijk op:
buurtbemiddelingtilburg.nl

Buurtbemiddeling
Eerste regionale vrijwilligersdag Buurtbemiddeling een succes !

Houdt u van spelletjes?! Doe dan mee aan Hersenkrakers, een wekelijkse 
spelletjesmiddag speciaal voor senioren uit de wijk. Deze spelletjesmiddag 
wordt gehouden in wijkcentrum Hoogvenne op woensdagmiddag van 14.00 
tot 16.00 uur. Onder het genot van een lekker kopje thee of koffie kunt u 
medebuurtbewoners ontmoeten en met elkaar gezelschapsspellen spelen, 
zoals kaarten, monopoly, triviant, schaken, dammen, scrabble en nog veel 
meer. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

Als u interesse heeft kom dan gerust een keertje vrijblijvend meedoen!

Wijkcentrum Hoogvenne
Kazernehof 76
5017 EV Tilburg
013 – 5422730 

Graag tot ziens in wijkcentrum Hoogvenne!

Hersenkrakers

De media staan er bol van “meer 
bewegen en betere voeding” 
voor uw gezondheid. Als lid van 
onze vereniging bent u op een 
gezonde manier bezig met het 
milieuvriendelijk kweken van 
groenten, fruit en bloemen. Daarbij 
komt dat veel van de bij ons 
gekweekte soorten bij de meeste 
supermarkten en speciaalzaken al 
niet meer te koop zijn, denk eens 
aan venkel, verse capucijnders en 
erwtjes, postelein, ramenas maar 
ook kruiden zoals koriander. Ook de 
steeds weer opduikende berichten 
over gif en andere schadelijke 
stoffen in uw gekochte groente en 
fruit moeten u toch aan het denken 
zetten. Bij een eigen moestuin 
bent u er zeker van dat u gezonde 
groenten en fruit op tafel krijgt. 
Tuinieren, een leuke en gezonde 
bezigheid waarmee uw conditie 
sterk verbetert. Zonder stress, 
heerlijk in de buitenlucht uw eigen 
groente en fruit verbouwen. 

Weet u niet goed hoe dit allemaal in 
zijn werk gaat? Maakt niet veel uit, 
een van de sterkste faciliteiten van 
onze vereniging is “raad en daad”, 
er zijn altijd mensen op onze tuin 
aanwezig die u willen helpen.
Wij zijn de Tilburgse 
Volkstuinvereniging Leijpark. De 
vereniging heeft meer dan 150 
leden, waaronder niet alleen 
gepensioneerde heren, maar ook 
vele dames en jongeren.

Ons complex bevindt zich aan de 
buitenrand van het Leijpark in Tilburg 
zuid. Als u een wandeling met onze 
tuinenbeheerder Ans Aben over 
onze tuin maakt kan dan zij u veel 
laten zien. Dan ziet u o.a. een uniek 
stukje natuurgebied. Een bijzonder 
microklimaat wordt daar gevormd 
door de beschutting van de Leij en 
de hoge bomen van het park. U 
vindt er een schat aan vogels en 
dieren zoals de egel, salamanders, 
marter en broer konijn (die minder 
welkom is). Zelf vindt u er ook 
veiligheid want het hele complex 

Een moestuin
leuk, gezond, lekker en fit !

is omheind en via een van drie 
afgesloten toegangshekken komt 
u op het complex, aan de Leijweg 
treft u een omheind parkeerterrein.
Op het complex bevindt zich een 
uitgebreid verhard padenstelsel. 
Langs de hoofdpaden zijn een 
zestigtal tuinhuisjes gesitueerd. 
De vereniging heeft in de loop 
van de jaren vele voorzieningen 
aangebracht. Centraal op het 
complex ligt het net gerenoveerde 
verenigingsgebouw, 
“Onder Ons”, op de tuin gewoon 
kantine genoemd. 
Verder zijn er de winkel (voor 
de tuinbenodigdheden), twee 
toiletgebouwen, schuilhutten, 
opslagplaatsen, fietsenstallingen, 
twee kruiwagenbergingen en niet 
te vergeten de speeltuin voor de 
kleintjes. Het complex heeft een 
uitgebreid waterleidingnet en ook 
voor het comfort, is de kantine, die 
ook in de winter iedere middag en 
zaterdagmorgen open is, voorzien 
van centrale verwarming. Door 
de goeie voorzieningen is er 
een bruisend verenigingsleven 
ontstaan. Afgelopen jaar hebben we 
meer dan normaal afscheid moeten 
nemen van leden. Daardoor is ook 
de wachtlijst voor een lidmaatschap 
verdwenen.
Voor een goede impressie van het 
tuincomplex kunt ook een kijkje 
nemen op onze website onder 
www.volkstuinentilburg.nl 

Misschien is een volkstuin iets voor 
u. De contributie voor de vereniging 
is € 16,00 per jaar en de pacht van 
de tuin bedraagt 36 eurocent per 
m2. Een nieuw lid mag het eerste 
jaar maximaal een tuin van 100 
m2 huren en betaalt éénmalig een 
borgsom o.a. voor de sleutel van 
het toegangshek.

Indien u meer informatie wilt 
hebben of een tuin wilt huren kunt 
u telefonisch contact opnemen met 
Mevrouw Ans Aben
telefoon 013-8509288
of e-mail ansaben@home.nl.



15

Tips
Op www.politiemwb.nl > Preventie > Veilig Wonen vindt u tal van tips voor 
het beveiligen van uw woning. Zowel tips over hang- en sluitwerk als over 
wat belangrijk is in uw dagelijks doen en laten.

Algemene tips:
• Zorg voor inbraakwerend hang- en sluitwerk, voorzien van het
          keurmerk SKG 2 sterren met R. 
           Zie voor meer informatie www.politiekeurmerk.nl.
• Laat nooit sleutels zitten aan de binnenzijde van het slot; berg 
            huissleutels op een vaste plaats op.
• Zorg voor goede verlichting bij toegangsdeuren.
• Breng rookmelders aan op elke verdieping met slaapruimten.
• Houd de groenvoorziening rondom de woning laag.
• Hang in de meterkast een kaartje met gegevens van personen die
          in geval van nood gewaarschuwd kunnen worden. Hulpverlenings
          diensten zoeken daar standaard als eerste om contactpersonen te
          zoeken.
• Merk waardevolle voorwerpen met postcode / huisnummer.
• Maak foto’s van waardevolle voorwerpen.
• Berg waardevolle spullen op in een kluisje thuis of bij bank.
• Maak van uw huis geen etalage.
• Berg ladders of ander klimmateriaal op achter slot en grendel.
• Bel bij onraad of verdachte situaties direct de politie. Denk, als het
 gaat om de veiligheid in uw buurt, niet te snel: “Dat zijn mijn zaken
 niet.”

Preventietips diefstal auto
Er zijn allerlei manieren om het inbrekers en dieven moeilijker te maken:
• Zet de auto zo vaak mogelijk op een bewaakte parkeerplaats of op  
 een goed verlichte plaats. Parkeer de voorwielen altijd richting de
  trottoirbanden.
• Maak er een gewoonte van om bij het verlaten van de auto het
  stuurwiel in het stuurslot te laten vallen.
• Haal radio (of frontje van de radio) uit de auto. Verstop deze niet in
  de auto.
• Neem altijd de sleutel uit het contact als u uit de auto stapt, ook al
  parkeert u maar heel even. Sluit auto altijd en overal goed af. Laat
  geen reservesleutels achter in uw auto 
• Laat uw spullen niet zichtbaar in de auto achter. Heeft u een 
 stationcar, dek dan de laadruimte niet af.
• Laat zien dat u niets waardevols in de auto heeft liggen. Zet het
  dashboardkastje open.
• Graveer spullen in de auto met een code (postcode met 
 huisnummer). Dit vergroot de opsporing.
• Gebruik altijd een afzonderlijk afsluitbare tankdop om diefstal van 
 brandstof te voorkomen.
• Installatie van een alarmsysteem of een startonderbreker is een
  effectieve manier om uw auto te beveiligen. Het schrikt dieven af
  en tegelijkertijd wordt de omgeving gewaarschuwd. Sommige
  verzekeringsmaatschappijen geven u zelfs een premiekorting na
  installatie van een startonderbreker.
• Speciale stickers (bijvoorbeeld de SCM/TNO sticker) op de auto

Extra inzet politie tijdens Donkere Dagen

Extra inzet politie

Sinds oktober heeft de politie 
Tilburg extra capaciteit ingezet 
om de veelvoorkomende feiten 
tijdens de zogenaamde Donkere 
Dagen aan te pakken. Het gaat om 
woning-, bedrijfs-, auto-inbraak en 
overvallen. 

Peter Verschuur, districtschef 
Tilburg “ We gaan tijdens de 
donkere dagen, niet afwachten tot 
de overvallers en inbrekers hun slag 
weer gaan slaan. Vanaf oktober zijn 
er weer regelmatig roadblockacties 
en extra surveillances. Ook gaan 
agenten bedrijven met verhoogd 
overvalrisico bezoeken om 
preventietips te geven en gaan zij 
op huisbezoek bij personen die 
zich mogelijk schuldig gaan maken 
aan overvallen.

Wat kunt u doen?
Wij, als politie, hebben burgers 
hard nodig om kwaadwillenden 

te pakken te krijgen. Zeven van 
de tien daders worden namelijk 
gepakt door een actie of tip van 
u: de burger. Ik begrijp dat niet 
iedereen reageert zoals u en zelf 
achter de dader aanrent, maar u 
kunt altijd iets doen. Ik wil dan ook 
iedereen oproepen om vooral 112 
te bellen als u iets verdachts ziet. 
We kunnen dan namelijk nog op 
tijd zijn en de dader ter plekke in 
zijn kraag grijpen. Beter een keer 
teveel gebeld dan te weinig.” 

Tips
Uiteraard helpt het ook als u het de 
dief niet te makkelijk maakt. Laat 
dus geen spullen zichtbaar in uw 
auto achter en laat niet zomaar een 
raampje of deur open als u van huis 
gaat. Wilt u nog meer handige tips 
over wat u kunt doen om de kans te 
verkleinen? 
Kijk dan op www.politiemwb.nl 

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. 
  

Bij de 4 centra is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. 
  
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 

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

  kunnen laten zien, dat er een alarmsysteem of startonderbreker is
  geïnstalleerd. Deze sticker schrikt inbrekers af. Kijk ook op 
 www.politiemwb.nl voor meer informatie over het voorkomen van
  autodiefstal.
• Naast elektronische beveiligingsmiddelen zijn er ook mechanische
 middelen in de handel. Voorbeelden zijn handremsloten, 
 stuur-pedaalsloten, wielklemmen, wielmoerbeveiliging 
 (tegen diefstal van siervelgen). Ook het graveren van uw kenteken
  in de ruiten kan diefstal tegengaan of daarna de opsporing
  vergemakkelijken.
• Ga bij verkoop van uw auto altijd mee met de proefrit. Stap als
  eerste in en als laatste uit de auto tijdens de proefrit met een 
 potentiële koper (dief).
Geef uw auto bij verkoop pas af wanneer alle zaken zijn geregeld (betaald, 
kenteken overgeschreven, officieel vrijwaringsbewijs ontvangen).

Mark te Brake, wijkagent  Broekhoven I, Fatima en Jeruzalem

Op dinsdag 1 december maakten 
de Kasteelzangers een uitstapje 
naar Peerke Donders. Om 14.00 
uur werd er koffie of thee gedron-
ken en werd er samen bijgepraat 
over het afgelopen jaar. Vanwege 
het prachtige weer zijn er behoorlijk 
wat bezoekers. 

Dan is het tijd om naar het nieuwe 
Peerke Donders museum te gaan, 
en dat is echt de moeite waard. Het 
gebouw is licht en er is veel te zien 
uit de tijd van Peerke. Te veel om 
zomaar even op te noemen.

Maar de moeite van het vermelden 
waar is zeker de fiets van Gerrit 
Poels. Zich belangeloos inzetten 
voor de ander, dat is wat zowel 
Peerke als Gerrit Poels begrepen 
hebben.

Er is ook nog een bezoekster die 
vertelt dat een achterneef des- 
tijds model heeft gestaan voor een 
beeld in de kruisweg.
Het is een waardevolle mooie mid-
dag geworden.
Verrijk Je Wijk, dank voor de bij-
drage voor deze zeer geslaagde 
middag.

Met de Kasteelzangers naar Peerke Donders
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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 Schilderles
14.00 - 16.00 u Portrettekenen
19.00 - 21.00 u Spaanse les
19.00 - 23.00 u Biljarten ouderen
20.00 - 21.00 u Conditietraining
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 Tekenles
18.50 - 19.50 u Yoga
19.00 - 20.30 u Italiaanse les gevorderden
19.30 - 22.45 u Breiclub 
20.00 - 22.00 u Biljarten ouderen
20-15 - 21.30 u Buikdansen voor volwassenen
20.45 - 22.15 u Italiaanse les beginners

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
13.00 - 17.00 u Biljarten Kazernehof
14.00 - 16.00 u Hersenkrakers
14.00 - 16.00 u Schilderles
19,00 - 20.30 u Italiaanse les voor beginners
20.30 - 22.00 u Italiaanse les voor beginners
20.00 - 21.00 u Conditietraining 
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
                             (Piet Brokke) 
13.00 - 16.00 u Peuterspeelzaal Peutersoosje
13.00 - 17.00 u Bridge
13.30 - 16.00 u Inloop Amarant
14.00 - 16.00 Huiskamer voor senioren
20.00 - 23.00 u Sjoelen
20.30 - 22.00 u Italiaanse les (gevorderden)

 

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 - 22.00 u Coladisco*
1 x per maand diner dansant voor 55+

*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 20 januari. U kunt uw kopij e-mailen naar wijkkrant@koningshaven.twern.nl
De verschijningsdatum is 6 februari.                                                                              De redactie stelt uw inzending op prijs.


