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Nieuwe openingstijden

CARNAVAL

WIJKCENTRA Koningshaven
De Kubus
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

13.00-19.15 uur
11.00-17.00 uur
09.00-17.00 uur
09.00-23.00 uur
1 x in de maand van 19. 00-22. 45 uur ivm bingo

De Spil
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.30-22.00 uur
08.30-22.00 uur
08.30-20.30 uur 1x in de 2 weken
08.30-17.00 uur 1x in de 2 weken
08.30-17.00 uur en van 19.00-23.00 uur
08.30-17.00 uur en 1 x in de maand tot 21.45 uur

Jeruzalem
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.30-21.00 uur
08.30-17.00 uur
08.30-17.30 uur en van 19.00-21.00 uur
08.30-23.00 uur
08.30-11.00 uur

Hoogvenne
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

08.30-17.00 uur en van 18.45-23.00 uur
08.30-17.00 uur en van 18.45-23.00 uur
08.30-17.00 uur en van 18.45-23.00 uur
08.30-17.00 uur en van 18.45-23.00 uur
13.00-17.00 uur 1x in de maand tot 22.30 uur
ivm coladisco
1 x in de maand op zaterdag avond van 17.00 tot 22.30 uur
ivm de act diner dansant
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Sluitingsdatum kopij voor krant 1 van 2010 is 18 maart.
U kunt uw kopij e-mailen naar wijkkrant@koningshaven.twern.nl
De verschijningsdatum is 3 april.
De redactie stelt uw inzending op prijs.

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

Hoevense Kanaaldijk 93
5018 EB Tilburg

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

Tel: 013- 545 45 74

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

Je wordt er alleen maar wijzer van!

tapijthuisdepiushaven@home.nl

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

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

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

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

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

Dameskapsalon

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

Buurtcafé.....?
Buurtcafé.....!

Tweedehands dames en herenrijwielen

inruil mogelijk, tevens reparatie

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

Dus tot ziens bij

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

2

J.Swaans

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

gezocht

gezocht

gezocht

Bezorgers voor wijkkrant Koningshaven

Vrijwilliger

Geld verdienen en lekker in de buitenlucht werken. Dat kan als je
bezorger wordt voor de wijkkrant Koningshaven. Minimale leeftijd is
13 jaar. De wijkkrant verschijnt 6 keer per jaar.

voor ondersteuning beheer wijkcentrum Hoogvenne
Wij zoeken een vrijwilliger die op oproepbasis het beheer in wijkcentrum
Hoogvenne kan ondersteunen. Het gaat om een gastheer/gastvrouw
functie en barwerkzaamheden.
Wie komt ons gezellige team aanvullen?

Iets voor jou!?
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

Vrijwilligers
om mensen naar het wijkcentrum te begeleiden
Wij zoeken vrijwilligers die op afroep beschikbaar zijn om (oudere)
mensen naar wijkcentrum Hoogvenne te begeleiden.
Sommige ouderen komen niet zo makkelijk de deur meer uit. In
het wijkcentrum worden, ook voor ouderen, een hoop activiteiten
georganiseerd. Vaak is het voor mensen een grote stap om de eerste
keer, of eerste aantal keer, alleen naar het wijkcentrum te gaan. Zeker
voor mensen die ook nog eens slecht ter been zijn.

Voor meer informatie:
Martin Schaap, zakelijk leider Twern
Wijkcentrum Hoogvenne, Kazernehof 76, 5017 EV Tilburg
Tel: 013-5422730

Opslagpunt

Daarom zoeken wij vrijwilligers die mensen in de wijk thuis op zouden
kunnen halen en hen meenemen naar het wijkcentrum.

De Tilburgse vriendinnen
Willeke
van
de
Sande,
Diana Strijbosch en Marieke
Verhoeven
begonnen
in
september 2009 de site www.
verzamelpunttilburg.hyves.
nl. Hun initiatief is inmiddels
uitgegroeid tot een succes en
dagelijks voorzien zij minder
bedeelde ouders gratis van
tweedehands
kleding
en
speelgoed.

Voor meer informatie:

Kitty Lumens,
ouderenwerker Twern

Heidi van Tuel,
ouderenadviseur Twern

Wijkcentrum Hoogvenne, Kazernehof 76, 5017EV Tilburg
Tel: 013-5422730

“Het geeft een heel goed gevoel
om mensen te kunnen helpen”,
vertelt Willeke in haar woonkamer
temidden van kinderfietsjes,
speelgoedpaarden en tassen
vol kleding. “Het is fantastisch
wat mensen weggeven. Anderen
kunnen de spullen uitstekend
gebruiken.” Maar soms is het
ook moeilijk, geeft ze toe: “We
horen heftige verhalen van onze
klanten.”

Jozefzorg nodigt u uit
Jozefzorg en Twern zijn een samenwerking aangegaan om
integratie te bevorderen tussen alle mogelijke groepen in de
wijk. We willen hierbij een brug slaan tussen bewoners van het
woon- zorgcentrum en wijkbewoners jong en oud.

Activiteitencommissie
Om een aanbod op maat te
kunnen bieden is uw mening
van belang! Wij zijn bezig
met het opstarten van een
activiteitencommissie, waarvoor
we nog mensen zoeken. Wilt
u graag meedenken over te
ontwikkelen activiteiten binnen

de wijk, over leefbaarheid en
integratie van verschillende
doelgroepen, meld u zich dan
aan bij:
Jeanne Hagenaar,
manager welzijn de Wever.
Telefoon 013-5831053.
Email: j.hagenaar@dewever.nl
Bereikbaar op maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdagmiddag.
Of bij Kitty Lumens,
ouderenwerker Twern.
Telefoon 013-5422730. Email:
kittylumens@koningshaven.
twern.nl
Bereikbaar op dinsdag,
woensdag en donderdag.

Die
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klanten,

het

zijn

er

inmiddels al 180, komen bij het
verzamelpunt terecht via de
Voedselbank of maatschappelijk
werk. “Ze registreren zich op
onze hyves-pagina door hun
verhaal te doen en vanaf dat
moment kunnen ze reageren op
de spullen die wij aanbieden.”
Spullen (in goede staat) zijn
altijd welkom. Wie iets aan te
bieden heeft, kan bellen met
Willeke; 0634556039, Marieke;
0627831592 of mailen naar
verzamelpunttilburg@gmail.
com.
De dames zijn nog op zoek
naar een gratis opslagpunt.
Daarnaast willen ze graag
contact met bedrijven of
ondernemingen, zodat zij naast
kleding en speelgoed zo nu en
dan ook eens een extraatje aan
hun klanten kunnen aanbieden.
Met vriendelijke groeten,
Willeke, Diana, Marieke

Dion Ketelaars
installatietechniek
Sinds 1906
waarborginstallateur

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

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

Haarstylist Marthijn

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

Judoklub Tilburg
Judo, Jiu Jitsu,
Karate en Total workout

Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

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

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

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

Voor meer informatie: 06 - 251 066 03

Gezocht
Bezorgers voor
wijkkrant
Koningshaven
voor meer info
Opbouwwerker Koningshaven: Buurthuis Jeruzalem
Caspar Houbenstraat 109
Tel.: 013 542 47 98

Mailen kan ook:
petraschreuder@koningshaven.twern.nl

SCHILDERSBEDRIJF

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

Specialist in: onderhoudsschilderswerken

Vrijblijvende offerte aanvraag

Adverteren

binnen en buiten
hout- en marmerimitaties
behangen en
diverse wandafwerkingen

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...

in wijkkrant

Koningshaven
bel 013 -5424798
vraag naar
Petra Schreuder

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

www.hvb-hypotheken.nl
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VERRIJK JE WIJK

Na het heerlijke buffet werd alles in
gereedheid gebracht voor de Kika
loterij.

Wereldspelen bij de Coladisco in wijkcentrum Hoogvenne
• IJsberen ontvlooien

Op vrijdag 11 december 2009
werden 55 à 60 kinderen uit de wijk
feestelijk ontvangen in wijkcentrum
Hoogvenne met een champagneglas met frisdrank en een witte
meringue om in de sfeer te komen.
Na een uurtje dansen begonnen
de Winterspelen. De groepjes
werden door middel van een spel
samengesteld, zodat de kinderen
willekeurig bij elkaar kwamen (ter
bevordering van de integratie tussen kinderen van de diverse scholen). Iedereen deed gezellig mee.
Onderdelen van de Winterspelen
waren:
• Sneeuwballen gooien tussen
parmantige pinguïns in de wakken
• IJskoude ijsblokken snel doorgeven door kinderen met verhitte wangen

Tivolihoek viert kerstmis 2009

• Winterwoorden schrijven met
dikke wanten aan
• “Witte dingen” proeven
• Sjoelen
Tot slot mocht iedereen grabbelen
uit de grabbelton.

De leden van de Belangenvereniging Bewoners Tivolihoek hebben
op vrijdag 18 december hun jaarlijkse kerstviering gehouden. De
ontmoetingsruimte van de Tivolihoek was omgetoverd in een mooie
kerstsfeer, waardoor de kerststemming er al meteen goed inzat.

Alle 11 vrijwilligers van de Coladisco, een beheerder van het buurtcentrum en sociaal medewerkster,
mevr. Lumens, waren aanwezig om
de avond goed te laten verlopen.

Na het welkomstwoord en de
verkoop van de lotjes voor de Kika
(Kinderen Kankervrij) loterij kon
men genieten van een lekker warm/
koud buffet, wat mede mogelijk was
gemaakt door een bijdrage van Verrijk Je Wijk Koningshaven.

De organiserende vrijwilligers hadden veel werk verzet, zoals te zien
is op de foto’s.
Een en ander is ook na te zien op
de Hyves van de Coladisco.

Onder het motto “Senioren voor
Junioren, want junioren zijn de
senioren van de toekomst” werd
er door de leden goed in de buidel
getast, waardoor er weer een
prachtige opbrengst voor Kika werd
gerealiseerd. Chapeau voor alle
donateurs.
Hierna is er onder het genot van
een drankje en een muziekje nog
gezellig nagebabbeld.
Verrijk je Wijk, dank jullie wel.
Zonder jullie bijdrage hadden wij
niet zo’n fijne kerstviering kunnen
realiseren.
Tot slot, wensen wij iedereen een
voorspoedig, maar vooral gezond
2010 toe.
Bestuur Belangenvereniging Bewoners Tivolihoek.

De Coladisco bedankt Verrijk je Wijk
van harte voor de bijdrage die deze
avond mogelijk heeft gemaakt.

Kerst Inn Pagestraat
Opnieuw hebben de bewoners
van de Pagestraat dit jaar met
medewerking van Verrijk je Wijk en
Tilburg 2009 drie kerstbomen met
verlichting gekregen op alle kruisingen van de Pagestraat. Het was
een schitterend winters plaatje met
de dennentakken en lampjes vol
sneeuw. Vele leuke reacties met
het opzetten van de 5 meter hoge
bomen in onze straat, het kostte
wel wat moeite maar het verhoogt
de saamhorigheid in de straat.
Met medewerking van de gemeente is de boomverlichting op
de straat verlichting aangesloten,
zodat er geen kunstgrepen
uitge-voerd
hoefden worden
met verlengsnoeren naar de
overkant van de straat. Tevens
zijn de lantarenpalen waar de
kerstbomen aan vaststonden uitgeschakeld, waardoor het effect van
de kerstverlichting de straat nog
sfeervoller maakte.

Het was dit jaar voor het eerst dat
derde kerstdag in de Pagestraat
gevierd zou worden. Op zondag
hebben we gezellig op straat een
Kerst Inn gehouden, met lekkere
warme drankjes en hapjes. Ondanks de regenbuien was de sfeer
prima, tevens konden de nieuwe
bewoners onder de paraplu of
rond de vuurkorven kennismaken
met de buurtbewoners. Het was
alweer voor de derde keer dat de
Pagestraat dit initiatief heeft genomen om de bewoners wat dichter
bij elkaar te brengen en we hopen
volgend jaar mede door de bijdrage
van de gemeente Tilburg deze
sfeerverhogende activiteiten weer
te organiseren. Het was weer zeer
geslaagd.
Met vriendelijke groeten van alle
bewoners van de Pagestraat.

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”
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Vervolg Verrijk je Wijk

Kerstmiddag

1e kerstinloop Merodeflat-bewoners
Na een drietal jaren roomboterkerstkransen te hebben uitgedeeld
aan de bewoners van de
Merodeflat heeft het bestuur van de
Merodeflat-commissie dit jaar iets
anders bedacht om de bewoners
te verrassen voor de Kerst. Waarom doen wij dit als flatcommissie,
vraagt u zich misschien af. Welnu,
de gemiddelde leeftijd van onze bewoners is rond de 69 jaar en er zijn
veel alleenstaanden. Wij proberen
als bestuur de wereld wat groter te
maken, dan alleen de huiskamer
en de brievenbus van de bewoners. Contact onder elkaar vinden
wij heel belangrijk.
Doelstelling van deze inloop was:
Bewoners even naar buiten
◊
te laten komen,ondanks de kou.
Gezellig even met je mede◊
bewoners een praatje maken in
deze koude winterdagen.
Aan elke bewoner is gevraagd
◊
of ze de kerstboom in de trappenhal wilden versieren, maar dan met
een kerstkaart met kerstwens en
deze tijdens de kerstinloop in onze
boom te hangen.
Op 18 december konden de bewoners ‘s middags van 15.00
tot 16.30 uur even op de eerste
verdieping van de trappenhal binnen lopen. Deze verdieping was
leuk aangekleed en daar stond
dan warme glühwein en chocomel
klaar voor hen. Ook waren er nog
lekkere versnaperingen en hapjes,
klaargemaakt door de echtgenotes
van de flatcommissie. Een terrasverwarming maakte het behaaglijk
in de koude hal.
Tot onze grote verrassing waren
de eerste bewoners er al om 14.30
uur, terwijl het bestuur nog bezig
was met alles klaar zetten.

Al gauw bleek dat de geplaatste
tafels en stoelen niet voldoende
waren en moesten nog 14 klapstoelen bijgezet worden. Rond half
vier zat alles helemaal vol en was
door het gekakel de muziek al niet
meer te horen. Iedereen had een
leuke kaart bij zich en in korte tijd
hing de kerstboom helemaal vol.

Kerstviering KBO Broekhoven

Van “inloop” was geen sprake
meer, wie ging zitten bleef zitten
tot het einde toe. Wij als bestuur
dachten een rustige middag te hebben, maar niets bleek minder waar.
Warme glühwein en chocomel,
de snacks en hapjes gingen er in
als koek. Dachten we in het begin
nog veel te veel te hebben, om haf
vijf ging het laatste kaasje van het
bord. Er hoefde niets weggegooid
te worden, alles was op, tot de laatste druppel. De commissie was
heel blij met deze geweldige kerstinloop.
Bij het naar huis gaan, kregen de
bewoners nog een lekker roomboterkerstkransje mee. Al met al
een heel geslaagde actie vonden
wij en de doelstellingen waren zeker gehaald. Zo zie je maar dat
mensen toch contact willen met
elkaar, maar geen initiatief durven
te nemen en hoe je met weinig toch
heel veel kan bereiken.

Op zaterdag 19 december mocht
ik als gast aanschuiven bij de
kerstviering van de KBO afdeling Broekhoven. Bij deze wil ik het
bestuur maar ook de aanwezige
gasten bedanken voor het warme
onthaal! Ik vond het jammer dat ik
vanwege andere afspraken maar
zo kort aanwezig kon zijn. Ik ga er
vanuit dat er nog meerdere bijeenkomsten zijn waarbij ik alle tijd heb
met de aanwezige gasten te kunnen praten.

de zorg en welzijn van de oudere
mens in de wijk Broekhoven. In
samenwerking met elkaar kunnen
we die zorg delen met elkaar en
kunnen we elkaar hier en daar aanvullen.

Als pastor van de Christoffelparochie ben ik heel blij dat de banden met de KBO Broekhoven weer
zijn aangehaald.

Van harte hoop ik dat we elkaar in
het nieuwe jaar opnieuw mogen
ontmoeten. Graag tot ziens,

We hebben, zo heb ik ook tijdens
mijn korte woordje gezegd, een
gezamenlijk belang. Dat belang is

Ik maak van de gelegenheid gebruik
u allen alsnog van harte een heel
zalig, gezond en gelukkig Nieuwjaar toe te wensen. Mag 2010 het
jaar worden waarin uw wensen uitkomen!

pastor Theodoor van den Boom
Christoffelparochie

CARNAVAL HOOGVENNE
Zin in een gezellige carnaval met de hele familie?

Daarom willen we Verrijk Je Wijk
ook heel hartelijk bedanken voor
de financiële bijdrage, die we hebben mogen ontvangen. Zonder jullie hadden deze bewoners gewoon
binnen gezeten, en konden wij als
bestuur dit ook niet organiseren.

Kom dan naar

wijkcentrum Hoogvenne

Vrijdagavond 12 feb. 19.30 – 23.00 uur: ziƫngsavond
van Amarant
Zondag 14 feb. 14.00 – 19.00 uur

Merodeflat Commissie
Van Hessen Kasselstraat

Maandag 15 feb. 14.00 – 19.00 uur.
• Tot 17.00 uur: kindermiddag
Kinderen tot en met groep 8 krijgen een graƟs
snoepkaart
Er zijn prijzen voor de mooist verklede kinderen.
• Amarant gaat vanaf 14.30 uur dweilen. Als de bus
niet vol is, bent u van harte welkom om mee te
gaan. Inschrijfgeld: € 30
Dinsdag 16 feb. van 14.00 tot 19.00 uur carnavalsmiddag
samen met Amarant

Graag tot ziens Ɵjdens carnaval 2010!!
Namens de vrijwilligers carnaval wijkcentrum
Hoogvenne en Amarant
Wijkcentrum Hoogvenne
Kazernehof 76
Tel: 013 – 542 27 30
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Nieuwjaarslunch Mobiel Kindereiland 6 januari
kwamen
ophalen
waren de kinderen
nog zo verdiept in de
film dat zij niet eens
door hadden dat ze
werden opgehaald.
Voor de ouders was
er koffie en thee dus
het wachten werd
zo ook nog eens
erg gezellig. Al met
al heeft iedereen
op deze middag
een gezellige dag
gehad! Aan het
einde heeft Miranda
Poel een foto van
de
hele
groep

Op woensdag 6 januari was
er op buurthuis de Kubus een
Nieuwjaarslunch
georganiseerd
door
het
Mobiele
Kindereiland
Koningshaven. Deze Nieuwjaarslunch
was de aftrap van het 10- jarig bestaan
van het Mobiele Kindereiland dat het
gehele jaar gevierd gaat worden. Er
waren 15 kinderen op deze middag
gekomen die samen met ons gezellig
zijn begonnen met de lunch. Er was
voor ieder wat wils en de kinderen
hebben dan ook heerlijk gegeten en de
buikjes waren dan ook meer dan vol!
Vervolgens hebben de kinderen samen
met de stagiaires van het mobiele
Kindereiland Teuntje en Marcelle

leuke spelletjes gedaan. Dit vonden de
kinderen erg leuk, vooral de kruiwagen
race zoals ook te zien is op de foto.

Afgelopen donderdag 17 december
is er op basisschool Fatima een
kerstmarkt gehouden.
De opbrengst was voor het goede doel:
“Doe een wens”.
Het weer werkte mee want ’s middags
begon het te sneeuwen , zodat de
speelplaats in een wit landschap werd
omgetoverd.
Tijdens deze markt was er de
gelegenheid om binnen werkjes van
de kinderen te kopen:
prachtige schilderijen, kerststukjes en
ook lekkere hapjes.
Het was erg druk en de verkoop verliep
uitstekend.

Als afsluiting van de middag hebben
de kinderen een super leuke film
gekeken, namelijk de nieuwe Disney
film Up. Tijdens het film kijken waren er

natuurlijk lekkere chips en ranja voor
de kinderen en konden ze tevreden
de film afkijken. Toen de ouders aan
het einde van de middag hun kinderen

Op het speelplein werden heerlijke
drankjes en mini worstenbroodjes
verkocht.
Met een glaasje glühwijn of chocomel
in de hand was het heerlijk toeven bij
de vuurkorven.
Daarnaast was er de mogelijkheid om
met de Kerstman op de foto te gaan.
In de aula werd er door groepjes
kinderen opgetreden en natuurlijk werd
er dan met de pet rond gegaan.
De uiteindelijke opbrengst van de
kerstmarkt was € 650,00.
De
bijbehorende
cheque
werd
vrijdagmiddag officieel aan een
vertegenwoordiger van de stichting
“doe een wens”
overgedragen.

gemaakt, daarop zijn de kinderen,
vrijwilligers, stagiaires en het beheer
van Kindereiland te zien.

Doe Een Wens vervult de liefste
wens van kinderen tussen 3 en 18
jaar met een levensbedreigende
ziekte.
‘Ik zou zo graag....’
Alle kinderen hebben hartenwensen.
Iets waar ze van dromen, waar ze naar
uitkijken.
Ook kinderen die een onzekere
toekomst hebben;kinderen met een
levensbedreigende ziekte.
‘Ik zou zo graag....’
Even kunnen ze alles vergeten.
Onbezorgd en blij zijn... iets heel
speciaals beleven.
Door het vervullen van een wens, wil
Doe Een Wens blijdschap en kracht
brengen in een moeilijke periode; even
weg van ziekenhuis, behandeling en
doktoren.
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Hoi, ik ben Melissa van Son.
Ik ben 9 jaar. Ik zit op de Andreasschool. Ik zit in groep 6. Mijn hobby
is karate. Ik zit in de kinderraad omdat het me leuk leek en om beter te
helpen. Ideeën: minder ruzie, beter opletten, beter op het milieu letten,
minder stroom gebruiken anders smelt de Noordpool.

Kinderraad Koningshaven
Op dinsdag 20 oktober 2009
kwamen alle leden van de
Kinderraad voor de eerste keer
bij elkaar op wijkcentrum de
Kubus. De kinderen hadden er
heel erg veel zin in, en kwamen
met heel goede ideeën.
Inmiddels hebben we er alweer
3 Kinderraadsvergaderingen op
zitten! We zijn tot een aantal
super goede ideeën gekomen.
Ook gingen de kids ijverig aan
de slag met het schrijven van
stukjes voor de wijkkrant en
de website. Daarnaast werd er
ook een hele mooie foto van de
kinderen gemaakt zodat iedereen
in Koningshaven weet wie de leden
van de Kinderraad zijn.
Uiteindelijk hebben de kinderen,

ervoor gekozen om aan de slag te
gaan met het onderwerp ‘racisme
en pesten‛. De kinderen zijn op dit
moment hard aan het werk om een
actie op te zetten om racisme en
pesten tegen te gaan.
De kinderen gaan zich de komende
3
Kinderraadsvergaderingen
bezighouden met het voorbereiden
van de eerste actie. Zo gaan ze
een krant maken met interviews en
stukjes van de kinderen. Er wordt
ook een stuk voor op de website
geschreven en de kinderen gaan
super mooie posters en flyers
maken. Met zijn 13en hopen ze
dat ze echt iets kunnen betekenen
voor kinderen die gepest worden.
Ze gaan druk aan de slag en wij
houden jullie op de hoogte!

Hallo, ik heet Emma.
Ik ben 10 jaar en ben op 2 juni jarig. Ik zit op de school Panta Rhei. En
ik zit in de Kinderraad. Mijn ideeën zijn dat mensen meer op de fiets
of lopend ergens naar toe moeten gaan, en dat er meer vuilnisbakken
moeten komen. Ik zit in de Kinderraad, omdat mijn vader het briefje
had ingeleverd, maar nu vind ik het erg leuk.
Hallo allemaal,
Ik ben Merel. Ik zit op Bs, Fatima en zit in groep 7a bij juf Ineke en
juf Esmiralda. Mijn hobby‛s zijn turnen en wiien en zingen, dansen en
muziek. Ik zit in de Kinderraad omdat het me leuk leek en omdat ik wel
wat ideeën heb. Mijn ideeën zijn: onveilig naar school, want er gebeuren
ongelukken en dan kan je dood gaan of in het ziekenhuis gaan liggen.
Mijn naam is Bart. Ik ben 10 jaar en zit op bs. De Fatima. Mijn hobby‛s
zijn: gitaar spelen en keepen. Ik zit bij de kinderraad omdat: Het leek me
leuk en ik leer andere kinderen kennen. Mijn ideeën zijn: buurtfeesten
met kindereiland en meer drempels op de fatima straat.
Ik ben Walid Douadi. Ik ben 10 jaar en ben 29 oktober jarig. Ik heb 1
broertje. Ik zit op het Zuiderlicht. Ik hou van voetbal. Ik zit in groep
7/6, en mijn ideeën zijn: meer prullenbakken.

Mocht u informatie willen hebben over de Kinderraad Koningshaven
dan kunt u terecht bij
Roos van Esch of Eline van Bokhoven,
zij zijn te bereiken op
buurthuis Jeruzalem
(013-5424798)
wijkcentrum De Kubus
(013-5366043).

Beste lezers!
Ik ben: Nina Armitage
Ik zit: op Fatima school
Ik zit in: groep 7 a
Hobby‛s: Dansen, zingen, computeren enz.
Waarom zit ik in de Kinderraad: Omdat ik mega goede ideeën heb en ik
het leuk vond, omdat ik vorige keer ook mee deed.
Mijn ideeën zijn: meer dingen in het verkeer en voor de jeugd meer
dingen doen. Dit was mijn ding voor de Kinderraad! Doei –xxx- Nina
Armitage.

Op de foto de Kinderraad van Koningshaven.
Hallo, ik ben Prodige
Ik ben 11 jaar. Ik ben jarig op 17 maart. Ik zit op de Fatima school in
groep 7a.
Ik hou van shoppen, dansen en zingen. Ik zit in de kinderraad, omdat
ik het wel leuk vond om in de kinderraad te zitten en om mijn ideeën
te laten horen. Ik vind dat we meer gezonde dingen moeten eten! En ik
hoop dat als we goed ons best doen, dat we nog een zak snoep krijgen.
–xxx- Prodige

Hoi, ik heet Janne en ik ben 9 jaar. Ik woon op jac. Vanvollenhovenstraat
309 en mijn achternaam is Heslenfeld. Mijn school heet Panta Rhei en
mijn juffen heten Wilma en Mieke. Ik ben op 27 mei jarig en ik zit bij
de Kinderraad omdat het me leuk leek en omdat het belangrijk is. Omdat
misschien wel mijn ideeën gebruikt worden. Mijn ideeën zijn: Meer aan
het milieu denken, meer over de natuur laten zien en meer over praten,
het verkeer veiliger maken, geen oorlog meer.

Hoi ik ben Yousra,
Ik zit in de Kinderraad omdat ik meer met het milieu wil doen en meer
prullenbakken wil zetten. Ik zit op bs. Zuiderlicht in groep 7. Mijn hobby‛s
zijn buiten spelen, computeren en met mijn DS spelen. Mijn ideeën zijn
meer prullenbakken en aardig zijn voor de natuur. Ik wil kwijt dat er
meer buurtfeesten moeten zijn.

Hallo, ik ben Jaya en ik ben 10 jaar. Ik woon in Tilburg samen met mijn
zus en mijn broertje en natuurlijk met mijn ouders. Ik zit op de school
Panta Rhei. Ik ga bijna altijd met de fiets naar school samen met twee
andere vriendinnen. Ik heb meegedaan aan de kinderraad omdat het me
leuk leek. Nu uiteindelijk is het ook leuk. Ik hou van snoepen. Ik zit op
tennis en snorkelen en van alles. Ik doe ook zaalvoetbal. Mijn ideeën zijn
voor nu nog niks, maar dat komt vast nog wel.

Hallo,
Ik ben Hannah Jussen. Ik zit op bs. Fatima in groep 7b en ben 10 jaar.
Mijn hobby‛s zijn: tekenen, shoppen en zwemmen. Ik zit in de kinderraad
omdat: Ik wil deze wijk beter, mooier en veiliger maken. Mijn idee is:
meer te voet of met de fiets naar school gaan en ik wil meer prullenbakken
en wat meer hondenveldjes. .x.x.x Hannah

Ik ben Britt Speijers. Ik zit in
groep 6 op basisschool Fatima. Ik
ben 10 jaar en ben 1.42m lang. Ik zit
bij de Kinderraad omdat ik een idee
had en dat idee is een actie voor
gehandicapte kinderen.
Ik ben Jessica de Beer. Ik ben 10
jaar. Ik ben in de Kinderraad gegaan
omdat ik kinderen wil helpen en ik ben
1.40m lang. Ik wil pesten stoppen.
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Kashba, de hele Wereld in Huis, in Tilburg!
Even geen zin in Carnaval? Welkom bij
de Kashba in Paradox.

Heeft u al iemand gesproken die
de eerste Kashba van het Huis

Op zondag 14 februari vindt de
tweede Kashba van het Huis van de
Wereld in Paradox plaats. We vieren
we met u en een hoop vrienden het
Chinees Nieuwjaar, Valentijnsdag,
dat we dit jaar niet meelopen met de
Carnavalsoptocht en nog véél meer.

nieuws uit kranten van ver en dichtbij,
Afrikaanse liefde die door de maag
gaat en toch ook Carnavalshapjes uit
het wereldrestaurant Blend.
U bent van harte welkom bij de nieuwe
Kashba! Waarschijnlijk de leukste en
meest ongedwongen inwijding in de
Tilburgse diversiteit.
Luchtig, feestelijk, aanstekelijk. Uit het
hart van het Huis van de Wereld.

Dus, wat kunt u allemaal tegen komen
op deze Kashba? U vindt er een
fluisterende Chinese opera, exotische
nummers van de band Flor de Amor,

Datum:
Tijd:
Locatie:

zondag 14 februari 2010
14.30 uur - 18.00 uur
Paradox,
Telegraafstraat 62,
TILBURG
Toegang: Gratis
Kijk voor meer informatie
www.huisvandewereld.nl
van de Wereld in Paradox heeft
meegemaakt?

Voor als de
mantelzorger wat
overkomt: de
Bananenschilpas
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ook
een mantelzorger kan wat overkomen.
Wie neemt dan de zorg over? Wie
moet(en) er dan gewaarschuwd
worden? Dat kan genoteerd worden op
de Bananenschilpas; de mantelzorger
moet de pas natuurlijk wel altijd bij zich
hebben.
Tijdens
een
inloopbijeenkomst
op 11 februari in wijkcentrum
Spijkerbeemden (Don Sartostraat
4) krijgen mantelzorgers uitleg over
de Bananenschilpas; de bezoekers
ontvangen elk een exemplaar. Ook
kunnen ze met Ellen Willemse van het
Expertisecentrum Familiezorg praten
over
ondersteuningsmogelijkheden
voor mantelzorgers. De bijeenkomst
duurt van 13.30 tot 15.30 uur. De
toegang is gratis.
Informatie:
mantelzorgconsulent
Heidi van Tuel, tel. (013) 5422730
(di. t/m do.), e-mail heidivantuel@
koningshaven.twern.nl.

Goed ondernomen...
‘Een huis moet ook passen als een warme jas’
Door Guus van Gorp

Woningbouw is een heel ander
repertoire
dan
utiliteitsbouw.
Kwaliteit hoort voor beide voorop te
staan, maar gebouwen waar veel
mensen verblijven, stellen extra
hoge eisen aan het afwerkingsniveau
en de gebruiksveiligheid van een
en ander. Op beide ‘bouwfronten’,
van woningafwerking tot idem in
gebouwen met een publieke functie,
staat INSTALLATIEBEDRIJF DION
KETELAARS al ruim honderd jaar
voor een stevige traditie in grondige
totaalaanpak. En al die tijd ook al
gevestigd in de wijk Fatima.
“Familiebedrijven horen volop bij
deze tijd. Grootschaligheid kan
tot vervlakking van klantcontacten
leiden.
Vertrouwdheid,
echt
gáán voor perfectie, niet gauw
tevreden zijn – en voor de goede
verstaander ook goede aansluiting
vinden bij je personeel: het zijn de
kenmerken die het verschil maken.
Personeel heeft goede ideeën, zij
zijn in de werkrealiteit van alledag
wat de klant wil, dus ook daarbij
in kunnen spelen op tussentijds
gewenste veranderingen. Dat is de
kracht van een familiebedrijf. In die
houding van korte lijnen naar de
klant staan wij nog steeds prima
overeind”. Het is duidelijk, hier is
een gedreven ondernemer aan
het woord: een jonge generatie

zijn dus erkend opleidingsbedrijf.
Op die manier was onze aanpak
ook al meer dan eens bij RTL4 te
zien”.

vertegenwoordigend
die
(in
tegenstelling tot allerlei clichés in
de media) nog vol dynamiek zit.
De trots van een leerbedrijf
Toine Ketelaars: “Wat je voor jezelf
goed op orde wilt hebben vind je ook
voor je opdrachtgevers belangrijk.
Natuurlijk werken we veel voor
woningbouwverenigingen,
maar
ook rekenen we onderwijsinstituten
tot onze partners. Zo kun je alert
blijven in je ontwikkelingen. Want
het mag wel eens gezegd worden:
met je handen werken is iets om
trots op te zijn. Het wordt steeds
specialistischer, terwijl je toch de
grote lijn moet bewaren, zodat
goede leerbedrijven vereist zijn. Wij
hebben óók een dergelijke rol en

Veilig én mooi
“Om maar eens een paar facetten
waar installatietechniek om de
hoek komt kijken: de mode van
platte daken vereist een goede
hemelwaterafvoer.
Binnenshuis
zijn is woningveiligheid nog
steeds aan een opmars bezig, van
brandveiligheid tot inbraakwerend
hang- en sluitwerk. En over
opmars gesproken: dat geldt ook
voor kunststof als materiaal voor
leidingen; het lood ligt gelukkig
al ettelijke jaren achter ons. Maar
bij oude woningen opknappen is
aanpassing van het leidingwerk
aan de eisen der tijd nog steeds
actueel. Keukenafbouw, sanitair en
CV blijven vooralsnog de bekendste
vormen van installatietechniek, met
natuurlijk een alerte storingsdienst
voor het geval er iets misgaat.
Dagen in de kou moeten zitten is er
naar onze normen dus niet bij”
Aanpasbaar bouwen
Naarmate de samenleving vergrijst
moet ook een woning mee kunnen
groeien met die veranderende
leefomstandigheden:
“Natuurlijk
komt daar ook een flinke portie
installatietechniek
bij
kijken.
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Corporaties zijn er steeds meer
van overtuigd dat woningen
gemakkelijk aanpasbaar gemaakt
moeten kunnen worden voor
mensen met een beperking, geen
drempels; keukenwerkbladen die
in hoogte verstelbaar zijn; sanitair
met extra handgrepen. Door ook
met die voorzieningen rekening
te houden, dat mensen zich
blijvend thuis kunnen voelen in hun
vertrouwde omgeving: dat alles
maakt woongenot tot iets als een
warme jas. Adverteren is voor ons
een goed middel, vanzelfsprekend
ook al geruime tijd in de wijkkrant
Koningshaven. Figuurlijk gesproken
helpt goede installatietechniek
op zijn minst bij het aanmeten en
aantrekken van zo’n jas, een jas die
we hier in Fatima nog graag jaren
willen blijven tonen en daadwerkelijk
in de praktijk brengen, ook aan
particuliere opdrachtgevers”

Theorieles Scootmobielcursus
Het
Tilburgs
Overleg
Gehandicaptenorganisaties
(TOG) organiseert een theorieles
op maandag 22 februari 2010
van 14.00 uur – 15.00 uur.
Een verkeersvoorlichter geeft
uitleg over de specifieke
verkeersregels voor gebruikers
van een Scootmobiel. Deelname
aan deze theorieles is gratis.
De locatie is bij het TOG,
Dragonstraat 13 in Tilburg.
Informatie / aanmelden: TOG,
tel. (013) 468 61 65.

U moet steeds meer voor uzelf opkomen. Ook als het gaat om juridische
zaken. Veel mensen voelen zich onzeker als ze te maken krijgen met
instanties en organisaties. Of ze raken de weg kwijt in het enorme
informatieaanbod op internet. Het is moeilijk om overzicht te krijgen
en te weten welke informatie betrouwbaar is. Wie kan u écht helpen?
U kunt dan gelukkig terecht
bij het Juridisch Loket: een
onafhankelijke dienstverlener die
er is voor iedereen. En waar u op
elk rechtsgebied een goed, snel en
gratis juridisch advies of juridische
informatie kunt verwachten. Het
Juridisch Loket heeft 30 vestigingen
in Nederland waar in 2009 ongeveer
740.000 klanten geadviseerd en
geïnformeerd werden. U kunt
bijvoorbeeld informatie en advies
krijgen
over
huurcontracten,
problemen met uw verhuurder of
uw buren, over garantie en koop,
arbeidscontracten maar ook over
echtscheidingen.
U kunt op werkdagen van 9:00 tot
17:00 uur zonder afspraak naar de
inloopbalie van het Juridisch Loket
komen. U krijgt op uw juridische
vraag een advies van een
deskundige juridisch medewerker.
Natuurlijk kunt u ook op werkdagen
van 9:00 tot 20:00 uur telefonisch
uw juridische vraag stellen via
0900-8020

(10 cent per minuut). Als u
daarnaast beschikt over een
internetaansluiting,
kunt u 24 uur per dag uw juridische
vraag via onze website www.
juridischloket.nl stellen. Soms kan
uw juridische vraag niet onmiddellijk
worden beantwoord, dan kunnen we
u een gratis spreekuur aanbieden.
Hiervoor moet wel een afspraak
gemaakt worden.

Uiterste aanmelddatum is woensdag 17 februari 2010.

Praat mee over ons OV
Er is op 13 December een nieuwe dienstregeling ingegaan
voor de stadsdienst binnen Tilburg. Wat vind U ervan. ????????
HEEFT U KLACHTEN ???
HEEFT U WENSEN ???
HEEFT U SUGGESTIE’S ???

Als de deskundige medewerker
van het Juridisch Loket uw
juridische vraag of probleem niet
kan oplossen, kan er samen met u
gekeken worden of er via mediation
of een advocaat tot een oplossing
gekomen kan worden. Tegelijk
kan er dan samen met u gekeken
worden of u in aanmerking kunt
komen
voor
gesubsidieerde
rechtsbijstand hiervoor.

Wat zou er voor U aan de
dienstregeling veranderd mogen
worden. ???????????
LAAT HET ONS WETEN:
Consumenten Netwerk Openbaar
Vervoer Tilburg.
ANTWOORDNUMMER 60739
5000 WB TILBURG.

Uw Juridisch Loket kunt u vinden
aan de Spoorlaan 404 te Tilburg,
via 0900-8020 (10 ct/m) of via
www.juridischloket.nl.

WIJ ZIJN ER TENSLOTTE VOOR U.

verhuur ruimtes wijkcentra

Stemlocaties Koningshaven
Uw stem uitbrengen waar u zelf wilt

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

Stemmen is wel heel gemakkelijk, op 3 maart. U kunt uw stem
uitbrengen op elk willekeurig stembureau in de stad. U hoeft dus niet
verplicht uw stem uit te brengen op een bureau dat door de gemeente
is aangewezen. Heel gemakkelijk dus!
U krijgt een stempas en kunt daarmee terecht waar u wilt. U kunt dan
uw stem uitbrengen waar dat voor u het gemakkelijkste is. In de buurt
van uw werk of even snel als u boodschappen doet. Of gewoon op uw
vertrouwde stembureau.

vergaderingen
zanglessen
hobbyclub

Wijkcentrum de Spil
Heikestraat 54
5021 GV Tilburg

Wijkcentrum de Kubus
Fatimastraat 24 - 02
5021 AN Tilburg

Buurthuis Jeruzalem
Caspar Houbenstraat 109
5018 BP Tilburg

Wijkcentrum Hoogvenne
Kazernehof 76
5017 EV Tilburg

Bij de 4 centra is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.

In de wijk Koningshaven kunt u op de volgende vier locaties uw
stem uitbrengen.

Informeer eens naar de mogelijkheden en aantrekkelijke
huurprijzen.

Kazernehof 76
Heikestraat 54
Kruisvaardersstraat 40
Caspar Houbenstraat 109

Op de site www.tilburgheeftietstekiezen.nl vindt u meer informatie

sportactiviteiten
danslessen
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.

Belangrijk: verplichte legitimatie!
Nieuw bij verkiezingen in Nederland is, dat kiezers zich moeten
legitimeren voordat zij hun stem uitbrengen. Denkt u er dus aan om
een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.
Uw paspoort, Nederlands rijbewijs en/of uw Europese of Nederlandse
identiteitskaart zijn geldige legitimatiebewijzen mits deze niet verlopen
zijn.
Let op! Een Pas65 en een buitenlands rijbewijs worden niet
geaccepteerd als legitimatiebewijs.

Wijkcentrum Hoogvenne
Buurtcentrum de Spil
Jozefzorg
Buurthuis Jeruzalem

bijeenkomsten
muzieklessen
cursussen

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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OPEN DAG ANDREASSCHOOL

Open dag Basisschool Fatima

Nog even en ons spiksplinternieuwe schoolgebouw is klaar!
De Andreasschool biedt nu, maar zeker ook op de
nieuwe locatie aan de Hoogvensestraat 49 een prettige
leeromgeving.
Elk kind kan zich er veilig voelen.
Er is waardering en aandacht voor iedereen!
Is zo’n basisschool voor u als ouder het overwegen waard?
Dan nodigen wij graag uit voor:

OPEN DAG
ANDREASSCHOOL

DINSDAG 9 MAART 2010
(Locatie Lanciersstraat 13A)

Wilt u graag zien hoe een dag op de Andreasschool eruitziet?
Breng dan een bezoek om 9.00 uur, 11.00 uur of 14.00 uur.
Komt dit niet gelegen?
Dan bent u ook van harte welkom tussen 18.00 uur en 20.00
uur.
Andreasschool in het kort:
• Een nieuw en veelzijdig schoolgebouw eind 2010
• Een plek waar kinderen verschillend mogen zijn
• Onderwijs op maat, ook voor de leerling die méér kan
• Ruimte om te leren met en van elkaar
• Regelmaat, duidelijkheid en structuur
• Resultaten waar we trots op zijn
• Onderwijsinspectie vol lof
• Klaar voor de toekomst!

Open dag Kinderdagverblijf Poeh

Meer informatie vindt u op www.bsandreas.nl.

KDV Poeh opent vestiging nieuwe vestiging in Tilburgse
wijk Hoogvenne

Bent u 9 maart niet in de gelegenheid om de school te
bezoeken,
maar bent u wel nieuwsgierig?
Maak dan gerust een afspraak en bel 013-5436388!

Kinderdagverblijf Poeh houdt op zondag 7 februari van
14.00 tot 17.00 uur een open dag. Iedereen is die dag
van harte welkom om de opgeknapte vestiging aan de
Boomstraat en de nieuwe vestiging aan de Kazernehof
te bezoeken.

Met vriendelijke groet,
Anne-Marie van Gerwen
Locatiedirecteur

De open dag begint op de vestiging aan de Boomstraat
18. Na veel kluswerk is die locatie van Poeh helemaal
vernieuwd. Bent u benieuwd hoe dit er nu uitziet? Op 7
februari bent u van harte welkom om van 14.00 tot 15.00
uur een kijkje te komen nemen. Daarna volgt de feestelijke
opening van de locatie aan de Kazernehof 76 (bij Buurthuis
Hoogvenne). Sinds januari 2010 is dit de tweede vestiging
van Poeh.

Spreekuren
ouderenadviseur
en consulente
familiezorg /
mantelzorg

Heidi van Tuel van de Twern is
bereikbaar op telefoon nummer
06 34626878.

Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u van
15.00 tot 17.00 uur deze locatie komen bekijken. U kunt
deze dag natuurlijk ook gebruiken om kennis te maken met
de leidsters van Poeh.

Zij heeft spreekuren op:
Dinsdag van 11.00 – 13.00 uur in de
Centrale Bibliotheek
Koningsplein in Tilburg, op het leerplein
(in de binnenkomst hal bij de gele
pilaar).
Dinsdag van 14.00 – 15.30 uur bij de
Huisartsen- / fysiotherapie praktijk
Bisschop Zwijssenstraat 35
Tilburg, in één van de fysiotherapie
spreekkamers op de begane grond.

Bent u ervan overtuigd dat Poeh het juiste kinderdagverblijf
voor uw kind is? De eerste tien inschrijvingen aan het
Kazernehof ontvangen als presentje een voorleesboek van
Poeh.
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Wilt u meer informatie? Kijk dan op onze website www.
kdvpoeh.nl of bel 013-5422655.

