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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

Tweedehands dames en herenrijwielen

inruil mogelijk, tevens reparatie

Dus tot ziens bij J.Swaans
van de Coulsterstraat 49, 5021BL Tilburg
tel: 013 - 5363553



3

VEILIGHEID
De wijk is nu redelijk 
veilig. De verlichting 
zou beter kunnen en 
zou vooral gericht 
moeten zijn op de 
voetgangers. Met een 
sfeerverlichting die past 
bij deze jaren dertig 
wijk wordt het gevoel 
van veiligheid verder 
vergroot. Aangezien er 
in de komende jaren 
groot onderhoud aan de straten 
in de wijk wordt verricht, is dit een 
uitgelezen kans om de wijk nog 
aantrekkelijker te maken en het 
gevoel van veiligheid te vergroten.

Door de opvang van alleenstaande 
moeders in de oude pastorie is het 
maximum aan opvang in de wijk 
ruimschoots bereikt. Een soortgelijke 
invulling van het fratershuis op 
een zo korte afstand met AMA’s of 
gelijksoortige groeperingen zou de 
delicate balans verstoren met alle 
gevolgen voor de wijk van dien.

Voor een extra gevoel van veiligheid 
zou het zeer aan te bevelen zijn 
dat de wijkagent naast het meer 
frequent fysiek aanwezig zijn in de 
wijk, ook een wekelijks spreekuur in 
het buurthuis zou zijn. Voorkomen 
is beter dan genezen.

Een snelle verplaatsing van de 
bus remise zou de veiligheid 
sterk verbeteren. Het is een zeer 
kinderrijke buurt en met name lege 
bussen veroorzaken gevaar voor 
de kinderen in de wijk. Deze bussen 
houden zich niet aan de geldende 
verkeersregels in de wijk en komen 
op niet verwachte tijden langs. De 
Fatimastraat ter hoogte van het 
Aabe complex is nu onveilig, maar 
wij gaan er vanuit dat in de plannen 
die er voor dat gebied liggen 
veiligheid en leefbaarheid prioriteit 
hebben.

DUURZAAMHEID
Fatima is voor duurzaamheid. Wij 
benadrukken wel dat alle nieuwe 
initiatieven 21e eeuw moeten zijn en 
daardoor een welkome aanvulling 
van de wijk worden. Duurzaamheid 
heeft ook indirecte factoren zoals 
het omgaan met verkeer en de 
daaraan gekoppelde leefbaarheid 
in de wijk. Meer fi jnstof en andere 
uitstoot door een toename van het 
verkeer in de wijk achten wij in deze 
kinderrijke wijk niet acceptabel.

ZORG
Jozefzorg omvat een heel 
woonblok en is daardoor een 
belangrijke element in de wijk. Nu 
nog een gesloten blok maar door 
de plannen die er liggen voor de 
renovatie en aanpassing aan de 
huidige tijd een kans voor de hele 
wijk en st Jozefzorg. Wij hopen en 
verwachten dat dit gedeelte van 
de wijk zich opent voor de wijk 
zodat er een natuurlijke interactie 
ontstaat tussen de wijk en de 
bewoners van st. Jozefzorg. Zodat 
oud en jong als in een ouderwets 
dorp door elkaar heen mixt. Dit 
heeft uiteraard gevolgen voor de 
verkeersstructuur in de wijk, maar 

dat hoeft geen obstakel 
te zijn voor een goede 
integratie. Daarbij zou 
het fratershuis als 
buurtcentrum met een 
aantal wijkgebonden 
functies als een 
spilfunctie kunnen 
fungeren.

VERKEER
Gezien de 
ontwikkelingen in de wijk 

en andere plannen in de Piushaven 
maken wij ons zeer veel zorgen 
over de geplande “lange straat” 
en inprikker. De Lange straat is 
een oost west verbinding vanaf het 
Stuivensantplein naar de ringbaan 
oost. Aangezien de Groenstraat 
en Leenherenstraat(wordt in de 
plannen eenrichtingsverkeer) 
overbelast zijn, is het plan het 
gebied via de Hertogstraat en de 
Fatimastraat naar de ringbaan oost 
te ontsluiten.
Dwars daarop komt dan de 
zuidelijke inprikker. Bedoeld als 
ontsluiting van de binnenstad. Voor 
Fatima betekent dit dat de wijk wordt 
gevierendeeld door twee wegen 
die niet passen bij het karakter van 
de wijk en het nieuwe gedeelte 
dat erbij komt. Los van het feit dat 
95% van de Tilburgse bevolking 
boven de piushaven woont. Er 
zijn logischere en goedkopere 
oplossingen voor de ontsluiting 
van de binnenstad. Maak gebruik 
van de bestaande herdgangen 
structuur gecombineerd met 
eenrichtingsverkeer. Dit is al in 
de jaren negentig geopperd door 
Goudappel & Coffeng. Alle goede 
plannen die er nu liggen voor de 
wijk worden getorpedeerd door dit 
voorgenomen besluit van de raad. 
Wij pleiten voor heroverweging 
en voortschrijdend inzicht op dit 
gebied. Los van de investeringen 
die de, volgens ons, nutteloze brug 
met zich meebrengt.

WERK
Fatima is een echte woonwijk. De 
plannen die er zijn voor het Aabe 
en de rest van het gebied zullen 
wellicht ook nog extra banen 
opleveren binnen de wijk.

LEEFBAARHEID
Als de punten die wij hierboven 
hebben genoemd, worden 
gehonoreerd zal de wijk een nog 
betere plek zijn om te wonen en 
te leven. Als het niet gebeurt, 
bestaat de kans dat de wijk door 
de negatieve factoren, die wij als 
bedreiging hebben genoemd, afglijdt 
en uiteindelijk een “prachtwijk” van 
ex minister Vogelaar wordt. Het is 
een zeer delicate balans waarop de 
wijk balanceert en de bedreigingen 
van buitenaf zijn niet gering.

Los van de hondenpoep die elk 
groen stukje in de wijk vervuilt.

INFORMATIE:
www.wijkfatima.nl
Contact:
info@wijkfatima.nl
mt immermans@wi jk fa t ima.n l 
(voorzitter bewonerswerkgroep 
Fatima)

Zondag 18 april is er weer een rommelmarkt 
in  Jeruzalem:
Tijd:  van 10.00 tot 16.00 uur
Locatie:  buurthuis Jeruzalem
Wilt u zich inschrijven voor een kraam dan 
kan dat vanaf dinsdag 6 april bij het beheer 
in buurthuis Jeruzalem. Voor vragen kunt u 
contact opnemen met het beheer:
Buurthuis Jeruzalem 
T (013) 542 47 98
E jeruzalem@koningshaven.twern.nl 

ROMMELMARKT
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AdverterenAdverteren  

in in wijkkrant wijkkrant 

KoningshavenKoningshaven  
bel 013 -5424798bel 013 -5424798

vraag naarvraag naar
Petra SchreuderPetra Schreuder

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

Judoklub Tilburg
Judo, Jiu Jitsu,
Karate en Total workout

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

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

Voor meer informatie: 06 - 251 066 03

www.hvb-hypotheken.nl

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

Bel dan HvB Hypotheken. ‘n Vertrouwde naam voor een 
hypotheek die bij u past. HvB heeft alle tijd voor een 
helder, gratis advies. U krijgt alle zaken netjes op een rij: 
de voorwaarden, de rente, wat ‘t u per maand kost, hoe ‘t 
zit met de Nationale Hypotheek Garantie en al die andere 
zaken.... Kortom, bij HvB Hypotheken bent u aan het juiste 
adres. ook voor een tophypotheek...

SCHILDERSBEDRIJF

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

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

Coachingsgesprek voor 40 euro
Zit je niet lekker in je vel?
Loop je steeds tegen hetzelfde aan, privé of in het werk?
Wil je daar graag verandering in brengen? 
Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek.

Mijn aanpak is jou dichter bij jezelf te brengen via bewustwording van 
wat je denkt en wat je voelt. De opzet is dat je na een paar gesprekken 
van een uur meer inzicht hebt in waar jouw gevoelens van ongenoegen 
of ‘niet happy zijn’ vandaan komen. Het kan zijn dat we in de gesprekken 
al een gedeelte kunnen oplossen en anders wordt duidelijk wat mogelijke 
vervolgstappen voor jou zijn. 
Mijn naam is Annemieke Kanters en ik werk mijn vanuit mijn thuisprak  jk 
bAmt! in Tilburg. Je kunt me bellen of mailen om een afspraak te maken 
voor een kennismakingsgesprek: 06-18812902 en info@bamt.nl

Hondenopvoedvereniging 
Geduld Overwint Tilburg

start weer een cursus Gehoorzaamheid 
op 21 april as.

Inschrijven kan op www.geduldoverwint.nl 
of op ons trainingsveld aan de 

Oisterwijksebaan 13 a te Tilburg 
op woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur.



5

DE OUDERKAMER IS ER OOK VOOR U!
Wat is een ouderkamer?
Een ouderkamer is een ruimte 
binnen school waar ouders elkaar 
ontmoeten en praten over allerlei 
zaken die met de ontwikkeling en 
opvoeding van hun kinderen te 
maken hebben. Er worden allerlei 
activiteiten georganiseerd over 
schoolzaken en opvoedkundige 
onderwerpen. Van koffi eochtend 
tot themabijeenkomst.
Hierbij is het belangrijk dat ouders 
zelf ook aangeven waar ze behoefte 
aan hebben. De mening van ouders 
telt!!

Waarom een ouderkamer?
• Om ouders een plek te geven 

waar ze onder het genot van 
een kopje koffi e elkaar leren 
kennen en ervaringen met 
elkaar kunnen delen;

• Om ouders meer te betrekken 
bij school en de wijk;

• Om ouders te informeren over 

en ondersteunen in zaken m.b.t. 
onderwijs en opvoeding bijv. 
over pesten, drukke kinderen, 
uitleg lesmethodes, overstap 
naar het voortgezet onderwijs, 
etc

• Om ouders de gelegenheid te 
geven problemen bespreekbaar 
te maken

• Om samen met ouders 
activiteiten te organiseren 
gekoppeld aan thema’s 
van school, zoals feesten, 
belangrijke gebeurtenissen, 
multiculturele ontmoetingen.

Voor wie is de ouderkamer?
Voor alle ouders met kinderen op 
een school binnen Brede school 
Koningshaven Plus. (Panta Rhei, 
Andreasschool, Fatimaschool, 
Zuiderlicht)

Kinderen van 0 tot 4 jaar mogen 
ook gewoon meekomen.

Waar is de ouderkamer?
In de koffi ekamer bij Basisschool 
Fatima én    
In de koffi ekamer bij Basisschool 
Zuiderlicht   

Wanneer is de ouderkamer?
Op donderdag van 8.30-10.00 uur. 
In de oneven weken bij Bs Fatima 
en in de even weken bij bs 
Zuiderlicht.

U bent dan van harte welkom om 
onder het genot van een kopje 
koffi e of thee kennis te maken met 

de ouderkamer. Er wordt uitgelegd 
wat u allemaal kunt verwachten 
van de ouderkamer en er wordt 
gevraagd wat u belangrijk vindt om 
bij de ouderkamer te gaan doen.

Wie beheert de ouderkamer?
Er is een team “ouderkamer” met 
gastouders en een coördinator. Zij 
zorgen voor de koffi e en thee en de 
werving van ouders. Ook zorgen 
zij ervoor dat de wensen van de 
ouders bespreekbaar gemaakt 
worden. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
coördinator ouderkamer:

Amanda Kuijpers, 
sociaal cultureel werkster van de Twern team Koningshaven 
tel. 013-5366043 of amandakuijpers@koningshaven.twern.nl

“Hier zie je de leerzame 
gemoedelijkheid van prachtig 
en kráchtig onderling 
samenwerken”

Door Guus van Gorp  Is oud verouderd? 
De grammofoonplaten die op 
de traditionele Meimarkt een 
paar ‘dubbeltjes’ doen, brengen 
bij verzamelaarsmarkten als 
‘collectors item’ een veelvoud 
daarvan op. In het drukke 
stadsleven moeten we onze 
‘collectors items’ koesteren: 
vitaliteit gaat door alle leeftijden 
heen, dat geldt voor gebouwen, 
meer nog voor mensen, zeker 
als onderlinge samenwerking 
die ‘power’ nog extra gestalte 
geeft. Dat is zeker het geval bij 
de Andreasschool die op haar 
locatie aan de Lanciersstraat 
dinsdag 9 maart een succesvolle 
Open Dag beleefde.

Voor iedere bezoeker – veelal jonge 
ouders - was een informatiepakket 
beschikbaar: daarin ook een kleine 
houten blokkendoos. Die geste 
vond dan ook direkt zijn weg naar 
de jongere bezoekertjes. Een van 

de ouders zei het zo: “Een school 
die midden in de samenleving staat 
is ook een mix van die samenleving. 
Daar ben ik tenminste als 
alleenstaande vader naar op zoek: 
en natuurlijk ook naar de faciliteiten 
buiten lestijd. Daar is hier goed over 
nagedacht”. 

Zang, dans, techniek
De Andreasschool kent een tweetal 
locaties: aan de Lanciersstraat en 
aan het Lourdesplein. De school 
maakt deel uit van Stichting Katholiek 
Onderwijs Tilburg Zuid Oost. In haar 
aanpak is het een moderne school 
waar bijvoorbeeld zang, dans en 
techniek wezenlijk opgenomen zijn 
in het dagprogramma dat in kleine 
groepjes de kinderen voorbereidt 
op de wereld om hen heen. Als van 
gebouwen gezegd kan worden dat 
ze als een vertrouwd kledingstuk 
voelen, geldt dat zéker ook de 
locatie Lanciersstraat, maar bleek 
een nieuwe jas dringend gewenst.

Kindervilla…
Op dit moment is de nieuwbouw 
van de Andreasschool en het 
consultatiebureau in het gebied 

tussen Hoogvensestraat en de Sint 
Josephstraat in volle gang. Een 
voormalige fabrikantenvilla vormt 

de basis voor het plan. Ook tijdens 
de Open Dag liet locatiedirecteur 
Anne-Marie van Gerwen haar 
enthousiasme de vrije loop: “De 
nieuwbouw, met veel glas en 
fl exibele wanden loopt naadloos 
over in de villa. Het architectenteam 
heeft goed met ons meegedacht. 
Naast de veertien groepsruimten 
heeft de school straks o.a. ook 
de beschikking over een aula, 
gymzaal en een mooie vide rond de 

1e en 2e verdieping die bijvoorbeeld 
bij schoolmusicals prima van pas 
komt. De nieuwbouw biedt 350 
leerlingen een prima plek: daarmee 
vertrekt de Andreasschool eind 
2010 van haar huidige locaties 
aan de Lanciersstraat en het 
Lourdesplein, 
Heel mooi, zo’n villa, maar 
verdraagt zich dat wel met druk 
kinderspeelplezier?. Anne-Marie: 
“De buiten – en binnenzijde van de 
villa zijn volledig gerestaureerd, dat 
hoort bij het monumentale karakter, 

maar binnenin is alles zogezegd 
‘kinderproof’ gemaakt, want er is 
voor- en naschoolse opvang van 
kinderen, een peuterspeelzaal en 
drie groepen kinderopvang” 
  
Actieve ouders maken het 
verschil
Verhuizen vergt heel wat energie, 
voor een school geldt dat des 
temeer: “Je hoort nog wel eens 
het beeld dat consumentisme 
hoogtij viert. Dat toekijken zonder 
mee te doen kennen we hier niet. 
Ouders zijn actief betrokken bij wat 
er hier gebeurt, ze verrichten niet 
alleen hand- en spandiensten, wat 
straks bij de verhuizing extra hard 
nodig is, maar zijn bijvoorbeeld 
ook actief als overblijfouder. 
Schoolsporttoernooien zijn ook een 
dankbare inbreng van veel ouders. 
Daarbij is er tevens een heel actieve 
ouderraad. Op al die fronten hoor 
je dat hier de gemoedelijkheid 
nog telt: geen massaliteit die hier 
de overhand heeft. Zo zie je hier 
prachtig en krachtig samenwerken: 
door ouders, leerkrachten en 
kinderen” 

OPEN DAG ANDREASSCHOOL DRUK BEZOCHT
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SENIORE

De overheid zet zich in om te 
zorgen dat ouderen zo lang 
mogelijk zelfstandig en prettig 
kunnen wonen. Maar wat zijn 
hierbij de knelpunten waar 
ouderen tegen aanlopen? Wat 
kan de politiek hierin betekenen? 
Welke rol kan bijvoorbeeld een 
woningbouwcorporatie hierin 
spelen? En wat kunnen andere 
instellingen voor ouderen 
betekenen? Dit waren de vragen 
waar het deze ochtend over ging. 
Er werden vier groepen gevormd 
die zich bogen over verschillende 
thema’s: gezondheid, wonen, 
mobiliteit en vrije tijd. Onder 
leiding van gespreksleider 
Peter Nouwens vond daarna de 
plenaire discussie plaats. 
In goede sfeer werd er 
gezocht naar oplossingen 
voor knelpunten waar 
ouderen tegenaan lopen. 
Zoals het ontbreken van 
ontmoetingsruimten.  

SENIOREN LATEN HUN STEM HOREN 

Er werd bijvoorbeeld geopperd 
om leegstaande woningen 
binnen een complex hiervoor 
beschikbaar te stellen. Wat 
betreft het aanvragen van 
voorzieningen, kwam zeer 
duidelijk naar voren dat het 
makkelijker moet worden. De 
verenigde senioren partij heeft 
bijvoorbeeld toegezegd met het 
CIZ in gesprek te gaan over 
indicatiebesluiten die makkelijker 
leesbaar zouden moeten 
worden. Wat betreft het gebruik 
van scootmobiles werd duidelijk 
dat  veel mensen behoefte 
hebben aan meer instructies. 
En ook aan controle na enkele 
maanden. Dit zijn slechts enkele 
voorbeelden. 
Alle deelnemers van 
SENIORENSTEM ontvangen 
hiervan nog notulen, zodat er 
met de hieruit voortvloeiende 
actiepunten ook echt iets gedaan 
gaat worden!

Het activiteitennetwerk ouderen bedankt alle deelnemers van 
SENIORENSTEM voor hun bijdrage!

Het activiteitennetwerk Koningshaven/Binnenstad:
L.v.Gorp – Bridgeclub Hoogvenne
N.v.Groenendael – KBO Broekhoven1
J.Hagenaar – Jozefzorg
J.v.Heerebeek – bezoekgroep Broekhoven
M.v.Stiphout – Zonnebloem Oosthoeve en Heuvel
C.Verhagen – KBO ’t Heike
T.Vissers – Kasteelzangers
K. Lumens - Twern

26 Februari j.l. vond in Bibliotheek Tilburg Centrum de bijeenkomst 
“SENIORENSTEM” plaats, georganiseerd door “activiteitennetwerk 
ouderen Koningshaven en Binnenstad”.  Tijdens deze bijeenkomst 
konden de senioren van Koningshaven en Binnenstad letterlijk hun 
stem laten horen aan professionals en politici.

Rond 11 uur vertrokken we met de rolstoelbus vanaf Jozefzorg 
voor een rondrit door de streek. Na een uurtje kwam de bus aan in 
Baarschot voor een tussenstop bij de Ouwe Brouwerij. Hier kregen 
we een pannenkoek gepresenteerd met een drankje, waarna een 
rondrit door de stad Tilburg op het programma stond.

Bekende straten en wijken werden aangedaan, wat bij veel bewoners 
herinneringen naar boven bracht. Deze succesvolle tocht eindigde 
bij de nieuwe behuizing, De Hazelaar, waar we hartelijk werden 
ontvangen met koffi e en gebak. De nieuwe afdeling was inmiddels 
door het achtergebleven personeel klaargemaakt voor de ontvangst 
van de cliënten. 

Doordat de bewoners een leuke, gezellige dag hebben gehad, konden 
ze “thuiskomen” in een rustige omgeving die al bijna volledig was 
ingericht. Er was genoten van de versnaperingen en van de mooie, 
vaak nog bekende omgeving van de stad Tilburg.

Namens bewoners en medewerkers van afdeling De Hevel: 
HARTELIJK DANK  dat dit mogelijk werd gemaakt.

Paul Kamps, afdelingshoofd de Hevel. 

Uitstapje De Hevel

verhuizing Jozefzorg 21 januari 2010

Donderdag 21 januari was het zover. Na maandenlange voorbereiding 
verhuisden de cliënten van afdeling De Hevel, voor de duur 
van ongeveer twee jaar, naar locatie De Hazelaar. Het huidige 
verpleeghuis Jozefzorg voldoet niet meer aan de moderne eisen en 
gaat plaatsmaken voor nieuwbouw. Iedereen krijgt daar straks een 
eigen kamer en delen de bewoners met zessen een huis.

        27 maart          24 april          29 mei          26 juni

U bent van harte welkom van 17:00 tot 22:00 uur 

Het Diner wordt opgediend om 18:00 uur

Speciaal voor senioren uit de wijk!

Deelname kost € 7,- per persoon. Deze dient u bij inschrijving te betalen. 
Inschrijven vanaf de 1e van de maand tot uiterlijk 10 dagen van te voren bij:

Wijkcentrum HoogvenneKazernehof 76, Tilburg, Tel: 013 – 542 27 30

Diner Dansant Hoogvenne voortaan op zaterdagavond
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NNIEUWS
U hebt al jaren uw rijbewijs 
en u vindt uzelf een goede 
chauffeur. Al vele jaren bent u 
niet betrokken bij een ongeval! 
Maar u merkt ongetwijfeld dat 
het steeds drukker wordt in het 
verkeer. Voorrangsregels worden 
gewijzigd en u ziet borden 
waarvan u zich afvraagt wat ze 
betekenen. En wat betekenen 
die nieuwe belijningen?  
Bij het ouder worden gaan ogen 
en oren wat achteruit en dat 
heeft ongetwijfeld invloed op het 
functioneren als automobilist. 
Om 50-plussers bij te spijkeren 
over de verkeersregels en inzicht 
te geven in hun rijvaardigheid 
organiseert de Twern een 
test, die is bedacht door Veilig 
Verkeer Nederland, ANWB en 
Bovag. In Tilburg werd deze 
test jarenlang verzorgd door 
het Tilburgs Overlegorgaan 
Gehandicaptenorganisaties 
(TOG); op verzoek van de 
gemeente doet de Twern dat 
nu.

De test duurt iets meer dan 
drie uur en wordt op maandag 
17 mei gehouden. Deelnemers 
kunnen kiezen uit de ochtend 
(8.45 tot 12.00 uur) of middag 
(12.45 tot 16.00 uur). Locatie 
is De Druiventros (Bosscheweg 
11, Berkel-Enschot), de ingang 
aan de achterkant. U kunt 
daar uw auto kwijt op de grote 
parkeerplaats. 

De test bestaat uit drie 
onderdelen:
1. De rijvaardigheidsrit,
 in uw eigen auto met een
  gecertifi ceerde
  ritadviseur.
2. Een ogen- en orentest

  door een erkende
  optometrist en een
  audioloog.
3. Test kennis van de
  verkeersregels.  
Tevens maakt u kennis met 
bewegen voor ouderen, specifi ek 
gericht op autorijden.

De test heeft geen enkele 
consequentie heeft voor 
uw rijbewijs! U krijgt alleen 
adviezen van deskundigen; wat 
u daarmee doet, is uw eigen 
verantwoordelijkheid.
Om mee te doen, moet u een 
auto en natuurlijk een geldig 
rijbewijs hebben.

Meedoen? Geef u vóór 29 
april (telefonisch) op bij: de 
Twern, t.a.v. Ans Doorakkers, 
Vincentiusstraat 102, 5038 SR 
Tilburg, tel. (013) 5839999.
De kosten voor deelname 
bedragen € 10,-  per persoon. Dat 
moet worden overgeschreven 
op ING-bank rekeningnummer 
686311655 t.a.v. de Twern 
Tilburg, onder vermelding van 
‘rijvaardigheidstest’. 

Op woensdag 12 mei legt een 
deskundige verkeersvoorlichter 
in wijkcentrum De Baselaer 
(Hoefstraat 175) de theorie uit. Hij 
laat aan de hand van lichtbeelden 
zien hoe het gesteld is met uw 
kennis van verkeersregels en -
wetten. Soms een onthutsende, 
maar altijd een leerzame 
ervaring. Ook bij deze theorieles 
kunnen de deelnemers kiezen 
of ze ’s ochtends of ’s middags 
meedoen. U opgeven voor 
deze theorie-uitleg kan bij de 
telefonische aanmelding voor 
de test.

Rijvaardigheidstest voor 50-plussers

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

De Stichting Nationale Rode 
Kruis Bloesemtocht 
heeft een deel van de opbrengsten 
van 2009 aangewend 
voor bezigheidspakketten. 
Deze pakketten bevatten 
bezigheidsmaterialen ten 
behoeve van ouderen die één of 
meer dagdelen in de week een 
ontmoetingsgroep of dagopvang 
bezoeken. 
Pro’Senior uit Zutphen heeft 
pakketten ontwikkeld om 
ouderen actief te houden 
met aangepaste materialen 
zoals puzzels, fotodozen met 
beeldmateriaal uit het verleden, 
gezelschaps- en vragenspellen, 
allemaal speciaal ontwikkeld 
voor deze doelgroep.  
Ruim 100 instellingen verspreid 
door ons land zijn geselecteerd 
voor een pakket.
Ook twee huiskamer projecten 
van de Twern in Tilburg mocht 
een pakket in ontvangst nemen. 

In Nederland geven veel 
ouderen de voorkeur aan 
zelfstandig te blijven wonen. 
Voor ouderen die zelfstandig 
wonen maar extra ondersteuning 
of verzorging nodig hebben is er 
dagopvang of dagverzorging. 
Deze dagverzorging biedt 
ouderen de kans langer thuis 
te blijven wonen en vindt plaats 
in de wijk (buurthuis) of binnen 
de muren van  een verpleeg- 
of verzorgingshuis. Er zijn 
professionele krachten betrokken 
maar vaak ook een heel netwerk 
van vrijwilligers en stichtingen 
welzijnswerk ouderen. 

De kwaliteit van de dagopvang, 
met name als het gaat om 
materiaal voor activiteiten, 
staat onder fi nanciële druk. 
Mogelijkheden om gelden vrij 
te maken voor aanschaf van 
aangepast materiaal voor 
bezigheid en activering worden 
elk jaar weer minder. Met 
name bij welzijnsorganisaties 

is het aanschaffen van 
bezigheidsmateriaal vaak een 
sluitpost op de begroting. 

De Nationale Rode Kruis 
Bloesemtocht wordt dit jaar 
voor de 18e keer georganiseerd 
op zaterdag 17 april as. in 
Geldermalsen. Er zijn vier 
wandelafstanden en drie aparte 
routes voor liefhebbers van 
nordic walking. De opbrengsten 
van de wandeltocht komen ten 
goede aan de nationale sociale 
hulp van het Rode Kruis. Vorig 
jaar werd er maar liefst 115.000 
euro bij elkaar gewandeld. 

“De Bloesemtocht is inmiddels 
uitgegroeid tot één van de  grootste 
sportevenementen in Nederland. 
Onze deelnemersaantallen 
vertonen een stijgende lijn, 
zegt Kees Roldanus, Voorzitter 
van de Stichting Nationale 
Rode Kruis Bloesemtocht. “En 
dat is mooi. Want ook onze 
opbrengsten groeien hierdoor. 
We zijn zeer verheugd dat we 
zoveel instellingen in Nederland 
kunnen verblijden met een 
pakket bezigheidsmaterialen 
voor ouderen. Want dat is waar 
het ons om gaat, dat we de 
opbrengsten kunnen besteden 
aan hulp voor ernstig zieke, 
gehandicapte en eenzame 
medemensen.”

Meer informatie en fotomateriaal 
voor de redactie:
Stichting Nationale Rode Kruis 
Bloesemtocht
Monique Potters
Bestuurslid communicatie & 
sponsoring
Tel. 06 28 88 96 32 
E-mail: mpotters@
rodekruisbloesemtocht.nl

De Twern
Huiskamer projecten 
Contactpersoon R. Weijtmans- 
Voogt

Rode Kruis Bloesemtocht schenkt
     bezigheidspakketten
voor ouderen aan de huiskamer projecten Kievitslaer en 
Hoogvenne van de Twern. 
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“De activiteiten commissie Fatima zet een BINGO op touw “ met leuke 
prijzen en muziek! 
 
De laatste uren voor de sloop beginnen te tellen. Voordat het 
verpleeghuis Jozefzorg verdwijnt in het straatbeeld, zien we het 
Getouw nog graag een keer gevuld met de bewoners van Jozefzorg 
en de 50 plussers uit de wijk Fatima. U bent van harte welkom!!

Datum: dinsdag 20 april
Aanvang: 19.00 uur

Locatie:Jozefzorg, in het Getouw, 
Wethouderslaan 9

Doelgroep: alleen voor 50 plussers

Kosten: € 2,-- per kaart voor 4 rondes en in de pauze  ‘n loterij.
 
Na de Bingo kunt U nog volop genieten tot 21.30 uur van de 
Nostalgische discotheek van Ron Vugts 

Door Guus van Gorp    Met de 
gemeenteraadsverkiezingen 
nog in het vooruitzicht 
bevolkten ruim 75 ouderen 
woensdagmiddag 24 februari 
de grote zaal van servicefl at 
‘De Duynsberg’ in Tilburg-
West. En het waren beslist 
niet alleen de ouderen uit 
deze servicefl at die hierop 
waren afgekomen.  Wie 
bovendien denkt dat hier 
de eeuwige klagers de 
overhand hadden, heeft het 
ook beslist mis. Een actieve 
huisbezoekploeg voor 75+-
ers, een vrijwilligersinitiatief 
vanuit De Twern,  bewijst in 
ieder geval het tegendeel.

Betrokkenheid delen met wat 
menigeen ten gevolge van 
forse overheidsbezuinigingen 
(vooral gemeentelijk) te wachten 
staat en dat ouderen juist voor 
dynamiek in woonwijken kunnen 
zorgen, bepaalden de sfeer. 
“….want ouderen zijn allerminst 
afgeschreven!! En horen dus 
door bezuinigingsdictaten 
allerminst als zogenaamd niet 
renderend op de schroothoop 
te belanden!!”, zo vatte een 
van de aanwezigen het goed 
samen: “Hart voor Tilburg, hart 
voor Tilburgers? In beginsel 
altijd zo geweest!! Maar toch: 
goede ouderenzorg dreigt nu de 
gemeente te ontglippen”

Woonsfeer met dividend
Sociale samenhang in wijken: 
ouderen kunnen het verschil 
maken voor sfeerbehoud 
en sfeerversterking. Of 
zoals een andere spreker 
uit de zaal het verwoordde: 
“Zij vertegenwoordigen het  
s o c i a a l - w o o n v r i e n d e l i j k e 
aandelenkapitaal dat gekoesterd 
moet worden, hun ‘dividend’ 
betaalt zich voor de wijksfeer altijd 
goed uit, zodat ook voorzieningen 
zoveel mogelijk overeind zouden 
moeten blijven”. En volgens 
diezelfde spreker worden vooral 
de ouderenorganisaties en hun 
overkoepelend overlegorgaan 
OTO daarin beeldbepalend, “…
zeker als gevestigde instanties, 
w.o. Thebe gas terug moeten 
nemen. Tegelijkertijd neemt 
zodoende het belang van 
huisbezoek toe: wat leeft er 
écht onder ouderen”. Daartoe 
is intussen een aanzienlijke rol 
weggelegd voor de vrijwilligers 
van de Twern die op huisbezoek 
gaan bij 75+-ers  in Tilburg, 
inclusief Tilburg-Zuid    
Weten wat er leeft
Bert Oerlemans (72) bezoekt 
zo’n 50 ouderen per jaar. In dit 

vrijwilligerswerk onder auspiciën 
van de Twern doen nog zo’n  
dertig  anderen mee: allen met 
de intentie om boven water te 
krijgen wat er écht leeft onder 
de mensen en waar eventuele 
zorgbehoeften liggen: “Als je 
naar die verhalen luistert ga 
je begrijpen hoe het kan dat 
goedbedoelde initiatieven 
slechts ten dele werken, w.o. 
loket Z.  Want ouderen hebben 
hun zelftrots! Laagdrempelig 
opgezet, die voorziening? 
Van de buitenkant bezien wél, 
maar al het proceduregedoe 
er om heen, dat mensen toch 
veel van zichzelf prijs moeten 
geven, schrikt teveel ouderen 
af: die zouden meer gebaat zijn 
bij huisbezoeken, een loket-Z-
mobiel zogezegd. Bijvoorbeeld 
ook gecombineerd met zoiets 
als een formuliereninvulploeg 
(‘formulierenbrigade’)  voor 
ouderen die bij hen thuis de 
formulieren komt invullen en hen 
zo nodig ook op het spoor zet 
van recreatieve voorzieningen” 

Leefwereld en belévingswereld
Intussen hebben de 
ouderenpartijen ook in de 
gemeenteraadsverkiezingen 
hun aanhang zien groeien. 
Bert Oerlemans: “Het verhaal 
van ouderen is maatgevend: zij 
hebben recht op hun leefwereld 
en belévingswereld: laat ze 
niet alsnog het bos ingestuurd 
worden!! Vandaar dat een van 
onze eerste vragen is of mensen 
lid zijn van een ouderenbond 
(veelal de KBO) en of ze 
nog voldoende mensen hun 
omgeving hebben die kunnen 
bijspringen. Met onze ploeg 
zijn we in de heel stad in touw, 
van Fatima en Groeseind tot de 
Reeshof en de Heikant. Waar je 
ook komt: de realiteit is echter 
dat veel ouderen door grote 
arbeidsmobilteit weinig contact 
hebben met hun kinderen en 
kleinkinderen: oftewel, die 
wonen mijlenver weg. De gêne 
om een beroep te doen op hulp 
speelt menige oudere zodanig 
parten dat het hele fundament 
onder hun bestaan onderuit 
dreigt te gaan” 

Poetsen zonder een praatje
”Vandaar dat wij intensieve 
lijnen naar de ouderenadviseurs 
hebben, die op hun beurt weer 
alle zeilen moeten bijzetten om 
bijvoorbeeld dagbesteding op 
poten te houden. Je kunt wel 
stellen dat juist ouderen heden ten 
dage veel klappen tegelijkertijd 
krijgen. De marktwerking in 
de zorg is er verantwoordelijk 

voor dat huishoudelijke hulpen 
nauwelijks nog tijd hebben 
voor een praatje, laat staan 
boodschappen doen. Zo’n 
contact is vaak nog het enige 
venster naar buiten dat 75+-ers 
hebben. Woonvoorzieningen 
voor ouderen kennen 
wachtlijsten, dat geldt trouwens 
ook voor de wat jongere groep, 
zeg vanaf 55+: de woningmarkt 
zit nog zodanig op slot dat 
aangepaste woningen ook niet 
plenty voorhanden zijn” 
Aangetaste wortels
“Nederland verzorgingsstaat 
vindt zijn wortels in Willem 
Drees. De AOW noemen 
ouderen nog steeds ‘trekken van 
Drees’,  een gedachtengoed dat 
met aanpalende voorzieningen 
stilaan tot de grond dreigt te 

worden afgebroken. Signalen uit 
de samenleving, signalen uit de 
woonomgeving van betrokkene 
zijn voor ons belangrijke 
aanknopingspunten.Ti lburg 
staat bekend om zijn hoog 
voorzieningenniveau, waardoor 
de komende bezuinigingssgolf 
misschien juist hier extra 
hard aankomt. Als we het 
hebben over hergebruik en 
duurzaamheid van goederen, 
moeten we niet vergeten dat 
we ook in de menselijke maat 
de duurzaamheid moeten 
koesteren: ook mensen 
verdienen niet de staat van 
afdankertjes. Die drijfveer van 
mensen in hun waarde laten, hun 
waarde versterken is mijn passie 
in dit mooie vrijwilligerswerk”  

OUDERENZORG MET TOEKOMSTPERSPECTIEF
“Goede ouderenzorg dreigt gemeente te ontglippen”

In het volgende nummer: interview met frans van den ende, 
voorzitter tilburgs overleg van ouderenorganisaties (oto)

Omgeving servicefl at deDuinsberg
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Hulp bij het huishouden:
U kunt bij Jozefzorg terecht voor 
hulp bij het huishouden. Hulp bij 
het huishouden levert Jozefzorg 
( de Wever ) in opdracht van de 
gemeente die, in het kader van 
de Wmo, zorg draagt voor de 
uitvoering van deze voorziening. 
De gemeente is verantwoordelijk 
voor de fi nanciering en de 
indicatie.

Wat is hulp bij het 
huishouden?
Er zijn twee soorten hulp bij het 
huishouden. U krijgt de hulp die 
het beste past bij uw situatie. 
Hulp bij het huishouden 1: 
poetsen
Kunt u zelf prima aangeven wat 
er moet gebeuren? Maar kunt u 
door uw ziekte of beperking niet 
meer zelf poetsen? Dan krijgt u 
Hulp bij het huishouden 1. 
Hulp bij het huishouden 2: 
poetsen en huishouden 
regelen
Kunt u door uw ziekte of beperking 
uw huishouden niet meer zelf 
regelen en poetsen? Dan krijgt 
u hulp bij het huishouden 2. 
Indicatie:
Voor Hulp bij het Huishouden 
hebt u een indicatie nodig. Die 
kunt u aanvragen bij Loket Z van 
de gemeente. U betaalt naar 
draagkracht een eigen bijdrage. 
De gemeente informeert u 
over de hoogte van deze eigen 
bijdrage.

Loket Z 
www. Loketz.nl
0900 1231313

Wilt u meer weten over Hulp 
bij het Huishouden of over 
onze zorg, behandeling of 
diensten bij u thuis dan kunt u 
contact opnemen met Bureau 
Zorgadvies Tel: 0800-3393837
Of met de receptie van 
zorgcentrum Jozefzorg: 
tel: 013-5831000. Zij kunnen u 
informatie verstrekken.

Thuiszorg Jozefzorg
Wat is persoonlijke verzorging 
en hoe vraag ik het aan?
U woont zelfstandig, maar het 
lukt u niet meer om alles alleen te 
doen. Toch blijft u het liefst in uw 
vertrouwde ( aanleun) woning. 
Dat kan met het Thuiszorgteam 
van zorgcentrum Jozefzorg. 
We geven u persoonlijke 
verzorging en ondersteuning aan 
alle ouderen bij ons in de buurt 
van Jozefzorg. Afhankelijk van 
uw situatie komen we dagelijks 

of wekelijks bij u langs. Op 
afspraak of bij acute problemen, 
tijdelijk of blijvend, overdag, ’s 
avonds of ’s nachts. Ons ervaren 
en enthousiast Thuiszorgteam 
speelt in op uw zorgvraag. 
Persoonlijke verzorging is de 
hulp die u krijgt voor uzelf. Denk 
bijvoorbeeld aan: 
  hulp bij het opstaan 
  douchen 
  scheren, 
  opmaken 
  aankleden 
  hulp bij eten en drinken.
Persoonlijke verzorging wordt 
nog steeds vergoed uit de 
AWBZ. Deze hulp valt niet onder 
de Wmo.
 
Aanvragen 
U hebt een zorgvraag en belt 
naar onze thuiszorg. De vraag 
kan ook komen van uw familie, 
huisarts of iemand anders in de 
buurt. 
Meer informatie:
Bel naar de teamleider Thuiszorg 
van Jozefzorg: 06-22407622
Of bel naar het Bureau 
Zorgadvies van de Wever: 
0800-3393837
Of loop gewoon even binnen, de 
medewerkers van de receptie 
staan u graag te woord.
 
Naast het thuiszorgteam hebben 
we een eigen verpleegkundig 
team voor meer complexe zorg. 
Wist u dat bij De Wever, waar 
Jozefzorg onderdeel van is ook 
terecht kunt voor: 
Fysiotherapie thuis
Ergotherapie thuis
Logopedie thuis 
En dietetiek thuis
 
Activiteiten:
Ouderen in de wijk kunnen 
samen met bewoners van 
Jozefzorg gebruik maken van 
de allerlei activiteiten die in 
het “Het Klossenrek” onze 
ontmoetingsruimte dagelijks 
aangeboden worden. Deze 
ruimte heeft een open karakter, 
waar bewoners en bezoekers 
dagelijks, een gezellige, 
levendige plek vinden om 
medebewoners en bewoners uit 
de wijk te ontmoeten. Hun hobby’s 
uit te oefenen, zowel individueel 
als in groepsverband.

De vragen en wensen van 
de bewoners bepalen het 
activiteiten-week-programma. 
Team Welzijn werkt er samen 
met de verschillende disciplines 
hard aan om voor de bewoners 
een prettig woonleefklimaat 

Wat biedt Zorgcentrum Jozefzorg aan zorg en voorzieningen in de wijk ?

Hulp bij het huishouden, Thuiszorg, Fysiotherapie thuis, Ergotherapie thuis, Logopedie thuis , 
Dietetiek thuis , Activiteiten, Maaltijdvoorziening en catering.

te realiseren waarin men 
zich werkelijk zo thuis als 
mogelijk voelt. De activiteiten 
lopen uiteen van ritmisch 
bewegen tot samen zingen, 
van spel tot fi lm en van hobby 
tot ontspanningsactiviteiten. 
Bemiddelingen voor 
verenigingen en uitstapjes 
behoren zeker tot de 
mogelijkheden. Uitgangspunt is 
altijd de vraag en de keuze van 
de bewoner!
• restaurant met snackbar; 
• kapsalon; 
• ouderenspreekuur; 
• mogelijkheden voor het
          regelen van bankzaken
 op locatie; 
• bibliotheek; 
• diverse sport en spel
 activiteiten.

Maaltijdvoorziening en 
catering:
Voor ouderen in de wijk bieden 
wij Vanaf medio mei 2010 de 
mogelijkheid om de warme 
maaltijd in het restaurant/ 
ontmoetingsruimte “Het 
Klossenrek” van het zorgcentrum 
Jozefzorg te gebruiken. U 
vindt dit restaurant aan de 
Kruisvaarderstraat 40 in het 
verzorgingshuis Jozefzorg. Daar 
kunt u in een gezellige ambiance 
van 12.00 u tot 13.30 u komen 
eten. Wij bieden een a la carte 
keuzemenu.
Tevens kunt u vanaf deze datum 
in deze ontmoetingsruimte ’s 
morgens vanaf 10.00 u tot 12.00 
u , ’s middags van 14.00 u tot ’s 
avonds 21.30 u terecht voor een 
kopje koffi e, een drankje. Tevens 
bieden wij een assortiment aan 
gebak, snacks, lunchgerechten 
tegen zeer schappelijke prijzen.
Loopt u eens binnen. Om u 
welkom te heten krijgt u bij uw 
eerste bezoek na aanmelding bij 
de receptie het eerste kopje koffi e 
gratis. Dan kunt u dus kosteloos 
onder het genot van een kopje 
koffi e een indruk krijgen van de 
ruimte en de mogelijkheden.

Voor informatie kunt u altijd even 
binnenlopen. De receptie staat u 
graag te woord. Tevens kunt u 
bellen naar Jozefzorg: 
tel: 013-5831000

Jozefzorg
voor al uw zorgvragen bij u in de 
buurt:
Kruisvaarderstraat 40
5021 BE Tilburg
Tel: 013-5831000

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.

Bananenschilpas

Voor als de mantelzorger wat 
overkomt: 
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Zwemmen voor zeer dikke mensen
De Nederlandse Obesitas Vereniging (Obesitas betekent vetzucht) 
organiseert voor zeer dikke mensen zwemmen met begeleiding in het 
zwembad van Amarant Bredaseweg (voorheen het Hoge Veer).
De begeleiding is vooral gebaseerd op het sterk maken en houden van de 
benen en niet bedoeld om af te vallen. Vooral het mobiel houden van het 
lichaam staat voorop.

Het zwemmen word gehouden in een besloten zwembad, zonder inkijk 
van buitenaf. De bodem is verstelbaar zodat het bad goed toegankelijk is. 
Er zijn gemeenschappelijke kleedruimtes (dames en heren gescheiden), 
maar eventueel kunnen doucheruimtes gebruikt worden voor meer privacy. 
Het water heeft een constante temperatuur van ca. 30 graden. In het bad 
worden we begeleid door een fysiotherapeut. Als u nieuwsgierig bent kunt 
u een keer vrijblijvend komen kennismaken.

Er wordt gezwommen op vrijdagavond van 20.00 – 21.00 uur
en op dinsdagavond van 20.45 – 21.45 uur.
Indien u interesse heeft kunt u contact opnemen met
Willy Schapendonk-Ooms
Tel 06-18 663 553
dolfi jn8@gmail.com

Stichting de Kittenmand Tilburg 

Stichting de Kittenmand Tilburg is in 2008 opgericht om kittens die gedumpt 
en/of aan hun lot worden overgelaten, een kans op overleven te geven door 
ze op te vangen en ze onder te brengen bij gastgezinnen zodat ze kunnen 
wennen aan een thuissituatie en vandaar uit naar een nieuwe eigenaar kun-
nen gaan. Tussen de oprichting en nu hebben al 850 kittens een nieuw thuis 
gevonden. Dat is een mooi resultaat voor een non-profi t organisatie. Wij 
willen ons graag aan de lezer voorstellen. 

Alles wat geboren is moet een kans op overleven krijgen
Het project werd begin 2006 opgezet door Monique van den Biggelaar uit 
Tilburg. Nadat gebleken was dat het asiel alles behalve diervriendelijk te 
werk ging, is Monique met alle gastgezinnen vertrokken en is de stichting 
een feit geworden. Ook in 2009 waren er weer heel veel kittens die de Kit-
tenmand instroomden. In de maanden juni tot en met augustus hadden we 
zelfs met wachtlijsten tot opname te maken. Tot nu toe zijn we erin geslaagd 
om 808 kittens en 42 volwassen katten een nieuw thuis te geven en de teller 
loopt nog steeds. Bij ons staat voorop dat alles wat geboren is een kans 
op overleven moet krijgen zonder te overdrijven. Daar staat dan weer wel 
tegenover dat castratie en sterilisatie in de juiste leeftijdsfase bij ons bove-
naan staat, in de hoop de voortdurende toeloop van kittens enigszins te 
kunnen afremmen. Op onze website vind je alle informatie over onze sticht-
ing. Via de pagina’s ‘Thuis gezocht’ en ‘Speciale aandacht’ kun je de kittens 
bekijken die via ons geadopteerd kunnen worden. Ook alle gegevens van 
het desbetreffende kitten zijn voorhanden. Met behulp van de site is het ook 
mogelijk om via telefoon of mail gevonden kittens aan te melden die door de 
Kittenmand kunnen worden opgenomen. 

De opvang
Opvang is in eerste instantie bedoeld voor zeer jonge kittens in de leeftijd 
van pasgeboren tot enkele weken oud, die het zonder hulp van de mens niet 
zullen redden. Zij worden ondergebracht bij gastgezinnen. Bij het gastgezin 
worden ze verzorgd en geknuffeld, wat zeer belangrijk is voor het groeipro-
ces. Op die manier zullen ze gesocialiseerd worden en kunnen ze wennen 
aan het leven in een woonhuis, iets wat niet van nature is aangeboren. 
Wanneer de kittens oud genoeg zijn, komen ze voor adoptie in aanmerk-
ing. Gedurende het groeiproces wordt de gezondheid scherp in de gaten 
gehouden. Dankzij de medewerking van veel dierenartsen in Tilburg en om-
geving zijn de kittens verzekerd van een goede medische begeleiding. 

Kleine fi nanciële tegemoetkoming
De nieuwe eigenaar betaalt een kleine fi nanciële tegemoetkoming voor de 
adoptie om de kosten te dekken. Een inentingsboekje begeleidt het kitten 
evenals andere relevante informatie. De vergoeding die wordt gevraagd 
dekt absoluut niet de totale kosten van de opvang en eventueel medische 
verzorging. Het gaat er vooral om dat het kitten of soms ook een moeder-
poes een goed thuis krijgt. Elke kat is ontvlooid, ontwormd, gecontroleerd 
door een dierenarts, heeft minimaal één inenting gekregen en heeft een chip 
onder de huid. Via onze kittenopvang proberen wij de verdere groei van de 
kattenpopulatie een halt toe te roepen en daarbij is ieders medewerking van 
groot belang. Wij adviseren dan ook iedereen om kittens op de leeftijd van 
ongeveer 7 maanden te laten castreren of steriliseren. Alles over onze aan-
pak vind je op onze site. Met een grote groep gastgezinnen staan we klaar 
om jonge katten een warme kittenmand aan te bieden tot ze sterk genoeg 
zijn om naar een eigen thuis te gaan. Dat kunnen we alleen maar samen, 
we gaan ervoor. 
Staat het bovenstaande u aan en heeft u affi niteit met kittens, help 
ons dan de kittens te helpen en meldt u aan als gastgezin. Wij geven 
een volledige begeleiding en verder alles wat u nodig heeft voor de 
opvang.

Gewoon doen!

Stichting De Kittenmand
http://kittenmand-tilburg.nl 

Meldpunt gevonden kittens: 06-43 191 304 

Darten in wijkcentrum Hoogvenne

Altijd al willen leren darten? Dan is dit je kans!

Wijkcentrum Hoogvenne organiseert een dartcursus van 6 weken. 
Er wordt gespeeld met het “let’s train darts” systeem. Een systeem dat het 
voor iedereen mogelijk maakt om darten te leren. Jong en oud kan meedoen. 
Ook voor mensen met een beperking is dit systeem toegangelijk.

Deelname is GRATIS.

De cursus vindt plaats op 6 woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur 
en gaat van start op 12 mei.

Interesse? Meld je dan nu aan bij het beheer van 
Wijkcentrum Hoogvenne, tel: 013 - 542 27 30

Gezocht: bezorgers voor Wijkkrant Koningshaven
Voor de wijken Hinde en Fatima I zoeken we bezorgers.

Wil je graag iets bijverdienen en houd je ervan om in de buiten-
lucht te werken? Meld je dan nu aan als bezorger voor Wijkkrant 
Koningshaven. De wijkkrant verschijnt 6 keer per jaar en moet in de 
weekenden bezorgd worden. Gemiddeld ben je met een wijk 3 uur 
bezig.

Lijkt je dit leuk, twijfel dan niet en neem contact op met 
Petra Schreuder 
Opbouwwerker Koningshaven
Buurthuis Jeruzalem
Caspar Houbenstraat 109
Tel.: 013 542 47 98
Mailen kan ook: petraschreuder@koningshaven.twern.nl

GEZOCHTGEZOCHT
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VRIJWILLIGERSPRIJZEN 2010

Op zaterdagavond 10 juli 2010 vindt tijdens het inmiddels welbekende jaar-
lijkse vrijwilligersevenement de uitreiking plaats van de Vrijwilligersprijzen 
2010 voor zowel een organisatie als een individuele vrijwilliger. Dit keer in 
een totaal nieuw jasje gestoken en op een nieuwe locatie, T-Kwadraat. De 
organisatie van de uitreiking van de Vrijwilligersprijzen ligt in handen van 
Contour. Thebe stelt het prijzengeld beschikbaar en het Brabants Dagblad 
zorgt voor een grote presentatie van alle genomineerden. Het feest zelf 
wordt aangeboden door de Gemeente Tilburg en mede gefi nancierd door 
o.a. Interpolis, Rabobank en TBV Wonen.

Vanaf nu heeft iedereen de mogelijkheid om zowel een organisatie als een 
vrijwilliger voor te dragen om in aanmerking te komen voor één van deze 
prijzen. Op www.contourtilburg.nl zijn hiervoor speciale formulieren te down-
loaden. Houdt u  hierbij rekening met de criteria dat het vrijwilligerswerk ver-
richt dient te worden in de gemeente Tilburg en dat zowel de organisatie als 
ook de vrijwilliger hier gevestigd c.q. woonachtig dient te zijn. 

Een deskundige jury zal uit alle inzendingen drie organisaties en drie vri-
jwilligers nomineren. Deze genomineerden zullen half juni bekendgemaakt 
worden in het Brabants Dagblad. 

Dit jaar kent de vakjury voor het eerst ook een Jonge Vrijwilligersprijs 
(Stimuleringsprijs) toe. Voorgedragen vrijwilligers in de leeftijd tot en met 
25 jaar komen hiervoor automatisch in aanmerking. Voor de twee overige 
categorieën bepalen de inwoners van de gemeente Tilburg samen met de 
vakjury de uiteindelijke winnaars. Zij kunnen tot één dag voor het feest hun 
stem uitbrengen op hun favoriete vrijwilliger en organisatie en ook op de 
feestavond zelf kunnen de aanwezigen nog eenmaal stemmen.

Het formulier met uitgebreide toelichting kan tot en met 24 mei a.s. bij 
voorkeur per e-mail gestuurd worden naar: info@contourtilburg.nl of per 
post naar Contour, t.a.v. Susan van Schijndel, St. Annaplein 21, 5038 TV, 
Tilburg. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Contour en vra-
gen naar Susan van Schijndel, 013 – 543 45 72.

Moes tuinieren iets voor U ?!

Steeds meer mensen gaan het doen en steeds meer mensen willen het 
leren. Werken in de tuin, een moestuin, kruidentuin of bloementuin.  Lekker 
met je handen wroeten in de aarde en als de tijd daar is, oogsten.  

Lijkt het jou leuk om deze zomer een lekker beschuitje 
met aardbeien uit eigen tuin te kunnen eten, een 
kopje thee met verse munt te drinken en lijkt jou het leuk om samen 
met anderen te werken in een tuin in de buurt meld je dan uiterlijk 
11 april aan. 

Bij voldoende belangstelling willen we binnen Koningshaven een 
training tuinieren gaan organiseren. 

Heb je vragen, neem contact op met Petra Schreuder 5424798 
of Mirjam Lambert  5425729 of mail naar petraschreuder@ 
koningshaven.twern.nl

Cursussen TAI CHI en ONTSPANNING voor ouderen in 
wijkcentrum Hoogvenne

Beide cursussen zijn zeer geschikt voor ouderen. Momenteel bieden wij 
deze cursussen aan voor slechts  € 5,- per les. De cursussen bestaan uit 
10 lessen. Ter kennismaking is er voor beide cursussen een gratis proefl es, 
waaraan u geheel vrijblijvend deel kunt nemen.

Ontspanning als basis van Welzijn

‘Jezelf ontspannen’ lijkt iets vanzelfsprekends te zijn. Maar voor veel 
mensen, en ook voor ouderen, is dat tegenwoordig vaak toch een 
probleem. Ontspanning is echter belangrijk voor ons algemeen welzijn. 
Deze cursus reikt je verschillende methodes aan om beter te leren ontspan-
nen. De methodes zijn eenvoudig en door ze regelmatig te oefenen, kun je 
ze eigen maken en thuis voor jezelf toe gaan passen.

De cursus bestaat uit: 
Eenvoudige sta-, zit- en ligoefeningen om te ontspannen en je

  lichaamshouding te verbeteren. Als je niet goed kunt liggen of staan
        bestaat de mogelijkheid om voor de oefeningen te blijven zitten.

Eenvoudige zelfmassage.
Gezondheidsoefeningen om de natuurlijke ademhaling te herstellen.
Korte groepsgesprekken om met elkaar te delen wat voor jou spanning

 en ontspanning betekent. Door het delen van ervaringen kun je
 meer inzicht in jezelf krijgen en hoe je het opbouwen van spanning kunt
 voorkomen.

De workshops worden gegeven door docente en therapeute Margo Didden. 
Zij heeft een praktijk voor massage, therapeutische oefeningen en gesprek: 
Inner Circle. Indien gewenst, kun je naast de cursus ook individuele behan-
delingen ontvangen. Deze worden vergoed door vele ziekenfondsen, waar-
onder CZ, VGZ, etc. Haar praktijk is gevestigd in Tilburg en is te bereiken 
op 013-4634421. 

De cursus ontspanning vindt plaats op dinsdagochtend van 10.30 tot 
11.30 uur.
Er is een gratis proefl es op dinsdag 13 april.
De cursus start op dinsdag 20 april.

TAI CHI - Chinese oefeningen: Voor meer geluk en een lang leven

Wat is Tai Chi?
Tai Chi is een eeuwenoud Chinees oefensysteem om de gezondheid te 
verbeteren. Het bestaat uit rustige bewegingen. Deze worden vloeiend op 
het ritme van de ademhaling uitgevoerd. De oefeningen zijn heerlijk om te 
doen. Ze hebben een zeer positieve uitwerking op lichaam en geest. In Chi-
na worden Tai Chi oefeningen gedaan door mensen in parken en op pleinen 
voor een lang leven in goede gezondheid. Maar de oefeningen worden ook 
gebruikt als therapie in Chinese ziekenhuizen. Dit om chronische klachten 
te verminderen of zelfs te genezen. 

De oefeningen zijn eenvoudig te leren en uit te voeren. De lessen zijn 
gericht op het verbeteren van de algehele gezondheid. Daarnaast wordt 
er aandacht besteed aan eventuele specifi eke klachten van deelnemers. 
Als u slecht ter been bent, kunt u de oefeningen ook zittend op een stoel 
meedoen. 

Tai Chi is zeer geschikt voor ouderen! Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt 
onder andere dat ouderen die regelmatig Tai Chi beoefenen 60 % minder 
kans hebben om te vallen. Ook verkleint Tai Chi aanzienlijk de kans op een 
hersenbloeding. Dit zijn slechts enkele voorbeelden.

De cursus wordt gegeven door een gediplomeerd docent van het CNGO, 
Centrum voor Natuurljike Gezondheids Ontwikkeling

De cursus Tai Chi vindt plaats op de donderdagochtend van 10.30 tot 
11.30 uur.
Er is een gratis proefl es op donderdag 15 april.
De cursus start op donderdag 22 april. 

Om zich aan te melden voor een van deze cursussen, of voor meer 
informatie, kunt u bellen naar de ouderenwerker, Kitty Lumens, Wijk-
centrum Hoogvenne, Kazernehof 76, tel: 013 – 542 27 30 

•

•
•
•
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HOEVEEL METER ZWERFAFVAL
LIGT ER OP HET STUIVESANTPLEIN?

Leerlingen van groep 7 en 8 
van basisschool de Panta Rhei 
weten het! Zij zijn namelijk 
op dinsdagmiddag 23 maart, 
gewapend met vuilniszak, grijper 
en handschoenen, zwerfafval gaan 
verzamelen.
Een week voor de zwerfafvalactie 
hebben de leerlingen een gastles 
gekregen van Mister T. Mister 
T. heeft informatie gegeven 
over onder andere zwerfafval, 
hergebruik van materialen, 
vandalisme en hondenpoep. 
Iedereen heeft er mee te maken 
en allemaal kunnen we ons 
steentje bijdragen om onze 
omgeving schoner en mooier 
te houden. Op de site www.
geefmijeenreden.nl kun je meer 
informatie vinden over Mister T. 
Op dinsdag 23 maart zijn de 
leerlingen van groep 7 en 8 van de 
Panta Rhei aan de slag gegaan. 

In twee- of drietallen zijn de 
leerlingen vol enthousiasme aan 
de slag gegaan. Op de paden, 
naast de prullenbakken, in de 
bosjes, overal werd gezocht naar 
zwerfafval. En het resultaat mag 
er wezen: de leerlingen hebben 
gezamenlijk

13 meter!!!

zwerfafval opgehaald.
Een prestatie waar alle leerlingen 
zeer trots op mogen zijn. 
Naast dat de leerlingen goed 
hebben samengewerkt en super 
enthousiast waren, hebben zij ook 
een steentje bijgedragen aan een 
schone leefomgeving.  Helpt u de 
volgende keer ook mee?
De zwerfafvalactie was een 
initiatief van Petra Schreuder, 
opbouwwerker bij de Twern in het 
gebied Koningshaven.

Wilt u meedenken over de voorbereidingen van het festival? Dat kan! 
Bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de werkgroep kinderen en jongeren, 
de werkgroep muziek of de werkgroep volwassenen. I Heb je interesse, 
geef je dan op bij:
 
De Twern
Petra Schreuder
Opbouwwerker Koningshaven
Buurthuis Jeruzalem
T 013 542 47 98
E petraschreuder@koningshaven.twern.nl 

FESTIVAL KONINGSHAVEN
Leuke activiteiten, een gezellig dag voor jong en oud, muziek en nog veel 
meer.  Dat is het Festival Koningshaven. 
De Twern is onlangs gestart met de voorbereidingen van het Festival 
Koningshaven in samenwerking met buurtbewoners en Buurtsport. Het 
festival zal in september plaatsvinden op het Stuivesantplein. Zoals de 
naam al zegt is het Festival Koningshaven bedoeld voor alle wijkbewoners 
van Jeruzalem, Fatima, Broekhoven en Hoogvenne. 

Keep-Fit in uw eigen wijk

U wilt eigenlijk wel nodig gaan 
sporten, maar u wilt liever niet naar 
die onpersoonlijke sportschool (jaar 
contracten, etc.).
Samen sporten met uw buurtgeno-
ten. Daar waar fl ink oefenen en
gezelligheid  hand in hand gaan en 
dit onder deskundige begeleiding.
Trainen op leuke, actuele muziek 
en werken aan al die “probleem-ge-
bieden” van je lichaam. En dat te-
gen het zeer lage tarief van € 3,50 
per les. 

Plaats van handeling: 
Wijkcentrum Hoogvenne 
Kazernehof 76

Tijden: 
Maandagavond  20.00 – 21.00 en 
van 21.00 – 22.00 uur
Woensdagavond 20.00 – 21.00 en 
van 21.00 – 22.00 uur
 
Informatie: Tel. 013-542 27 30
Kom snel eens binnen lopen en 
meedoen. Eerste les gratis.
Tot gauw!!!!

FIETSLES VOOR VROUWEN

In Jeruzalem is een start gemaakt 
met fi etsles voor vrouwen.
Heb je nog nooit gefi etst?
Kun je al fi etsen en wil je in het ver-
keer oefenen?
De fi etslessen zijn bedoeld voor 
vrouwen die nog nooit gefi etst heb-
ben, maar ook voor vrouwen die 
wel zelf kunnen fi etsen, maar nog 
niet op straat durven rijden.

De fi etslessen vinden plaats bij 
Buurthuis Jeruzalem op vrijdag van 
09:30 tot 11:30 uur.
De les bestaat uit 1 uur praktijkles 
en 1 uur verkeersles. Tijdens de 
schoolvakanties zijn er geen les-
sen.
De fi etslessen worden gegeven 
door CBV. Je hoeft zelf geen fi ets 
te hebben en er is kinderopvang 
aanwezig. Je kunt je opgeven bij 
het buurthuis of door te bellen met 
Mirjam Lambert 54 25 729. Mailen 
kan ook: mirjamlambert@
koningshaven.twern.nl

SPORTEN VOOR VROUWEN

Iedere dinsdag zijn er  sportlessen 
voor vrouwen bij buurtcentrum De 
Kubus. 
De lessen zijn van 13:00 tot 13:45 
uur .
De kosten zijn € 1,00 per les. Je 
mag eerst ook gratis een proefl es 
nemen.
Voor meer informatie: Mirjam Lam-
bert 542579 of mirjamlambert@
koningshaven.twern.nl

Vervolg Gezocht

- Microsoft Word .doc document
- Lettertype arial, 11 cpi
- Zo min mogelijk inspringen

- Plaatjes meeleveren als .jpg of 
.gif

- Geen transparante plaatjes 
s.v.p.

- De minimum breedte van een 
foto is 474 pixels

- Fotos niet verkleinen s.v.p.

De redactie

AANLEVER 
RICHTLIJNEN
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Eeuwfeest Het Nederlandse 
Rode Kruis – district Tilburg in 
muzikale omlijsting

Tilburg - Het werd bezongen door 
de MusicAllFoundation en door 
menig spreker gezegd tijdens de 
jubileumavond op 10 maart jl.: 
“Vrijwilligerswerk is vergelijkbaar 
met The Impossible Dream.” 
Rode Kruisvoorzitter Dirk Baak 
legde daarmee direct een link 
naar de historie van de Tilburgse 
tak van de landelijke Rode Kruis 
vereniging. “Het gedachtegoed 
van de grondlegger van Het Rode 
Kruis, Henry Dunant, blijft nog 
altijd overeind,” stelde Baak; “hulp 
bieden aan slachtoffers zonder 
onderscheid te maken in afkomst, 
ras, leeftijd of geslacht.” 

EEN ‘PLUIMPJE’ EN EEN SCHOUDERKLOP VOOR HET RODE KRUIS!
Het district Tilburg bestaat sinds 
1910 en viert dit jaar haar 100-
jarig bestaan. De indrukwekkende 
avond kende afwisselend zang en 
dans van de MusicAllFoundation 
en een aantal offi ciële 
momenten. Baak overhandigde 
de jubileumpostzegels aan de 
locoburgemeester van Tilburg, 
J. Hamming, de burgemeester 
van Gilze-Rijen, R. Roep en de 
burgemeester van Goirle, M. 
Rijsdorp, De Commissaris van de 
Koningin, W. van de Donk, ontving 
het eerste exemplaar van het 
jubileumboek ‘Rode Kruis In Tilburg 
Thuis; een eeuw Rode Kruis Tilburg 
1910 – 2010’, geschreven door 
Paul Spapens. 

Het optreden van de 
MusicAllFoundation was een groot 
succes. De verrassende slotact 
was een ode aan de Rode Kruis 
vrijwilligers. In een speciale Rode 
Kruis-compilatie van ‘Ja zuster, nee 
zuster’ waarin aankleding en tekst 
perfect waren afgestemd, ontvingen 
de aanwezige vrijwilligers met recht 
een ‘pluimpje’ en een schouderklop 
van de voltallige cast.

Het sluitstuk van de avond stond 
vooral in het teken van het 
bedanken van de vele vrijwilligers 
en relaties van Rode Kruis district 
Tilburg. Een prominente rol nam 
Jan Melis hierbij in. Als erevoorzitter 
ontving hij van Dirk Baak een 
onderscheiding en oorkonde 

voor zijn vele werkzaamheden en 
verdiensten voor het Rode Kruis. 

Bestellen jubileumboek 
en jubileumpostzegels
Het jubileumboek ‘Rode Kruis In 
Tilburg Thuis; een eeuw Rode 
Kruis in Tilburg e.o. 1910 - 2010’, 
geschreven door Paul Spapens, is 
te koop in de boekhandel en via het 
Rode Kruis district Tilburg, telefoon: 
013 542 51 63 of nrktilburg@home.
nl. Winkelprijs 14,95 euro. ISBN 
978 94 6032 010 1. 
De jubileumpostzegels zijn te 
bestellen via Rode Kruis district 
Tilburg, telefoon: 013 542 51 63 of 
nrktilburg@home.nl

Stichting Straat organiseert van 20 
mei t/m 30 juni voor de vierde keer 
een cultureel erfgoedmanifestatie 
waarin een Tilburgse straat en de 
directe omgeving ervan centraal 
staan. Na de Goirkestraat (2003), 
de Korvelseweg (2005) en de Sint 
Josephstraat (2007) schenken we 
dit keer aandacht aan de totale 
ringbaan. 

In mei en juni organiseren wij 
met diverse partijen de meest 
uiteenlopende activiteiten. Hiermee 
willen we een groot publiek op 
toegankelijke wijze in contact 
brengen met het verleden, het heden 
en de toekomst van de ringbaan. 
Met de intentie dat Tilburgers en 
andere belangstellenden deze 
bijzondere ‘straat’ op een nieuwe 
manier gaan beleven. 

Het programma bestaat onder meer 
uit een reizende tentoonstelling 
over heden en verleden van de 
ringbaan, de publicatie van een 
reisgids (boek), de plaatsing van 

D E   R I N G B A A N
30 bouwborden aan de ringbaan 
(oude aanzichten, verdwenen 
bouwwerken en fantasiebeelden), 
excursies, lezingen en een 
omvangrijke tentoonstelling over 
de historische ontwikkeling en 
toekomst van de ringbaan. Tevens 

streven we naar de oprichting van 
een monument voor ir. J. Rückert, 
de man die de ringbaan in 1915 
bedacht.

Er hebben zich al vele partners bij 
ons initiatief aangesloten, maar 

het is vooral belangrijk dat u als 
bewoners getuige bent van ons ‘licht 
op de ringbaan’. De activiteiten zijn 
interessant voor jong én oud, en ze 
zijn vrijwel allemaal gratis. Dat zou 
dus geen hindernis hoeven zijn.

Op 20 mei wordt de manifestatie 
offi cieel geopend in de Vredeskerk 
(Ringbaan-West). U bent ook 
daarbij van harte welkom. Half 
mei wordt onze programmakrant 
met het Stadsnieuws huis-aan-
huis verspreid. Hierin vindt u meer 
gegevens over het programma. 
Voor de meest uitgebreide 
informatie verwijzen we naar www.
stichtingstraat.nl.

Hopelijk mogen wij u ergens in mei/
juni ontmoeten. Met dank aan De 
Twern voor de verspreiding van dit 
bericht.

Berry van Oudheusden 
(productieleider Stichting Straat)
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Dus dubbel feest voor het Mobiel Kindereiland Koningshaven. 

EEN NIEUWE BUS EN
EEN 10 JARIG BESTAAN

Zoals velen van jullie misschien wel 
weten is het Mobiel Kindereiland al 
jaren een leuke speelgelegenheid 
voor de kinderen uit Koningshaven. 
Maar de bus was na bijna 10 jaar 
wel een beetje aan vervanging toe. 
Daarom zijn we in 2009 gestart 
om sponsors te zoeken zodat we 
een andere bus konden kopen. 
En ja hoor…..Het is gelukt. Vooral 
dankzij de grote bijdrage van Jantje 
Beton is het gelukt om voldoende 
geld bij elkaar te krijgen voor een 
nieuwe (andere)bus. De oude bus 
hebben we ondertussen ingeruild 
voor een nieuwe bus en we zijn nu 
nog druk bezig om deze helemaal 
in orde te maken. De binnenkant is 
bijna klaar en de buitenkant wordt 
ook nog aangepakt. De kinderen 

mochten via een kleurwedstrijd 
laten weten hoe de bus er volgens 
hen uit zou moeten zien. De 
leukste ideeën worden uitgekozen 
en eventueel gebruikt voor op de 
bus. In week 16 zal de buitenkant 
van de bus gespoten worden door 
een graffi tiartiest. Op zondag 25 
april zal de nieuwe bus dan offi cieel 
onthuld worden.
Er wordt dan een groot feest 
georganiseerd ter ere van het 10 
jarig bestaan met als opening de 
onthulling van de nieuwe bus. 
Er zullen daarna allerlei leuke 
activiteiten georganiseerd worden 
voor kinderen t/m 14 jaar. Alle 
kinderen uit Koningshaven en 
hun ouders zijn hierbij van harte 
welkom. Dus …….

Zondag 25 april
Van 13.00-16.00 uur

Op het stuivesantplein
Feest van Mobiel Kindereiland

We hopen jullie allemaal te zien bij het feest.

Medewerkers Mobiel Kindereiland
Eric, Netty, Bernice en Amanda

Bij deze willen we ook vast alle sponsors bedanken,
want zonder hen was het niet gelukt!!
Sponsors ontzettend bedankt!!!

Hoofdsponsor nieuwe bus:    Jantje Beton

Overige sponsors:
VerrijkjeWijk      Johan Stekelenburgfonds
Stichting Bergmanfonds    Tivolifonds
Rabobank      Tiwos
TBVwonen      WonenBreburg

Vanaf 11 maart gaat het nieuwe programma van de donderdagclub in Jeruzalem weer van start. We gaan er weer 
een leuke en leerzame tijd van maken! Wekelijks zal er weer een Donderdagclub zijn op buurthuis Jeruzalem (Capar 
Houbenstraat 109). Alleen tijdens de schoolvakanties gaat de donderdagclub niet door. De club begint om 15.30 u en 
duurt tot 17.00 u. De club is voor kinderen uit groep 3 tot en met 6 van de basisschool. Er kunnen per keer maximaal 
25 kinderen meedoen. De kosten zijn 50 kokindjes of € 0,50. Wekelijks organiseren we zinvolle activiteiten voor 
kinderen. Dit houdt in dat de kinderen ook iets leren van de activiteiten die we organiseren. Voor de komende 8 
weken organiseren we activiteiten in het kader van een bepaald thema. Het thema is namelijk kunstbende. Dit houdt 
in dat we dit blok allerlei spelactiviteiten gaan doen rond verschillende soorten kunst en kunstenaars. De laatste keer 
van het blok zullen we leuk en gezellig afsluiten. Aan deze afsluiting mogen de kinderen alleen deelnemen wanneer 
ze minimaal drie keer naar de club zijn gekomen in de periode van 11 maart tot en met 29 april. Tijdens de afsluiting 
gaan we namelijk iets speciaals doen. Ook duurt de club tijdens de afsluiting langer dan normaal en wordt er voor 
eten gezorgd. Ook nodigen we alle ouders uit om te komen kijken tijdens de afsluiting. 
Hieronder kunnen jullie zien wat we gaan doen de komende tijd:

Datum Thema Wat is dat? Activiteit
8 april 2010 Pablo Picasso

Kubisme
Heel veel vierkantjes Spel en plaatjes 

verbouwen
15 april 2010 Andy Warhol

Pop art
Felle kleuren Spel en fotolijstjes 

pimpen
22 april 2010 Rosina 

Wachtmeister
Vrolijke katten Spel en wasco

29 april 2010 Afsluiting van het thema – Informatie hierover volgt nog

Kom je ook?
Groetjes,
 

       Roos                  Charlotte              Monique         Teuntje
    van Esch                Zwitser                  Stabel     Timmermans

HET NIEUWE PROGRAMMA VAN DE KUNSTBENDE

Waar? Buurthuis Jeruzalem, Caspar Houbenstraat 109
Wat gaan we doen?  We gaan allerlei leerzame en gezellige activiteiten 

doen!
Voor wie? Kinderen uit groep 3 t/m groep 6 van de 

basisschool. 
Wanneer?  Iedere donderdag (vanaf 11 maart 2010). In de 

schoolvakanties gaat de Donderdag Club niet door. 
Hoe laat?  Van 15.30 uur tot 17.00 uur
Kosten:  50 Kokindjes of € 0,50 per keer
Begeleiding: Studenten van de opleiding Pedagogiek ondersteund 

door het Sociaal-cultureel Werk van de Twern.

Heb jij zin om te helpen bij de donderdagclub?
Voor de donderdagclub zijn we daarnaast nog op zoek naar  ouders / 
verzorgers die een middag zouden willen helpen bij de donderdagclub. Dus 
als je een keer hulpouder wilt zijn bij de donderdagclub, vul dan onderstaand 
strookje in en lever dit in bij het beheer van buurthuis Jeruzalem of stuur 
een e-mail naar roosvanesch@koningshaven.twern.nl 

Voor meer informatie bel naar Charlotte Zwitser of Roos van Esch. Ze 
zijn te bereiken op buurthuis Jeruzalem. Tel: 013 5424798 of mail naar 
roosvanesch@koningshaven.twern.nl

Ik wil graag een keer meehelpen tijdens de donderdagclub.

Naam:……......…………………………………………………………………….

Adres:………………………………………….. Postcode:………………………

Telefoonnummer:………………………………………………………………….

E-mailadres:……………………………………………………………………….
.

Ik kan op de volgende datums:……….....………………………………………

KORTE INFORMATIE OVER DE 
DONDERDAG CLUB:
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Hallo kinderen, mijn naam is 
Piep de muis. Weet je wat een 
leuke club is? Piep zei de muis! 
Daar kun je knutselen en leuke 
spelletjes doen. Kom eens een 
kijkje nemen op vrijdag 21 mei 
2010,  tussen 15.30 en 17.00. In 
buurthuis de Spil, Heikestraat 
54 Tilburg. Als je zin hebt om 
te komen, vraag dan aan je papa 
en mama of het mag?

Het kan zijn dat het bij jou 
thuis soms onrustig is of dat 
je ouders even geen energie 
hebben. Juist dan is het fi jn om 

naar de Piep-club te komen.
Aan je ouders kun je vertellen 
dat de club een veilige plek 
is. Onder begeleiding leer 
je ook gevoelens te uiten en 
zelfvertrouwen te krijgen. 
Vanaf vrijdag 17 september 
mag je 13 keer naar de club 
komen. Het is gratis. Ook voor 
de papa`s en mama`s zijn er 
3 ouderavonden, zodat zij 
precies weten wat jij allemaal 
doet op de club.
Ik hoop dat je met mij komt 
spelen op de club, groetjes 
Piep.

Voor meer informatie: Roos van Esch, De Twern, tel. 013 5424798, 
e-mail: roosvanesch@koningshaven.twern.nl of Marian van Riel, GGZ 
Breburggroep, tel.013 5808480, e-mail: m.vanriel@ggzbreburggroep.nl

Girls Only
Buurthuis Jeruzalem 

Voor alle meiden
11 tot met 16 jaar

14 April 2010
Deur open om 15.45 uur.

16.00- 17.00 uur Zumba en Rope-skipping
17.00- 18.30 uur koken en eten

18.30- 20.00 uur beauty & accessoires & games

Win een prijsje met het invullen van een enquête.

Alles gratis, neem je vriendinnen en veel goede zin mee!!!

Een initiatief van:
Buurtsport, marieke van der Linde

Sociaal Cultureel Werk de Twern,
Roos van Esch (013-5424798)

Jongerenwerk de Twern,
Linda van de Griendt
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Veiligheid is op diverse fronten 
in het nieuws. Ook in het verkeer 
draait het hopelijk daarbij niet om 
een momentopname, vandaar 
herhaaldelijke discussies over  
‘verversing’ van het rijbewijs, 
met inbegrip van bijles voor 
senioren.  Zie ook elders daarover 
een artikel in deze wijkkrant. 
Aan de andere kant van het 
leeftijdsspectrum zijn jongeren 
ook een risicogroep. 

Buikschuivers werden hun 
brommers begin ’70-er jaren wel 
genoemd, veelal opgevoerde 
Puchs, Kreidlers 
en Zündapps,  die 
anno nu hebben 
plaatsgemaakt 
voor fraaie 
b romscoo te rs 
van Italiaanse 
makelij. ‘Cool’  is 
nu de modeterm, 
die gezien hun 
verkeersgedrag vooral betrekking 
lijkt te hebben op zo’n vriescel bij 
Monuta.
  
De juiste kassa naar veiligheid

Hans Wansart heeft een duidelijke 
mening over ondernemers, de 
waarde van een erkend produkt 
waarin ze meer aandacht moeten 
hebben voor het wijkklimaat: “De ‘k 
van klantenbinding is niet hetzelfde 
als de ‘k’ van kassa. Weten wat 
er onder mensen leeft, waar ze 
behoefte aan hebben, hoe je hen 
dienstbaar kan zijn om het dagelijkse 
leven wat gemakkelijker te maken; 
dat zie ik als goede brandstof voor 
wijkklimaat. Veilig onderweg mag 
dan niet overgeslagen worden! 

Jongeren zitten vol energie maar 
ook vol gevaar!! Aandacht voor 
elkaar is vooral ook aandacht 
voor elkaar in het verkeer. Gedrag 
is geen vernislaagje maar een 
houding. In elk lesblok hoop ik te 
bereiken dat dat kwartje valt, voor 
jong en oud!!”
 
Ontwikkelen

Hans Wansart: “Veilig verkeer mag 
niet te grabbel gegooid worden. 
Wie het vak van rij-instructeur als 
een uit de hand gelopen hobby ziet, 
moet beseffen dat vaardigheden 
vasthouden en ontwikkelen het 
belangrijkste is wat er is. Alleen dan 
kun je als rij-instructeur anticiperen 
op het steeds drukker wordende 
verkeer. Als jongeren een mooie 
brommer zien zijn ze vooral op 
dat voertuig zelf gefocust, maar 
het verkeer is vooral letten op je 
omgeving, situaties goed inschatten  
en niet overal maar voorrang 
nemen!! Op andere manieren in 
de maatschappij breekt je dat ook 
op!!”

Lesbrommer

Om brommerrijles te kunnen volgen 
moet je 16 jaar zijn en in bezit zijn 
van een geldig theoriecertifi caat. 
Per 1 maart geldt ook een 
praktijktoets: zonder dát geen 
brommerrijbewijs. Als je instructeur 
vindt dat je het brommerrijden goed 
beheerst, zullen we als rijschool het 
praktijkexamen aanvragen bij het 
CBR. Na het feitelijke examen krijg 
je direct te horen of je geslaagd 
bent. Na een paar dagen kun je dan 
bij het gemeentehuis je rijbewijs 
ophalen”
Zie ook www.startmetrijden.nl     

VEILIG OP DE BROMMER:
DA’S GOED ONDERNOMEN....

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

NIEUW: OPEN BUURTSCHOOL VAN 
START IN DE SPIJKERBEEMDEN

Er zijn in Tilburg 5 Open Buurt scholen in wijken en buurten van start  
gegaan. 1 Daarvan is vlak bij uw wijk gestart, n.l. in de bibliotheek van de 
Spijkerbeemden.

Wat gaan we er doen?             

- Themabijeenkomsten over interessante onderwerpen zoals bijvoorbeeld 
over gezondheid, opvoeding, werk, de wijk, onderwijs enz.

- Werken met u aan persoonlijke leervragen: formulier invullen, problemen 
met geld, administratie op orde, post lezen enzovoort.

Voor wie?

- Voor alle mensen die weinig naar school zijn geweest en graag iets 
willen leren op het gebied van:

- lezen en schrijven
- rekenen
- omgaan met geld
- informatie over een thema

Belangrijk

-  Elke dinsdagmorgen van 9.00 -12.00 uur
-  Van 9.00 – 11.00 uur een thema 
-  Van 11.00 – 12.00 werken aan persoonlijke leervragen
-  Iedereen kan vrij binnenkomen om 9.00 uur of 11.00 uur
-  Het is gratis
-  Alleen een kopje koffi e of thee rond 10.45 uur zelf betalen
-  Het is geen cursus, daarvoor moet u naar het ROC
-  U kunt er veel leren op een leuke manier.
             

We zijn al gestart, u bent van harte uitgenodigd om mee te komen 
doen! Tot ziens op dinsdagmorgen op de Spijkerbeemden (niet in de 
schoolvakanties),   
Martie van Bossum, docente ROC Tilburg in Zuid.



19

Peuterspeelzaal Zuiderlicht 
opent haar deuren in basisschool 
Zuiderlicht.

Het afgelopen jaar heeft er een 
verbouwing plaatsgevonden bij 
Basisschool Zuiderlicht. Er is 
een hele mooie peuterspeelzaal 
bijgebouwd. Ook zijn de groepen 
1 en 2 en de speelzaal van de 
basisschool opgeknapt.

Peuterspeelzaal Ukkepuk, 
behorende onder Kinderstad, is 
met veel plezier verhuisd naar de 
basisschool, en is daar verder 
gegaan onder de naam PSZ 
Zuiderlicht, een goede keuze, omdat 
dit de samenwerking tussen de 
basisschool en de peuterspeelzaal 
goed weergeeft.
Basisschool Zuiderlicht heeft er 
een Zuiderlichtje bij gekregen, 
zoals directeur Frank Marchand 
met trots vertelde. Er werd dan 
ook getrakteerd op beschuit met 
muisjes. 

Op 11 maart was een uitgebreide 
feestdag, om dit succes te vieren.

“s Morgens was er eerst voor 
de kinderen van groep 1,2 en 
3 en daarna voor de ouders en 
kinderen van de peuterspeelzaal 

PEUTERSPEELZAAL ZUIDERLICHT OPENT HAAR DEUREN

een optreden van Len Copal. Zij 
wist op een heel aantrekkelijke 
manier het prentenboek “De 
Wiebelbillenboogie” voor de 
kinderen voor te lezen en te 

spelen.

Daarna hebben we met de 
hele school en peuterspeelzaal 
ballonnen opgelaten. Het was een 

heel kleurrijk gezicht en we zijn erg 
benieuwd waar ze allemaal terecht 
zullen komen.

’s Middags ging de basisschool aan 

de slag met een workshop circus. 
Met een geweldig resultaat bleek 
later op de avond bij een optreden 
voor de ouders en belangstellenden. 
De zaal was te klein en het applaus 
was niet te stoppen.

Van  18.30uur tot 20.00uur stonden 
de deuren van de peuterspeelzaal 
en de basisschool open voor 
iedereen. Het was een zeer druk 
bezochte avond, met veel positieve 
geluiden.

Kortom, 11 maart was voor ons een 
geslaagde dag en we hopen dat 
iedereen er ook van genoten heeft.
Kon u deze dag niet aanwezig zijn, 
maar bent u toch erg nieuwsgierig 
geworden, loop gerust binnen. De 
pedagogisch medewerkers van de 
peuterspeelzaal, Lieneke en Nettely, 
en de directeur van de basisschool 
zullen u graag ontvangen voor 
inlichtingen en inschrijvingen.

De peuterspeelzaal is geopend op 
maandag, dinsdag en donderdag 
van 8.30 uur tot 16.00 uur.

Team basisschool Zuiderlicht en 
Peuterspeelzaal Zuiderlicht

Peuterspeelzaal Zuiderlicht, Prof. 
Keesomstraat 28, tel 5451736 

www.kinder-stad.nl
Basisschool Zuiderlicht, Prof. 
Keesomstraat 28, tel. 5423705  
www.bszuiderlicht.nl

NIEUW
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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 2 van 2010 is 13 april. U kunt uw kopij e-mailen naar wijkkrant@koningshaven.twern.nl
De verschijningsdatum is 29 mei.                                                                               De redactie stelt uw inzending op prijs.


