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Sluiting wijkcentrum de Kubus
De gemeente Tilburg moet bezuinigen. 

Deze hebben onder andere tot gevolg dat
 

per 1 oktober 2010 wijkcentrum de Kubus gesloten wordt.
 
Wegens die bezuinigingen is de Twern genoodzaakt maatregelen te treffen. Wij doen al het mogelijke om deze sluiting 
plaats te laten vinden met zo min mogelijk negatieve gevolgen voor gebruikers van het gebouw. Alle activiteiten die nu 
plaatsvinden in het wijkcentrum gaan door tot de zomervakantie. Na de zomervakantie worden ze ondergebracht op andere 
locaties. Hier draagt de Twern zorg voor. De gebruikers zijn inmiddels ingelicht.

Heeft u vragen hierover dan kunt u contact opnemen met Martin Schaap, 
zakelijk leider Twern team Zuid-oost, (013) 5422730
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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
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Schoolloopbaanbegeleiding

Uitstapje SLB VO 
naar Hoppenbrouwers Installatietechniek 

Op verschillende middelbare scholen wordt er ook schoolloopbaanbegeleiding 
door de Twern gegeven. Zo ook op het MBC Zorg & Welzijn en Techniek. In 
het kader van het thema beroepen bij SLB stond er een uitstapje gepland naar 

het installatiebedrijf Hoppenbrouwers 
in Udenhout.

Dit bezoek was geregeld door Jan 
Stabel van ProAttivo Consultancy. 
Hij had zich eerder bij de Beursvloer 
aangeboden om een bedrijvenbezoek 
voor SLB te regelen en dit was het 
resultaat!

De deelnemers werden door de 
enthousiast, gepensioneerde Jacques 
ontvangen en onder het genot van 
een blikje cola of sinas werd er verteld 
over het bedrijf. Daarna kregen de 
deelnemers een rondleiding binnen 
het bedrijf en als laatste mochten 
ze hun eigen talenten showen door 
zelf een spiraal (spel) te maken! Een 
boeiend bezoek bij een bedrijf dat 
ook stageplekken biedt aan jongeren 
van het MBC, dus wie weet zien ze 
sommige deelnemers de komende 
jaren nog terug.

met deelnemers van Midden Brabant College Zorg & Welzijn en Techniek

SLB Beroepen
Bij schoolloopbaanbegeleiding werken deelnemers niet alleen aan hun 
huiswerk, maar zijn ze ook steeds bezig met een thema. Dit keer was het 
thema beroepen, om meer te leren over beroepen die ze eventueel in de 
toekomst zelf kunnen uitoefenen. Ook de deelnemers van SLB de Kubus uit 
de wijk Fatima gingen met dit thema aan de slag!

Na het doen van een beroepskeuzetest (waarbij vaak de vraag werd gesteld: 
moet ik dit nu ook echt worden??) en te kijken naar opleidingen was het 
natuurlijk ook tijd voor wat excursies!

Zo was er een bezoekje van de politie en de brandweer waarin uitgelegd 
werd wat het beroep inhield en wat je daarvoor moet studeren. Maar er 
kwamen ook vragen als: ‘wat is het ergste wat je ooit hebt meegemaakt bij 
de brandweer’ en ‘is de politie wel te vertrouwen’. 

Ook was er een bezoek aan restaurant Etenstijd waarbij de deelnemers 
overal mochten kijken, van keuken tot ballenbak, om te zien welke beroepen 
er allemaal in een restaurant te vinden waren.

Wil je meer informatie over schoolloopbaanbegeleiding de Kubus 
(Fatimaschool)? 
Neem dan contact op:
mariannevanzutphen@koningshaven.twern.nl
tel. 013-5366043

Als laatste zijn we naar het 2Steden Ziekenhuis geweest en ook hier stond 
er weer van alles op het programma. Van röntgenafdeling, keuken, ketelhuis 
tot zelf een injectie geven (maar dan wel in een sinaasappel). 

Het thema beroepen werd mogelijk gemaakt door medewerking van Brigitte 
Gerringa, registerarbeidsdeskundige van Intermit die het uitstapje naar het 
2Steden Ziekenhuis had geregeld en natuurlijk de medewerking van politie, 
brandweer, het 2Steden Ziekenhuis en Etenstijd. Namens alle deelnemers 
bedankt daarvoor!!



4

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

Pedicure Cynthia
Voetverzorging diabetici
KRP geregistreerd

Cynthia Musters-van Alphen
Broekhovenseweg 116
5021 LH  TILBURG
013-5425822

www.pedicurecynthia.nl

Problemen met je computer en internet komen altijd ongelegen. 
Daarom heeft Service Desk het ServiceThuis abonnement, de 
service waarmee onze betrouwbare en professionele monteurs 
binnen 24 uur na melding bij je langs komen. Ook ’s avonds en 
op zaterdag en zondag. Makkelijk toch!
Bij vragen of problemen met je pc, randapparatuur, software, 
thuisnetwerk of uw internet verbinden bel je met de 
Klantenservice van Service Desk. 

Tel: 013 542 65 65
Url: www.servicedesk.co.nl   
E-mail: support@servicedesk.co.nl
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GEZOCHTGEZOCHT
VRIJWILLIGERS, SPORTERS, BRIDGERS, ZANGERS ETC.VRIJWILLIGERS, SPORTERS, BRIDGERS, ZANGERS ETC.

Tilburgse Toneel-
vereniging TT Doto

•Altijd al gedacht dat toneelspelen  
wel iets voor jou is, maar nog nooit 
de stap durven nemen om lid te 
worden van een toneelvereniging?
•Of misschien heb je ooit gespeeld 
en zou je het leuk vinden om weer 
te gaan spelen in een gezellige 
vereniging.
•Of wil je niet toneelspelen, maar 
wel achter de coulissen iets betek-
enen voor een leuke vereniging. Er 
zijn genoeg taken daarvoor. 
•Interesse? Dat komt dan goed uit

TT Doto is op zoek naar nieuwe 
leden. Doto is een van de oudste 
verenigingen in Tilburg, maar zit 
even in een dip, wat betreft de aan-
was van nieuwe leden. Ervaring, 
leeftijd, jongen of meisje, man of 
vrouw is niet belangrijk, wel inzet 
en plezier in toneelspelen

Heb je interesse, neem dan contact 
op met : frans van Dun
tel. 013-544 63 35 / 06 13 03 81 39 
of e.mail   f.dun@planet.nl

Je bent van harte welkom op onze 
repetitie op woensdagavond in 
Boulevard cafe, hoek Spoorlaan / 
Noordstraat
We hopen snel iets van je te horen

NIEUW: 
Open Buurtschool van start in 
de Spijkerbeemden

Er zijn in Tilburg 5 Open Buurt 
scholen in wijken en buurten van 
start gegaan. Een daarvan is vlak 
bij uw wijk gestart, n.l. in de biblio-
theek van de Spijkerbeemden.

Wat gaan we er doen? 
Themabijeenkomsten over interes-
sante onderwerpen zoals bijvoor-
beeld 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 
willen

Belangrijk
Elke dinsdagmorgen van 9.00 -
12.00 uur:
Van 9.00 – 11.00 uur een thema
Van 11.00 – 12.00 werken aan per-
soonlijke 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 dinsdagmor-
gen op de Spijkerbeemden (niet in 
de      schoolvakanties), Martie van 
Bossum, docente ROC Tilburg in 
Zuid.

Club zoekt meiden!!!

Ik ben Linda van de Griendt en 
nieuw bij het team jongerenwerk in 
Zuid. 

Ik ben 31 jaar en werk sinds 2000 
bij het Jongerenwerk van Stichting 
De Twern. In zuid werk ik nu 24 uur 
en dan voornamelijk in het gebied 
Groenewoud, Broekhoven en 
Koningshaven. In Zorgvlied heb ik 
op maandagavond een meiden-
groep van 18.30- 20.00 uur, waar 
nog plek is voor zeker 4 meiden!!!! 
Dus ben je 12 jaar en ouder, mei-
sje en heb je zin om wekelijks leuke 
meidendingen te doen? 
Laat je horen. Voorlopig zit ik op 
het kantoor in Boerderij Paulusse 
en kunnen jullie me daar dus
vinden. 
Telefoon: 013- 535 95 58 of mailen 
naar lindavandegriendt@jongeren-
werktwern.nl

Hopelijk kom ik jullie snel tegen 
op de activiteiten of tijdens straat-
werk!
Groetjes!

Summerproof Jongerenwerk! 

De lente luikt, het mooie weer lokt, 
iedereen zit alweer met zijn/ haar 
hoofd op een terrasje. Bij Boerderij 
Paulusse willen we onze binnen-
plaats gaan opknappen. Als er kin-
deren/ jongeren/ ouders zijn die 
het leuk vinden om mee te helpen, 
materialen daarvoor willen uitlenen/ 
sponsoren, tips kunnen geven dan 
zijn die super super welkom!!!
Doet u uw oude tuinmeubelen weg  
omdat u deze zomer een nieuwe 
stijl aanmeet? Denkt u dan aan 
ons. Wellicht kunnen wij ze nog 
een mooie oude dag geven in onze 
tuin……
Bel naar Linda op Paulusse: 013- 
535 95 58 of stuur een mailtje naar: 
lindavandegriendt@jongerenwerk-
twern.nl

Het Tilburgs Herderkoor
Dit gezellige koor heeft versterking 
nodig van mannen en vrouwen in 
alle toonaarden. 
Het gemengde koor bestaat uit cir-
ca 20 personen variërend in leeftijd 
van 50 tot 90 jaar.
Het repertoire bestaat uit zowel 
Nederlands-, Duits- als Engels-
talige liederen.
Vijf keer per jaar geven we koor-
concerten en een enkele keer luis-
teren we een kerkdienst op.
We repeteren op donderdagmid-
dag van 14.15 tot 16.00 uur in de 
goede herderzaal Isidorusstraat 6 
(Het Zand) Tilburg.
Voor inlichtingen  kun je bellen naar 
mw Will van Grinsven, 
tel. 013 4671073

Bridgers gezocht

Op het Cenakel, in de kapel,  wordt 
van september tot eind april iedere 
donderdagavond gebridged (aan-
vang 19.30 uur). Er is het komende 
seizoen nog plaats voor een aan-
tal paren om deel te nemen. Het is 
een soort uitgebreide huiskamer-
bridge en er wordt gespeeld in een 
onderlinge competitie met weke-
lijkse uitslag. 
Deze club is niet aangesloten bij de 
bridgebond en het niveau ligt niet 
al te hoog (speelsterkte van begin-
ner tot maximaal 1500 meester-
punten).
Heeft u interesse en wilt u meedoen 
neem dan voor nadere informatie 
contact op met :
Ton Stabel, tel. 013-536 72 30, 
e-mail tonstabel@home.nl 

Wij hopen van u te horen
Bridgeclub Het Cenakel 

Hobby Club Lutina

Heb je zin om in een leuke en 
ongedwongen sfeer te knutselen, 
meld je dan aan voor de hobbyclub 
van Lutina. Er wordt gewerkt met 
projecten die ongeveer 6 weken 
duren. Iedere dinsdag middag 
kan je tussen 13:00 en 14:30 uur  
werken aan je eigen kunstwerk 
waarbij Lutina een adviserende en 
begeleidende rol zal hebben.
De eigen bijdrage is € 1,00 en je 
zorgt zelf voor de nodige materi-
alen. Voor meer informatie of aan-
melden kun je bellen met Lutina 
Verzuu; 06-51968140.

Missionair Service-
centrum Tilburg

zoekt vrijwilligers omte assis-
teren bij de naailes op woens-
dagochtenden

We zijn op zoek naar mensen die 
onze cursisten willen begeleiden. 
We steken per cursist in op hun ei-
gen niveau. Soms betekent dat dat 
alles vanaf het begin moet worden 
uitgelegd; hoe de naaimachine 
werkt, hoe je een knoop aanzet 
etc. Andere keren hebben mensen 
slechts sporadisch assistentie 
nodig. 

Geduld is een vereiste. Sommige 
cursisten spreken slecht Neder-
lands en anderen leren wellicht 
niet zo snel.

Een belangrijk aspect van het MST 
is de sociale omgang. Er is altijd 
ruimte voor een gesprek; het kun-
nen bieden van een luisterend oor 
en invoelend vermogen zijn dus 
wenselijk.

Neem voor meer informatie of een 
kennismakingsgesprek contact op 
met Chantal Tieleman, 
tel: 013 – 5800855 
e-mail: c.tieleman@rooihart.nl

Meer informatie over het MST: 
www.rooihart.nl
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A L G E M E E N

KANSENBEURS

VOOR DE TWEEDE KEER EEN 
KANSENBEURS/TAALMARKT 

In het kader van Duizend en één 
Kracht heeft Contour in 2009 
een succesvolle Kansenbeurs/
Taalmarkt georganiseerd. Dit 
jaar vindt deze opnieuw plaats 
op dinsdag 1 juni a.s. van 09.00 
tot 12.30 uur in Sociëteit Nieuwe 
Koninklijke Harmonie, Stationsstraat 
26, Tilburg.

Bij de Kansenbeurs maken 
vrouwen van allochtone afkomst 
kennis met de diverse vormen van 
vrijwilligerswerk en met de diverse 
activiteiten op  het gebied van Taal 
en Participatie in de stad. Zo’n 
twintigtal organisaties presenteren 
zich met hun vacatures voor 
vrijwilligerswerk en de vrouwen 
kunnen zich hiervoor aanmelden. 
Als zij aan de slag gaan als vrijwillig-
er, dan begeleidt een medewerker 
van Contour hen tijdens hun inzet 
als vrijwilliger. Indien nodig kan een 
‘Nederlandstalig maatje’ gekoppeld 
worden aan de allochtone 
vrijwilliger. Deze zal de vrijwilliger 
en de organisatie ondersteunen 
tijdens de eerste weken van het 
vrijwilligerswerk.

Bij de Taalmarkt werven we 
Nederlands sprekende vrijwilligers  
voor taal- en participatietrajecten 
in de stad bij diverse organisaties 
en om allochtone vrouwen te  
ondersteunen in de eerste periode 
van hun vrijwilligerswerk.

Bent u op zoek naar vrijwilligers 
voor uw organisatie en wilt u uw 
vrijwilligersgroep uitbreiden met 
allochtone vrouwen?
Wilt u anderstalige vrouwen 
ondersteunen bij hun eerste 
kennismaking met de 
vrijwilligerswerkplek of hen 
ondersteunen met de Nederlandse 
taal?
Bent u een anderstalige vrouw 
en wilt u meer weten over de 
mogelijkheden op het gebied 
van Taal en Participatie en 
Vrijwilligerswerk?
Meldt u zich dan voor deelname aan 
bij Margaret Ariëns, projectleider 
Duizend en één Kracht.

foto van cursisten

GIRLS ONLY
Geslaagde eerste Girls Only in 
Jeruzalem

14 april van 16.00- 20.00 uur was 
de eerste keer Girls Only in wijk 
Jeruzalem. Omdat de verschillende 
werkers, Sociaal cultureel werk, 
Jongerenwerk en Buurtsport zich 
afvroegen waar meiden vanaf 11 
jaar zijn in de wijk en wat ze doen 
in hun vrije tijd hebben we dit 
georganiseerd. 
We begonnen met een sportactivi-
teit, in dit geval ZUMBA. Daarna 
gingen we KOKEN in groepen en 
uiteindelijk aan een mooie lange 
tafel met groot buffet eten! Wraps, 
soep, maaltijdsalade, smoothies, 
voor niets draaiden de meiden hun 
hand om…
Uiteindelijk sloten we af met 

het thema BEAUTY: er waren 
activiteiten als glittertattoos, 
nagels lakken, make-up met tips 

en sieraden maken. Er waren 28 
meiden gekomen die de 4 uur met 
ons hebben beleefd. Het was erg 
leuk, alle onderdelen vonden ze 
leuk, maar de ZUMBA heeft toch wel 
voor de grootste aantrekkingskracht 
gezorgd. Ook de samenwerking 
met de 3 partners was heel erg 
leuk en nuttig. Krachten bundelen 
smaakt naar meer!
Wij zullen gaan kijken wanneer 
we nog een meidenactiviteit gaan 
organiseren, dus vond je het leuk? 
Of ben je niet geweest maar nu 
geïnteresseerd? Houd de posters, 
mail en brievenbus in de gaten!!!!

Roos van Esch
- sociaal cultureel werk
Marieke van der Linde
- buurtsport
Linda van de Griendt 
- jongerenwerk

VERRIJK JE WIJK

Busreis B.V. Jeruzalem

Ter gelegenheid van het 25-jarig 
bestaan  van de biljartvereniging 
Jeruzalem hebben de leden met 
hun partners op 29 april 2010 een 
busreis gemaakt. De reis ging richt-
ing Zeeland, met name Burghsluis.  
Daar werd ingescheept voor een 
2½ uur durende natuurvaartocht 
op de Oosterschelde. Net buiten de 
haven werd langs de Deltawerken 
en de Schelphoek gevaren alwaar 
de dijk in 1953 is doorgebroken. 

Daarbij zagen we een prachtige 
natuur met zeehonden, bruinvissen 
en tal van soorten vogels. De gids 
aan boord wist ons alles te vertel-
len over het gebied en ook over 
de teelt van mosselen, oesters en 
paling. Bijzonder interessant, wat 
bleek uit de vele vragen die gesteld 
werden. 
Na de lunch in Vrouwenpolder werd 
vertrokken naar de tropische vogel 
– en plantentuin Utropia in Middel-
burg. In dit paradijsje vliegen tien-
tallen tropische vogels los rond en 

prachtige volièrevogels komen uit 
je hand eten en op je hoofd, schou-
ders en armen zitten. Echt een hele 
gewaarwording. In het midden van 
de tuin is een vijver waarin koikar-
pers (zelfs hele grote) zwemmen 
die het voer uit je hand zuigen, om-
dat ze geen tanden hebben. In de 
vijver zitten ook nog waterschild-
padden en tropische eenden. 
Hierna ging het weer retour rich- 
ting Tilburg waar onderweg genoten 
werd van een  voortreffelijk Toekan-
buffet bij Hotel van der Valk.
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A L G E M E E N

ZILVEREN LEGPENNING

ZILVEREN LEGPENNING 
VOOR ANNEMIEK HAMERS 
VAN CONTOUR - MOOI ZO 
GOED ZO

Op woensdag 21 april jl., tijdens de 
sponsorreceptie van Mooi zo Goed 
zo, heeft projectleider Annemiek 
Hamers uit handen van loco 
burgemeester Marieke Moorman 
de zilveren legpenning van de 
gemeente Tilburg ontvangen.  De 
gemeente roemt Annemiek als 
stuwende kracht van Mooi zo Goed 
zo en spreekt met de uitreiking van 
de legpenning haar waardering uit 
voor haar grote inzet en verbindend 
vermogen voor vele partijen in de 
stad.

Sinds de start 15 jaar geleden, 
op 1 mei 1995, realiseert Mooi zo 
Goed zo kleinschalige wensen 
van bewoners en vrijwilligers in 
Tilburg, die de leefbaarheid in de 
stad verbeteren en het sociale 
gezicht versterken. Bedrijven 
en organisaties helpen mee om 
deze wensen te realiseren door 
materialen, gereedschappen, inzet 
van personeel en geld. Concrete 
projecten zijn bijvoorbeeld een 
muurschildering, een jeu de 
boulesbaan, gereedschappen 
om klussen te klaren, inzet van 
personeel, renovatie van een 
clublokaal,  gezelschapsspelen 
en het opknappen van tuinen. Bij 
deze activiteiten zijn meestel veel 
vrijwilligers betrokken die zelf ook 
de handen uit de mouwen steken. 

In de loop der jaren is er een 
aantal taken bijgekomen, zoals 
het aanbieden van tweedehands 
goederen aan organisaties en 
verenigingen. 

Bedrijven, organisaties en 
gemeente bieden tweedehands of 
nieuwe goederen aan, die gratis 

worden uitgedeeld aan Tilburgse 
organisaties en verenigingen. 
Bijvoorbeeld computers, bureaus, 
koffi ezetapparaten, lampen, 
speelgoed, keukens enz. 
Veel organisaties hebben ook 
geprofi teerd van de inzet van de 
werkploeg van de Reclassering: 
schilderen van speeltoestellen, 
witten van lokalen, opknappen 
van tuinen, aanleg van een 
composthoop, slopen van oude 
schuurtjes, snoeien van heggen en 
nog veel meer. Omdat een aantal 
wensen meer dan € 5000 kost en 
omdat veel Tilburgse organisaties 
de weg niet weten, geeft  Mooi zo 
Goed zo ook op aanvraag informatie 
over fondsen en fondswerving. 

Inmiddels heeft Mooi zo Goed zo 
340 projecten gerealiseerd (totale 
waarde 950.000 euro), bijna 2000 
keer bemiddeld in tweedehands 
computers en kantoormeubilair 
(voor 1.100.000 euro) en in 
samenwerking met de Reclassering 
meer dan 60 projecten uitgevoerd 
met een inzet van meer dan 23.500 
manuren.

Ook uw wens kan werkelijkheid 
worden. En ook uw bedrijf kan 
meedoen. Neem voor meer 
informatie contact op met de 
projectleider van Mooi zo Goed 
zo, Annemiek Hamers, telefoon 
013 – 543 45 72 of via e-mail 
mooizogoedzo@contourtilburg.
nl. Of kijk op de website
www.mooizotilburg.nl.

Mooi zo Goed zo is een onderdeel 
van Contour, voor vrijwilligerswerk 
en informele zorg, en wordt 
gesubsidieerd door de gemeente 
Tilburg. Het Brabants Dagblad en 
Rabobank Tilburg en omstreken 
zijn de hoofdsponsors van Mooi zo 
Goed zo.

Projectleider Annemiek Hamers van Mooi zo Goed 
zo ontvangt uit handen van loco burgemeester 
Marieke Moorman de zilveren legpenning van de 
gemeente Tilburg.

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 he-
den en de toekomst van de Ring-
baan. 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 
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 

DE RINGBAAN
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 is de manifestatie 
offi cieel geopend in de Vredeskerk 
(Ringbaan-West). Half mei is 
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)

Sint Josephstraat
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BOUW EN VERKEER
G r o o t s t e d e l i j k 
gemor vermijden in 
bouw en verkeer
Door Guus van Gorp Waar de 
bouwdichtheid groot is, neigt 
ook de afwikkeling van het 
verkeer vaak naar puinhoop-
proporties. Nieuwbouw zonder 
garanties van parkeerplaatsen 
heeft weinig kans. Goede 
plannen ontwikkelen is in die 
verhoudingen niet eenvoudig: 
een nieuwe benadering van 
binnenstedelijk bouwen biedt 
wellicht ook het gebied rond 
Hoogvenne en Piushaven 
letterlijk en fi guurlijk weer de 
nodige lucht.

Er zijn niet zoveel beroepen waarin 
creativiteit en techniek hand in hand 
gaan. Toch zocht Elles Borgert die 
combinatie. Eerst oriënteerde ze 
zich op meubelontwerpen, zo liet ze 
recent in een interview door VWO-5-
leerlingen van het Theresialyceum 
weten: “…Maar de omgeving 
verfraaien met bouwwerken die zich 
onderscheiden vond ik toch meer 
een uitdaging. Via een opleiding 
aan de TU in Eindhoven kreeg ik 
als architecte vervolgens de kans 
om bijvoorbeeld met projecten in 
de Piushaven aan de slag te gaan. 

Evenwicht, maatvoering, materiaal- 
en kleurgebruik, dat zijn voor mij 
belangrijke steekwoorden, met 
inbegrip van woningbouwprojecten 
die meerdere doelgroepen 
bestrijken. Voor mij telt vooral 
ook de architectuur van de 
samenleving; omgevingsgericht 
bouwen zogezegd. Bijvoorbeeld 
starterswoningen maar ook 
woningen waarbij werken aan huis 
mogelijk is. Dat hebben we ook 
voor een gebied in de nabijheid 
van de Galjoenstraat/Gondelstraat 
voor ogen: het zogenaamde 
Intermedia- en Van Beurdenterrein. 
De daar beoogde diversiteit  hoop 
je dan vervolgens beloond te 
zien in positieve reacties van de 
Welstandscommissie. Daarmee 
heb je ook meer kans op breed 
draagvlak onder omwonenden”.

IMPRESSIE

Verhitte discussies

Waar mooie bouwplannen ontstaan 
komt zeker in binnenstedelijke 
gebieden en de randen daarvan 
de parkeerdruk om de hoek 
kijken. Op een informatie-avond  
over bouwplannen rondom de 
Galjoenstraat op 28 april was dat 
al niet veel anders. Tijdens deze 
avond in basisschool Panta Rhei 
kwam dienaangaande ook nog 
enig oud zeer naar boven. “Een 
te hoge bebouwingsdichtheid met 
te weinig parkeerplaatsen zou de 
verkeersveiligheid tot een wassen 
neus maken: ook nog door een 
drukke ontsluitingsweg die in de 
pijplijn zit”. Eigenlijk kwamen al 
die reacties neer op svp graag 
meer en voortijdig overleg rond 
bouwplannen, ook inzake de 
verkeersafwikkeling.  

Nieuwe inzichten – nieuwe kansen

Juist in tijden van recessie zoekt 
de bouw naarstig naar vormen 
van kostenbesparing die niet ten 
koste van bouw kwaliteit gaat. Veel 
bouw ers zien  bestem mingsplan dis-
cussies als een kostenopdrijvende 
mallemolen. Om dientengevolge 
niet op bouwkwaliteit te hoeven 
inleveren komt stilaan een nieuwe 
bouwbenadering in zwang: ‘systems 

engineering’. Ook meerdere 
plaatsen in Nederland maakten er 
al kennis mee. Het is een manier 
van bouwen waarin van eerste 
ontwerp tot moment van uitvoering 
nadrukkelijk wordt samengewerkt 
tussen opdrachtgever en 
bewoners. Architectuur is in 
die benadering niet alleen een 
begrip dat op bouwkundige 
vormen duidt, bewonersinspraak 
hoort ook nadrukkelijk tot het 
bouwuitvoersysteem. Die sa men-
werking van meet af vermijdt be-
stemmingsplandiscussies en dito 
ellenlange procedures en maakt 
een einde aan onnodige faalkosten. 
Wellicht liggen dergelijke kansen 
ook voor Tilburg in het verschiet: de 
architectuur van de samenleving 
is er ook rondom het Piushaven-
gebied zeker mee gebaat.

VOLT-TERREIN
KDO Vastgoedontwikkeling B.V. is 
bezig met de ontwikkeling van het 
VOLT-terrein aan de Groenstraat. 
In de toekomst zullen hier nieuwe 
kantoren, bedrijven en woningbouw 
gebouwd gaan worden. Vooralsnog 
zal het terrein echter blijven zoals 
het is. Wij zullen de ontwikkeling 
van het terrein pas de komende ja-
ren oppakken. Wij verwachten in 
2012 de eerste activiteiten op het 
terrein met betrekking tot deze ont-

wikkeling. 
 
Wij hopen dat wij u op deze wijze 
voldoende hebben ingelicht, in de 
toekomst zullen wij u als omwo-
nende op de hoogte blijven houden 
van de ontwikkeling.
 
KDO Vastgoedontwikkeling

Robert-Paul Jansen
Projectontwikkelaar

Diner Dansant Hoogvenne
op zaterdagavond

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 uiterlijk 17 juni

Wijkcentrum Hoogvenne Kazernehof 76, Tilburg,
Tel: 013 – 542 27 30
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beste buurtbewoners Fatima

binnen onze wijk zijn er ergernissen 
en graag wil ik deze even onder uw 
aandacht brengen.
de bedoeling hiervan is dat u en ik 
rekening kunnen houden met ande-
re wijkbewoners voor een plezierig 
woongenot.

PARKEREN

binnen de wijk is de parkeeruimte 
schaars zoals iedereen wel weet. na-
tuurlijk wil iedereen zijn eigen auto 
voor de deur maar dit is helaas niet 
mogelijk. toch zouden we wel eens 
iets meer rekening kunnen houden 
met elkaar bijvoorbeeld door de au-
to’s beter aan te sluiten zodat er nog 
eens een auto bij kan. het gebeurd 
regelmatig dat de auto maar ge-
woon wordt weggezet zonder even 
goed te kijken en geloof me de auto 
is altijd kleiner dan u denkt.
de bedrijfsbussen zijn een gigan-
tische doorn in het oog van vele 
wijkbewoners. in de meeste geval-
len parkeren deze wijkbewoners ze 
niet eens voor hun eigen voordeur 
maar bij een ander. (eigen auto voor 
de deur is belangrijker). waarom 
niet aan de ringbaan zuid? het is 
natuurlijk een stukje lopen maar ja. 
wat de kans op inbraak betreft, die 
is gewoon 50/50. als steeds meer 
bedrijfsbus rijders de auto aan de 
ringbaan zuid zouden parkeren is 
er met de politie ook nog eens iets 
te regelen. in elk geval val er geen 
andere wijkbewoner mee lastig en 

plaats als het toch niet anders kan 
je bus voor je eigen voordeur en je 
personenwagen bij een ander.

KATTEN

het wordt binnen de wijk steeds 
drukker met katten. prima dat u van 
katten houd maar er zijn ook wijk-
bewoners die er niets van moeten 
hebben. sterker nog er zijn wijkbe-
woners die er super bang van zijn. 
dit betreft volwassenen en kinde-
ren.
u wilt graag een kat/poes, dan is dat 
uw verantwoordelijkheid. 
de katten doen hun behoefte in de 
tuin van andere mensen
de katten zitten aan de voliere van 
andere mensen
er zijn zelfs katten die andere men-
sen aanvallen.
hebt u een kat en u wil dat deze 
losloopt plaats dan op uw schut-
ting een afrastering waar de kat niet 
doorheen kan of op kan klimmen 
of
doe uw kat aan een lijntje. dit is na-
melijk goed aan te leren.
u kiest voor een kat dus is het uw 
plezier maar laat het niet iemand 
anders zijn probleem worden!

langs deze weg wil ik alvast de be-
drijfsbus rijders en kattenbezitters 
bedanken voor hun medewerking 
om de wijk Fatima een wijk met 
veel woongenot te laten zijn.

BWG Fatima 

PROBLEMEN BINNEN WIJK 
FATIMA

Festival Koningshaven

De voorbereidingen zijn al in volle gang. Op zondag 19 september organiseert de Twern in samenwerking met buurtbewoners het festival 
Koningshaven. Een dag waarop allerlei leuke activiteiten worden aangeboden voor jong en oud.

De dag start om 12.00 uur met een brunch, hier kunt u zich binnenkort voor opgeven. Gedurende de dag worden er ook verschillende 
muziekoptredens verzorgd.

Wil je meedenken en meehelpen aan de voorbereidingen, dan laat het ons weten! Alle hulp is welkom!!
  De Twern   Buurthuis Jeruzalem
    Petra Schreuder  T 013 542 47 98
     E petraschreuder@koningshaven.twern.nl

Reserveer 19 september in je agenda en zorg dat je er bij bent!

F E S T I V A L   K O N I N G S H A V E N

zoals u hebt kunnen zien zijn de 
veldjes in de fatimastraat opge-
knapt
een veldje is voorzien van speel-
toestellen (6 in totaal) en een veilig 
hekwerk met beplanting
het andere veldje is voorzien van 
beplanting en een bloemenbed.

helaas zijn er vragen omtrent de op-
fl euring van de veldjes. waarom en 
is dit voor het huis  fatimastraat 28 
gedaan?
het antwoord is NEE

de veldjes zijn opgeknapt om een 
heel andere reden nl:

het waren hondenpoepveldjes en er 
waren dan ook heel erg veel kinder-
schoentjes met hondenpoep tot on-
genoegen van ouders en school.
dit was echt een doorn in het oog 
van veel ouders.
de bewonerswerkgroep en actie-
groep werkten samen aan het pro-
ject fatimastraat 28 en nu deed tij-
dens de onderhandelingen zich de 
gelegenheid voor  om aan de poep-
veldjes iets  te doen.
u bent het toch met ons eens dat 
dit een hele verbetering is voor de 

wijk. alleen het aangezicht al. en 
natuurlijk de poepschoenen die ver-
minderen.

helaas constateren wij dat er toch 
nog hondeneigenaren zijn die totaal 
geen rekening houden met kinde-
ren. zij laten gewoon hun hond los 
in de veldjes lopen en kijken schich-
tig rond of er niemand te zien is en 
laten dan de hondenpoep liggen.

daarom een oproep aan alle honde-
neigenaren die een rondje maken 
langs de school, st.jozefzorg en 
kruisvaarderstraat.

RUIM DE HONDENPOEP OP 
EN HOUD UW HOND AAN DE 

LIJN.

SPEELTERREIN EN BLOEMEN-
PARKJE ZIJN VOOR HONDEN 

VERBODEN TERREIN!

voor de veldjes langs de school vra-
gen wij hetzelfde omdat wij anders 
een vacature hebben op school voor 
hondenbezitters die poepschoenen 
komen schoonmaken.

BWG Fatima/Actiegroep

SPEELPLEK en BLOEM-
PARKJE FATIMASTRAAT

Redactioneel: De twee bovenste artikels zijn ingezonden brieven.
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KinderPersBureau
Wij van het kinderpersbureau zijn de afgelopen weken bezig geweest met het thema gezondheid. Dit was het onderwerp van Stad op Stelten. 
We hebben zelf een quiz gedaan over gezondheid en een fi ttest, zodat we ook fi t op pad konden! We hebben zelf quiz en interviewvragen 
gemaakt…op deze pagina kunt u lezen wat we allemaal hebben gedaan! 
Groetjes van Henriëtte, Emma, Tjeu, Cato, Jasmijn, Lonne en Jaya

Hoi ik ben Jasmijn van het kinderpersbureau.
Het thema is gezond.
Ik heb mensen geïnterviewd. Het waren mensen in de buurt bij het 
Stuyvesantplein in Tilburg. Daar hebben we kinderen geïnterviewd. 
We hebben ook in de hertogstraat geïnterviewd. De meeste mensen zijn 
gezond. Ik vond het zelf leuk om te interviewen. Ook vond ik het leuk om 
de vragen te bedenken. 

Calorieëntabel van Jasmijn, doe er uw voordeel mee!

Gezonde voeding Calorieën
appel 60
rode parika rauw 22
alle soorten sla zonder dressing 3
1 snee bruin brood 84
1 glas water 0

Ongezonde voeding Calorieën
een hele pizza 739
hamburger zonder broodje 185
1 plak cake 126
1 glas bier 105
1 grote reep witte chocolade 412

Hallo ik ben Henriette ik ben 10 jaar en kom uit Tilburg en ik ga jullie 
vertellen wat ik doe om gezond te zijn/blijven                        

op maandag   ga ik buiten spelen   
op dinsdag   ga ik paardrijden 
op woensdag   ga ik hockeyen 
op donderdag  zit ik de hele tijd te lachen
op vrijdag   ben ik even vrij 
op zaterdag   ga ik hockeyen 
op zondag   speel ik met mijn vriendin 

En wat doe jij om gezond te blijven?!!!!

S W R T L A C H E N W R E E W
P L O A A A R D B E I W J U I
A N A Q M N E N A N A B W P R
P A A R D A P P E L X O P W E
P B F I E T S E N P E E R W N
E G P P A P X G J V F V E P N
L F G E D V B P O C S X V V E
S D X S P R I N T E N S C F N
E F Z O O P U L O P N A F P K
T A R G O P Q I P X S P S O L
O L F S S E Z A F A A P R E O
O P Y W A T E R M E L O E N N
N S G U J O R T U K A R T D N
S A O P R P S O P R P D A F E
L G E Z O N D H E I D V W P R

Puzzel van Lonne

1. sla   5. peer     9. lachen 13. gezondheid
2. appels  6. water   10. fi etsen 14. druif
3. sprinten  7. watermeloen  11. noot 15. aardappel
4. bananen  8. rennen   12. aardbei 16. lonne

De gezondheidsquiz!!
Vraag 1 van Henriëtte: hoeveel calorieën zitten er in een pannenkoek van 
100 gram?
A  150 Kcal
B 210 Kcal
C 280 Kcal

Vraag 2 van Jaya: welk stuk fruit is het gezondst?
A abrikoos
B banaan
C mango

Vraag 3 van Jasmijn: wat is de schijf van vijf?
A een puzzel van vijf stukken
B er staat op wat je moet eten
C er staat op wat gezond is om te eten

Vraag 4 van Cato: hoeveel calorieën zitten er in een pot pindakaas?
A 89 Kcal
B 67 Kcal
C 95 Kcal

Vraag 5 van Emma: hoe krijg je volgens onderzoekers een slanke baby?
A als je veel eet tijdens je zwangerschap
B als je sport tijdens je zwangerschap
C als je veel slaapt tijdens je zwangerschap

Vraag 6 van Tjeu: welke voedingsstof speelt een belangrijke functie van 
vervoer van stoffen door het hele lichaam ?
A water
B  mineralen
C  koolhydraten

Vraag 7 van Jaya: als u elke week een frietje met mayonaise van 550 
calorieën eet, hoeveel calorieën heeft u dan na 1 maand door friet 
gegeten?
A 1100 calorieën
B 550 calorieën 
C 2200 calorieën 

Vraag 8 van Jasmijn: wat is het gezondst?
A hamburger
B kiwi
C appel

Vraag  9 van Cato: hoeveel % van de volwassenen heeft overgewicht?
A 46%
B 33%
C 58%

Zin om nog meer over gezondheid te weten? Doe dan nog de extra vragen 
van Tjeu of de puzzels van Lonne en Tjeu!

Antwoorden 1B, 2A, 3C, 4C, 5B, 6A, 7C, 8B, 9A

Gezondheid volgens Emma
zo zie je er uit als je veel te 
veel eet

en zo zie je er mooi uit zoals 
ik want dat ben ik!

Dus nu geef ik wat tips,zodat je niet zo dik 
wordt als die meneer op het eerste plaatje:

- je moet niet te veel eten en al
   helemaal niet te veel snoep, ijs en vetten!
                              volg dus de schijf van 5!
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Groetjes Tjeu

Voor het kinderpersbureau heb ik een quiz bedacht, die quiz bestaat uit 
10 vragen. Ik heb aan kinderen op straat gevraagd of ze tijd hadden. 
Ik heb de moeilijkste vragen gekozen om hier te zetten. De antwoorden 
staan onderaan dit stukje.

Waar zit de minste hoeveelheid energie (calorieën) in?
    A: 100 gram gekookte aardappelen
    B: 100 gram gekookte pasta
    C: 100 gram gekookte zilvervliesrijst,
alle kinderen hadden deze vraag fout beantwoord..
Lever kun je onbeperkt eten. 
waar / niet waar
2/3 van de kinderen had deze vraag fout.

Wat vond ik van dit project: 
Ik vond het leuk om te weten te komen hoe kinderen en volwassenen 
denken over gezondheid.  Ik hoop dat ook dat andere mensen hier iets 
van geleerd hebben. 

Antwoord 1e vraag: 
in 100 gram gekookte aardappelen zitten ongeveer 80 kcal
in 100 gram gekookte pasta zitten ongeveer 90 kcal
in 100 gram gekookte zilvervliesrijst zitten ongeveer 120 kcal

100 gram gekookte aardappelen was dus goed

Antwoord 2e vraag: 
Niet waar, lever kun je beter maar 1 keer per 2 weken eten.

(Wist u trouwens dat Tjeu alle blokken van het kinderpersbureau mee 
heeft gedaan? Goed he!!)

B E B G Z V K D A N
K C T E E U L A V O
S O A T W W I E A R
P H E L T E I V E S
O L B W O G G C E S
R S U A E R V E H L
T P I T Z O I G N T
E E T E N E S E N G
R L E R O N R Z E T
V E N A N T T O J N
E N U V A E N N B U
F R U I T S S D E L

calorieën vlees           gewicht       zuivel
gezond         buiten          spelen        vis 
eten              bewegen     fruit             water
groente         sport            vet              kaas

als je de overgebleven letters van links naar rechts achter elkaar zet 

krijg je:..................................................................................................................

Wat is daarop uw antwoord??????? 
Het KPB maakte vragen over gezondheid om te testen hoe gezond de 
wijkbewoners zijn….

Zo beweegt Lindy uit de van 
Hessen Kasselstraat veel. Ze gaat 
vaak naar buiten. Ze doet aan 
fl amenco dansen en eet 1 snoepje 
per dag. Ze gaat 1x per maand 
naar de friettent.  Ze kijkt elke 
dag tv of zit op de computer. Ze 
lacht veel. Ze gaat 4x per week 
met de auto ergens naar toe. Ze 
houdt rekening met het milieu 
door haar afval te scheiden, eet 
biologische groente en komt vaak 
bij ‛t Rooie Bietje. Ze gaat af en 
toe naar het Leijpark en gooit 
nooit afval op de grond.

Katrien Holland uit de 
Hertogstraat eet veel fruit. Ze 
computert veel. Ze bewaart afval 
als er geen prullenbak in de buurt 
is en ze gaat elke dag naar buiten. 
Ze drinkt vaak thee. Ze sport 
niet, maar ze loopt wel elke dag 
vaak de trap op en neer in haar 
eigen huis. Ze denkt zelf dat ze 
wel vaak lacht en bij de bakker 
vindt ze wit tijgerbrood het 
lekkerst. Ze gaat niet vaak met 
de auto en ze gaat ook niet vaak 
naar de friettent.

Een anonieme wijkbewoner 
antwoordt dat ze normaal 
beweegt. Ze gaat best vaak naar 
buiten en ze zit op tennis en 
stijldansen. Ze eet 1 snoepje per 
dag en gaat 1x per maand naar 
de friettent. Ze zit niet vaak 
achter de computer en kijkt ook 
niet vaak tv. Wel lacht ze veel. Ze 
gaat altijd met de fi ets ergens 
naar toe. Ze is milieubewust door 
afval te scheiden en geen auto te 
gebruiken. Af en toe gaat ze naar 
het Leijpark. Ze houdt afval bij 
en gooit het later weg als er geen 
prullenbak in de buurt is.

Helga uit de Hertogstraat lacht 
soms. Ze doet niet aan sport en 
eet 1x in de twee weken friet. Ze 
eet 1x per week rijst. Ze scheidt 
haar afval en gooit geen troep 
op straat. Ze vindt bij de bakker 
de appelfl appen het lekkerst. Ze 
gaat vaak met de auto.

Shania die bij het Stuivesantplein 
woont beweegt veel. Ze doet aan 
Zumba en zwemmen en speelt 
buiten. Ze gaat dan ook bijna 
elke dag naar buiten.  Ze eet 3 
snoepjes per dag en gaat 2x per 
maand naar de friettent. Ze zit 
soms op hyves op de computer. 
Ze lacht veel, want dat is volgens 
haar gezond. Haar ouders 
gebruiken de auto 3x per dag. Bij 
Shania scheiden ze het afval heel 
goed, dus ze hebben verschillende 
prullenbakken staan. Ze gaat vaak 
naar het Leijpark en gooit geen 
afval op het Stuivesantplein.

Tony voetbalt wel 6x per week. 
Tony vindt zichzelf gezond en eet 
dan ook nooit ongezond, gaat vaak 
naar buiten en gaat op de fi ets 
overal heen. Is milieuvriendelijk 
en houdt van eten. Afval scheiden 
laat Tony aan mama over.

Mevrouw van de Hoof uit de 
Hertogstraat eet veel fruit. 
Zij computert niet veel, want 
daar heeft ze geen zin in. Ook 
zij bewaart afval als er geen 
prullenbak in de buurt is. Ze gaat 
vaak wandelen en fi etsen en werkt 
graag in de tuin. Ze drinkt het 
liefst sinaasappelsap. Ze sport 
veel: ze fi etst en doet aan yoga en 
wandelt vaak en dan wel 4 uur. Ze 
lacht vaak en meestal om niks. Bij 
de bakker vindt ze waldkornbrood 
het lekkerst. Ze gaat nooit met de 
auto en ze is nooit in de friettent 
te vinden.

Marlous uit de Mechtildestraat 
beweegt niet veel, gaat niet veel 
naar buiten en sport ook niet. Ze 
eet geen snoep en gaat 1x per 
maand naar de friettent. Ze zit 
vaak achter de computer en kijkt 
vaak tv. Ze lacht veel en gaat 
niet met de auto ergens heen. Ze 
scheidt haar afval en gaat nooit 
naar het bos. 

Beppie gaat altijd naar de 
sportschool, wel 2 of 3x per 
week. Ze vindt zichzelf gezond 
en eet dan ook maar 1x per week 
ongezond. Ze komt vaak buiten 
en denkt ook op haar werk aan 
gezondheid. Ze houdt van eten en 
gaat vaak op de fi ets ergens heen. 
Ze is een beetje milieuvriendelijk 
en scheidt haar afval. 

Een anonieme bewoner uit de 
Hertogstraat zit niet vaak achter 
de computer en kijkt niet vaak tv, 
maar lacht wel veel. Ze heeft geen 
auto en scheidt haar afval. Ze gaat 
niet naar het bos en beweegt niet 
veel. Ze gaat wel veel naar buiten 
en doet aan fi tness. Ze eet geen 
snoepjes, maar wel 1x per week 
friet

Miriam uit de Hertogstraat lacht 
veel. Ze sport niet, maar eet wel 
elke dag fruit. Ze komt 1x in de 
twee weken bij de friettent. 
Elke week eet ze wel een keer 
spaghetti. Ze gooit nooit rommel 
op straat, scheidt haar afval en 
gebruikt spaarlampen. Ze vindt 
ook de appelfl appen het lekkerst 
bij de bakker. Ze trapt nooit in 
hondenpoep en gaat alleen met de 
auto als het ver weg. Vader gaat 
elke dag met de trein

Het kinderpersbureau bedankt alle geïnterviewden voor hun tijd………en blijf vooral gezond!
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Op woensdag 14 april was de 
uitreiking van de kleurwedstrijd 
in wijkcentrum de Kubus.

De winnaars Lana (Andreasschool), 
Rida (Zuiderlicht) en Jip 
(Panta Rhei) kregen van het 
kinderpersbureau hun prijzen 
uitgereikt. Rida en Jip kregen 
bonnen om met vriendjes te gaan 
zwemmen bij Stappengoor en Lana 
kreeg een step!

Hieronder kort hun reactie:

Lana is 6 jaar en ze is heel blij 
omdat ze gewonnen heeft. Ze 
had haar tekening ingekleurd met 
oranje en geel. Ze vindt de step 
die ze gewonnen heeft heel leuk 

Kleurwedstrijd Stad op Stelten

en mooi. Om gezond te blijven 
zwemt ze heel veel. 

Jip is 8 jaar en is heel blij dat 
ze gewonnen heeft, ze had haar 
tekening met stiften gekleurd 
en vind de prijs die ze gewonnen 
heeft heel leuk! Om gezond te 
blijven eet ze altijd fruit.

Rida is 11 jaar. Ze is blij dat ze 
gewonnen heeft, maar vond het 
niet zo leuk om voor alle mensen 
te staan bij de uitreiking. Ze vindt 
de prijs die ze heeft gewonnen 
wel leuk. Om gezond te blijven 
gaat ze heel veel buiten spelen.

Namens het kinderpersbureau 
nogmaals gefeliciteerd!!!!!!

De Kidzklup gaat naar buiten!
Alle activiteiten (ook knutselactiviteiten) zullen bij goed weer buiten 
plaats vinden
De kidzklup is er voor alle kinderen tussen de 4 en 9 jaar, die het leuk 
vinden om te knutselen, te spelen, toneelstukjes te maken, te koken of 
wat dan ook! Elke week is er iets anders te doen bij de kidzklup. Wil je 
meedoen? Kom dan naar de Kubus!

Dag:  Woensdagmiddag 
Tijd:   15.00 – 16.30 uur 
Voor:    Kinderen van 
  4 tot 9jaar
Waar:  Wijkcentrum 
  de Kubus, 
  Fatimastraat 
  24-02 
Kosten:  0,50 cent per keer 
Aanmelden tussen 
14.45 uur – 15.00 uur bij de 
Kubus

Programma Kidzklup

02 juni  WK knutselen 

09 juni  Quizmiddag

16 juni  Fantasieknutselen

23 juni  Uitstapje!

Dit uitstapje vindt plaats van 14.00 – 17.00 uur en is inclusief eten. 
Zorg dat je om 13.45 uur aanwezig bent! Je kunt je hiervoor opgeven 
bij de Kidzklup door 2 euro of 200 kokkindjes te betalen. Het uitstapje 
is voor kinderen die dit schooljaar 1x of vaker met de kidzklup hebben 
meegedaan. Opgeven voor het uitstapje kan tot en met 9 juni. We zoeken 
nog ouders die kunnen rijden op 23 juni!

Lijkt het je leuk om vrijwilliger te worden bij de kidzklup? Meld 
je dan nu aan bij Marianne van Zutphen, tel. 013-5366043 / email: 
mariannevanzutphen@koningshaven.twern.nl

Koningshaven Activiteiten Team 
Het Koningshaven Activiteiten Team organiseert in samenwerking met 
het Sportbedrijf en The Mall:

Naam:          L.E.S. (Leuk Evenement Stuivesantplein)

Wanneer:     Woensdag 30 juni

Tijdstip:        16.00 - 21.00 uur

Wie:            Jeugd en jongeren

Waar:          Stuivesantplein 

Wat:           Allerlei sport en spel activiteiten, de Kinderraad    
  en jongeren bepalen zelf wat er komt! Kinderen
  kunnen een paspoort halen waarmee ze allerlei
  spellen kunnen doen en een glaasje ranja en 
  fruit krijgen. Voor jongeren is er een voetbal
  toernooi. En voor iedereen een wedstrijd bal
  hoog houden. Maar natuurlijk is er veel meer!!
  Dus kom ook! 
  Alle buurtbewoners zijn natuurlijk van harte 
  welkom om een kijkje te komen nemen!

Kosten:        Deelname gratis
Info:             
Marianne van Zutphen (SCW de Twern) 013-5366043
mariannevanzutphen@koningshaven.twern.nl

Momenteel zijn een aantal vrijwilligers heel enthousiast bezig bij het 
Koningshaven Activiteiten Team. Lijkt het je leuk om mee te helpen? 
Laat het dan weten! Ook voor 30 juni zijn we nog op zoek naar extra 
vrijwilligers.

Meer kinderactiviteiten in Fatima?!!!!!!
In de wijk Fatima zijn allerlei initiatieven voor kinderen, zoals 
de activiteiten op het Anton van Rijenplein, de Kidzklup en de 
speeltuincommissie. Om er voor te zorgen dat er kinderactiviteiten in 
Fatima blijven, is het belangrijk dat er voldoende wijkbewoners zijn die 
dit mee willen organiseren.
Daarom nodigen we u graag uit voor een bijeenkomst om na te denken over 
de invulling van activiteiten in de wijk Fatima. Wilt u graag meedenken 
en / of meehelpen met deze activiteiten?

U bent dan welkom op:
Donderdag 10 juni

19.00 uur
Wijkcentrum de Kubus

Doe mee! 
Tot dan,

Groeten van Marianne van Zutphen,

Sociaal-cultureel werker de Twern

Wijkcentrum de Kubus
Fatimastraat 24-02, 5021 AN Tilburg, Tel. 013-5366043
E-mail: mariannevanzutphen@koningshaven.twern.nl

Kunt u deze dag niet, maar wilt u wel graag uw bijdrage leveren? 
Neem dan even contact op via bovenstaande gegevens!
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O U D E R E N

voor de wederopbouw van 
Nederland hebben betekend, 
mag niet alsnog een verloren 
generatie ontstaan. Op dat 
maatschappelijke front een 
signalerende en activerende 
rol van betekenis spelen vraagt 
de nodige samenwerking: het 
verklaart ook de steeds sterkere 
rol voor het Overlegnetwerk van 
Tilburgse Ouderen (OTO). We 
zijn met nadruk geen politieke 
partij. Zes ouderenbonden 
vormen het fundament, 
waarbij ook de multiculturele 
samenleving haar steentje 
bijdraagt. Ook in die sfeer wil 
het OTO benadrukken dat het 
vooral om leefKRACHT gaat. 

LeefTIJD wordt al gauw gezien 
als bijten in eigen staart. Op hoge 
leeftijd komen wil niet zeggen 
dat je verdient om zogezegd 
uit de boeken geschreven te 
worden. Bezuinigingen op de 
AWBZ, bijvoorbeeld minder 
dagbesteding, daarbij een 
hoger eigen risicobedrag 
rondom medische zorg: die 
opeenstapeling van zorgafname 
schiet te ver door. En dat 
des temeer ook door druk op 
lokale voorzieningen, zoals 
scootmobiel-verstrekking”

Drie is prijs

“Het OTO bestaat nu zo’n drie jaar 
en is opgezet als ouderennetwerk 
dat op de volgende drie terreinen 
haar belangeninzet levert: 
Wonen en leven – Veiligheid 
op straat en thuis – Welzijn, 
zorg en mantel zorg. Als ge-
sprekspartner die meetelt op 
die terreinen wordt het OTO 
steeds sterker. Dat heeft ook te 
maken met onze onafhankelijke 

enkele bestuursleden in 2008

INTERVIEW VOORZITTER OTO
Pierre van den Ende, 
voorzitter OTO:

“Als er een 
consumentenbond voor 
ouderen komt herwint 
die groep eindelijk weer 
de persoonlijke waarde 
van er écht toe doen in de 
samenleving”

Door Guus van Gorp Tilburg over 50 jaar. 
Ook in die gecomputeriseerde 
wereld geeft de plaatselijke VVV 
nog steeds graag persoonlijke 
s t a d s r o n d l e i d i n g e n . 
Die worden dan deels 
verzorgd door 
zwerfouderen die 
al jaren van haard 
en heg verdreven 
zijn en voor een 
slaapplaats graag 
een paar gulden 
bijverdienen, want 
intussen is ook die 
vertrouwde munt 
weer terug. De 
verschillen tussen 
arm en rijk zijn 
op dat moment 
in Nederland 
schrijnender dan 
ooit; ‘terug naar 
oude waarden’ 
heeft onbedoeld 
de grauwe bijbetekenis van 
veronachtzaamde ouderen. 

Is dit alles bittere fantasie of wordt 
inmiddels toch het voorportaal 
gebouwd voor die koude 
werkelijkheid? Zorgbehoevende 
ouderen lijken ook anno 2010 al 
de dupe: bij de Open Dag voor 
de Zorg op 20 maart kwam al 
een stukje van die realiteit naar 
boven. Traverse, van oudsher 
actief in de opvang en begeleiding 
van daklozen liet blijken dat 
door intensieve begeleiding de 
meest schrijnende vormen van 
dakloosheid wel verdwenen zijn. 
Maar tevens dat door stelselmatig 
langs elkaar heen leven er een 
nieuwe groep aan de poort 
rammelt: zwerfouderen. 

Inzetten op leefKRACHT

Ouderen die door vereenzaming 
een totaal teruggetrokken 
bestaan leiden, zien 
tegelijkertijd hun inkomsten 
verschrompelen. Dat baart ook 
OTO-voorzitter Pierre van den 
Ende zorgen: “Na wat ouderen 

opstelling: dat blijkt ook uit de 
rol van het voorzitterschap 
die niet gekoppeld is aan 
een van de ouderenbonden. 
Serviceverlening krijgt steeds 
meer nadruk, wat dat betreft zette 
een recente statutenwijziging 
de trend naar de zelfbewuste 
consument waar ook ouderen 
zich in toenemende mate toe 
mogen rekenen. De politiek 
weet ons intussen goed te 
vinden en wij de politiek. 
Daarom willen we ons ook 
steeds meer gaan manifesteren 
als lokaal kenniscentrum voor 
ouderenbeleid. Ook dat bevestigt 
de vitaliteit van leefKRACHT. 
Auto’s mag je  afschrijven, 

ouderen nooit. 
Voort woe kerende 
be zui nigingen? Je 
mag hopen dat in 
de Nederlandse ver-
houdingen be del-
ende zwerfouderen 
nimmer tot het ge-
wone straatbeeld 
gaan behoren. Mee-
doen is mooi, mee-
beslissen is beter, 
ouderen verdienen 
een rol om er écht 
bij te horen: ze 
doen er toe. Een 
consumentenbond 
voor ouderen zou 
die zelfbewuste rol 

die ouderen op de been houdt  
alleen maar bevestigen. De 
jaarlijkse seniorenbeurs in Tilburg 
waar wij een organisatorische 
rol in hebben, is daar nu al een 
voorbeeld van. Zo ook het project 
om 60+-ers te werven voor 
vrijwilligerswerk: ook letterlijk 
broodnodig voor een sterker 
aandeel in de maatschappij”

WANDELEN

Wandelmeerdaagse voor 
cliënten van De Wever
In de periode van 20 april t/m 24 juni 
2010 organiseren diverse locaties 
binnen De Wever een wandeltocht 
of wandeldriedaagse. Ongeveer 
1100 cliënten met begeleiding 
leggen 1 of 3 dagen lang dagelijks 
een tocht van gemiddeld 2,5 km
af. Tijdens de wandeltocht wordt 
aan de minder mobiele cliënt een 
helpende hand geboden door 
een groot aantal enthousiaste 
familieleden, medewerkers en 
vrijwilligers.

De wandeltocht is een gevestigde 
activiteit binnen De Wever. 
Zo worden er jaarlijks intern 
verkeersregelaars opgeleid om het 
‘wandelverkeer’ in goede banen te 
leiden. Dankzij de gulle sponsoring 
van de Rabobank ontvangt elke 
deelnemer op de afsluitende dag 
een bloemetje en een erelintje. 

Op de meeste locaties starten de 
tochten dagelijks na het middaguur. 
Een aantal locaties starten met een  
ochtendwandeling. In de tochten 
zijn pauzemomenten opgenomen. 
De wandelaars doen dan een 
collega-instelling, een wijkgebouw 
of school aan.

Het inhalen op de laatste dag zal 
bij elke locatie een gezellig festijn 
worden.Veelal muzikaal omlijst.
Als de weergoden de wandelaars 
goed gezind zijn belooft het weer 
een ware happening te worden.

Hieronder een overzicht van 
de locaties met de data, aantal 
deelnemers en tijden:

Wandeldriedaagse 2010
(1095 deelnemers)

De Heikant
20 t/m 22 april
130 deelnemers

Padua
19 t/m 21 mei
60 deelnemers

Koningsvoorde
25 mei
40 deelnemers

Bijsterstede
1 t/m 3 juni
90 deelnemers
14.00 – 16.00 uur

Den Herdgang
1 t/m 3 juni
120 deelnemers
14.00 – 16.00 uur

Joannes Zwijsen
1 t/m 3 juni
100 deelnemers
14.00- 16.00 uur

Jozefzorg
2 juni
10.00-12.00 en 14.00 -16.00 uur
120 deelnemers

Reyshoeve
8 t/m 10 juni
14.30 – 17.00 uur
120 deelnemers

De Hazelaar
15 t/m 17 juni
10.30 – 15.00 uur starttijden
Tussen 12.00 – 16.00 uur aankomst
230 deelnemers

De Kievitshorst
22 t/m 24 juni
10.00 en 14.00 uur alle dagen 
85 deelnemers

------------------------------------------
Meer informatie is te verkrijgen 
via:

Carla van den Boer
Afdeling Communicatie
De Wever 
013 – 46 44 467
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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

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  “keep fit”

21-00 - 22.00 u Conditietraining “keep fit” 

 

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

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)

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 “keep fit” 

21.00 - 22.00 u Conditietraining “keep fit”

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  

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

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)

Iedere derde donderdag van de maand wijkontbijt

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

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

1 x per maand diner dansant voor 55+

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 4 van 2010 is 7 juli. U kunt uw kopij e-mailen naar wijkkrant@koningshaven.twern.nl
De verschijningsdatum is 23 juli.                                                                            De redactie stelt uw inzending op prijs.

ZATERDAG


