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Festival Koningshaven
Stuivesantplein
zondag 19 september
van 12.00 tot 18.00 uur
Leuke activiteiten, een gezellig dag voor jong en oud, muziek en nog veel meer.
Dat is het Festival Koningshaven.
In de wijk Koningshaven wordt dit jaar door wijkbewoners en de Twern het festival Koningshaven georganiseerd. De wijken
Jeruzalem, Fatima, Broekhoven en Jeruzalem vallen onder de wijk Koningshaven. Festival Koningshaven is een dag waarop allerlei
leuke activiteiten en workshops worden aangeboden voor jong en oud. Het festival vindt plaats op zondag 19 september op het
Stuivesantplein en start om 12.00 uur met een brunch. Het festival duurt tot 18.00 uur. Gedurende de gehele middag worden er allerlei
activiteiten aangeboden waar jong en oud aan deel kan nemen. Zoals een springkussen voor kinderen, een stoepkrijtwedstrijd, een
loungehoek voor jongeren, een multiculturele tent, een terras en nog veel meer. Ook wordt er gezorgd voor (live)muziek.
Brunch
Het festival start om 12:00 uur met een gezellige brunch die ongeveer een uur zal duren. Na de brunch bent u van harte welkom bij de
overige activiteiten die op het plein aanwezig zijn.
De brunch zal buiten in de open lucht in picknick stijl genuttigd kunnen worden en is toegankelijk voor de wijkbewoners van
Koningshaven. Deelname aan deze brunch is gratis na aanmelding bij de organisatie. Aanmelding voor de brunch is noodzakelijk
zodat wij weten hoeveel mensen we kunnen verwachten.
Let op: indien het aantal geïnteresseerden hoger is dan waar wij op gerekend hebben, zullen we helaas mensen moeten teleurstellen,
hierbij hanteren wij dan het principe van “wie het eerst komt die het eerst maalt”. U wordt dan wel op een reservelijst geplaatst.
U kunt zich opgeven voor de brunch per email via festivalbrunch@aim.com of bij één van de wijkcentra in Koningshaven. Aanmelden
voor de brunch kan tot en met zondag 29 augustus.
Bij aanmelding s.v.p. uw naam, adres, telefoonnummer en het aantal personen waar u mee komt doorgeven. Uw contactgegevens
zullen verder voor geen andere doeleinden gebruikt worden, behalve om contact met u op te nemen, indien er iets tussen komt (in
geval van slecht weer) of indien u op de reservelijst staat.

Geef u op voor de brunch of de rommelmarkt!

Rommelmarkt
Naast dat er op Festival Koningshaven veel (muzikaal) vermaak zal zijn voor jong en oud willen we bij voldoende belangstelling ook
een rommelmarkt organiseren.
U kunt voor deze middag een marktkraam huren waar u gebruikte spullen of eventueel zelf gemaakte artikelen kunt verkopen. U
betaalt voor een kraam € 10,00.
Aanmelden kan tot uiterlijk 6 september bij het beheer van Jeruzalem van maandag tot vrijdag van 08:30 tot 12:30 uur. Bij aanmelden
graag meteen betalen, alleen dan is uw inschrijving geldig.
Gezocht!!
We zijn nog op zoek naar buurtbewoners die ons willen helpen op zondag 19 september. Bijvoorbeeld met het opbouwen en afbreken
van het festivalterrein of bij begeleiding van een activiteit. Alle hulp is welkom. Wilt u zich opgeven of heeft u vragen, neem dan
contact op met Petra Schreuder, opbouwwerker bij de Twern:
T 013 542 47 98, E petraschreuder@koningshaven.twern.nl

u bent er toch ook bij!
Deze wijkkrant verschijnt in de buurten Broekhoven, Fatima, Hoogvenne en Jeruzalem. Het adres is:
Buurtcentrum Jeruzalem, t.a.v. de Wijkkrant, Caspar Houbenstraat 109, 5018 BP Tilburg,
Telefoon: 013-542 47 98, Email: wijkkrant@koningshaven.twern.nl De redactie bestaat uit:
Agnes Cools, Guus van Gorp, Jack Janssens, Evert Kuijpers en Petra Schreuder
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Voor het MKB, Starters en particulieren
Goede kwaliteit - prijsverhouding
v o f h a m b u rg @ e u r o n e t . n l

Hoevense Kanaaldijk 93
5018 EB Tilburg
Tel: 013- 545 45 74

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

Je wordt er alleen maar wijzer van!

tapijthuisdepiushaven@home.nl

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

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

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

w w w. h a n s v a n b e r k e l . n l

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

Dameskapsalon

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

Buurtcafé.....?
Buurtcafé.....!

Tweedehands dames en herenrijwielen

inruil mogelijk, tevens reparatie

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

Dus tot ziens bij

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



J.Swaans

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

De vakantie moet voor de meesten nog beginnen.
Toch willen wij de lezers van deze Wijkkrant alvast
wijzen op het volgende WijkCafé.

GEZOCHT

Dit zal worden gehouden in Jozefzorg op
9 november, aanvang 17.30 uur

BALKONS, PICKNICKERS
WANDELAARSTERS, ETC.
PICKNICK
voor VROUWEN en KINDEREN

Als onderwerp zullen behandeld worden alle ontwikkelingen binnen onze wijk Koningshaven. Denk daarbij vooral
aan het Piushavengebied, maar ook aan het AaBe-complex en de invulling van het Lourdesplein. Vergeet vooral
ook niet de plannen van Jozefzorg zelf. De betrokken
projectleiders zullen deelnemen aan het forum en toelichten wat er komende jaren allemaal te gebeuren
staat.

In de zomervakantie gaan we tweemaal met vrouwen en kinderen lekker
naar buiten. Samen wat eten en drinken, kinderen samen spelen, moeders
gezellig kletsen. Je mag zelf naar de speeltuin komen. Maar je kunt ook
om 10:30 uur naar Jeruzalem komen en dan wandelen we samen naar het
Stuivesantplein. Voor vragen kun je bellen met Mirjam of Sufaynur telnr: 013
- 54 25 729 of mailen mirjamlambert@koningshaven.twern.nl

Er zal deze keer voldoende ruimte worden ingebouwd
voor het stellen van vragen. De forumleden, maar ook
de verantwoordelijke wethouder en de voorzitter van de
werkgroep Fatima zullen aanwezig zijn om al uw vragen
te beantwoorden. Zoals gebruikelijk sluiten we de happening natuurlijk weer af met een gezamenlijk buffet.

Wanneer:
Tijd:		
Waar:		
Kosten:

Al met al een interessante avond voor iedereen die wil
weten wat er met onze omgeving staat te gebeuren. Ook
u als lezer van de Wijkkrant bent hiervoor van harte uitgenodigd.

donderdag 29 juli + donderdag 5 augustus
11:00 tot 13:00 uur		
Stuivesantplein bij de speeltuin
Gratis, maar neem wel zelf iets te eten en te drinken mee.

Natuurlijk volgen er nog uitnodigingen op de gebruikelijke wijze maar we nodigen u van harte uit om de datum
9 november aanvang 17.30 uur in Jozefzorg alvast in uw
agenda te noteren. Tot dan!
Wijkraad Koningshaven

Helpt u mee om MS op de kaart te zetten?

Nieuwe website
www.wijkraadkoningshaven.nl

Balkons gezocht!

Vanaf medio juli is onze nieuwe website actief worden met de hierboven
genoemde naam. Een website voor en door bewoners van Koningshaven.

Het Nationaal MS Fonds zoekt mensen met een balkon die hieraan, tijdens
de collecteweek in november, een spandoek willen ophangen.
Het Nationaal MS Fonds is een organisatie voor mensen met Multiple
Sclerose (MS).
MS is een sluipende ziekte en heeft een onomkeerbaar ziekteverloop.
Een medicijn om MS te genezen is er helaas nog niet.
Leven met MS is zwaar en ingrijpend, geen enkele dag is hetzelfde.
Mensen met MS leven dagelijks met deze onzekerheid!

De inhoud van de website zal geleidelijk ingevuld en vormgegeven gaan
worden door het bestuur van de wijkraad. Ook uw artikelen en ideëen hiervoor worden bijzonder op prijsgesteld.
Daarbij zij opgemerkt dat als iemand iets op de website geplaatst wil hebben dat hij/zij zich kan melden bij de Wijkraad via de website. Uiteraard
wordt alleen datgene op de website geplaatst wat goedgekeurd is door het
bestuur.

Helpt u mee op MS op de kaart te zetten? Het spandoek is 3 meter breed
en 80 centimeter hoog.
Uiteraard bent u als collectant ook meer dan welkom!

E-mailadressen van bestuursleden van de wijkraad en overige contactgegevens zullen later worden bekendgemaakt via de website onder de kop
<Contact>.

Neem contact op met het Pamela Zaat van het Nationaal MS Fonds, 010591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl of doe een donatie op giro 5057

Er zijn problemen met de oude website www.koningshaven.com. Mochten
deze alsnog worden opgelost dan wordt deze site gekoppeld met onze
nieuwe site www.wijkraadkoningshaven.com

Uitstapje van bewoners Van Malsenhof
Om half tien vertrokken we in opperbeste stemming naar Limburg, met
onze vertrouwde chauffeur Ad.
In Valkenburg was het heerlijk weer en dus gingen we z’n allen een terrasje gaan pikken. Sommigen om een kopje koffie met een broodje te eten,
anderen een stuk Limburgse vlaai. Daarna natuurlijk winkeltjes kijken en,
als er iets van je gading was, ook iets kopen.

Sportief wandelen
voor vrouwen

Om 2 uur werden we bij het Mijnwerkersmuseum gastvrij onthaald.
Er werden 2 films gedraaid, een van rond 1920 en een van 1970.
Het was indrukwekkend zoals men in 1920 in de mijn moest werken. ln
1970 was alles veel meer gemoderniseerd en gemechaniseerd.

In beweging blijven is gezond en zoveel leuker als je het samen doet.
Daarom wil Marie-José (een bewoonster uit de wijk) samen met een groepje
vrouwen iedere woensdagochtend sportief gaan wandelen. Dit betekent
1 uurtje of 1 ½ uur samen flink doorstappen. Verzamelpunt om te starten
met lopen is bij buurthuis Jeruzalem óf bij buurtcentrum De Spil om 10:00
uur.

Na een heerlijk kopje koffie of thee met Limburgse vlaai met slagroom zijn
we op de terugweg een stuk binnendoor gereden om van het Limburgse
landschap te genieten.

Voor meer info of aanmelden kun je mailen naar
mirjamlambert@koningshaven.twern.nl
of bellen met nr 013 - 54 25 729. Vraag naar Mirjam Lambert.



ln restaurant Kruidenlucht in Gasteren wachtte ons een lekker diner, als
afsluiting van deze fijne dag, waarna we rond acht uur weer thuis waren.
Dit alles hebben we kunnen organiseren door de bijdrage van Verrijk Je
Wijk, waar de bewoners bijzonder dankbaar voor zijn.

Dion Ketelaars
installatietechniek
Sinds 1906
waarborginstallateur

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

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

Haarstylist Marthijn

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

Judoklub Tilburg
Judo, Jiu Jitsu,
Karate en Total workout

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!

Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag

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

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

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

Voor meer informatie: 06 - 251 066 03

SCHILDERSBEDRIJF

Adverteren
in wijkkrant

Koningshaven

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

Specialist in: onderhoudsschilderswerken

Vrijblijvende offerte aanvraag

binnen en buiten
hout- en marmerimitaties
behangen en
diverse wandafwerkingen

bel 013 -5424798
vraag naar
Petra Schreuder

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!

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...

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

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

www.hvb-hypotheken.nl



Rouw en sova
INSTITUUT VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK TILBURG e.o.

De Werf: een uniek plan aan de Piushaven – Volop genieten
van Rust en Ruimte.

Bij het IMW kan iedereen terecht voor advies en hulp. Naast het bieden van
individuele hulp voor jeugd en volwassenen, organiseert het IMW ook diverse
cursussen en praatgroepen.
In een groep kunnen ervaringen met elkaar worden gedeeld. Deelnemers leren,
onder deskundige begeleiding, zelf aan de slag te gaan met hun problemen of
klachten.

30 juni j.l. is er door wethouder B. de Vries officieel een startsein gegeven voor
bouwplan De Werf gelegen aan de Piushaven. De unieke locatie, het plan en het
vertrouwen in een aantrekkende economie vanuit de kopers heeft gezorgd voor
een verkoopresultaat op basis waarvan het plan nu in uitvoering is genomen.
De Werf is daarmee, door inzet van het gemeentelijk projectbureau Piushaven
en Triborgh bouwontwikkeling, het 2e plan in de totale Piushaven Ontwikkeling
waarvan de bouw is gestart.

Sociale vaardigheden (training voor volwassenen van 21 jaar en ouder)

Misschien merkt u dat uw contacten anders verlopen dan u zou willen. U voelt zich
onzeker om een gesprek
aan te gaan of heeft juist moeite om op een rustige wijze uw mening te geven.
Tijdens 11 bijeenkomsten
leert u in een groep (8-12 deelnemers) beter te communiceren en voor uzelf op te
komen. De
training wordt gegeven door 2 ervaren maatschappelijk werkers. Er zijn dag- en
avondgroepen. U kunt (vrijblijvend) een informatiefolder aanvragen.
Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek.

Bijzonder wonen in De Werf
De Werf vervult een nieuw front binnen Piushaven, een levendige en veelzijdige
binnenstedelijke locatie in Tilburg. Dankzij de unieke ligging aan het water en het
rijkelijk aanwezige groen kunt u in de Werf volop genieten van rust en ruimte.
De Werf is ontworpen door AWG architecten uit Antwerpen en kenmerkt zich door
een
bijzonder
hoge mate van
differentiatie in
verschillende
typen. Het plan
bestaat uit 49
grondgebonden
woningen,
37
appartementen
en
een
groepswoning.
Voor ieder wat
wils en voor
iedere woning
ook een directe relatie met het bijzondere Havenpark. Piushaven wordt omarmd
door het havenpark, de verbindende schakel voor alle plannen aan de Piushaven. Het
Havenpark zal worden gerealiseerd naar ontwerp van het gerenommeerde bureau
Juurlink&Geluk. Vanuit de woningen in het plan ervaart de bewoner al wandelend
of fietsend direct de overgang van stad naar natuur en kan onder andere genieten
van het op steenworp afstand gelegen landschapspark Moerenburg maar ook van
alle faciliteiten die het centrum van Tilburg biedt.

Gespreksgroep rouwverwerking partnerverlies

Praten over het verlies van uw partner is in onze samenleving niet altijd gemakkelijk.
Vaak
is er bij de nabestaanden juist veel behoefte om te praten. Het delen met ervaringsdeskundigen geeft
vaak veel steun.
De groep (10 bijeenkomsten, maximaal 12 deelnemers) is bestemd voor mensen
wiens partner 6 maanden of langer geleden is overleden. De groep wordt begeleid
door maatschappelijk werkers die zijn gespecialiseerd in hulpverlening bij
rouwverwerking.

Naast bovenstaand groepsaanbod zijn er ook:

- Sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen en jongeren (diverse
leeftijdsgroepen).
- Gespreksgroepen voor kinderen van gescheiden ouders.
Kijk voor meer informatie over het aanbod van het IMW op www.imwtilburg.org

Aanmelden en informatie

Tijdens kantooruren kunt u bellen met het IMW bureau Zuid, tel. 013 – 5839510.
U kunt zich ook aanmelden via postzuid@imwtilburg.org.

In De Werf staat het welzijn van de bewoner voorop. Iedere woning heeft zijn
eigen specifieke indeling, kenmerken en hoogwaardige afwerking. De woningen
en het openbaar gebied zijn ontworpen volgens de eisen van het politiekeurmerk
veilig wonen en zijn energiebewust: ze voldoen aan de meest recente, strenge
milieunormen. Daarbij heeft het plan een duurzame uitstraling door de detaillering
van de woningen en hedendaagse architectuur. Bewoners van De Werf kunnen zo
rekenen op een woonomgeving waarbij aspecten als veiligheid, wooncomfort en
kwaliteit centraal staan.

Nieuwe SpinT: Buiten Bezig!
Rond 1 juli verscheen het zomernummer (juli/augustus) van SpinT, hét tijdschrift voor de
Betrokken Tilburger. In Spint vieren we de zomer met onder andere:
• Het ROCproject Op Mijn Stoep: ouderen en jongeren ontmoeten elkaar
in de vroegere wijk van de ouderen
• Afschaffing verrijk je wijk gelden aderlating voor de wijken?
• Bergbeklimmen met de ziekte van Huntington
• Tilburgse zieken & gehandicapten weekje uit dankzij Rode Kruis 100 jaar!
• Uitstapjes met MST Summerschool
• Besterdplein vroeger en nu; bewoners aan het woord
• Met je hobby lekker buiten bezig zijn: skaten, volkstuin, kolvenier etc.
SpinT verbindt, daarom is SpinT is GRATIS! U vindt SpinT in de bekende displays op meer
dan 200 distributiepunten in de stad, waaronder alle wijkcentra, het gemeentehuis, de (betere)
boekhandels, cafés / restaurants, ziekenhuizen, bibliotheken en bij veel maatschappelijke,
culturele en zorginstellingen. Neem ‘m mee en geef ‘m door!







Sponsorloop Bs Fatima voor NCFS
Dit schooljaar werd het idee geopperd
om een sponsorloop te houden voor
een goed doel. Dit sloot mooi aan
bij het project “Lekker Fit” én er
werd een goed doel mee geholpen.
De keuze voor het goede doel was
snel gemaakt; er zou gelopen worden
voor de Nederlandse Cystic Fibrosis
Stichting. De aanleiding daarvoor
was de geboorte van een kindje met
CF, bij één van de teamleden. Cystic
Fibrosis, oftewel taaislijmziekte, is
een ernstige aangeboren aandoening
die (vooralsnog) niet te genezen is.
De gemiddelde levensverwachting
is momenteel ongeveer 40 jaar. In
Nederland lijden zo’n 1300 mensen
aan deze ziekte. CF is één van
de meest voorkomende erfelijke
aandoeningen met een beperkte
levensverwachting.
Toen de kinderen en ouders
hoorden over dit goede doel van
de desbetreffende juf, gingen zij
fanatiek aan de slag om sponsors
te zoeken. Regelmatig kwamen de
kinderen dan ook trots aan de juf
laten zien hoeveel sponsors zij al op
hun lijst hadden staan.
Op 10 juni was het dan eindelijk zover:
na een gezellige spelletjesronde,
kregen de kinderen een heuse warmingup en gingen zij daarna sportief aan
de slag. De onderbouw maakte een
kleine ronde, de bovenbouw een
grote ronde. De kinderen waren heel
fanatiek en deden echt hun best om
zoveel mogelijk stempels op hun kaart
te krijgen. Er liepen zelfs ouders mee
om hun kroost aan te moedigen.
Na ruim een week was het eindbedrag

Vrijwilligers Kidzklup! gezocht

Sinds een aantal jaren is er op
wijkcentrum de Kubus een leuke
woensdagmiddagclub voor kinderen
van 4 tot en met 9 jaar.

van de sponsorloop eindelijk bekend:
de kinderen van Fatima hebben 3.750
euro bij elkaar gelopen voor de NCFS!
Een ongelooflijk bedrag, vinden
ook de mensen van de stichting. Zij
hebben zelden meegemaakt dat
een sponsorloop op een basisschool
zóveel geld opbrengt. Het team van
Fatima is dan ook zeer trots op hún
Fatimaantjes!
De desbetreffende juf en haar
kinderen, mochten de cheque voor
de stichting in ontvangst nemen.
Zij was erg geroerd door de inzet
en betrokkenheid van alle kinderen,
ouders en teamleden.

Vanwege de sluiting van de Kubus
gaat deze activiteit vanaf september
plaatsvinden op buurthuis de Spil,
Heikestraat 54.
Om er voor te zorgen dat deze
activiteit wekelijks kan blijven
draaien, zijn we dringend op zoek
naar vrijwilligers!!!

Hallo allemaal! Ik ben Ilona Meijers
en ik ben stagiaire van het Mobiel
Kindereiland. Doordat ik bij het
mobiel kindereiland stage loop
organiseer ik daar ook verschillende
activiteiten. Zo heb ik in de maand mei
de activiteit snoeppot raden opgezet.
In de maand mei hadden de kinderen
van het mobiel kindereiland ongeveer
twee weken de tijd om het aantal
snoepjes in de snoeppot te raden.
Er zaten maar liefst 279 snoepjes
in de snoeppot! En het Kindereiland

Alvast bedankt namens de vrijwilligers
van de Kidzklup,
U kunt reageren door contact op te
nemen met:
Marianne van Zutphen,
sociaal-cultureel werker de Twern
E-mail:
mariannevanzutphen@
koningshaven.twern.nl
U kunt ook een bericht voor haar
achterlaten bij buurthuis de Spil
(tel. 013-5425729).

Iedereen die 1 of meerdere
woensdagen per maand beschikbaar
is, vragen we om te reageren,

Vanaf 1 september 2010 is zij hier
ook werkzaam op dinsdag, woensdag
en donderdag.

U
zult
dan
in
uitgenodigd
worden
informatiebijeenkomst.

Alvast bedankt!!!

september
voor
een

lid die de pot uiteindelijk heeft
gewonnen was Damian Akkermans die
op de dinsdagmiddag bij het mobiel
kindereiland komt spelen. Hij zat er
maar 4 snoepjes vanaf. Hij dacht dus
dat er 275 snoepjes in de snoeppot
zaten. Toen de prijsuitreiking plaats
vond was Damian totaal verrast! Hij
had er totaal geen idee van dat hij de
snoeppot had gewonnen! Gelukkig was
Damian hartstikke blij met de pot en
kon hij de snoepjes thuis lekker op
gaan eten.
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Making the city

Op woensdag 30 juni was het weer
zover:
het Leuk Evenement Stuivesantplein,
oftewel LES vond weer plaats!!
Meer dan 150 kinderen en jongeren
kwamen deze warme dag naar het
Stuivesantplein om allerlei spellen
te doen!

kunstproject op bs. Fatima

Afgelopen maand heeft groep 7b
van bs. Fatima zich bezig gehouden
met een kunstproject over hun
wijk. Mariël Wijnans, student aan
de Fontys Academie voor Beeldende
Vorming in Tilburg, heeft de wijk
Fatima middels dit project door de
ogen van kinderen vormgegeven.
De leerlingen hebben de wijk
uiteindelijk d.m.v. dieren beschreven.
In de klas hebben ze de dieren bedacht
en uitgewerkt op schilderspapier
waarna Mariël de dieren levensgroot
uit hout heeft gezaagd. Uiteindelijk
zijn de dieren op de Academie zelf
door de kinderen beschilderd en
heeft er op donderdag 3 juni een
presentatie plaatsgevonden voor de
ingang van school. Zowel studenten
als docenten van de Academie zijn
die dag door de wijk gaan wandelen
om o.a. dit project van Mariël te gaan
bekijken.

Het was weer een geslaagde dag,
dankzij de hulp van:

Zo konden de deelnemers armbandjes
maken, ballen gooien, wakeboarden,
ringwerpen, bal hooghouden, wedstrijd
rennen, voetballen, kunsten laten
zien op een tumblingbaan, springen
op het springkussen, door een tunnel
kruipen, tennissen en een gezonde
traktatie maken!

- de Kinderraad, die deze dag mee
voorbereid hebben en zelf
begeleiders waren bij allerlei
spellen.
- het Kinderpersbureau, voor het
maken van foto’s en het uitdelen
van de paspoorten.
- alle vrijwilligers van het
Koningshaven Activiteiten
Team voor het begeleiden van de
activiteiten
- Insomnia voor het verzorgen van
de muziek
- WonenBreburg voor de sponsoring
van het springkussen
- Verrijk je Wijk voor de sponsoring
van de kruiptunnel
- GGD voor de verzorging van de
gezonde traktatie
- Goldstar en Monique voor hun
optredens
- Sportbedrijf Tilburg voor de
samenwerking om deze activiteit
elk jaar een sportief element te
geven
Allemaal bedankt en tot volgend
jaar!!
Groeten van Marianne van Zutphen
Sociaal-cultureel werker de Twern

Al met al was het een heel geslaagd project waar de kinderen van groep 7b met
veel plezier aan gewerkt hebben en waar we als school nog een mooie houten
dierentuin aan overgehouden hebben.



Jan-Piet Kruijs
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Diner Dansant Hoogvenne
Op zaterdag
25 september
30 oktober
27 november

Workshop “Koud Koken”
Op woensdag 9 juni is er in wijkcentrum ‘de Spil’ een workshop ‘koud
koken’ georganiseerd op initiatief van de KBO, GGGK (Gelijke Gezondheid, Gelijke Kansen) en ouderenwerk de Twern.
Het doel van de workshop is gezonde koude gerechten klaarmaken.
De workshop is uitgevoerd door Anneloe Rijpkema, de diëtiste van
Thebe,

U bent van harte welkom van 17:00 tot 22:00 uur
Het Diner wordt opgediend om 18:00 uur
Speciaal voor senioren!

Voor deze workshop heeft zij een 11-tal recepten samengesteld.
Heerlijk gezonde hapjes die je kunt presenteren tijdens een maaltijd,
diner of een feest.
Deze recepten voldoen aan de uitgangspunten van de schijf van vijf.
Ze zijn te downloaden op www.gggk.nl

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:

Tijdens de bijeenkomst kon elke deelnemer in een groep een paar
recepten klaarmaken. Het samen “koud koken” is erg gezellig met af
en toe een lekker bakje koffie en dan om half een, eindelijk aan tafel!
Smullen maar………
En thuis kan men ook aan de slag met de recepten, die eenvoudig
klaar te maken zijn.

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

Na het eten hebben we nog even verder gekletst over de ervaringen
van die ochtend En ook al waren er ingrediënten bij die men niet
kende, zoals alfalfa, bloemtortilla, bieten-appelsalade, avocado, munt
mango etc.,iedereen gaf aan dat alles goed heeft gesmaakt.
Het was een geslaagde dag met veel gezelligheid en heerlijk, gezond
eten.
Goed voor een herhaling!

BINGO
KBO-Broekhoven 1 gaat verhuizen met de maandag- en de vrijdagbingo. Dit houdt in dat we vanaf maandag 2 augustus iedere week op
maandagmiddag een bingo organiseren in de Spijkerbeemden aan
de Don Sartostraat 4. De zaal gaat op deze dagen open om 13.00 uur
open en we beginnen om 14.00 uur.
Ook onze maandelijkse vrijdagbingo gaan we voortaan in de Spijkerbeemden houden. Onze vrijdagbingo’s zijn tot het eind van 2010
bekend en worden gehouden op :
6 augustus, 3 september, 8 oktober, 5 november en 10 december.
De zaal gaat op vrijdagavond open om 19.00 uur en we beginnen om
20.00 uur
Op dinsdagmiddag wordt ook iedere week een bingo gehouden in
wijkcentrum de Spil aan de Heikestraat 54. De zaal gaat hier om
12.30 uur open en we beginnen om 13.30 uur.
Al deze bingo’s zijn voor iedereen boven de 18 jaar vrij toegankelijk.
Graag zien wij u op deze bingo’s. Indien u meer informatie wilt kunt u
contact opnemen met
Nel van Groenendael via telefoonnummer 013-5364880 of via de mail
info@kbobroekhoven1.nl

De redactie van de Wijkkrant wenst
iedereen een fijne vakantie
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SENIOREN
vervolg van pagina 10
Seniorenbeurs weer in Euroscoop

KBO Broekhoven1 heeft het jaar weer afgesloten met een gezellige
middag in wijkcentrum De Spijkerbeemden. Met 85 leden begonnen
we de middag met een koud/warm buffet, waarvan bijzonder werd
genoten. Na het buffet is door Disco J&R-sound de middag muzikaal
voortgezet. De leden hebben weer gezellig gedanst en meegezongen. De middag was erg gezellig maar helaas om 16.30 uur al weer
afgelopen. ZIE FOTO’S OP DE VORIGE PAGINA
Iedereen heeft erg genoten en ging daarom tevreden en voldaan naar
huis. Deze middag is mede dankzij Verrijk Je Wijk een enorm succes
geworden, waarvoor hartelijk dank.

In het kader van de Dag van de Ouderen organiseert een groep
enthousiaste vrijwilligers samen met het Ouderenwerk van de Twern
op zaterdag 2 oktober weer een Seniorenbeurs. Deze wordt net als
vorig jaar gehouden in het bioscoopcomplex Euroscoop op Stappegoor. Bezoekers zijn welkom van 10.00 tot 16.00 uur. De toegang is
gratis.
De afgelopen jaren was de Seniorenbeurs een groot succes. In 2009
trok deze eendaagse beurs 3500 bezoekers. Uit een enquête op die
dag bleek dat de meeste bezoekers de Euroscoop een prima locatie vinden voor deze beurs. Ook bieden de instellingen, organisaties
en ondernemingen op de Seniorenbeurs volgens de geënquêteerden
veel nuttige informatie.

Namens het bestuur van KBO Broekhoven 1

Entertainment
De Dag van de Ouderen wordt om 10.00 uur officieel geopend door de
nieuwe wethouder van Zorg en Ouderenbeleid, Marjo Frenk. Bezoekers krijgen een handige brochure met een plattegrond en informatie
over de deelnemers van de beurs.
De Seniorenbeurs biedt informatie voor een breed publiek:
van jongere ouderen (50-plussers) tot mensen op hoge leeftijd. Ze
vinden er informatie over aanpassingen in huis, belangenbehartiging,
cursussen, financiën, de gemeente, gezondheid, hobby’s, hulpmiddelen, meubilair, ontspanning, politiek, thuiszorg, vervoer, voeding,
welzijn, wonen en zorgcentra. Ook Loket Z en de ouderenadviseurs
van de Twern hebben er stands.
De informatiekraampjes staan in de hal van Euroscoop. In healthclub
El Futuro, in hetzelfde gebouw, worden sportieve demonstraties gegeven. Voor een drankje en een hapje kunnen bezoekers terecht in
restaurant Bommel Beer.
Het entertainment op de Seniorenbeurs is in een van de bioscoopzalen. Daar treden smartlappenkoor Ratjetoe, Duo Intermezzo (Nederlandstalige liedjes), zeemanskoor De Leyezangers en de Brabantse troubadour Jo Hoogendoorn op.

TAI CHI voor ouderen in wijkcentrum Hoogvenne

Stadsbussen
Euroscoop is voor de meeste inwoners van de gemeente Tilburg vrij
centraal gelegen en is goed bereikbaar met de bus. De stadsbussen
lijn 1 (richting Elisabeth Ziekenhuis) en 11 (richting Goirle) rijden vanaf
het Centraal Station elk uur samen vier tot acht keer naar Stappegoor
en terug. Tussen de bushalte aan de Stappegoorweg en Euroscoop
rijdt een buurtbus.
Voor bezoekers die met de auto komen is er een parkeergarage met
zevenhonderd plaatsen; van daaruit kunnen ze met een lift in de hal
van Euroscoop komen. Ook is er parkeergelegenheid in de buurt. Er
worden verkeersregelaars ingezet.
Fietsers zijn natuurlijk ook welkom.

Tai Chi is een eeuwenoud Chinees oefensysteem om de gezondheid
te verbeteren. Het bestaat uit rustige bewegingen. Ze hebben een
zeer positieve uitwerking op lichaam en geest.
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 specifieke klachten van de
deelnemers. De oefeningen kunnen eventueel zittend op een stoel
gedaan worden als u slecht ter been bent.

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

9 september gaat de nieuwe cursus Tai Chi van start.
De lessen vinden wekelijks plaats op donderdag van 10.30 tot 11.30
uur.
De kosten bedragen € 75,- voor 15 lessen.
U kunt zich voor de cursus aanmelden bij het beheer van
Wijkcentrum Hoogvenne.
Kazernehof 76
Tel: 013 – 542 27 30

Ratjetoe

Leyezangers

11

Vakantie opening / sluitingstijden
Week 30

Buurtcentrum
de Spil

Buurtcentrum
Hoogvenne

Buurthuis
Jeruzalem

Wijkcentrum
de Kubus

Overdag geopend van
08-30 tot 17.00 uur

Overdag geopend van
08-30 tot 17.00 uur

Overdag geopend van
08-30 tot 17.00 uur

Maandag van
13.00 tot 17.00 uur
Dinsdag van
11.00 tot 17.00 uur
Woensdag van
09.00 tot 17.00 uur
Donderdag van
09.00 tot 17.00 uur
Gesloten

Week 31

Gesloten

Week 32

Gesloten

Week 33

Gesloten

Week 34

Gesloten

Week 35

Overdag geopend van
08-30 tot 17.00 uur

Maandag gesloten
dinsdagmiddag t/m
vrijdagmiddag geopend
van 13.00 tot 17.00 uur
Maandag gesloten
dinsdagmiddag t/m
vrijdagmiddag geopend
van 13.00 tot 17.00 uur
Maandag gesloten
dinsdagmiddag t/m
vrijdagmiddag geopend
van 13.00 tot 17.00 uur
Maandag gesloten
dinsdagmiddag t/m
vrijdagmiddag geopend
van 13.00 tot 17.00 uur
Overdag geopend van
08-30 tot 17.00 uur

Maandag t/m vrijdag
geopend
van 08.30 tot 12.30 uur

Maandag t/m vrijdag
Gesloten
geopend
van 08.30 tot 12.30 uur
Maandag t/m vrijdag
Gesloten
geopend
van 08.30 tot 12.30 uur
Maandag t/m vrijdag
Gesloten
geopend
van 08.30 tot 12.30 uur
Overdag geopend van
08-30 tot 17.00 uur

Jaarlijkse busreis flatbewoners Kazernehof 8 juli 2010
Met tropische temperaturen en een
prima humeur vertrok het gezelschap ‘s ochtends richting Giesenburg voor koffie met gebak bij de
Kaasboerderij van Kuiper. Niet alle
bewoners konden daar met de trap
naar boven en moesten dus met
de lift. Hilarisch was dat de lift was
gemaakt op een heftruck (spannend!).
Na de koffie ging de reis naar Ameiden waar men een interessante
uilenshow (o.a.kerkuil, sneeuwuil,
Europeesche en Siberische oehoe)
te zien kreeg. Een paar mensen
kregen zelfs een oehoe op hun
knie!
Vervolgens genoot men van een
prima verzorgde koffietafel, compleet met soep en kroket. De busreis werd daarna vervolgd richting
fruitkwekerij Van Kekem, waar na
uitleg natuurlijk stiekem wat kersen
werden gepikt.

Gesloten

Vakantieprogramma
Mobiel Kindereiland

Mobiel kindereiland Koningshaven

In de zomervakantie is het
Mobiel Kindereiland bij mooi
weer geopend van
13.00-17.00 uur.
We staan dan op de volgende
locaties:
Maandag
Dinsdag

Stuivensantplein
Jeruzalem
(schielandstraat)
Woensdag Jeruzalem
(schielandstraat)
Donderdag Wattstraat
Bij slecht weer gaat
Kindereiland niet door.

het

In week 29 is er geen
Kindereiland i.v.m. Kermis en in
week 35 is er geen Kindereiland
i.v.m. Kindervakantiewerk
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Bernice
Peeters of Amanda Kuijpers
t/m 22 juli
tel. 5366043
vanaf 27 juli tel. 5425729

Ondertussen was de temperatuur opgelopen tot zo’n 36 graden.
Daarom werd teruggereden naar
het “Wapen van Ameiden”, alwaar
onder het genot van een zeer
welkom drankje naar het waterorgel gekeken en geluisterd werd.
Als klap op de vuurpijl kwam Vader Abraham nog langs. Er werd
natuurlijk van harte meegezongen,
waarbij Annie Jole werd omgedoopt tot “Wilma”.
Deze zeer geslaagde dag werd
in Baarschot afgesloten met een
voortreffelijk diner en terug op het
Kazernehof werd nog een drankje
genuttigd.
Dit uitstapje is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Verrijk
Je Wijk, waarvoor hartelijk dank!

PRETTIGE VAKANTIE !
Sluitingsdatum kopij voor krant 5 van 2010 is 15 september. U kunt uw kopij e-mailen naar wijkkrant@koningshaven.twern.nl
De verschijningsdatum is 1 oktober.
De redactie stelt uw inzending op prijs.
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