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Verrijk Je Wijk
Beste buurtbewoners,
In 2010 zijn door jullie veel verzoeken ingediend om een bijdrage te ontvangen via Verrijk Je Wijk. Veelal hebben wij
daaraan kunnen voldoen.
Ook in 2011 kunt u nog steeds verzoeken om een bijdrage indienen.
Echter de gemeente heeft besloten de subsidiebijdrage voor 2011 aan de Wijkraad te verlagen met maar liefst 75%!!
Ontvingen we in 2010 nog 4 euro per inwoner voor Verrijk Je Wijk, in 2011 is dat gekort naar 1 euro per inwoner. Er zijn
sterke aanwijzingen dat in 2012 Verrijk Je Wijk geheel zal ver-dwijnen. Uiteraard zal uw Wijkbestuur er zich volledig voor
inzetten om dat te voorkomen.
U begrijpt dat deze enorme bezuinigingen op ons budget consequenties heeft voor het toekennen van bijdragen aan uw
aanvraag in het kader van Verrijk Je Wijk voor 2011. Bijdragen zullen drastisch worden verlaagd dan wel voor sommige
activiteiten geheel verdwijnen. Definitieve keuzes zijn momenteel nog niet gemaakt.
Wat Verrijk Je Wijk nog wel zal doen in 2011, en wat niet meer op een bijdrage mag rekenen, zullen we zo spoedig
mogelijk, na besluitvorming in de Wijkraad, in deze krant publiceren.
Ook op onze website www.wijkraadkoningshaven.nl zullen de nieuwe richtlijnen zo spoedig mogelijk worden gepu/
bliceerd.
Bent u het niet eens met deze bezuiniging richt u zich dan tot de verantwoordelijke wethouder in deze, mevrouw Marjo
Frenk (Zorg en Welzijn). Zij is per e-mail te bereiken via de website van de gemeente Tilburg. Uw bestuur kan aan het
genomen besluit momenteel niets veranderen.
Wijkbestuur KONINGSHAVEN
www.wijkraadkoningshvaven.nl

WIJKCAFÉ
In 2010 hebben we weer een aantal Wijkcafé ‘s georganiseerd. We kunnen best spreken van een succes. De opkomst was
iedere keer weer geweldig, steeds meer dan 100 bezoekers. Toch aantallen waar menige organisatie jaloers op zal zijn.
Het heeft, daarvan is uw Wijkraad overtuigd, zeker bijgedragen tot het bevorderen van de cohesie in de wijk. Ook de onderlinge gesprekken tussen de deelnemers zorgen steeds weer voor kleine (en grotere) initiatieven van bewoners uit onze wijk
Koningshaven.
De laatste 2 WijkCafé ’s hebben we georganiseerd in Jozefzorg. De ambiance aldaar heeft zeker
bijgedragen tot het succes. Met name de maaltijd die daar verzorgd wordt door de huiskoks is meer dan geweldig. Alle
keren hebben ze ons met een buitengewoon buffet weten te verrassen. Wij bedanken hen dan ook zeer voor hun geweldige inzet.
Wilt u nog eens terugkijken en van de sfeer proeven die er heerste op het WijkCafé? Ga dan naar onze website
www. wijkraadkoningshaven.nl. Daar kunt u genieten van een uitgebreide fotorapportage.
Ook in 2011 zullen wij proberen de traditie van het WijkCafé voort te zetten. Maar net als voor Verrijk Je Wijk hebben
wij ook hier last van de ongepaste bezuinigingsdrang van de gemeente. Plots, op eind van het jaar, is ons budget onverwacht heftig naar beneden bijgesteld. Maar wij doen ons best om ook in 2011 weer enkele WijkCaf- bijeenkomsten te
organiseren. Heeft u onderwerpen die we daar zouden kunnen behandelen? Aarzel dan niet en laat ze ons weten. Zoals
gebruikelijk kunt u ons bereiken via onze website www.wijkraadkoningshaven.nl.
Kortom, wij zijn alle bezoekers van ons WijkCafé in 2010 dankbaar voor hun bijdrage en aanwezigheid en hopen in 2011
door te kunnen gaan en u wederom te mogen begroeten.
Wijkbestuur KONINGSHAVEN
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Hoevense Kanaaldijk 93
5018 EB Tilburg

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

Tel: 013- 545 45 74

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

Je wordt er alleen maar wijzer van!

tapijthuisdepiushaven@home.nl

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

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

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

www. 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
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J.Swaans

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

Dit jaar weer Lichtjesfeest
in de Piushaven

Op vrijdagavond 17 december is de
Piushaven het decor voor de 8e editie
van het Lichtjesfeest. Rondom de korte
arm van de Piushaven is er van 19.30 tot
21.45 uur een sfeervol programma met
een kinder-lichtjesstoet vanuit Jeruzalem,
een drijvende Lichtjesparade met door
kinderen gebouwde drijvende lichtobjecten,
straattheater, koren, dans en een circusact.
Het thema is dit jaar: ‘Dickens op z’n
Tilburgs’.

kunt u ook gewoon een lampionnetje
meenemen. Iedereen is welkom! Voor de
leukste of mooiste verklede man, vrouw
en kind én voor het mooiste lampionnetje
zijn er leuke prijzen. Er is ook dit jaar weer
gratis warme chocolademelk en glühwein.
Het Lichtjesfeest is begonnen met het
feestelijk verwelkomen van de dappere
winterse kanoërs van de Kano Club
Tilburg. Sfeervol verlichte kano’s en andere
vaartuigen komen vanaf de Beekse Bergen
naar de Piushaven gevaren. Op en rond
het water zien we elk jaar meer lichtjes en
versieringen verschijnen. Buurtbewoners
kleden hun woning of schip aan met
lampjes. Ook dit jaar roepen we bij dezen
bewoners en bedrijven op om een lichtje
bij te dragen. Zo maken we met zijn allen
in de donkere dagen de
Piushaven warmer en
gezelliger!

Het programma op de Hopliedenkade
en Vendelierpark omvat o.a. zang van de
Leyezangers en Meepesaant, straattheater
door ROC-studenten en een spectaculaire
afsluitende circusact in de lucht. Er is
samenwerking gezocht met L’Avventura,
de Kwekerij, het ROC (studenten van
de afdeling Kunst Cultuur en Media)
en studenten van de circusopleiding.
In het ruim van enkele schepen is een
binnenprogramma. Luister daar naar korte
voorstellingen van de verhalenvertellers
Line van den Hout en Maarten Wagemakers
of doe mee met het Tilburgs dictee van
Petra Robben. Verder is er een schaapherder
met echte schapen en een pannenkoekenbrandweerauto om de sfeer te verhogen.

Mooi zo Goed zo

Huisblad openhartig:

Het Gambia-project van Louise Marinus

15 Jaar geleden is Louise op vakantie
geweest in Gambia ; Afrika. Zij is meerdere
malen teruggekeerd om uiteindelijk iets
voor de bevolking te kunnen betekenen.
Inmiddels is het haar levenswerk
geworden.
Louise kwam in eerste instantie in aanraking
met een Gambiaanse gids Bamelang
Cham. Hij liet haar de lagere school zien
waar hij als kind had opgezeten. Dat was
4 palen en een golfplatendak. De kinderen
zaten op de grond op hard zand. Het idee
kwam; hier moet en kan ik iets mee doen!
In die 2 weken dat zij daar verbleef liet zij
bankjes maken door een “timmerman”.
Dit was het begin van haar missie. Na de
vakantie weer naar huis, want Louise had
een baan in het Twee Steden Ziekenhuis. 2
Maal per jaar vertrok Louise voor 2 weken
naar Gambia om haar werk daar te kunnen
voortzetten.. Zij heeft alles zelf bekostigd;
1ste School totaal 2000 gulden in Latrikunda
( 4 klassen). 2 Jaar daarna met geld van
het TweeStedenZiekenhuis en eigen
geld is er ook nog een school gebouwd
met 6 klassen, toiletten ,kantoor etc. in
Sukuta. Hier is Louise erg trots op, het is
heel mooi geworden. In Sukuta is Louise
beëdigd door de minister van Onderwijs.
5 jaar geleden is de 3e school opgezet in
Nimjakunku. ( 2 klassen vanwege kleine
gemeente), eveneens met sponsorgeld. 3
Jaar geleden is zij in contact gekomen met
een echtpaar uit Roosendaal. Zij vertelde
het verhaal van een Gambiaanse arts die
in Amerika gestudeerd had. Zijn wens was
om in Gambia een praktijk op te zetten.
Hij had helaas weinig middelen. Toen
is Louise gaan praten en “shoppen “ in
het TweeStedeZiekenhuis. Zij kreeg het
voor mekaar dat een grote container vol
materialen naar Gambia werd verscheept.
Louise was erbij, het enthousiasme
van de arts was héél bijzonder. Nu, na
3 jaar heeft hij 2 verpleegkundigen in

→ Speciaal voor basisschoolkinderen
is het Kinderbouwproject ‘drijvende
lichtjesparade’. Informatie: 013 5436148
of rubeek@zonnet.nl.
→ Workshop eenvoudig kleding maken in
Dickensstijl op dinsdagavond 14 december
19.30 uur bovenzaal Burgemeester Jansen.
Informatie & opgeven bij Piet Hoofs 0655984669 (vol is vol).
→ Gratis kinderbouwpakket voor een
mooi te versieren lantaarntje, af te halen
bij tapperij Burgemeester Jansen aan de
Piushaven (zolang de voorraad strekt).

De organisatie van
het
Lichtjesfeest
is natuurlijk weer
in
handen
van
vrijwilligersorganisatie
Stichting Thuishaven
Tilburg (STT). Vóór en
dóór havenliefhebbers
uit wijk en stad! Het

Bezoekers worden uitgenodigd in
Dickenssfeer verkleed te komen. Natuurlijk

Louise Marinus woont in de wijk Fatima.
Door onderstaand verhaal wil Louise
mensen oproepen die haar missie financieel
en/of materieel willen steunen, zodat zij
haar levenswerk, de projecten in Gambia,
kan voortzetten.

Lichtjesfeest is mede mogelijk dankzij
subsidies van Verrijk je Wijk Koningshaven,
Stadspromotie Tilburg, en ‘Piushaven,
Levend Podium van Tilburg’.

Doelstelling Mooi zo Goed zo Tilburg

dienst en een arts-assistent. Het gaat
heel goed! Louise heeft ook nog een
brandwondencentrum opgericht met een
Nederlandse vrouw, die daar woont. Louise
zorgde voor de brandwondenmiddelen
via het TweeStedenZiekenhuis. Omdat
Louise 100% is afgekeurd is zij helaas
niet meer werkzaam in het ziekenhuis
Dit betekent o.a. dat hierdoor alle
ziekenhuismaterialen en geld, waaronder
de brandwondenmiddelen, zijn stopgezet.
Louise ontvangt niks meer!!!
Daarnaast werkt Louise ook nog in een
groot ziekenhuis in Bakau
Ook heeft zij een nieuw project opgezet;
dit zijn kleine projecten die niet meer als
250,00€ kosten. Het gaat om geselecteerde
gezinnen die ondersteund worden door het
opknappen van huizen (soms hutten met
1 kamer waar ze alles in moeten doen);
matrassen leveren, muskietennetten, tafel
en stoeltjes etc. en eten; zak rijst, uien,
tomaten, gedroogde vis , koffie, thee,
suiker , zeep etc. Wat er tegenover staat
is dat Louise met deze gezinnen mee eet.
Zij vinden dat geweldig en doen extra hun
best. Op deze manier willen en kunnen zij
hun dankbaarheid tonen.
Naast al deze projecten en werkzaamheden
heeft Louise ook nog 8 kinderen
geadopteerd waarvoor zij school- en
ziekenhuiskosten betaald!

Mooi zo Goed zo realiseert wensen van
groepen mensen en organisaties die
het wonen en leven in Tilburg leuker,
gezelliger, gemakkelijker maken. Vaak
ontbreekt het aan voldoende menskracht,
materialen, kennis of vaardigheden om
een goed idee uit te voeren. En soms is er
niet genoeg geld om aan de slag te kunnen
gaan.
Bij Mooi zo Goed zo gaat het om kleine
projecten die de moeite waard zijn. Het
versterken/ ondersteunen van zwakke
groepen in onze samenleving heeft de
voorkeur. De sociale component speelt
een grote rol bij het toekennen van
materialen, menskracht of geld.
Mooi zo Goed zo probeert bedrijven vooral
warm te krijgen om materialen en diensten
te leveren om de wens te realiseren. Het
gaat in eerste instantie dus niet om geld.

Door de economische crises zijn alle 21
sponsors afgevallen.

Wat Louise kan gebruiken is:
Kleding
Louise verzamelt zomerkleding in (met
name voor kinderen en mannen)
in overleg wordt de kleding opgehaald
Geld;
Het geld was zo ontzettend
belangrijk voor Louise want hiermee kon
zij de kleine projecten bekostigen en hier
geld ook; “vele kleine maken een grote”
Heeft u interesse om te helpen; het goede
doel te ondersteunen, dan kunt voor meer
informatie bellen naar;
Louise Marinus, telefoon 0627355602.
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in te huren deskundigheid, huurkosten
e.d. voorzien we niet.
• MzGz is er niet om een begrotingstekort
te dekken.
• U mag de wens pas realiseren als de
aanvraag en de toekenning volledig zijn
afgewerkt.
• Het gaat niet om individuele wensen.
Uw aanvraag doorloopt het volgende
traject:
1. Binnen een maand komt uw aanvraag
in de selectiecommissie. Die neemt een
besluit over toekenning of gedeelde
toekenning.
2. De projectleider van MZGZ gaat met
de toegekende aanvraag aan de slag
en onderzoekt de mogelijkheden bij
bedrijven e.d. Dit kan enige tijd in
beslag nemen. Dien uw aanvraag dus op
tijd in!
3. De realisatie van uw project is afhankelijk
van de aanvraag, de bereidwilligheid
van bedrijven en uw eigen inzet.

Uw wens moet voldoen aan de volgende
voorwaarden
• Uw wens moet passen binnen de
doelstelling van Mooi zo Goed zo: dus
het leefbaarder maken van (een stukje
van) Tilburg.
• Het project moet openbaar toegankelijk
zijn, dan wel een gemeenschapsdoel
dienen.
• Het project moet concreet zijn en
eenvoudig te realiseren, met de inzet van
vrijwilligers.
• Het gaat om éénmalige projecten.
• U steekt zelf de handen uit de mouwen
en/of u stelt zelf middelen/budget ter
beschikking.
• U doet een tegenprestatie naar de sponsor.
O.a. door de pers te informeren over uw
project.

De selectiecommissie van Mooi Zo Goed
zo behoudt zich het recht voor om af te
wijken van bovenstaande criteria.

Wat doet Mooi zo Goed zo niet
• Wij ondersteunen geen evenementen,
jubilea of feesten.
• We honoreren geen aanvragen voor
grootschalige projecten waarbij Mooi zo
Goed zo gevraagd wordt voor een klein
onderdeel.
• In structurele kosten zoals salariskosten,

Contour, voor vrijwilligerswerk en informele zorg

Naast het realiseren van projecten, bestaat
de mogelijkheid om in aanmerking te
komen voor tweedehands goederen,
waarvan de kwaliteit uitstekend is. Het
gaat dan om bureaus, stoelen, computers
enz. Het enige dat u dan moet doen is een
email verzenden naar Mooi zo Goed zo
met al uw gegevens en concrete wensen.
Op het moment dat er een aanbod komt,
krijgt u bericht. Let op: Mooi zo Goed zo
heeft geen voorraad. Dat betekent dat u
tijdig moet aanvragen.
Annemiek Hamers
Projectleider mooi zo Goed zo

St. Annaplein 21
5038 TV Tilburg
Telefoon: 013-543 45 72/ 54 98 654
Fax: 013-543 18 15
Email: mooizogoedzo@contourtilburg.nl
Internet: www.mooizotilburg.nl

Dion Ketelaars
installatietechniek
Sinds 1906
waarborginstallateur

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

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

Haarstylist Marthijn

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

Judoklub Tilburg
Judo, Jiu Jitsu,
Karate en Total workout

Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

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

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

SCHILDERSBEDRIJF

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

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

Voor meer informatie: 06 - 251 066 03

Wil je actief bezig zijn met kinderen?
We zijn op zoek naar overblijfkrachten op basisschool Armhoefse akker.
Kunt u tussen de middag komen meehelpen?
Kinderen verdienen het om een
fijne lunchpauze te hebben,
zodat zij fris en ontspannen
aan de middag op school
kunnen beginnen.
Onze overblijfkrachten letten
erop dat alle kinderen zich
thuis voelen in onze eeTClub!

Adverteren
in wijkkrant

Koningshaven
Als overblijfkracht zorg je ervoor dat alle kinderen zich thuis voelen in onze
eeTClub! Het begeleiden en ondersteunen van de kinderen tijdens activiteiten
en het uitvoeren van lichte huishoudelijke taken welke voortvloeien uit de
verzorging voor de kinderen, de ruimte en het spelmateriaal behoren tot
de taken. Vrijwillige overblijfkrachten krijgen een vergoeding van € 8,netto per keer. Wanneer je een tso-scholing hebt gevolgd, wordt dit bedrag
verhoogd naar € 9,- netto per keer

bel 013 -5424798
vraag naar
Petra Schreuder

Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u contact opnemen met Greta
Nijenbanning, telefoon 013-5840502 of g.nijenbanning@kinder-stad.nl

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...

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

KRINGLOOPBEDRIJF KONINGSPLEIN
KONINGSPLEIN 217
HÉT ADRES VOOR LEUK WONEN VOOR WEINIG GELD
GUN UW SPULLEN EEN TWEEDE RONDE WANT WEGGOOIEN IS ZONDE
HET ADRES VOOR HET GRATIS OPHALEN VAN AL UW
HERBRUIKBARE GOEDEREN EN TEXTIEL
HIERVOOR MAKEN WIJ GRAAG MET U EEN AFSPRAAK
U KUNT ONS BEREIKEN ONDER TEL. 06-44403616
SINDS KORT HEBBEN WIJ OOK EEN INBOEDELSERVICE
DAT HOUDT IN DAT WIJ UW HUIS, FLAT, KAMERS, APPARTEMENT
GEHEEL VEEGSCHOON MAKEN
ELKE LAATSTE ZONDAG VAN DE MAAND OPEN VAN 12.00-17.00 UUR

www.hvb-hypotheken.nl
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Vrijwilligers gevraagd voor de kindertuin in Jeruzalem
Samen werken in de tuin. Grote pompoenen
en courgettes zien groeien, elke week een
andere groente oogsten, bosjes bloemen
knippen om mee naar huis te nemen maar
ook onkruid wieden, zaaien, water geven.
Kinderen en vrijwilligers hebben vorig jaar
met veel plezier getuinierd in Kindertuin
Het Beloofde Land in 2 kleine voortuintjes
aan de Betuwestraat. Voor het komende
jaar zoeken we nieuwe vrijwilligers die
vooraf eerst een Kindertuincursus kunnen
volgen.
Dit jaar werden de huizen afgebroken dus
hebben we in mei alle planten verhuisd
naar een veilige plaats. Het komende
jaar krijgen we een mooie, grotere tuin
terug en het plan is om in het voorjaar
van 2011 weer aan de slag te gaan met
de tuinkinderen. Begeleiding is daarbij

belangrijk: waar zet ik de boontjes, hoe
verplant je een preiplantje, wanneer knip
je de beste bloemen en vooral: wie doet er
wat. Behalve goeie grond zijn vrijwilligers
een basisvoorwaarde voor de kindertuin!
Voor het komende jaar hebben we nog een
paar enthousiaste mensen nodig.
Wie heeft interesse in tuinieren en vindt
het belangrijk dat kinderen ervaren hoe
hun eten groeit? Wie heeft elke week
of om de week een middag vrij en lijkt
het leuk om de kinderen te begeleiden
samen met de andere vrijwilligers? Laat
dan van je horen. Kijk voor meer info op
www.annekescholte.nl bij Kindertuin Het
Beloofde Land of neem contact op met
Anneke Scholte (coördinator),
info@annekescholte.nl, 013- 536 03 83.

Je thuisadministratie op orde

geeft een opgeruimd en gerustellend gevoel
….“Je
thuisadministratie
op
orde geeft dankzij de Twern een
opgeruimd
en
geruststellend
gevoel”
Somalië is haar land van herkomst, nu
woont ze al weer jaren in Nederland,
wat haar goed bevalt. Mw. Mako
Ege heeft een groot gezin, waardoor
de administratie bijhouden er soms
bij inschiet: “Nederland is een land
waar papier een grote rol speelt; met
mondelinge afspraken, wat typisch bij de
Somalische cultuur past, red je het niet”.
Ze spreekt goed Nederlands, doet volop
mee met buurtactiviteiten, is zelfs actief
als vrijwilliger, maar die administratie…
“Als je dat niet gewend bent en je hebt
er geen systeem voor kom je niet ver”
“Bij mij lagen vele papieren, dit hiér, dat
dáár, alles door elkaar eigenlijk. Nadat
Twern-medewerkster
Els Verhoeven
voorlichting had gegeven over deze hulp
bij de Somalische vrouwengroep, heb ik
me daarna meteen aangemeld, en hoorde
dat die hulp ook voor andere gezinnen en
alleenstaanden beschikbaar zou komen,
eerst in de Kruidenbuurt, later (per 01-0111 red.)in de hele stad”. Els’ collega Ruud
Schouten kwam thuis bij Mw. Mako Ege

helpen om de administratie te ordenen.
Ruud: “Deze mensen hebben een sterke
trots: zeker als je alleenstaande moeder
bent, wil je toch ook die trots en gevoel
over je eigen portemonnee en geldbeheer
behouden”. Mako Ege beaamt dat: “Ik was
een van de eersten die zich aanmeldde – ben
zo blij dat ik daar gebruik van heb gemaakt.
Zo wijs ik nu ook mijn oudste zoon van 19
jaar op zijn verantwoordelijkheid om zijn
eigen post op te ruimen en leer ik hem hoe
het moet”. Ook Els Verhoeven beaamt dat
belang: “Er is altijd nog een grote groep
mensen die niet weet, of nooit heeft geleerd,
hoe ze met administratie en financiën om
moet gaan. Ook zijn zij vaak niet bekend
met de regelgeving. Wij willen hen graag
helpen alles op een rijtje te zetten. Ook niet
alle voorzieningen zijn bekend. Daarbij: je
administratie op orde hebben geeft mensen
een gerust gevoel en kan voorkomen dat
men in de (financiele) problemen komt”
Veel voordelen
Omdat de Twern al jaren ervaring had met
een soortgelijke aanpak voor ouderen maar
er steeds meer vraag kwam vanuit een
jongere doelgroep, besloot intussen de
gemeente om dit via de Twern stadsbreed
uit te rollen. Coördinator Els Verhoeven

somt de belangrijkste voordelen op:
• “De dienstverlening vindt plaats bij de
mensen thuis en is gratis. Zij worden
wegwijs gemaakt hoe alles weer op
orde komt. Daartoe wordt gewerkt
met een helder ingedeelde map. Zo
wordt duidelijk welke papieren moeten
worden bewaard en wat kan worden
weggegooid”.
• “Er wordt een financieel overzicht
gemaakt, wat de maandelijkse inkomsten
en uitgaven een stuk helderder maakt”.
• “Met de betrokkene wordt overlegd
welke overbodige uitgaven geschrapt
kunnen worden, zoals loterijen. Tevens
wordt nagegaan of men recht heeft op
inkomensondersteunende voorzieningen
zoals Bijzondere Bijstand of bijvoorbeeld
de faciliteiten van Stichting Leergeld,
een schoolvoorzieningenfonds.
• Als alles op orde is kunnen de meeste
bewoners zelfstandig hun administratie
bijhouden. Sommigen hebben daarna
nog een tijdje begeleiding nodig van
een vrijwilliger: vooral rondom de
postverwerking.
Gevoel voor eigenwaarde
Buiten mogen de temperaturen inmiddels
regelmatig flink onderuitgaan, toch gun

je je eigen administratie geen vrieskou en
wil je elke kans op verbetering aangrijpen.
“Hulp bij thuisadministratie kan dan net
die even noodzakelijke beschutting zijn
die er voor jouw leven op dat moment toe
doet. Dat het goed uitpakt blijkt vooral uit
de mond-op-mond-reclame”, zo weet Els
Verhoeven inderdaad te melden: “…en
dat ook nog versterkt door medewerksters
die goed geworteld zijn in verschillende
culturen en achtergronden: zodat ook die
groepen steeds meer de schroom laten varen
om zich ook aan te melden voor deze gratis
service aan huis. Een prima erkenning voor
dit mooie werk dat dat nu ook stadsbreed
kan, dus ook voor de bewoners van Fatima,
Broekhoven, Jeruzalem en Hoogvenne:
zéker ook op financieel gebied goed voor
hun gevoel van eigenwaarde”

Maak er gebruik van!
De hulp is gratis. Medewerkers
hebben geheimhoudingsplicht.
Voor
meer
informatie
of
aanmelden:
Tel. 06 30066636,
E-mail elsverhoeven@twern.nl

Thuisadministratie is succes!
Oproep nieuwe vrijwilligers

“Ik heb leuke ontmoetingen met heel
verschillende mensen. Ze hebben één
ding gemeen: hun administratie is
een chaos. Mensen kunnen daardoor
inkomsten mislopen. Daar zit voor mij
de uitdaging.”
Aan het woord is Ab van Zijl, vrijwilliger bij
Thuisadministratie. Dit is een dienst van de
Twern die mensen helpt hun administratie
op orde te krijgen. Thuisadministratie is
begonnen voor ouderen in Tilburg. Op dit
moment lopen er pilots in Kruidenbuurt
en Reeshof voor alle leeftijdsgroepen. De
gemeente overweegt om Thuisadministratie
uit te rollen over heel Tilburg. Dat betekent
dat er meer vrijwilligers nodig zijn.
Enkele uren per week is Ab onderweg om
cliënten van Thuisadministratie te helpen.
“Sommige cliënten zijn prima in staat hun
administratie zelf bij te houden maar ‘het
kwam er door omstandigheden even niet
van’”, vertelt hij. “Die mensen kunnen
het na verloop zelf wel. Anderen hebben
nog nooit zelfs maar een envelop hoeven
open maken. Die hebben wat langer hulp
nodig.”

de afgelopen vijf jaar. Eigenlijk kan dat niet
maar bij de Belastingdienst vond ik iemand
die wel begrip had voor deze zaak.”

Van Zijl heeft als vrijwilliger op dit
moment zeven cliënten. Hij helpt hen
om de administratie op orde te houden.
De zogenaamde grote schoonmaak –alle
papieren ordenen en in mappen stoppenis al eerder gebeurd door medewerkers
van Thuisadministratie. Om een indruk te
geven van het werk van een vrijwilliger
bij Thuisadministratie vertelt hij over drie
cliënten wat meer.

“Mevrouw van Sloten is al wat ouder. Uit
angst om iets verkeerds te doen, heeft ze
al jaren geen papier of formulier meer
weggegooid. Ze had bijvoorbeeld alle
bijsluiters van haar medicijnen bewaard!
Dat was een flinke berg geworden. Met
haar bekijk ik wat van de binnenkomende
post weg kan en wat niet. Dat gaat nu
goed hoewel ze me toch af en toe belt of
ik even mee kijk naar de post. Als ik daar
kom, beginnen we met gebak. Dat hoort
erbij. Het gaat dus ook een beetje om de
aanspraak.”

“Mirjam is eigenlijk een hele slimme meid.
Ze zit opgezadeld met schulden uit een
eerdere relatie. Wat daar allemaal gebeurd
is, weet ik niet. Daar hou ik me niet mee
bezig. Ik focus me op de papierwinkel.
Mirjam kan heel goed haar eigen boontjes
doppen maar het was haar boven het
hoofd gegroeid. Ik zet samen met haar de
inkomsten en uitgaven op een rijtje en we
kijken hoe ze uit de schulden kan raken. Zij
redt het straks in haar eentje verder wel.”

*Om de privacy van cliënten te waarborgen
zijn de namen in dit artikel gefingeerd.
Foto: Kiek van Loon
Fotobijschrift:
Ab van Zijl is vrijwilliger bij
Thuisadministratie. Dat project helpt
mensen hun administratie op orde te
brengen om te voorkomen dat ze in
financiële problemen raken.

“Theo heeft wat gedragsproblemen. Hij had
uit frustratie alle papieren kapot gescheurd.
Zit ik daar die papieren weer aan elkaar te
nieten en kom ik erachter dat hij bij de
belastingen nog geld terug kan vragen over
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Voor meer informatie over en aanmelding
als vrijwilliger bij Thuisadministratie, kunt
u terecht bij:
Els Verhoeven,
coördinator Thuisadministratie
Tel. 06 17642972
E-mail elsverhoeven@twern.nl

Tijdens de herfstvakantie,
van 25 t/m 29 oktober, is de
eerste Kinderbouwspeelplaats
in de Piushaven gehouden.
Op de locatie ‘Kanaalzicht‛
in Jeruzalem, hebben ruim
150 kinderen uit de omgeving
van de Piushaven getimmerd
en
geknutseld
aan
een
fantastische Piratenstad.

Kinderbouwspeelplaats Piushaven

Mede door inzet van een aantal
vrijwilligers en leveranciers
uit de wijk is deze eerste
Kinderbouwspeelplaats
een
groot succes geworden.
Ditis een jaarlijks terugkerende
activiteit voor kinderen van 6
tot en met 12 jaar uit de wijken
om de Piushaven. Deze tijdelijke
bouwspeelplaats heeft als doel
kinderen op een actieve manier
te betrekken bij het bouwen
en de veranderingen in het
gebied.
De sfeer, het weer, de
organisatie,
de
kinderen,
het materiaal, de locatie,
het enthousiasme van alle
betrokkenen én de aandacht
van de media zorgen er
samen voor dat er volgend
jaar met veel vertrouwen op
een andere locatie, en met
een ander thema, aan de
tweede Kinderbouwspeelplaats
gewerkt kan worden

De
donderdagclub
bij
Jeruzalem is weer van start
gegaan! In blokken laten we
verschillende thema‛s aan bod
komen en doen we wekelijks
nieuwe, leuke en leerzame
activiteiten!
Kom je ook meedoen?!
Wat: De Donderdagclub!!!
Wanneer: Elke donderdag,
behalve in de schoolvakanties
Hoe laat:
van 15.15 – 16.45 uur
Voor wie: groep 3 - 4 - 5 - 6
Waar: Buurthuis Jeruzalem,
Caspar Houbenstraat 109
Kosten:
50 kokindjes of 50 cent
Janou Hellenbrand
en stagiaires de Twern
013-5430922
janouhellenbrand@spijkerbeemden.nl

Kinderpersbureau
Dag van de dialoog door het Kinderpersbureau
Wij zijn het Kinderpersbureau
met van boven: Martin en
Wessel en onder: Emma, Noa
en Caitlin
Wij zijn bezig geweest met
het thema van de dag van de
dialoog, ‘Verrassend raak,
wat raakt jou?‛ Dit hebben
wij gedaan door een soort
‘dialoog‛ ganzenbord te doen.
Hierop stonden namelijk
allerlei
opdrachten
en
vragen waarbij de kinderen
elkaar konden interviewen en
opdracht geven. Daarnaast

Fijne
feestdagen
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spraken wij hierover allerlei
emoties die ons raakten. Wij
sloten deze dag daarom af
met een gesprekje en een klein
verslagje te maken over dingen
die ons raken.
Vervolgens zijn wij aan de slag
gegaan met het maken van
fotostrips die iets vertellen
over onze gevoelens. Deze
strips zullen bij de lezers ook
bepaalde gevoelens naar boven
brengen….wat voel jij??
Deze editie van de wijkkrant
de eerste fotostrip!

Hey Chicka‛s!
Dinsdag 21 december is de dag die je niet vergeten mag! Tenminste….. als je meisje bent en 12 jaar en ouder. In wijkcentrum de Spil
in de Heikestraat (om de hoek bij het Stuyvesantplein) organiseert het jongerenwerk en buurtsport die avond een combi activiteit
van lounge en sport. Eerst lekker samen hangen, ontmoeten, kletsen, wat WII- en of iets moois maken met je handen. Thema: FEEST
natuurlijk in December. En we sluiten af met een hele vette Urban dansworkshop van Jalessa Haurissa die ook op WK‛s danst met
sportschool Ooms. Kijk jij ook naar So you think you dance en krijg je dan ook de kriebels? Ben je benieuwd of jij dat ook in huis hebt?
Neem je BFF mee en kom lekker gratis meedoen!
Dinsdag 21 december Wijkcentrum De Spil- Heikestraat, 18.00 uur zaal open18.30- 19.30 ontmoeting en creativiteit Thema FEEST
19.30- 20.30 Dansworkshop van Jalessa Haurissa

Ja, ik wil graag meedoen met het kinderkookcafé
bij de Spil!

Kinderkookcafé Koningshaven.
1 x per maand is er op de vrijdag een kinderkookcafé bij
buurtcentrum De Spil voor kinderen van groep 6 t/m groep 8.
Kinderen mogen dan onder begeleiding gaan koken voor en serveren
aan de gasten die zij zelf uit nodigen. De activiteit start voor
de kinderen om 15:30 uur. Om 18:00 uur worden (maximaal 4) de
gasten verwacht. Kosten zijn € 1,00 voor de kinderkoks. De Gasten
betalen
€ 3,50 maar hier voor hebben zij dan een gezonde 3 gangen
maaltijd.

Mijn naam.................................................................................................
Adres........................................................................
Telefoonnummer....................................................
E-mail........................................................................
School.............................................groep...............
Ik wil graag meedoen op;
O vrijdag 10-12
O vrijdag 21-01
O vrijdag 25-03 O vrijdag 22-04

Data tot aan de zomervakantie zijn:
-

10 december 2010
21 januari 2011
25 februari 2011
25 maart 2011
22 april 2011
27 mei 2011
17 juni 2011 (afsluiting seizoen)

Ik breng * ….volwassen en * ….kindergasten mee.
*Graag aantal invullen.
Strookje inleveren bij buurtcentrum de Spil, maar mailen mag
natuurlijk ook!

Contactpersoon: Janou Hellenbrand scw De Twern
Bereikbaar op 013-5430922 of
e-mail: janouhellenbrand@spijkerbeemden.nl

oww... wat ben ik
zenuwachtig!!

O vrijdag 25-02
O vrijdag 27-05

Meld je nu al aan via onderstaand formulier, want de ervaring
leert dat we heel snel vol zitten!

Oké! hier komen
ze dan...!

En toen begon het
toneelstuk

Yeah!!
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Emma, Caitlin
en Noa!!

Het zit er
eindelijk op!

Kunst
In de kleutergroepen van BS Fatima heeft de afgelopen weken
het thema “Kunst” centraal gestaan.
Vanuit een kunstkoffer werd verkend wat er allemaal bij de
schilderkunst komt kijken.
De schilderkunst staat dicht bij de kinderen, ze maken zelf de
mooiste
kunstwerkjes.
We
hebben daarom aandacht besteed
aan het tot stand komen van de
verschillende kleuren vanuit de
3 basiskleuren. Een regenboog
schilderen is misschien geen
‘kunst‛, maar je moet wel eerst
weten hoe je de kleuren moet
maken op je palet.

Groep 1-2 BS Fatima

Kerstvakantieactiviteiten
Daarna mochten de kinderen natuurlijk hun eigen schilderijen
maken. Ook kijken naar kunst van de groten als o.a. Mondriaan en
Van Gogh kwam aan de orde.

Maandag 3 januari
Filmavond 18.30 - 22.00 uur (gratis)
Dinsdag 4 januari
Sporten 09.30 - 12.00 uur (gratis)
Bowlen 18.30 - 22.00 uur (2 euro)

De beeldhouwkunst gaf ons ook veel inspiratie. We boetseerden
dieren in het kader van Werelddierendag, die ook binnen
het project viel. Er werden
verrassende beelden gemaakt
met het gieten van gips in een
uitgeholde kleivorm.
Bij beelden kwam ook de beweging
en het stilstaan aan de orde. Van
elkaar een beeld maken en daarbij
doeken (Romeinse beelden) en
hoofddeksels gebruiken, zodat
het jouw ‘beeld‛ is wat daar op
die sokkel stond.

Woensdag 5 januari
Koken 12.00 - 15.00 uur (2 euro)
New Years Chill Out Party 19.00 - 23.00 uur (gratis)
buurthuis Jeruzalem, Caspar Houbenstraat 109
Donderdag 6 januari
Sporten 09.30 - 12.00 uur (gratis)
Bioscoop 18.30 - 22.00 uur (5 euro)
Aanmelden en informatie:
(aanmelden vóór maandag 20 december)
Olton Berrenstein
06-25573819
oltonjongerenwerkzuid@live.nl

Er kwam zelfs een echte kunstenares met elke groep een groot
schilderij maken, waarbij de kinderen hun eigen paneel naar eigen
fantasie mochten invullen, terwijl er toch een prachtig geheel is
ontstaan. Een aanwinst aan kunst voor onze school.
We hebben nog vele, vele dingen meer gedaan zoals een mooi
rondeelgedicht maken, hoeden ontwerpen a.d.v. prentenboek
“Gewoon Fien”, liedjes en versjes, filmpjes kijken over kunst en
kunstenaars enz.
Het is een geweldig leuk thema, waar we eigenlijk nog veel langer
aan zouden kunnen werken, want er zijn zulke vele vormen van
Kunst. Maar de herfst staat weer volop voor de deur en misschien
kunnen we daar nog wat kunst in verwerken. Want kleuters zijn
eigenlijk allemaal kleine kunstenaars!
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Opfriscursus verkeer
Veel ouderen die aan het verkeer deelnemen kennen niet alle nieuwe regels,
borden en belijningen. Andere senioren laten uit onzekerheid de fiets of
auto staan, en komen soms zelfs niet
of amper de deur uit.
Daarom organiseren het Ouderenwerk
van de Twern en Veilig Verkeer Nederland (VVN) voor oudere weggebruikers op diverse plekken in de stad opfriscursussen over de verkeersregels.
De cursus bestaat uit drie lessen. Een
instructeur van VVN legt met afbeel-

Voorafgaand aan de cursussen zijn er
vrijblijvende, gratis informatiebijeenkomsten. Hieronder staan alle locaties
en data.
1. Wijkcentrum De Ypelaer
(Corellistraat 10).
Informatiebijeenkomst woensdag 12
januari 2011, 10 - 12 uur.

G

e

z

o

n

d

Collecte nierstichting
Zou je een orgaan van een ander
willen, als dat je leven zou redden?
Maar ben je zelf al donor?’ Deze
vragen staan centraal in de
campagne van de Nierstichting.
De Nierstichting zet zich in
voor een toekomst met zo min
mogelijk nierziekten én een betere
toekomst
voor
nierpatiënten.
Zo zet zij alles op alles om te
bereiken dat nierfunctieverlies
eerder wordt opgespoord en
behandeld. Ook financiert de
Nierstichting
wetenschappelijk
onderzoek om meer te weten
te komen over het ontstaan en
de behandeling van nierziekten.
Kennis die ons in staat stelt betere
en innovatieve behandelmethoden
te ontwikkelen en zo de kwaliteit
van leven en overlevingskansen
van nierpatiënten te verbeteren.
Bovendien blijven we werken aan
mogelijkheden om de wachttijd
voor een donornier te verkorten.
Ook
biedt
de
Nierstichting
financiële en sociale ondersteuning
aan nierpatiënten. En geven we
patiënten nieuwe mogelijkheden
om de regie te houden over hun
ziekte en de behandeling. Zo geeft
de Nierstichting toekomst!
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E-buddyproject
Computer stimuleert blik naar buiten

de Nationale Collecteweek een
prachtig bedrag, van ruim € 1.000,
ingezameld in uw wijk. Met dit
geld komen doorbraken in de strijd
tegen nierziekten weer een stap
dichterbij.

De opmars van de computer biedt
ook vrijwilligersprojecten extra
perspectief. Odette Thijssen is
in die sfeer bijvoorbeeld nauw
betrokken bij de uitbouw van
maatjesprojecten bij Contour.
Vanwaar toch die populariteit
van dat soort projecten?

De Nierstichting bedankt graag u
allen voor uw giften, zowel tijdens
de collecteweek als daarbuiten.
Daarnaast gaat een speciaal
bedankje uit naar de collectanten
voor hun inzet.

In haar ogen ligt het antwoord vooral
in het feit dat mensen de ruimte
willen hebben om zich te ontplooien:
“Vergelijk het maar met een kast die
hoognodig moet worden opgeruimd
en je er dan alsmaar niet toe komt.
Dat zal op een gegeven moment
wel lukken, maar in figuurlijke zin
is het voor mensen soms een stuk
lastiger om zichzelf een goede
plek te creëren, soms mankerende
sleutels zogezegd - en lukt het
daarmee zodoende lang niet altijd
om je leven te ordenen. Een buddy
kan je daarbij helpen: vooral door
de sfeer van vertrouwen die het
geeft. Dat persoonlijk contact – er
speciaal zijn voor hem of haar - is
daarom voor menigeen van flink
grote waarde, dit bovenop de meer
professionele vormen van zorg,
hoewel je ook dáárvan het belang
beslist niet mag negeren.”

De Nierstichting is steeds op zoek
naar vrijwilligers. Men kan zich
daarvoor aanmelden op info@
nierstichting.nl. Meer informatie is
te vinden op www.nierstichting.nl.
Collecteren is niet moeilijk, geloof
mij maar:
- Uw coördinator neemt van te
voren contact met uw op en samen
bepaalt u waar u collecteert
- Uw coördinator overhandigt u
de collectebus en na afloop telt u
samen de opbrengst
- U bepaalt zelf op welke dag
en hoe lang u collecteert in de
collecteweek.
Bedankt namens,

Dankzij de inspanningen van onze
collectanten hebben we tijdens

Bij opgave voor de cursus graag de
nummers van uw eerste en tweede
voorkeur doorgeven. Vermeld ook uw
naam, adres en telefoonnummer.
Opgeven kan bij:
De Twern, t.a.v. Opfriscursus verkeer,
antwoordnummer 60598, 5000 WB
Tilburg (geen postzegel nodig);
e-mail:
opfrisverkeer2010.tilburg@gmail.com;
Telefoon: 06-34 86 61 06.
Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer en eerste en tweede voorkeur.

Cursus woensdag 2, 9, en 16 februari, 10 - 12 uur.
2. Wijkcentrum Heyhoef
(Kerkenbosplaats 1).
Informatiebijeenkomst woensdag 24
januari 2011, 10 -12 uur.
Cursus donderdag 10, 17 en 24
maart, 10 - 12 uur.
3. Wijkcentrum Spijkerbeemden
(Don Sartostraat 4).
Cursus donderdag 10, 17 en 24
maart 2011, 14 – 16 uur.

dingen nieuwe regels en situaties uit.
Ook beantwoordt hij vragen van deelnemers. De cursus kost €10, inclusief
een informatieboekje.

Gouden greep
Jaarlijks krijgt ongeveer 3%
van de bevolking een vorm van
hersenletsel door een ongeluk
of beroerte: het gaat dus om niet
aangeboren hersenletsel (NAH).
“Die mensen hebben dus voordien
een gewoon sociaal leven gehad,
maar met zo’n aandoening wordt
alles ineens anders. Juist dan
is buddyzorg goud waard. Hij of
zij helpt met het verwerken van
de aandoening door het bieden
van een luisterend oor, samen te
wandelen, samen boodschappen
te doen: dit in de vorm van veelal
wekelijks bezoek. Daarom is de ebuddy een belangrijke aanvulling
op ons buddydienstenaanbod als
vrijwilligerservice-organisatie. Met
de gratis mogelijkheden van Skype
als variant op telefonie kan er ook
per computer contact opgebouwd
worden tussen vrijwilliger en
maatje. Natuurlijk gaat het om een
afgeschermde verbinding zonder
indringers: inderdaad de maximale

De Nierstichting

In september heb ik bij u
gecollecteerd voor de Nierstichting
Aan de rechthoek(blok) Jan van
Rijzewijkstraat Piushaven - Kruisvaderstraat - Ringbaan Zuid en al wat
daar binnen ligt
Ik kreeg van de stichting een
bedankje, dat wil ik bij deze
doorgeven aan alle mensen binnen
deze grenzen.
Heel hartelijke dank, u gaf dit keer
meer dan vorig jaar en wel 205,=
euro
een pracht resultaat en ik hoop voor
volgend jaar dat ik weer bij U langs
mag komen. En dat dan iedereen
thuis is op dat moment.
Namens de nier patient, hartelijk
dank voor uw betrokkenheid
Toon Bertens
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waarde van persoonlijk contact.
Ook die vorm van maatjeszorg
begint met een persoonlijke intake
via huisbezoek: wat zijn de wensen,
wat zijn de mogelijkheden? Ook
daar staat het persoonlijk contact
voorop en worden waar wenselijk
de mogelijkheden van de computer
als aanvulling ingezet” Maar staat
dat niet haaks op ‘toetsenbordanonimiteit’? Odette: “Intussen
is veeleer de meerwaarde van
de computer duideleijk. Want je
krachten herpakken vraagt best
de nodige verwerking. Zéker als je
een actief leven achter de rug hebt,
zet NAH dat toch wel even op z’n
kop. Deze belangrijke variant op
de buddy-mogelijkheden blijkt dan
bij velen alsnog de aanzet te geven
om inderdaad de blik naar buiten
richten: samen boodschappen
doen bijvoorbeeld; ook bij die
daadwerkelijk stap kan de buddy
goede diensten bewijzen. Het
spreekt voor zich dat dit aan de
buddy de nodige eisen stelt, vandaar
dat hier een goed selectieproces
aan vooraf gaat, met noodzakelijke
overlegging van referenties, met
name VOG (Verklaring Omtrent
Gedrag). En bij aanname als buddy
is vervolgens ook voorzien is in
de nodige trainingen. Natuurlijk
is in de opzet van dit project de
nodige research gestoken, waarbij
vooral de steun van de provincie
onontbeerlijk was via hun in Tilburg
gevestigde onderzoeksbureau voor
maatschappelijke projecten (PON)”
Contour steeds meer wijkgericht
“Nu doen we ons werk als
aanbieder en ondersteuner rondom
vrijwilligerswerk nog vanuit onze
vestiging aan het Sint Annaplein,
we gaan vanaf begin 2011 ook
meer wijkgericht werken, vooral met
steunpunten in de aandachtswijken.
Maar ook voor die tijd kan men al
prima bij ons terecht: wie een buddy
nodig heeft - of wie interesse heeft
om dit mooie vrijwilligerswerk te
gaan doen. Contour kent buddyzorg
ook nog voor andere doelgroepen,
waaronder jong-dementerenden.”.
MEER WETEN: Contour,
tel 013-5434572, zie ook
www.contourtilburg.nl

Het gemengd koor en de zanggroep van de Christoffel-parochie, samen naar de Passiespelen in Tegelen
Maar Jezus weet wat er komen gaat en gaat
geen debat aan met Herodus. Herodus weet ook
niet op welke grond hij Jezus moet veroordelen.
Uiteindelijk, om niet uit de gunst te raken van
het protesterende volk, stuurt hij hem terug naar
Pilatus. Pilatus stelt het inmiddels steeds luider protesterende volk voor om te kiezen voor
vrijlating van Jezus of Barabas, een gevreesde
misdadiger.

Het Noord Limburgse plaatsje Tegelen is onder
meer bekend om zijn dakpannenfabrieken. Ook
putdeksels die je vaak op straat aantreft kwamen vroeger vaak uit… Tegelen. Nou ja, is dat
belangrijk te weten? Eigenlijk niet nee. Kennen
we Tegelen dan nog ergens anders van? Dat de
bekende acteur Huub Stapel in Tegelen is geboren? Welnee, dat interesseert de gemiddelde
Broekhovenaar niet. Maar sinds 15 augustus
2010 is bij een aantal koorleden, en hun aanhang, van het gemengd koor van de Christoffelparochie de plaats Tegelen bekend van de
Passiespelen.
Nu denk je, wat heeft dat koor nou te maken met
de Passiespelen van Tegelen. Welnu, het zal je
duidelijk worden uit het hierna volgende relaas.
Iedere 5 jaar worden in Tegelen de Passiespelen georganiseerd. Dat gebeurt vanuit een
jarenlange traditie. Voor het eerst worden deze
Passiespelen in 1931 gehouden. Vanaf 1975 vinden ze consequent om de vijf jaren plaats. Nu,
in het jaar 2010, worden de spelen uitgevoerd
in de periode medio mei tot medio september.
Zelfs Koningin Beatrix is bij de passie-spelen
van 2010 aanwezig geweest. Nu in dit jaar ook
het Gemengd koor van de Christoffelparochie in
Tilburg de spelen bezocht heeft, kan van een
geslaagd seizoen gesproken worden.
Op 15 augustus 2010, Maria Hemelvaart, is het
zover. Het kan niet “Roomscher”. Het dagprogramma ziet er goed uit: Half elf aanwezig in
de Broekhovense Kerk om mee te doen aan de
Eucharistieviering. Daarna verzamelen in de
Heilige Familiezaal voor koffie, thee en heerlijke broodjes met ham en kaas en zelfs krentenbrood.
Als de inwendige mens is versterkt, gaat het
naar de luxe touringcar die inmiddels klaar staat
voor de groep. Chauffeur Marcel, de bestuurder van de bus, is een uitstekende gastheer. Hij
probeert ons wijs te maken dat hij alleen een
rijbewijs heeft voor vooruit rijden en niet voor
achteruitrijden. Maar daar geloven wij natuurlijk
niks van. Hij voert ons veilig naar de ingang van
het openluchttheater in Tegelen.
De sfeer is aanwezig voor de beleving van: “Het
lijdensverhaal van Christus”. Iedereen ervaart
dat op eigen wijze.
Om half drie begint het: Het religieus en cultureel evenement gaat over de laatste dagen uit
het leven van Jezus. Hoe Jezus geliefd is bij het
volk, dat in groten getale hem volgt in zijn leer.
Hoe de farizeeërs bang zijn dat hij machtiger
zal worden dan zij. Dat zij er voor zorgen dat
hij wordt voorgeleid aan Pilatus, de Romeinse
Keizer. Dat Pilatus zich met de kwestie niet wil
inlaten en Jezus niet wil veroordelen. Hij adviseert aan te kloppen bij Herodus. Die daagt hem
uit om te bewijzen dat hij werkelijk Koning is.

Het opgejutte volk joelt naar Jezus: “Aan het
kruis met hem, aan het kruis met hem!”. Het
spel eindigt met de kruisiging van Jezus, samen
met twee moordenaars. Een drama dat vertolkt
wordt in een musicalsfeer. We weten allemaal
hoe het afloopt. We blijven tot het uiterste toe
gekluisterd aan het verhaal:
“Het Lijden van Christus”.
Dé grote stoorzender deze middag is de regen.
Het heeft geregend van het begin tot het einde.
Soms zacht maar meestentijds met vlagen en
ook de temperatuur lijdt eronder.
Echter, de show must go on. De vrijwillige acteurs stellen zich boven de natuur. Zij gaan
door met het spel, doornat tot op de huid. Wij,
als publiek, zitten droog en comfortabel onder
een overdekte tribune en maken niet mee wat
de acteurs ervaren. Nat, nat en nog eens nat.
Het zijn échte vrijwilligers. Zij zetten door tot het
uiterste.

Dit tot hilariteit van de belendende mee-eters.
Ondertussen regent het en regent het maar
door. Niemand heeft daar erg in. Maar dat is niet
erg want daar is dan weer dé grote chauffeur,
vriend en gastheer Marcel, die ons met de bus
vervoert naar schoenenboer Scapino. En voor
hen die lekker zo lang mogelijk in de bus willen
blijven zitten, gaat het tot aan onze eigen Broekhovense Kerk, die ons, met zijn robuuste toren,
verwelkomt.
Als u het bovenstaande aandachtig heeft
gelezen, dan snapt u het al. Een groep van 50
mensen, die het gemengd koor van de Christoffelparochie een warm hart toedraagt, heeft een
heerlijke dag beleefd.
Een heerlijke dag, opgebouwd met ernst, plezier, saamhorigheid, vriendschap, maar vooral
met: ………… REGEN.
Maar dit laatste staat op de achtergrond. Wij
hebben een geweldige zondag beleefd. MARIA
HEMELVAART 15 augustus 2010.
Deze dag was niet mogelijk geweest als we geen
beroep hadden kunnen doen op een subsidie
van “Verrijk je Wijk van de gemeente Tilburg”.
Zonder een financiële bijdrage van deze instantie was dit evenement niet mogelijk geweest en
zou een groot deel van deze groep thuis achter
de geraniums hebben moeten kijken naar:
…………de regen………. .
Dit evenement heeft bijgedragen aan een verrijking van onze wijk BROEKHOVEN.
Het welslagen van dit evenement richt zijn blik
op de toekomst. Wellicht kunnen we een evenement in de toekomst op gelijke wijze organiseren
voor een groep uit onze parochie ter verrijking
van onze wijk Broekhoven.

De voorstelling eindigt met een staande overdonderende ovatie naar de spelers vanuit het
publiek. De spelers genieten, te zien aan hun
gelaatsuitdrukking, met volle teugen van deze
geweldige ovatie. Iedereen is het erover eens.
Hier is een wereldprestatie geleverd:
“De Passiespelen onder water”.
Een topprestatie waarin techniek en talent hand
in hand gaan. Zo beleven wij de Passiespelen
en met die indruk gaan we, avec le par à pluie,
weer naar de bus. Chauffeur Marcel verwelkomt
ons weer zoals we eerder al ervaren hebben. Hij
tovert zijn bus om in een stoomlocomotief en al
puffend en puffend gaat het naar Casteren.
In Casteren is een restaurant waar grotere groepen kunnen worden ontvangen. Dit restaurant
staat ook bekend om de kwalitatief zeer goede
eenheidsmenu’s. Nou, dat hebben we geweten.
Drie gangen te gaan. Eerst heerlijke groente/
rundvleessoep met ballen, minstens twee. Daarna een heerlijk klaargemaakte Wiener Schnitzel,
vergezeld met heerlijke frites, diverse groenten,
rouwkost en een heerlijk champignonsausje.
Het voordeel van een eenheidsmenu is dat als
iemand teveel heeft aan een portie, deze handig
deels kan slijten aan buurman of buurvrouw die
op dat moment net iets tekort schijnen te hebben.
Tot slot het toetje: een heerlijke grote vierkante
ijstaart met slagroom. Ook daar zie je kaalslag;
ik heb een dame van stand, delen van meer
dan drie ijsschotels naar eigen bord zien
schuiven voor directe consumptie ter plekke.
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Wij hebben in ieder geval werkelijk genoten van
deze dag.
Namens het gemengd koor en de zanggroep
van de Christoffelparochie te Tilburg, bedankt!
San Horvers, een hongerige parochiaan, zangerzanger en medereiziger!

Fijne feestdagen
toegewenst!

Veiligheid voor de kinderen met
Victor Veilig poppetjes
De Sevenhoekstraat is een straat waar kinderen lekker buiten kunnen spelen, alleen is
het verkeer er zich niet altijd zo van bewust en
rijden ze hier met meer vaart doorheen dan men zou
moeten.
Omdat ook mijn kinderen buiten spelen ben ik
eens navraag gaan of we in aanmerking zouden
kunnen komen voor verkeersborden en of Victor Veilig poppetjes. De gemeente wilde echter niet zomaar borden plaatsen waarbij men
geattendeerd wordt op spelende kinderen, maar
via Verrijk je Wijk heb ik wel toestemming gekregen
om in ieder geval 2 Victor Veilig poppetjes aan te
schaffen.
Hopelijk dat de automobilisten zich nu meer bewust
worden dat er ook kinderen zomaar kunnen oversteken en dat er ongelukken voorkomen zullen worden
Ik ben ook altijd in voor ideetjes om het voor de kinderen een vriendelijkere straat te maken en zal ook
zeker dit proberen voor elkaar te krijgen. Wie weet
kan dit ook wel via Verrijk je Wijk.
Voor nu bedankt Verrijk je Wijk en wie weet tot een
volgende keer
Carola Frijters

BBQ Veestraat
Uitstapje naar het Trappistenklooster
Op dinsdag 14 september werden de leden van
zangervereniging de Kasteelzangers verwacht bij
de Paters Trappisten voor een excursie.
Een enigszins aangepaste excursie vanwege de senioren en een rolstoelgebruiker. Eerst werd gekeken
naar een film over het ontstaan van de Trappistenorde, waarbij al “geproefd” kon worden.
Ja, de bierbrouwerij brengt geld binnen en dat hebben de paters nodig om van te leven. Het is geweldig om alles te mogen zien : reuzegrote ketels, waarbij ook hop en kruiden nodig zijn, een enorme hal
met vele kratten en flessen op een lopende band en
heel veel medewerkers in ploegendienst. Bovendien
is er een winkel waar o.a. alle biersoorten verkocht
worden.
Na de rondleiding van ca 1½ uur kon iedereen
in het proeflokaal een drankje of “gewoon” koffie bestellen en dat nuttigen in de prachtige tuin
waar een Maria-kapelletje staat. Het was voor alle
Kasteelzangers een mooie en gezellige middag,
mede dankzij een bijdrage van Verrijk je Wijk.

Op zaterdag 18 september heeft de Veestraat 1 t/
m 50 voor het eerst in 20 jaar een gezellige BBQ
georganiseerd. Via Verrijk Je Wijk hadden wij een
subsidie aangevraagd. Het was een heel gezellige
dag, het weer werkte bijzonder goed mee en de
hele straat heeft meegeholpen om er een feest van
te maken! Zo heeft een aantal bewoners de straat
versierd met ballonnen, hebben mensen tenten en
lange tafels geregeld en voor de kinderen was er
een heuse speelhoek met luchtkussen en allerlei
leuke spelletjes. Ook was er een popcorn- en suikerspinkraam.
Vanaf 14.00 uur was Michael er, de zanger/ DJ die
de hele dag en avond supergoed gezongen en gedraaid heeft, en was er zelfs karaoke!
Vanaf 16.30 uur is de BBQ aangestoken door een
aantal ‘vurige’ mannen uit de straat, want mannen
en vuur, tja, dat blijft ‘hun’ ding nietwaar? We hebben heerlijk gegeten en gedronken en na het eten
was het tijd voor een dansje. Ook werd er door ‘n
aantal dames gezongen, Celine Dion was er niks bij
vergeleken!
‘s Avonds kwam Dennis de wijkagent ook nog een
kijkje nemen en hij heeft goed kunnen kennismaken
met de buurtbewoners. Hij vond het erg gezellig en
voelde zich duidelijk op zijn gemak bij ons!
Al met al kijken wij terug op een zeer geslaagd feest
dat zeker voor herhaling vatbaar is!
Groetjes, V- straat

Pak je kans met jongerenloket BLINK!!
Tilburg blijft investeren in talenten van jongeren..
Door Guus van Gorp

Leefbaarheid en economie gaan hand in hand.
Vooral jongeren voelen dat goed aan. Kansen
pakken doe je om de hoek, zij gaan voor een sterke
toekomst en kunnen nu al profijt hebben wat er aan
mogelijkheden ligt. Jongeren hebben flink wat in
hun mars, met een goede praktijkscholing liggen
er heel wat (gekwalificeerde!) werkkansen voor het
oprapen om die talenten te versterken.
Jongerenloket BLINK! is een samenwerking tussen
o.a UWV-Werkbedrijf (voorheen meer bekend
als arbeidsbureau), diverse praktijkversterkende
onderwijsinstellingen (met name ROC’s), gemeente,
werkgevers- en werknemersorganisaties. Die sterke
samenwerking geeft een prima resultaatgerichtheid.
Talenten in werkkansen omzetten is nu het motto!! En
gezien de geboekte resultaten wordt dat nog steeds elke
dag bewaarheid. Chris Vervloet is projectcoördinator
van Jongerenloket BLINK!: “Wij staan voor een
aanbod dat jongeren van 16-23 jaar alsnog met goede
vooruitzichten aan de slag helpt. Jongeren hebben
talenten en mogelijkheden. Wij helpen ze om die kansen
écht op te pakken. Gelukkig krijgt daarin ook het werken
met de handen steeds meer erkenning. Maar ook dat
vraagt om praktijkgerichte en kwalificerende scholing.
Werkgevers zitten écht om die jongeren te springen.
Wat dat betreft zijn we vaak coach en bemiddelaar
tegelijkertijd: naar werkgevers en naar jongeren. Die
sterke combinatie is zodoende de beste mix naar werk.
Bestrijden en voorkomen van jeugdwerkloosheid is
dan ook een uitdaging die télt. Er zijn op dit moment
voldoende kansen en mogelijkheden voor jongeren om
terug te gaan naar school en/of werk. De succesformule
van jongerenloket BLINK! wordt door werkgevers alom
gewaardeerd en is daarom ook voor de komende drie
jaar gegarandeerd!”

Een greep uit de kansrijke voorbeelden van BLINK
•

•
•

•

Dat in bedrijven alles zijn plek heeft en goed terug te vinden is: dat is typisch het
werkterrein van de logistiek. Kortom een dyamisch vak dat je op praktische wijze
onder de knie krijgt via een leerwerktraject bij ‘The Knowledge’: BBL-niveau 1.
(BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg) 15 jongeren krijgen zo een
kans om het vak van logistiek assistent te gaan uitoefenen.
Het Tilburgs vrachtwagentransportbedrijf GVT, gevestigd op industrieterrein
Kraaiven laat regelmatig meerdere jongeren opleiden tot vrachtwagenchauffeur.
Ook nog volop werkkansen in de Zorg. Naarmate mensen ouder worden neemt
ook hun behoefte aan zorg toe. Recent hebben zo’n 30 jongeren een baan in
de zorg gekregen, op grond van een goed doorlopen leerwerktraject. Dit succes
effent zeker de weg voor meer van dit soort leerwerktrajecten in de zorg.
Ook in de detailhandel is werkend leren in opmars. Na succesvolle afronding
van een zogenaamd voorschakeltraject via een werkervaringsplaats van enkele
weken gaan jongeren alsnog een leerwerktraject in (BBL-niveau 2) dat hen
voorbereidt op het vak van verkoopmedewerker.

Met voorlichting over werkgeverssubsidies lukt het via BLINK steeds beter
om werkgevers over de streep te trekken om jongeren meer kansen te geven. Deze
campagne sluit aan op het landelijke Actieplan Jeugdwerkeloosheid. De maximale
subsidie voor werkgevers bedraagt 2700 euro: door die stimuleringsmaatregel hebben
recent weer 60 jongeren een baan gevonden.
JONGERENLOKET BLINK!! is gevestigd op lokatie Werkplein Besterdring 235 Tilburg.
Jongerenloket BLINK heeft een eigen telefoonnummer: 013-750 43 43 Zie ook www.
ikblink.nl : deze site wordt regelmatig aangepast aan actuele scholingsmogelijkheden,
ook met vermelding van leerwerktrajecten.
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ACTIVITEITENAGENDA
Openings- en sluitingstijden buurtcentra tijdens Kerstvakantie:
In week 52 zijn alle buurtcentra gesloten

buurtcentrum De Spil

buurtcentrum Hoogvenne

buurthuis Jeruzalem

Heikestraat 54
5021 GV Tilburg
tel.: 013 - 5425729

Kazernehof 76
5017 EV Tilburg
tel.: 013 - 5422730

Caspar Houbenstraat 109
5018 BP Tilburg
tel.: 013 - 5424798

email: spil@koningshaven.twern.nl

email: hoogvenne@koningshaven.twern.nl

email: jeruzalem@koningshaven.twern.nl

MAANDAG
08.30 - 17.30 u Logopedie
09.00 - 17.00 u Open inloop
09.30 - 10.30 u Spreekuur maatschappelijk werk
12.00 - 13.00 u Spreekuur ouderenadviseur
13.00 - 17.00 u Digitale inloop
15.00 - 17.00 u Kindereiland Stuivesantplein*
19.00 - 21.00 u Gao Toch Speule

MAANDAG
09.30 - 11.30 u Italiaanse les gevorderden
10.30 - 11.30 u Ouderengym 50+
13.00 - 17.00 u Biljarten ouderen
14.00 - 16.00 u Schilderles
14.00 - 16.00 u Portrettekenen
19.00 - 21.00 u Spaanse les
19.00 - 23.00 u Biljarten ouderen
20.00 - 21.00 u Conditietraining
21-00 - 22.00 u Conditietraining

*bij slecht weer in buurthuis de Spil

DINSDAG
08.30 - 17.30 u Logopedie
09.00 - 11.00 u Knutselgroep (50+)
09.00 - 17.00 u Open inloop
09.30 - 11.30 u Computerles
12.00 - 13.00 u Spreekuur ouderenadviseur
12.00 - 14.30 u Kinderrraad
13.00 - 17.00 u Digitale inloop
13.30 - 15.30 u Bingo (KBO)
15.00 - 17.00 u Kindereiland Fatimaschool
15.00 - 17.00 u Sociale vaardigheidstraining (MEE)
17.30 - 21.30 u Autistische jongeren (Marloes de Rijk)
19.00 - 22.00 u Inloop MEE/GGZ*

MAANDAG
08.30 - 10.30 u Koffie inloop
09.00 - 11.45 u Peuterspeelzaal
09.30 - 11.30 u TNT (taalles, Thuis in Tilburg)
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
19.00 - 21.00 u Darten

DINSDAG
13.00 - 17.00 u Biljarten “Kazernehof”
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
19.45 - 21.45 u Tekenen
20.00 - 22.00 u Biljarten ouderen
20.45 - 22.15 u Italiaanse les beginners

DINSDAG
08.30 - 10.30 u Koffie inloop
09.00 - 10.30 u Spreekuur buurtmaatschappelijk werk
09.00 - 11.45 u Peuterspeelzaal
11.00 - 12.00 u Spreekuur Tiwos
13.00 - 15.45 u Peuterspeelzaal
13.00 - 17.00 u Ouderen Biljart

*1x per maand

WOENSDAG
08.30 - 17.30 u Logopedie
09.00 - 12.00 u Tekenen en schilderen
09.00 - 12.00 u Schilderen
09.00 - 13.00 u Digitale inloop
09.00 - 17.00 u Open 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**
12.45 - 14.30 u Kinderpersbureau
14.30 - 16.00 u Kidzclub
19.30 - 21.30 u Dansgroep (Daniëlle v/d Pol)

WOENSDAG
10.30 - 11.30 u Ouderen gym
13.00 - 17.00 u Biljarten Kazernehof
14.00 - 16.00 u Hersenkrakers
14.00 - 16.00 u Schilderles
19,00 - 20.30 u Italiaanse les voor beginners
20.30 - 22.00 u Italiaanse les voor beginners
20.00 - 21.00 u Conditietraining
21.00 - 22.00 u Conditietraining

*1x per maand, dag kan wisselen, zie raam affiches
**bij slecht weer in buurthuis Jeruzalem
*** alleen in de even weken

*1x per maand
**KBO & GGD (1x per maand)

DONDERDAG
08.30 - 17.00 u Logopedie
09.00 - 13.00 u Digitale inloop
09.00 - 13.00 u Open inloop
13.00 - 15.00 u Vrouweninloop
14.00 - 16.00 u Koersbal (voor 50+)
18.00 - 20.00 u Eetpunt de Spil*
20.15 - 22.15 u Djembee percussiegroep

WOENSDAG
08.30 - 10.30 u Koffie inloop
09.00 - 10.00 u Wijkontbijt*
10.00 - 11.00 u Sportief wandelen
09.30 - 11.30 u TNT (taalles, Thuis in Tilburg)
10.00 - 11.00 u Seniorengym
10.30 - 11.30 u Speelleerclub Andreasschool
11.30 - 12.30 u Spreekuur Ouderenadviseur
13.30 - 17.00 u Kindereiland Casper Houbenstraat**
(bij het kanaal)
15.00 - 17.00 u Jongereninloop
19.00 - 21.00 u Inloop jongeren vanaf 12 jaar***

DONDERDAG
09.00 - 12.00 u ANGO
10.00 - 11.00 u Spreekuur Ouderenadviseur
(Piet Brokke)
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)

*1 x per maand

VRIJDAG

DONDERDAG
08.30 - 10.30 u Koffie inloop
09.00 - 11.45 u Peuterspeelzaal
09.00 - 10.30 u Spreekuur buurtmaatschappelijk werk
09.30 - 11.30 u Praatles voor allochtone vrouwen
09.00 - 11.30 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)
19.00 - 21.30 u Amarant soos
19.00 - 21.30 u Darten

VRIJDAG

VRIJDAG

09.00 - 13.00 u Digitale inloop
09.00 - 17.00 u Open inloop
13.30 - 16.30 u Kaartmiddag (KBO)
15.00 - 21.00 u Kinderkookcafé*

13.00 - 17.00 u Biljarten “Kazernehof”
19.30 - 22.00 u Coladisco*
1 x per maand diner dansant voor 55+

08.30 - 10.30 u Koffie inloop
09’30 - 11.30 u TNT (taalles, Thuis in Tilburg)
20.00 - 23.30 u Dansavond voor volwassenen*

*1x per maand

*1x per maand

*1x per twee weken

De redactie wenst U een heel gelukkig nieuwjaar.
Sluitingsdatum kopij voor krant 1 van 2011 is 2 februari. U kunt uw kopij e-mailen naar wijkkrant@koningshaven.twern.nl
De verschijningsdatum is 11 februari.
De redactie stelt uw inzending op prijs.
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