wijkkrant
KONINGSHAVEN

Zestiende
nummer
E
l f d e j a a r jaargang,
g a n g, n u m
m e r 5 , 1,
o k februari
t o b e r 2 02011,
0 6 , o oplage
p l a g e 56500
600
Hartverwarmende saamhorigheid rondom bouwproject Jozefzorg
Door Guus van Gorp Grijpers

nemen enorme happen uit het beton van waar eens vele ouderen een ander ritme kenden. Want
recht op een onbezorgde dag is tijdloos, maar rechtvaardigt wel een goed aangepast comfort. Juist dan zijn dito moderne
aanpassingen een goede zaak: letterlijk méér de ruimte krijgen. Al met al een levensritme waarin herinneringen nog
steeds een grote rol spelen. Jozefzorg biedt alle ruimte om die herinneringen met bewoners op een waardige manier te
delen: samen met medewerkers en vrijwilligers.
Jeanne Hagenaar, manager welzijn is er duidelijk over: “De vrijwilligers zijn goud waard. Ze maken graag een praatje met
de bewoners die nu bij Jozefzorg verblijven, als ze door de grote ramen de sloop aanschouwen: ook voor zijn zij voor hen
een hartverwarmende steun en toeverlaat. Wat je beleeft moet je kunnen uiten, ouderen krijgen daar op deze manier alle
kans toe”

Volop gezelligheid in het klossenrek

‘Het Klossenrek’ bewijst zijn waarde
Waar veel verandert is de waarde van een ontmoetingsruimte meer
dan een ijkpunt. Want ontmoetingsruimte Het Klossenrek aan de
Kruisvaardersstraat heeft als belangrijk centrum van activiteiten voor
Jozefzorg zijn waarde meer dan bewezen. Bewoners ontmoeten elkaar,
eten er samen en vinden er hun clubactiviteiten en vertier. Ook voor de
omliggende wijk vindt inmiddels de weg naar Jozefzorg: al meermaals
was het Wijkcafé er te gast met boeiende onderwerpen, maar ook genoot
men met velen van het warme buffet waarmee de wijkraad zo’n avond een
belangrijk ontmoetingsmoment creëert. En inmiddels heeft bijvoorbeeld
ook de biljartclub van de Kubus een dankbaar onderkomen gevonden in
het Klossenrek. Daarmee betoont Het Klossenrek zich een belangrijke
blik naar buiten voor ouderen in en rondom Jozefzorg.

Vleermuizen…
Waar het Klossenrek zijn plek inmiddels ruimschoots gevestigd en
bevestigd heeft, evenals het gezellige buitenterras, zijn elders op het grote
perceel van Jozefzorg hier en daar nog wat aanpassingen nodig.
Eind januari was het dan eindelijk zo ver, de sloop werd werkelijkheid. Na
wat oponthoud van vleermuizen die zich hadden genesteld in het gebouw,
en daar een behaaglijke broedplaats hadden gevonden, was dat natuurlijk
enerzijds een compliment, anderzijds ook hinderlijk voor de sloop. Want
vleermuizen zijn beschermde dieren, dus vertraagde dat de sloop. Om
achterstanden weg te werken gaat die sloop inmiddels ‘full speed’ verder;
deels ook in de avonduren, waar niet alle omwonenden (kinderen die
bijvoorbeeld uit de slaap gehouden worden..) even gelukkig mee zijn.
TBV en de Twern belangrijke samenwerkingspartners
De komende jaren staat er veel op stapel, zo worden de aanleunwoningen aan de Ringbaan zuid over ’n aantal jaar
omgebouwd tot grotere woningen: met behoud van alle architectonische waarden. Waar nu aan de Wethouderslaan
gesloopt wordt, verrijst straks een appartementen complex voor kleinschalig wonen voor Psycho-Geriatrische bewoners.
Daarnaast worden op het terrein waar nu het verpleeghuis staat door TBV wonen appartementen gebouwd voor zelfstandig
wonende senioren. Jozefzorg wil zich graag verder ontwikkelen tot een woon-zorgservicecentrum waar mensen zich veilig
en vertrouwd voelen.
Het is niet gemakkelijk voor de ouderen in deze tijd waarin er veel veranderd en niet altijd meer duidelijk is waar en bij
wie je moet zijn. Jeanne: “Ouderen verdienen erkenning en herkenning: wat zij op hun hart hebben, verdient om beluisterd
te worden. Zij hebben een goede inbreng – en in dat gegeven zoeken we ook graag aansluiting en samenwerking met de
Twern om de ouderen in de wijk te ondersteunen en bedienen. Het activiteiten netwerk De Twern zoekt interactief naar
mogelijkheden binnen het aanbod dat er is en ontwikkelt bijeenkomsten in de wijk, in de omgeving waar de senioren leven.
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

Vrijblijvende offerte aanvraag

Sterk in alle soorten gordijnen en het stofferen van trappen.
Gratis opmeten en adviseren en een vrijblijvende prijsopgave.

tapijthuisdepiushaven@home.nl

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

Specialist in: onderhoudsschilderswerken

Tapijt, vinyl, gordijnen & binnenzonwering

Je wordt er alleen maar wijzer van!

SCHILDERSBEDRIJF

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

binnen en buiten
hout- en marmerimitaties
behangen en
diverse wandafwerkingen

Adverteren
in wijkkrant

Koningshaven
bel 013 -5424798
vraag naar
Petra Schreuder

„‘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
mobiel: 06 - 25418723

Fifty-Fit

Op 8 dec. 2010, hebben de leden
van de fifty-fit club een etentje gehad bij opleidingsrestaurant Rhapsody van het Midden Brabant College in de Gershwinstraat.
Het eten was lekker en keurig verzorgd en daarvoor hebben de leerlingen van de vierde klas hier wel
een 9 verdiend.
De 44 aanwezige personen hebben heel enthousiast gereageerd
op deze manier van samenzijn. Wat
men vooral belangrijk vond waren
het sociale contact, de gezelligheid
en het elkaar op een ontspannen
manier beter leren kennen.
Verder was er ook de opmerking:
“Alleen (eten) is maar alleen”.

De jeugd die deze maaltijd heeft
bereid en zo goed geserveerd, verdient volgens ons ook een kans om
te laten zien wat ze kunnen en ook
om gewaardeerd te worden. Hun
toekomst is er ook mee gebaat om
voor zo’n grote groep iets te mogen
organiseren.
Het was gewoon tof-prachtig-gezellig-goed! Hartelijk dank aan Verrijk
je Wijk die dit, dankzij een bijdrage,
mogelijk heeft gemaakt!
Betsie, José, Marian

Donderdagavondsoos kerstavond

Trefpunt

Donderdag 16 december vond er in buurthuis Jeruzalem een kerstavond
plaats voor bezoekers van de donderdagavondsoos en bewoners van Jeruzalem. Om 18:30 uur kwamen de vrijwilligers van de donderdagavondsoos
in het buurthuis om de tafels, stoelen en andere zaken klaar te zetten. Die
middag was de zaal en de ontvangstruimte al versierd door vrijwilligers uit
de wijk.
Vanaf een uur of zeven ’s avonds kwamen de eerste gasten binnen. De
gasten van de donderdagavondsoos werden ontvangen met een kerstmuts
met lampjes die ze allen graag opzetten.

Op donderdag 2 december hebben
wij samen met bewoners en clienten van het Trefpunt een bingomiddag gehouden.

Vervolgens kreeg iedereen een kopje koffie met een chocoladekerstkrans.
Terwijl iedereen gezellig de laatste nieuwtjes met elkaar doornam, maakte
het koortje zich al klaar op het podium voor het optreden. Om 20.15 uur begon het koor met het ten beste geven van hun kerstrepertoire, wat bestond
uit zowel de bekende nummers als verrassende nummers, samenzang en
solo’s.
Na het kooroptreden konden ook de gasten van de donderdagavondsoos
hun kerstnummers ten gehore brengen, wat ze uiteraard deden met veel
plezier. Henrie Lapien verzorgde vervolgens de disco. Tijdens de disco
kwamen werden ook de heerlijke hapjes van Koudbuffet Service 2000 geserveerd. Wouter van Haaren vierde zijn verjaardag, dus voor hem werd er
ook nog even lang-zal-hij-leven gezongen.
Al met al was het een kerstavond om nooit te vergeten en om zeker nog
eens over te doen in 2011.

Met behulp van bewoners uit de
wijk is het een gezellige middag
geworden, en werd er enthousiast
bingo gespeeld.

Piushaven
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Iedereen ging met een gevulde buik
en tevreden gevoel naar huis.
Bedankt bewoners voor de hulp,
en Verrijk je Wijk bedankt voor de
bijdrage.

Lichtjesfeest

Koning Winter zorgde voor het toefje op de taart! Een flinke laag verse
sneeuw vormde een perfect decor voor het lichtjesfeest rond de Tilburgse
Piushaven op vrijdagavond 17 december. Terwijl sneeuwbuien in het midden
van het land het verkeer teisterden, bezochten in Tilburg vele honderden
mensen de Piushaven voor een gezellige winterse avond. Het programma
van het Lichtjesfeest 2010 was gevarieerder dan ooit. Het lichtjesfeest is
een door de Stichting Thuishaven Tilburg in het leven geroepen traditie,
waaraan dit jaar onder meer L’Avventura, het ROC en theater De Reizende
Speeldoos meededen.
Bedoeling was dat verlichte kano’s en door kinderen gemaakte drijvende
lichtobjecten middenin het Lichtjesfeest de Piushaven binnen zouden varen.
Maar de haven lag vol ijs, dus maakten de kanovaarders een winterse
wandeltocht naar de kop van de haven. Kinderen lieten hun zelfgebouwde
lichtobjecten met veel gespook ‘te ijs’ , bij de trappen van de haven.
Op het podium kwamen De Vrolijke Muzieknootjes, Meezingkoor Meepesaant en de Leyezangers voorbij. De leerlingen van het ROC afdeling
Kunst,Cultuur en Media, verzorgden een mooie omlijsting van het feest.
In perfecte kostuums brachten ze Dickens’ tijd tot leven. En ook enkele
mensen uit het publiek hadden hun best gedaan om met hun kleding en
met lantaarntjes de sfeer van weleer op te roepen. Op de kade stonden
vuurkorven en een schaapherder met schapen. Ook zochten mensen de
warmte op van de transitiekachel, de nieuwste uitvinding van kunstenaar/
uitvinder Guus Voermans. En steeds stond er een rij belangstellenden te
wachten bij de theatervertellingen en het Tilburgs Dictee, die plaatsvonden
aan boord van de drie historische vrachtschepen. Voor bezoekers was er
gratis chocolademelk en glühwein.
De samenwerking met L’Avventura bracht mooie verrassingen. Theatergroep
De Kwekerij profiteerde van het witte winterwonderlandschap voor een
poëtisch beeldverhaal van twee witte dames met ettelijke witte emmertjes.
En de afsluitende act van Leila Koeckenberger was een indrukwekkende
beloning voor de mensen die de kou tot het einde trotseerden. De combinatie
van acrobatiek in de lucht met geprojecteerde schaduwen en beelden en
krachtige muziek was een bijzonder mooie afsluiter van het Lichtjesfeest
2010.
We hopen dat u er ook zo van genoten heeft. Hebt u het gemist? Dan zien
we u zeker volgend jaar bij het Lichtjesfeest 2011 !
Mede dankzij de belangrijke ondersteuning van Verrijk je Wijk is het
Lichtjesfeest 2010 een mooi en sfeervol succes te noemen!!!
(kijk voor beeldmateriaal op www.tilburgtewater.nl in het menu ‘activiteiten’
bij ‘Lichtjesfeest’ en bij ‘fotoboeken’)

foto’s Rob Dirksen



Door een bijdrage van Verrijk je
Wijk was er iets lekkers bij de koffie
en konden er “lekkere” dingen op
tafel worden gezet.

Belangenvereniging
“Tivolihoek”
bedankt Verrijk je Wijk
Op vrijdag 17 december heeft
de kerstviering van de belangenvereniging plaatsgevonden. Ruim
40 personen, evenals met sinterklaas, waren ook hier weer aanwezig. Na een aperitiefje gedronken te hebben, zijn we overgegaan
tot het diner, een heerlijke soep
vooraf en daarna Oma’s stooflapje
met verschillende groenten en een
heerlijk en origineel nagerecht in
een wekflesje. Nadat ieder zijn
buikje rond had zijn we gestart met
de loterij, waarvan de gehele opbrengt ook dit jaar weer naar Kika
is gegaan, senioren geven voor
junioren (Kika). De tussenpersoon,
de heer Ad Zwekars, maakte zelf
het bedrag van de opbrengst vanuit
de Tivolihoek bekend. Vanaf deze
plaats willen wij alle gulle gevers
en schenkers van prijzen van harte
bedanken, dit ook namens de Kikakinderen.
Nadat de prijzen tafel leeg was
zijn we overgegaan tot gezellig
met elkaar kletsen, lachen, dansen
en zo kwam er toch een eind (het
waren alweer de kleine uurtjes)
aan een kerstviering die alle gasten weer het gevoel gaf dat geen
mens alleen hoeft te zijn. Dit alles
mede door toedoen van de steun
van Verrijk je Wijk.
Namens de belangenvereniging
“Tivolihoek”
A Smolders

Dion Ketelaars
installatietechniek
Sinds 1906
waarborginstallateur

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

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

Haarstylist Marthijn

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

Judoklub Tilburg
Judo, Jiu Jitsu,
Karate en Total workout

Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag

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

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

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

Voor meer informatie: 06 - 251 066 03
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Digitale Twern
Om u beter van dienst te zijn, start
de Twern met de uitgave van een
digitale nieuwsbrief.
Via dit E-magazine houden we u op de
hoogte van bijzondere activiteiten en
ontwikkelingen op ons werkterrein
en voorzien we u van interessante
achtergrondverhalen. Zo weet u zeker
dat u niets mist van de actualiteiten

Maar liefst 41,2% van de volwassen
Nederlanders (ruim 2 op de 5!)
krijgt ooit in zijn leven te maken
met psychische problemen.
Terugkeer in de maatschappij
na een opname is lastig; toch
slagen veel ex-cliënten erin. Het
jaarlijkse Kwartiermakersfestival
Midden-Brabant
doorbreekt
het stilzwijgen met een serie
interviews op de eigen website
(www.kwartiermakersfestivalmb.nl), waarbij ze met hun
openheid
een
soort
van
‘padvinders’ zijn voor lotgenoten.
In dit blad steeds een verkorte
weergave.
Ditmaal
Stefanie
Heuvelmans (*), die zich na een
aantal opnamen (de laatste in
2008) nu redelijk kan handhaven,
met steun van haar vriend. Met
haar foto’s en een dichtbundel wil
ze tastbare sporen achterlaten
op aarde, en haar angst voor de
dood bezweren.
Stefanie voelde al jong bepaalde
dingen aankomen. Een mysterieuze
tekst waarschuwde haar al op haar
derde voor een latere psychose.
Een verbroken relatie leidde op haar
negentiende tot schuldgevoelens
en woedeaanvallen. Na een
suïcidepoging werd ze opgenomen
op Jan Wier. Bij een therapeutische
gemeenschap
in
Eindhoven
leerde ze zichzelf te corrigeren en
psychoses de kop in te drukken.
In 2008 kreeg ze nog een zware
psychose. Ze bleek toen al vanaf
haar jeugd last te hebben van
hallucinaties. Ze hadden volgens
haar te maken met seksualiteit,
kwaadheid en frustratie.
Werk is een brug te ver: ze kan
niet tegen werkdruk en heeft
hersenschade door de psychoses.
“Ik heb moeite met taal en de
omgang met anderen gaat heel

n

Burenhulp als honing
Fatima-bewoonster Joyce Snijders: ‘Burenhulp is als honing
en inspireert mij ook als zorgonderneemster’

in ons (en uw) werk.
Via de volgende link kunt u zich direct
aanmelden voor het E-magazine van
de Twern: http://www.detwern.nl/emagazine-aanmelden.
Op de website www.twern.nl kunt
u zich aanmelden via de button Emagazine.

Joyce woont al jaren in de Tilburgse wijk Fatima: ”Ik hecht veel
waarde aan goede burencontacten, ik woon in een blok waar we boodschappen
voor elkaar doen, elkaar tuintips geven, bij langdurige afwezigheid alert zijn
op onraad en ook elkaar bijstaan in technische klussen, of het nu met electra
of met de computer te maken heeft. De cultus van zelfredzaamheid wordt
helemáál een farce als je je teveel op jezelf terugtrekt. Want groepsgevoel
staat zelfredzaamheid allerminst in de weg. Elkaar helpen waar het kan werkt
altijd inspirerend. Misschien dat mijn horecaverleden met zich meebrengt dat
ik daar zoveel belang aan hecht. Een goed samenspel tussen buren houdt een
buurt leefbaar: simpelweg weten dat je – waar nodig – er voor elkaar bent.”
DOOR GUUS VAN GORP

Doordat Joyce uit een horecafamilie komt zit ondernemen haar in het bloed. Maar bij
horeca hoort natuurlijk ook dienstbetoon en gastvrijheid: vooral de herberg-functie
spreekt haar erg aan: de kracht van een gezellige ‘schuilplaats’ en dito ontmoeting
waaruit allerlei verrassende contacten ontstaan: “Toch heb ik zélf niet voor de
horeca gekozen, mij sprak vooral de zorg aan, en dan vooral de invalshoek van
begeleiding aan volwassenen om wat meer warmte in hun leven te brengen, ook
door huisbezoek. Mensen worden te vaak aan hun lot overgelaten, niemand kijkt
naar hen om, vereenzaming ligt zo levensgroot op de loer. Daardoor raakt ook het
dagelijks ritme met dito verplichtingen verstoord en blijft de post ongeopend liggen.
Grote instellingen zijn vaak te verstard om dat te doorbreken: met mijn zorgopleiding
zag ik met de mogelijkheden van PGB’s (zie kader) meer mogelijkheden om zorg
op maat te leveren.

Tastbaars van mezelf
“VIA MIJN FOTO’S WIL IK IETS
TASTBAARS NALATEN VAN
MEZELF”

e

Thee met honing
Flink verkouden, dus met verstopte neus een nog enigszins luchtig verhaal aan
het papier toevertrouwen, lukt dat eigenlijk wel?? Inderdaad meld ik me in die
omstandigheden aan haar kantoor in de Wandelboslaan, maar ze heeft meteen
een effectief antwoord: warme thee met honing: “Die gastvrijheid wil ik niet loslaten,
ik ga ook wel eens op huisbezoek met een pannetje soep, wat dan vervolgens
precies de uitwerking heeft dat zo iemand de volgende keer wat voor mij klaar heeft
staan. En dan natuurlijk vooral bedoeld om zo iemand weer te inspireren actief het
dagelijkse leven op te pakken, animo hebben om goed voor je zelf te zorgen”

primitief. Buitenshuis functioneer ik
op debielenniveau.” Gelukkig kent
ze een leuke concentratieoefening.
Verder blijft ze actief; zo traint ze elke
dag 25 minuten op een hometrainer
en is zo al 20 kilo afgevallen. Kritiek
heeft ze op de somatische zorg
bij de GGZ, die haar zelfs nog in
gevaar heeft gebracht.
Door
haar
gevoeligheid
en
“ziekelijke geest” moet Stefanie
oppassen met prikkels. “Media
moeten terughoudend zijn met
gewelddadige beelden; die werken
door in je onderbewustzijn.” Vaak
vlucht ze weg in een vredige
droomwereld. Ook om los te komen
van haar sterfelijkheid, al vormt die
juist de motor voor haar creativiteit.
“Ik wil tastbare sporen achterlaten,
anders herinnert straks niemand
zich mij meer.” Zo fotografeert ze
graag, waarbij ze volgens haar
vriend letterlijk een kleurrijk persoon
is. Haar tekenstijl doet hem denken
aan Andy Warhol. Ze legt nu de
laatste hand aan een dichtbundel,
met een speelse titel die haar
levensfilosofie verwoordt.

Samenwerking
Zelf klinkt haar stem ook nog hees: “Nee, dat komt niet door een verkoudheid; ik
heb me de afgelopen dagen flink hees gepraat door alle openingsrituelen en de
vele adhesiebetuigingen. Want er schijnt móéd voor nodig te zijn om de zorg als
object van ondernemerschap te zien. Maar voor mij is het vooral de bevlogenheid
van maatwerk willen leveren, ik kan mensen niet in de kou laten staan: ik wil mijn
werk dan ook niet louter beperken tot kantoortijden. Mensen hebben onvermoede
mogelijkheden: dat mag best flink meer uitvergroot worden, zodat door vergroting
van hun gevoel van eigenwaarde en dito herwonnen trots een eventuele beperking
nog slechts bijzaak is”.
Haar werk is velerlei: van mee helpen kasten op te ruimen en de administratie
helpen ordenen tot gesprekken thuis en uitstapjes maken. Actieve buddyzorg
zit ook in haar pakket. En voorts hoort dagbesteding bieden binnenkort tot de
mogelijkheden: “Die honing roept natuurlijk ook nog een ander beeld op, de nijvere
bijen in de bijenkorf die allemaal hun rol hebben. Ik ben geen solist, ik ben een
echt ‘samenwerkingsmens’ en zocht op die manier de verwezenlijking van het idee
om allerlei zorgondernemers bij elkaar te brengen in één gebouw, waar ze elkaars
activiteiten konden versterken. Door goede connecties in de makelaarswereld werd
mij met mijn plannen deze mogelijkheid geboden: namelijk een deels leegstaande
ROC in Tilburg-West. Als onderneemster weet je ook wat onderhandelen is, dus
hebben we met tien branchegenoten daar nu een schitterende ruimte: of het nu om
de begeleiding van ADHD-kinderen gaat of om podotherapie (voetverzorging) voor
mensen met een beperking”
Over de schutting durven kijken
Joyce vindt het geweldig wonen in Fatima. “Die buurtverbondenheid wil ik ook in
mijn werk vertaald zien. We zitten nu met tien branchegenoten in één gebouw,
ieder met zijn eigen invalshoek en specialisme. Zeker in ondernemersland lijkt
samenwerken een taboewoord, maar zoals een winkeliersvereniging de kracht van
de verschillende uitbaters kan versterken, zo hoop ik ook aan de Wandelboslaan op
een sterk samenwerkingsklimaat: de meerwaarde van samen je inzetten voor het
welzijn voor jong en oud”. MEER INFO: WWW.ZORGBUREAUSENSE.NL
*********************************************************************************
Persoons Gebonden Budget
Mensen kunnen met een PGB zélf de zorg regelen die zij door ziekte, beperking,
of ouderdom nodig hebben. Daarvoor is een indicatie nodig van het CIZ (Centraal
Indicatie-orgaan Zorg). Zo kunnen zorgvragers zélf de zorg kiezen die ze willen.
Die zorg kan bijvoorbeeld liggen op het gebied van inhoud geven aan daginvulling,
maar ook op het gebied van thuisbegeleiding of huishoudelijke zorg. Voor die
vormen van zorg krijgen PGB-houders (de cliënten dus) zélf een budget in handen,
waarover ook verantwoording moet worden afgelegd aan het zorgkantoor. Daarom
vereist het PGB een nauwgezette administratie, waarbij als onderdeel van de
PGB-verstrekking eventueel assistentie kan worden verleend door SVB (Sociale
Verzekeringsbank). Tot voor kort vielen de meeste PGB-mogelijkheden onder
de voorzieningenwet AWBZ, een rijksregeling. Steeds meer wordt overgeheveld
naar lokale omstandigheden. Er is her en der de nodige ongerustheid of lokale
overheden deze mogelijkheden zullen willen blijven steunen. In de sociaalmedische zorg aan jeugdigen oriënteren ook zorgverzekeraars zich steeds meer
op ondersteuningsmogelijkheden.

Vanwege haar onstuitbare energie
noemt haar vriend haar een ‘zware
locomotief’ – maar daar weet hij
wel raad mee. Ook als ze zich bij
thuiskomst moet afreageren met
vloeken en schelden. “Met zen
kan ik het hele universum al goed
relativeren, dus dat stukje van
Stefanie lukt dan ook nog wel.”
(*)
Op
verzoek
van
de
geïnterviewde is gekozen voor
een fictieve naam.
Het volledige interview met
Stefanie staat op de website van het
Kwartiermakersfestival MiddenBrabant, via deze link: http://www.
kwartiermakersfestival-mb.nl.
Als je klikt op ‘Ervaringsverhalen’
zie je een overzicht van alle
interviews tot nu toe.



Wat biedt Zorgcentrum
Jozefzorg aan zorg en
voorzieningen in de
wijk ?
*
*
*
*
*
*
*
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Hulp bij het huishouden
Thuiszorg
Fysiotherapie thuis
Ergotherapie thuis
Logopedie thuis
dietetiek thuis
Activiteiten
Maaltijdvoorziening en
catering

Hulp bij het huishouden:

U kunt bij Jozefzorg terecht voor
hulp bij het huishouden. Hulp bij
het huishouden levert Jozefzorg
( de Wever ) in opdracht van de
gemeente die, in het kader van
de Wmo, zorg draagt voor de
uitvoering van deze voorzie-ning. De
gemeente is verantwoordelijk voor
de financiering en de indicatie.
Wat is hulp bij het huishouden?
Er zijn twee soorten hulp bij het
huishouden. U krijgt de hulp die het
beste past bij uw situatie.
Hulp bij het huishouden 1:
poetsen
Kunt u zelf prima aangeven wat er
moet gebeuren? Maar kunt u door
uw ziekte of beperking niet meer
zelf poetsen? Dan krijgt u Hulp bij
het huishouden 1.
Hulp bij het huishouden 2:
poetsen en huishouden regelen
Kunt u door uw ziekte of beperking
uw huishouden niet meer zelf
regelen en poetsen? Dan krijgt u
hulp bij het huishouden 2.
Indicatie:
Voor Hulp bij het Huishouden
hebt u een indicatie nodig. Die
kunt u aanvragen bij Loket Z van
de gemeente. U betaalt naar
draagkracht een eigen bijdrage.
De gemeente informeert u over de
hoogte van deze eigen bijdrage.
Loket Z : www. Loketz.nl tel. 0900
1231313
Wilt u meer weten over Hulp bij
het Huishouden of over onze zorg,
behandeling of diensten bij u thuis dan
kunt u contact opnemen met Bureau
Zorgadvies Tel: 0800-3393837
of de receptie van zorgcentrum
Jozefzorg: tel: 013-5831000. Zij
kunnen u informatie verstrekken.
Betaal ik een eigen bijdrage voor
Hulp bij het huishouden?
Ja. Voor hulp bij het huishouden
betaalt u een eigen bijdrage aan
het Centraal Administratiekantoor
(CAK). Hoeveel eigen bijdrage
u moet betalen hangt af van
uw inkomen en uw persoonlijke
omstandigheden.
Proefberekening
Op de website van het CAK kunt u
een proefberekening maken. Aan
de proefberekening kunt u geen
rechten ontlenen.
Hebt u hulp nodig bij het maken
van een proefberekening? Ga dan
langs bij een van de Loketten Z.
Neem wel uw inkomensgegevens
mee.
Een brief van de belastingdienst
waarop uw verzamelinkomen staat

SENIOREN
is voldoende.
Ik heb hulp bij het huishouden.
Hoe wijzig ik de soort hulp?
U hebt hulp bij het huishouden, maar
u wilt uw soort hulp veranderen?
Dat kan. Neem dan contact op
met Team WMO-voorzieningen
van de gemeente Tilburg. Het
telefoonnummer staat in het besluit
dat u van de gemeente hebt
ontvangen.
Hoe werkt een voorziening
in natura voor hulp bij het
huishouden?
U hebt een indicatie voor Hulp bij
het huishouden en u kiest voor een
voorziening in natura? Dan krijgt u
hulp van iemand die in dienst is van
een zorgorganisatie.
U kunt alleen kiezen voor een
organisatie die een contract
heeft
met
de
gemeente
Tilburg.
Welke
organisaties
dat zijn kan iedere 2 tot 4 jaar
wisselen.
U kunt beperkt afspraken maken
met uw hulp. Uw hulp moet zich
namelijk houden aan de afspraken
die gelden bij de organisatie waar
hij of zij voor werkt.
Is de hulp langdurig ziek, dan zorgt
de organisatie voor vervanging.
U hoeft geen verzekering af te
sluiten.

Centrum Indicatiestelling Zorg
(CIZ). Het CIZ zal vervolgens
contact met u opnemen om te
beoordelen welke zorg en hoeveel
zorg nu nodig hebt (dat noemen we
indiceren).
* Het CIZ behandelt uw aanvraag
binnen 6 weken.
* Na goedkeuring van het CIZ
plannen we – samen met u- de
afgesproken zorg in.
* Hebt u acuut hulp nodig dan krijgt
u die ook meteen en dan regelen
we de indicatie achteraf.
Meer informatie:
Bel naar de teamleider Thuiszorg
van Jozefzorg: 06-22407622
Of bel naar het Bureau Zorgadvies
van de Wever: 0800-3393837
Of loop gewoon even binnen, de
medewerkers van de receptie staan
u graag te woord.
Nog meer:
Naast het thuiszorgteam hebben
we een eigen verpleegkundig team
voor meer complexe zorg. Wist u
dat bij De Wever, waar Jozefzorg
onderdeel van is ook terecht
kunt voor: Fysiotherapie thuis,
Ergotherapie thuis, Logopedie
thuis. En dietetiek thuis ?

Activiteiten:

Ouderen in de wijk kunnen samen
met bewoners van Jozefzorg gebruik
maken van de allerlei activiteiten
die in het “Het Klossenrek” onze
ontmoetingsruimte
dagelijks
aangeboden worden. Deze ruimte
heeft een open karakter, waar
bewoners en bezoekers dagelijks,
een gezellige, levendige plek vinden
om medebewoners en bewoners uit
de wijk te ontmoeten. Hun hobby’s
uit te oefenen, zowel individueel als
in groepsverband.
De vragen en wensen van
de
bewoners
bepalen
het
activiteiten-week-programma.
Team Welzijn werkt er samen
met de verschillende disciplines
hard aan om voor de bewoners
een
prettig
woonleefklimaat
te realiseren waarin men zich
werkelijk zo thuis als mogelijk
voelt. De activiteiten lopen uiteen
van ritmisch bewegen tot samen
zingen, van spel tot film en van
hobby tot ontspanningsactiviteiten.
Bemiddelingen voor verenigingen
en uitstapjes behoren zeker tot de
mogelijkheden. Uitgangspunt is
altijd de vraag en de keuze van de
bewoner!
Restaurant met snackbar, kapsalon,
ouderenspreekuur,
bibliotheek,
diverse sport en spel activiteiten.

Thuiszorg Jozefzorg
Wat is persoonlijke verzorging
en hoe vraag ik het aan?
U woont zelfstandig, maar het
lukt u niet meer om alles alleen te
doen. Toch blijft u het liefst in uw
vertrouwde ( aanleun) woning.
Dat kan met het Thuiszorgteam
van
zorgcentrum
Jozefzorg.
We geven u persoonlijke verzorging
en ondersteuning aan alle ouderen
bij ons in de buurt van Jozefzorg.
Afhankelijk van uw situatie komen
we dagelijks of wekelijks bij u langs.
Op afspraak of bij acute problemen,
tijdelijk of blijvend, overdag, ’s
avonds of ’s nachts. Ons ervaren
en enthousiast Thuiszorgteam
speelt in op uw zorgvraag.
Persoonlijke verzorging is de
hulp die u krijgt voor uzelf. Denk
bijvoorbeeld aan:
hulp bij het opstaan, douchen,
scheren, opmaken, aankleden,
hulp bij eten en drinken.
Persoonlijke verzorging wordt
nog steeds vergoed uit de AWBZ.
Deze hulp valt niet onder de Wmo.
Aanvragen
U hebt een zorgvraag en belt naar
onze thuiszorg. De vraag kan ook
komen van uw familie, huisarts of
iemand anders in de buurt. Hoe
gaat het dan verder?
* een medewerker van het
Thuiszorgteam van Jozefzorg komt
op huisbezoek. Samen kijkt u wat
er aan de hand is en waarom u aan
thuiszorg denkt.
U vraagt een indicatie aan bij het

Maaltijdvoorziening en
catering:



Voor ouderen in de wijk bieden
wij de mogelijkheid om de warme
maaltij-den
het
restaurant/
ontmoetingsruimte “Het Klossenrek”
van het zorgcentrum Jozefzorg te
gebruiken. U vindt dit restaurant

aan de Kruisvaarderstraat 40 in het
verzorgingshuis Jozefzorg. Daar
kunt u in een gezellige ambiance
van 12.00 u tot 13.30 u komen
eten. Wij bieden een a la carte
keuzemenu.
Tevens kunt u vanaf deze datum in
deze ontmoetingsruimte ’s morgens
vanaf 10.00 u tot 12.00 u , ’s middags
van 14.00 u tot 17.00 u terecht
voor een kopje koffie, een drankje.
Tevens bieden wij een assortiment
aan gebak, snacks, lunchgerechten
tegen zeer schappelijke prijzen.
Loopt u eens binnen. Om u welkom
te heten krijgt u bij uw eerste bezoek
na aanmelding bij de receptie het
eerste kopje koffie gratis. Dan
kunt u dus kosteloos onder het
genot van een kopje koffie een
indruk krijgen van de ruimte en de
mogelijkheden.
Voor informatie kunt u altijd even
binnenlopen. De receptie staat
u graag te woord. Tevens kunt u
bellen naar Jozefzorg: tel: 0135831000
Jozefzorg
voor al uw zorgvragen bij u in de
buurt:
Kruisvaarderstraat 40
5021 BE Tilburg
Tel: 013-5831000

BINGO
Vanaf 8 maart,
14.30 uur tot 16.30 uur
Elke dinsdagmiddag in
ontmoetingsruimte
het Klossenrek (Jozefzorg).

U bent van harte welkom!

Belasting 2010
Belastingaangifte 2010
Bent u 65 jaar of ouder, dan kunt
u uw belasting aangifte 2010 door
ons laten verzorgen. Wat moet
u hiervoor doen? Een afspraak
maken!
Dit kan elke werkdag van 09.00 tot
12.00 uur op het telefoonnummer:
013-5353255 (afsprakenbureau in
wijkcentrum het Zuiderkwartier).
De kosten voor het invullen van uw
aangifte zijn €5,- voor een spreekuurbezoek. Maar bent u slecht
ter been en kunt u niet naar ons
komen, dan is het mogelijk dat de
belastingconsulent bij u thuis komt.
Let op, de kosten voor een huisbezoek zijn €10,-.
Met vriendelijke groet,
Inge Smits en Piet Brokke, uw
ouderenadviseurs

Uitnodiging namens
activiteitennetwerk ouderen
Koningshaven- Binnenstad

Seniorenstem 2011

telefoonnummer.
Er kunnen maximaal 80 personen
deelnemen, dus wees er op tijd bij!
Ook voor eventuele vragen kunt u
bij ondergetekende terecht.

SENIOREN

Een ontmoeting tussen politiek, professionals,
senioren, mantelzorgers en vrijwilligers

Kitty Lumens, ouderenwerker Twern
team Binnenstad en Koningshaven

Werkdagen: di,wo,do
Wijkcentrum Hoogvenne, Kazernehof 76, 5017 EV Tilburg
013 - 542 27 30
kittylumens@koningshaven.twern.nl

Datum: 1 april 9.00 – 12.00 uur
Locatie: Bibliotheek Tilburg Centrum, Koningsplein 10
In navolging van de succesvolle bijeenkomst van seniorenstem 2010
organiseert het activiteitennetwerk ouderen Koningshaven – Binnenstad
ook dit jaar een bijeenkomst.
Centraal staat dit keer de doorontwikkeling van de WMO:
- Participatie van burgers
- Meer inzetten op vrijwilligers en mantelzorgers
- Zorgen voor elkaar
- Vergroten van zelfredzaamheid van kwetsbare burgers
Aan de hand van een aantal stellingen willen we in gesprek gaan over hoe
je een en ander kunt bereiken. Wat zijn eventuele struikelblokken? En hoe
zijn deze te ondervangen?

Diner Dansant Hoogvenne
op vrijdag
25 februari
25 maart
29 april
20 mei
17 juni

Programma:
9.00 Inloop
9.30 Inleiding en stellingen
10.00 Themagroepen
10.45 Pauze
11.15 Terugkoppeling en
reactie van de politiek
12.00 Afsluiting foto: Wim Oosterveld

Speciaal voor senioren!
U bent van harte welkom van 17:00 tot 22:00 uur
Het Dinerbuffet wordt geopend rond 17:30 uur
Deelname kost € 7,- per persoon.
Deze dient u bij inschrijving te betalen.
Inschrijven uiterlijk 8 dagen van te voren bij:

Bent u zelf 60 plusser? Of bent u mantelzorger of vrijwilliger van een
60 plusser? Lijkt het u interessant om met politici en professionals van
gedachten te wisselen over bovengenoemde onderwerpen? Meld u dan
aan voor seniorenstem!

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

In verband met de organisatie zouden wij het prettig vinden als u zich uiterlijk
25 maart aanmeldt bij ondergetekende. Vermeld daarbij uw naam, adres en
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Internationale Vrouwendag
Donderdag 17 maart
10.00 – 15.00 uur
Buurthuis Jeruzalem,
C. Houbenstraat 109
De Vrouwenraad is een groep vrouwen
in de wijk die verschillende activiteiten
voor vrouwen organiseren.
Op donderdag 17 maart organiseert de
Vrouwenraad weer de Internationale
Vrouwendag. Een dag vol ontspanning,
dans, muziek, eten en feest. Er
is op deze dag een ochtend en
middagprogramma en alles is gratis
toegankelijk. Dus kom zeker langs!!
10.00 – 12.00 uur
staat alles in het teken van ontspanning,
je kunt meedoen met verschillende
workshops.
13.00 – 15.00 uur
tijd om te dansen, te eten en te feesten,
samen veel plezier hebben.

Lijkt het jou juist leuk om andere
vrouwen hierbij te helpen? Ook dan
kun je contact opnemen! Ook zoeken
we soms oppas voor vrouwen, zodat
ze deel kunnen nemen aan activiteiten
of cursussen. Alle hulp is welkom!

Elke donderdag 9.30 – 11.00 uur
Buurthuis Jeruzalem,
C. Houbenstraat 109
Gratis

Op zondagmiddag gaan we door
met het carnaval van 14.00 tot
19.00 uur.
Op maandagmiddag houden we
onze kindermiddag met een prijs
voor de mooist verklede kinderen.
Ook is er voor ieder kind dat nog
niet de basisschool heeft verlaten
een gratis snoepkaart.
Tijd 14.00 tot 19.00 uur.

Samen gezond; wandel –en sportclub

Elke dinsdag van 13.00 – 14.30 uur
Buurthuis de Spil, Heikestraat 54
Gratis

Lijkt het je leuk om mee te helpen met
het programma of wil je een keer een
kijkje komen nemen? Dat kan! Kom
dan op een dinsdag om 13.00 uur naar
het buurthuis.

Praatles voor vrouwen

Ook in 2011 wordt er carnaval
gevierd in Wijkcentrum Hoogvenne.
We beginnen op vrijdagavond
4 maart met een zittingsavond
van
carnavalsvereniging
de
Stuifnummers. Op deze avond is
iedereen welkom. Tijd 19.30- 24.00
uur

Kom dan gezellig elke week naar
buurthuis Jeruzalem toe!

Sufaynur Yozgat,
intermediair de Twern
Buurthuis de Spil, tel. 013-5425729
E-mail:
sufaynuryozgat@
koningshaven.twern.nl

Voor meer informatie:
Marianne van Zutphen,
sociaal-cultureel werker de Twern
Buurthuis de Spil, tel. 013-5425729
E-mail:
mariannevanzutphen@
koningshaven.twern.nl
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CARNAVAL IN WIJKCENTRUM HOOGVENNE KAZERNEHOF 76

Ben jij of ken jij iemand die het moeilijk
vind om de Nederlandse taal te
spreken of te schrijven? Wil je samen
met andere vrouwen oefenen?

Wil je meer informatie over deze dag of
over de Vrouwenraad?

Alle vrouwen zijn deze dag van harte
welkom. Dus kom met een zus, met
de buurvrouw of een vriendin gezellig
naar buurthuis Jeruzalem!

i

CARNAVAL

Elke donderdag organiseert de Twern
een praatles om extra te oefenen met
de Nederlandse taal.

Elke dinsdag is er de mogelijkheid
om samen met andere vrouwen te
sporten of te wandelen en daarna
nog even samen thee te drinken en
te kletsen. De bedoeling is om samen
een sportprogramma te maken of een
wandelroute te kiezen.

r

De dinsdag is een dag samen
met
carnavalsvereniging
de
Stuifnummers.
Tijd 14.00 tot 19.00 uur.
Bewoners
van
Koningshaven
hebben waarschijnlijk wel gehoord
dat dit het laatste carnaval zal gaan
worden in Wijkcentrum Hoogvenne.
Als alle plannen doorgaan wordt
Hoogvenne 1 juli gesloten.



De muziek wordt verzorgd door Rick.
Voor vaste bezoekers een bekende
naam. Tot enkele jaren geleden was

hij DJ tijdens carnaval. Omdat het
toch wel de laatste keer zal worden
dat er carnaval gevierd kan worden
in het wijkcentrum Hoogvenne
hebben wij hem gevraagd of hij
nog een keer kan komen. Hij heeft
volmondig ja gezegd.
Wij hopen dat het ondanks de
sombere vooruitzichten wat betreft
de sluiting een geslaagd feest gaat
worden en hopen dat we veel
nieuwe en bekende gezichten gaan
zien.
Tot
ziens
Hoogvenne.
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Wijkcentrum

De vrijwilligers van carnaval

Tonpraoten
Tonpraoten
in
Wijkcentrum
Hoogvenne, Kazernehof 76
De afgelopen jaren was het
tonpraoten een groot succes.
Daarom zijn zij dit jaar ook weer
van de partij, en wel op 26 februari
2011.
De voorverkoop start op 17 januari
2011.
Kosten Euro 4,00 p.p.

Meidentijd!
Omdat jullie het waard zijn!

Kinderraad 2010-2011

Elke woensdag is er van 19.00- 21.00 uur een inloop in Wijkcentrum
Jeruzalem voor alle jongeren uit de wijk vanaf groep 8. Het
jongerenwerk creëert daar ruimte voor ontmoeting en met verschillende
vrijetijdsinvulling. Tafeltennis, playstation, gezelschapsspellen en er
zijn activiteiten mogelijk in samenwerking met buurtsport.
Nu met ingang van februari 2011 is er ook voor de meiden uit de wijk,
naast de bovengenoemde activiteiten een apart aanbod speciaal voor de
meiden. Dus elke week is er ook een activiteit voor hen zoals knutselen,
quizzen, thema’s bespreken of film kijken etc. Dat is gewoon binnen
dezelfde tijd dus van 19.00- 21.00 uur op wijkcentrum Jeruzalem.

Wij zijn allemaal van de Kinderraad. Tijdens de Kinderraad praten we
samen met de kinderen. We denken mee en we beslissen samen hoe de
wijk eruit moet komen te zien. Een keer in de maand hebben wij een
vergadering. Tijdens de vergadering hebben we eerst een lunch. Dan
dragen de kinderen ideeën aan en we gaan samen kijken of die uitvoer
zijn. We kiezen twee ideeën die we vervolgens gaan uitvoeren. Deze
periode is ons idee: “Andere (armen) mensen helpen en Gezond leven”.
Hoe we dit gaan doen moeten we nog uitvinden, maar het gaat ons lukken! Hieronder zullen wij onszelf even voorstellen:

Dus ben jij een meisje van 11 jaar of ouder of heeft u een dochter in die
leeftijd dan loop gerust eens binnen tijdens de activiteiten en kijk eens
of het iets voor je/ jullie is. Even gewoon gezellig tijd voor de meiden,
lekker bijkletsen en mocht je ergens ondersteuning bij willen kun je
daarvoor ook altijd bij ons terecht.
Heel veel groeten,
Miranda Heefer, Olton Berrenstein, Linda van de Griendt.
Jongerenwerk De Twern Zuid- oost.
013- 535 95 58
lindavandegriendt@jongerenwerktwern.nl
oltonberrenstein@jongerenwerktwern.nl

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.

www.deklusklup.nl
Klusklup Koningshaven. Maak het met je buurt!

Leerlingen uit groep 7 en 8 van de
basisschool kunnen na schooltijd
meedoen in de Klusklup. De Klusklup
levert diensten aan organisaties
in de wijk, zoals het leveren
van feestmaterialen, drukwerk,
bloemen en planten en catering.
Het gaat daarbij om ‘vakwerk’,
waarvoor de leerlingen worden
bijgeschoold door vakmensen uit
de buurt: kleine ondernemers,
gepensioneerde
vakmensen,
gevorderde leerlingen uit het
MBO. Zowel de leerlingen als de
begeleiders doen dit op vrijwillige
basis. De producten kunnen worden
besteld door buurtbewoners of
maatschappelijke
organisaties
zoals verzorgingshuizen.

Voor de Klusklup Koningshaven
zijn wij op zoek naar opdrachten/
klusjes, die in circa 6 uur uitgevoerd
kunnen worden. De kosten van het
te gebruiken materiaal voor uw
opdracht zijn voor uw rekening.
Daarnaast betaalt u een bijdrage
aan de Klusklup. Deze bijdrage is
afhankelijk van de omvang van de
opdracht. Onze klusklupcoaches
kunnen u hier meer over
vertellen.

Contactpersoon: Janou Hellenbrand scw De Twern
Bereikbaar op 013-5430922 of
e-mail: janouhellenbrand@spijkerbeemden.nl
Meld je nu al aan via onderstaand formulier, want de ervaring leert dat
we heel snel vol zitten!

Data waarvoor je nog voor kan inschrijven zijn:
25 maart 2011			
22 april 2011
			
Ja, ik wil graag meedoen met het kinderkookcafé bij de
Spil!

Daarnaast zijn we ook op zoek
naar vakmensen. Vindt u het leuk
uw vakmanschap uit te dragen
aan de kinderen in uw wijk, dan
is dit wellicht iets voor u. Samen
met een groep kinderen gaat u 3
à 4 weken eenmaal per week een
opdracht/klus uit voeren voor
een opdrachtgever. De Klusklup
Koningshaven komt op vrijdag bij
elkaar van 15.15 tot 16.45 uur.

Mijn naam........................................................................................
Adres................................................................................................
Telefoonnummer.............................................................................
E-mail................................................................................................

Bent
u
als
vakman/-vrouw
geïnteresseerd om uw bijdrage
te leveren aan de Klusklup
Koningshaven of heeft u een
opdracht? Neemt u dan contact
op met de klusklupcoach Janou
Hellenbrand, 013-5340922 of
per e-mail janouhellenbrand@
spijkerbeemden.nl Zij bespreekt
uw mogelijkheden graag met u
door.

Elke Klusklup komt wekelijks bij
elkaar op een vaste plek, en heeft
een vaste begeleider. Door een
eigen logo, kleding en bakfiets
wordt een echt ‘merk’ neergezet.
Dat maakt het leuk voor leerlingen
om er aan mee te doen, en nodigt
mensen uit de buurt uit om hun
vakmanschap over te dragen aan
de kinderen.
In samenwerking met De Twern en Laagland’advies

School..........................................................................groep..........
Ik wil graag meedoen op;
O vrijdag 25-03
O vrijdag 22-04
Ik breng * .........volwassen en * .........kindergasten mee.
*Graag aantal invullen.
Strookje inleveren bij buurtcentrum de Spil, maar mailen
mag natuurlijk ook!



Coladisco Hoogvenne

Vakantie activiteiten!

28 januari j.l.
Deze keer was het thema gala en
alle mensen zagen er heel
mooi uit. Veel kinderen hadden
glitterjurken, rokjes, hakken en
make-up. Ook de grote mensen
hadden zich chique aangekleed.
Sommige jongens hadden zich
voor deze avond extra netjes
gekleed.
We hadden champagne, prikkers
en extra hapjes, waar ook de
vrijwilligers van genoten. Verder
was er ook een stijldans workshop.
2 goede dansers kwamen ons de
kneepjes van het vak bij leren.
Dat vond bijna iedereen moeilijk,
maar uiteindelijk kon bijna
iedereen het.
Met het stijldansen deden ook

sommige grote mensen mee.
Er werden veel mooie foto’s
gemaakt.
Iedereen mocht een keer over
de rode loper! Net als de echte
sterren.
Iedereen kreeg daarvoor een
medaille. En 3 kinderen kregen
een bloemenkrans als extraatje.
Al met al een goed geslaagde
avond, waar jong en oud van heeft
genoten.

Maandag 7 maart.
Filmavond gratis
Buurthuis Jeruzalem/Jongerencentrum Paulusse
Fiets meenemen

Groetjes van iedereen die mee
heeft geholpen om deze avond te
laten slagen!
(Vrijwilligers cola disco)

Dinsdag 8 maart
Sport/dans activiteit gratis
Jongerencentrum Paulusse
Fiets meenemen
Woensdag 9 maart
Bingo gratis
Buurthuis Jeruzalem
Donderdag 10 maart
Bioscoop € 5,00
Pathé/ Euroscoop
Fiets meenemem
Aanmelden voor woensdag 23 februari bij
Olton Berrenstein.
olton.jongerenwerkzuid@live.nl
Activiteiten zijn voor de jongeren in de
leeftijdcategorie 12 t/m 18 jaar.
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Festival Koningshaven
Leuke activiteiten, een gezellig dag voor jong en oud, muziek en nog veel meer.
Dat is het Festival Koningshaven.
De organisatie is weer gestart met de voorbereidingen van het Festival Koningshaven.
Het festival zal 25 juni 2011 plaatsvinden in Jeruzalem. Reserveer deze datum
alvast in uw agenda. Zoals de naam al zegt is het Festival Koningshaven bedoeld
voor alle wijkbewoners van Jeruzalem, Fatima, Broekhoven en Hoogvenne.

Dit gezellige koor heeft versterking
nodig van mannen en vrouwen in alle
toonaarden.
Het gemengde koor bestaat uit + 20
personen variërend in leeftijd van 50
tot 90 jaar.
Het repertoire bestaat uit zowel
Nederlands-, Duits- als Engelstalige
liederen.
Vijf keer per jaar geven we
koorconcerten en een enkele keer
luisteren we een kerkdienst op.
We repeteren op donderdagmiddag
van 14.15 tot 16.00 uur in de goede
herderzaal Isidorusstraat 6 (Het Zand)
Tilburg.
Voor inlichtingen kun je bellen naar
mw Will van Grinsven
Tel. 013 4671073

Wilt u meedenken over de voorbereidingen van het festival? Dat kan!
Bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de werkgroep kinderen en jongeren, de
werkgroep muziek of de werkgroep volwassenen. Heb je interesse, geef je
dan op bij:
De Twern
Buurthuis Jeruzalem
Petra Schreuder
T 013 542 47 98
Opbouwwerker Koningshaven
E petraschreuder@koningshaven.twern.nl
Kijk ook op festivalkoningshaven.hyves.nl
Woont u in de wijk Jeruzalem,
Fatima,
Hoogvenne
of
Broekhoven en heeft u muzikaal
talent? Dan nodigen wij u van
harte uit om een optreden
te verzorgen op het festival
Koningshaven op zaterdag 25
juni 2011. Zowel soloartiesten als
muziekgroepen zijn welkom! De
vergoeding voor een optreden is

een groot applaus van het publiek!
Tot 31 maart 2011 kunt u reageren.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen
volgt een selectieprocedure. De organisatie
zal hiervoor met u contact opnemen.
Heeft u interesse, geef je dan op bij:
Petra Schreuder, opbouwwerker Twern
T 013 542 47 98
E petraschreuder@koningshaven.twern.nl
Kijk ook op festivalkoningshaven.hyves.nl

Bezoekdienst weduwen/naars
Vrijwilligers gezocht voor:
bezoekdienst weduwen
weduwnaars

Sinds kort bestaat er in Tilburg een
bezoekdienst voor weduwen en
weduwnaars. Deze is bedoeld voor
mensen van 60 jaar en ouder, die in
de afgelopen twee jaar hun partner
hebben verloren.
Wanneer zij zich aangemeld
hebben worden de weduwen en
weduwnaars gedurende ongeveer
een jaar maandelijks bezocht
door een vaste vrijwilliger van de
bezoekdienst.
Van de vrijwilligers wordt verwacht
dat ze zelf weduwe/weduwnaar
zijn of zijn geweest, dat ze kunnen
luisteren, voldoende mobiel zijn
en natuurlijk voor dit werk voelen.
Men moet overdag tijd hebben om
dit werk te doen.
Daarnaast komen alle vrijwilligers
eenmaal per kwartaal bij elkaar om
ervaringen uit te wisselen.
De vrijwilligers krijgen vooraf,
ter voorbereiding een cursus
rouwbegeleiding.

Zoals ieder jaar wil KAT (Koningshaven Activiteiten Team) ook dit jaar
weer een aantal leuke activiteiten gaan organiseren. Daar hebben we
jullie hulp bij nodig! Houd jij van organiseren en weet jij bijvoorbeeld
een super vette activiteit of een cool uitstapje? Stuur dan nu je idee in!
(Ideeën voor Leuk Evenement Stuivesantplein L.E.S. zijn ook welkom!!)
De beste/leukste/coolste ideeën krijgen een prijsje. Uiteraard gaan wij
deze ideeën met behulp van jou uitvoeren! Je mag ook ideeën insturen
van een activiteit of een uitstapje wat al ooit geweest is en je graag
nog een keertje zou willen zien of doen. Je kunt jouw idee inleveren bij
Buurthuis de Spil, buurthuis Jeruzalem of bij Mobiel Kindereiland, maar
je mag ook mailen naar koningshavenactiviteitenteam@hotmail.com
Voor vragen en/of opmerkingen kun je mailen of bellen naar de Spil en dan even
vragen naar Bernice of Annemieke.
Dus ben jij tussen de 4 en 18 jaar en heb jij een top idee? Vul dan snel het strookje
hieronder in en lever deze in bij de speciale ideeënbussen bij de buurthuizen en het
Mobiel Kindereiland!!
Inleveren voor 4 maart

Naam: 		

______________________________________________

Leeftijd:		

_____________________________________________

School:		

_____________________________________________

Adres: 		

______________________________________________

Tel-nummer:

_____________________________________________

E-mail adres:

_____________________________________________

Deze activiteit is een initiatief van
de Twern in samenwerking met
de GGZ. Met deze bezoekdienst
willen we voorzien in de behoefte
van weduwen en weduwnaars om
te kunnen praten met mensen die
hetzelfde ervaren hebben.
Bent u geïnteresseerd en/of wilt u
meer informatie, neem dan contact
op met een van de coördinators van
de bezoekdienst. Geïnteresseerden
die zich aanmelden worden
vervolgens uitgenodigd voor een
kennismakingsgesprek.
Coördinatoren:
Wendy Zwekars
Hasseltstraat 194, 5046 LP Tilburg
013-4649210
wendyzwekars@depoorten.twern.
nl
Lydia Driessen
Corellistraat 10, 5049 EM Tilburg
013-4552928
lydiadriessen@noord.twern.nl

Help... de kindervakantieweek!!
Gezocht:
Geboden:
Waarvoor:
Wanneer:
Waar:		
Tot slot:

Beschrijving Idee:………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

vrijwilligers voor een dagdeel (of meer)
een super week voor de kinderen,veel gezelligheid en een
leuke vrijwilligersavond.
kindervakantieweek. Activiteitenweek voor kinderen uit
Jeruzalem en Fatima
iedere dag in de week 15 t/m 19 augustus 2011
vanuit de speelplaats van basisschool Fatima
geen vrijwilligers geen kindervakantieweek

Geïnteresseerd? Fantastisch! Meld je snel aan door contact op te nemen
met kvwkoningshaven@gmail.com

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..………

en
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Voor een persoonlijke beleving van de kindervakantieweek: zie het artikel
“Vooral heel gezellig” in de Jeruzalemmer Courant

O p e n

d a g e n

/

Techniek op basisschool Fatima
Op onze school staan sinds enkele jaren
de Techniek Torens.
Dit zijn drie opvallende en vrolijk
gekleurde kasten, waarin leskisten en
materialen zitten voor groep1 tot en
met groep 8.
Elke maandagmiddag is het zover.
In groep 7 van onze school zijn we
gedurende één uur bezig met techniek.
De leerlingen werken overwegend
zelfstandig in groepjes van 2 tot 4
kinderen met een leskist.
Bij elke groepje is een ouder aanwezig,
die zorgt voor begeleiding en dit
motiveert de kinderen enorm.
Een van de opdrachten is een
elektrospel maken, waarbij niet alleen
de onderwerpen zelf moeten worden
bedacht, maar ook de stroomdraadjes,
batterij en het lampje aangesloten

moeten worden.
Het samenwerken, oplossingsgericht
denken, plannen en de fijne motoriek
worden hierdoor bevorderd.
Er zijn constructieopdrachten bij met
Lego, Fisher techniek, de werking van
spiegels en de weerkaatsing van het
licht en het werken met waterkracht.
In een van de volgende lessen gaan de
kinderen haargel maken.
Ik hoef niet te zeggen dat de kinderen
erg enthousiast zijn, reacties zoals
superleuk, lievelingsschoolvak hoor ik
vaak.
De betrokkenheid en het enthousiasme
van de ouders die meehelpen, spelen
hierbij een belangrijke rol.
Kijk ook eens op de site van onze
school en het weblog van groep 7.
Juf Astrid en juf Ineke

Fatima en Zuiderlicht “Sportactieve school”
Zowel basisschool Fatima als
Zuiderlicht, lespunt van basisschool
Fatima hebben zich de laatste tijd op
een speciale manier ingezet op het
gebied van sport.
Daarom kregen zij op vrijdag 28
januari een sportcertificaat uitgereikt
uit handen van onderwijswethouder
Marieke Moorman.
Waarom zijn zij een sportactieve
school:
- zij hebben een vakdocent gym
- bieden sport aan als plusactiviteit
- de scholen werken samen met
sportverenigingen
- leerlingen doen mee aan de fittest

en ze besteden aandacht aan de
gezondheid van de kinderen
- zij bieden ondersteuning aan de
motorische vaardigheden
De scholen zijn supertrots op juf Inge
Roording die hen aan de commissie
heeft voorgedragen.
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i n f o r m a t i e

ACTIVITEITENAGENDA
buurtcentrum De Spil

buurtcentrum Hoogvenne

buurthuis Jeruzalem

email: spil@koningshaven.twern.nl

email: hoogvenne@koningshaven.twern.nl

email: jeruzalem@koningshaven.twern.nl

Heikestraat 54
5021 GV Tilburg
tel.: 013 - 5425729

Kazernehof 76
5017 EV Tilburg
tel.: 013 - 5422730

MAANDAG
08.30 - 17.30 u Logopedie
09.00 - 17.00 u Open inloop
09.30 - 10.30 u Spreekuur maatschappelijk werk
13.00 - 17.00 u Digitale inloop
13.30 - 17.00 u Kaartmiddag KBO
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
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
12.15 - 13.30 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*

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

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
Andreasschool
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
19.30 - 22.45 u Breiclub
19.45 - 21.45 u Tekenen
20.00 - 22.00 u Biljarten ouderen

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 Modeltekenen
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**
14.00 - 15.30 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
**KBO & GGD (1x per maand)

08.30 - 10.30 u Koffie inloop
09.30 - 11.30 u TNT (taalles, Thuis in Tilburg)
10.00 - ???? u Sportief wandelen voor vrouwen start
vanuit buurthuis
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**
*bij slecht weer in buurthuis Jeruzalem
**alleen in de even weken

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+)
15.00 - 17.00 u Schoolloopbaanbegeleiding
Fatimaschool
15.00 - 17.00 u Kindereiland Wattstraat
18.00 - 20.00 u Eetpunt de Spil*
20.15 - 22.15 u Djembee percussiegroep

WOENSDAG

DONDERDAG
09.00 - 12.00 u ANGO
10.00 - 11.00 u Spreekuur Ouderenadviseur
(Piet Brokke)
10.30 - 11.30 u Thai Chi
13.00 - 17.00 u Bridge
13.30 - 16.00 u Inloop Amarant
14.00 - 16.00 u Huiskamer voor senioren
20.00 - 23.00 u Sjoelen
20.30 - 22.00 u Italiaanse les (gevorderden)

*1 x per maand

DONDERDAG
08.30 - 10.30 u Koffie inloop
09.00 - 10.00 u Wijkontbijt*
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
* iedere derde donderdag van de maand

VRIJDAG

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

Openingstijden buurtcentra in carnavalsvakantie
Jeruzalem en de spil overdag geopend, ’s avonds gesloten.
Hoogvenne zo-ma-di open alleen voor de carnavalactiviteiten. Woe-do-vrij is hoogvenne dicht.

Sluitingsdatum kopij voor krant 2 van 2011 is 30 maart. U kunt uw kopij e-mailen naar wijkkrant@koningshaven.twern.nl
De verschijningsdatum is 15 april.
De redactie stelt uw inzending op prijs.
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