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UITNODIGING

Graag nodigen wij u uit voor alweer het eerste WijkCafé van Wijkraad
Koningshaven in 2011. Het WijkCafé is een ontmoetingsplaats voor
bewoners, ondernemers, professionals en bestuurders uit de wijk
Koningshaven.
Deze keer behandelen we 2 onderwerpen die met financiën te maken
hebben en vaak voor onbegrip zorgen.
De onderwerpen zijn:
1.
		
2.
		

Het erfrecht en wat daar bij hoort, zoals b.v.
schenkbelasting en erfbelasting.
Financieel mentor. Wat doet hij/zij en wanneer heb
je zo iemand nodig.

Het programma is als volgt:
17.30 – 18.00
Ontvangst
18.00 - 19.00
Gastsprekers
19.00 – 20.30
Maaltijd en netwerken
Tijdens het optreden van de gastsprekers heeft u de gelegenheid tot
het stellen van vragen. Zijn uw vragen erg persoonlijk dan kunt u hen
uiteraard ook aanspreken tijdens en rondom de maaltijd.
Zoals gebruikelijk is de entree gratis en wordt er gezorgd voor een
drankje en een uitstekend buffet (deze keer Indisch / Chinees).

Ook uw aanwezigheid wordt zeker op prijs gesteld!
U bent welkom op dinsdag 10 mei vanaf 17.30 uur in
woonzorgcentrum Jozefzorg,
ingang Kruisvaarderstraat 40
Deze avond wordt georganiseerd door Wijkraad Koningshaven.
Voor nadere informatie en ideeën kunt u terecht bij het bestuur van
de Wijkraad via de website
www.wijkraadkoningshaven.nl
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Administratiekantoor
Hamburg
C.P.F.M. Hamburg

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

Gezocht

St. Elisabeth Ziekenhuis zoekt
vakantiekrachten
St. Elisabeth Ziekenhuis
Tilburg
heeft
in
de
zomermaanden
veel
vakantiebaantjes
voor
jongeren
van
16
jaar
en ouder. Er zijn veel
mogelijkheden
om
de
handen uit de mouwen te
steken en een leuk zakcentje
bij te verdienen.
Vakantiekrachten kunnen vanaf juli - bijvoorbeeld aan
de slag in de keuken, het
magazijn, de linnenkamer en
bij de receptie. Ook is hulp
gewenst bij patiëntenvervoer en

Bezorgers gezocht voor
wijkkrant Koningshaven
Leuke bijverdiensten!

schoonmaakwerkzaamheden.
Omdat het ziekenhuis nooit
sluit, kan ook ’s ochtends
vroeg of ’s avonds laat en in de
weekenden worden gewerkt.

Aanmelden
De Twern, Buurthuis Jeruzalem
Petra Schreuder
013 542 47 98
petraschreuder@koningshaven.twern.nl

Belangstellenden kunnen zich
tot 15 april aanmelden voor
een vakantiebaantje in het St.
Elisabeth Ziekenhuis. Neem
voor meer informatie contact
op met Bureau Mobiflex, het
interne uitzendbureau van
het ziekenhuis, via (013)
539 27 00. Ga voor het
aanmeldingsformulier naar
www.elisabeth.nl/mobiflex

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.
Lijkt u het leuk om een steentje bij te dragen aan de organisatie
van het festival, bijvoorbeeld bij de voorbereidingen of op de
dag zelf, dan horen wij dat graag! Wij kunnen uw hulp goed
gebruiken.

http://koninghaven.hyves.nl/

Voor aanmelding of vragen kunt u contact opnemen met:
Petra Schreuder Opbouwwerker Koningshaven
De Twern, Buurthuis Jeruzalem, T 013 542 47 98
E petraschreuder@koningshaven.twern.nl
Kijk ook op festivalkoningshaven.hyves.nl

Vrijwilliger: iets voor u ?

Rommelmarkt tijdens Festival
Koningshaven.

Voor woonzorgcentrum Jozefzorg zijn wij op zoek naar
vrijwilligers:Dit kan zijn voor 1 dagdeel of meerdere
dagdelen per week.

Om zaterdag 25 juni a.s vindt Festival Koningshaven plaats in
Jeruzalem. Naast dat er die middag veel ( muzikaal) vermaak zal
zijn voor jong en oud willen we bij voldoende belangstelling ook
een rommelmarkt organiseren.
U kunt voor deze middag een marktkraam huren waar u gebruikte
spullen of eventueel zelf gemaakte artikelen kunt verkopen. U
betaalt voor een kraam € 12,50.
Aanmelden via het beheer van Jeruzalem van maandag tot vrijdag
van 08:30 tot 12:30 uur. Bij aanmelden graag meteen betalen,
alleen dan is uw inschrijving geldig.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Petra Schreuder,
telefoonnummer 013 542 47 98

Vrijwilliger ontmoetingsruimte:
Je serveert koffie, thee en een drankje. Tevens kan je met bewoniers
en bezoekers een spelletje doen, sjoelen, puzzelen of een kaartje
leggen. Dit kan voor 1 avond of meerder avonden. Tijden zijn van
18.00 u tot 21.30
Vrijwilliger tuin:
Je helpt bewoners mee met de eigen kleine moestuin waarin allerlei
groenten en fruit worden geteeld. Verder help je eventueel mee
om de tuin steeds netjes te houden zodat bewoners en bezoekers
optimaal kunnen genieten van deze tuin.
Vrijwilligers voor project schilderen afdeling:
Voor de verpleegafdeling voor dementerende ouderen zijn we op
zoek naar vrijwilligers die helpen om de verpleegafdeling op te
frissen. Vind je schilderen leuk en zet je je graag in voor een goed
doel dan kan je reageren.
Vrijwilliger vijveronderhoud:
In de tuin van Jozefzorg ligt een prachtige vijver. Deze vraagt veel
onderhoud. Is je hobby vijvers, vissen, waterplanten of weet er je
iets van reageer dan.
Heb je interesse in 1 van bovenstaande werkzaamheden bel dan
naar 013-5831000 en vraag naar Jeanne Hagenaar, Nel Verbunt
of Ben vd Brandt.



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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Insluiping - portemonnee weg!

Internationale vrouwendag.

Op vrijdag 25 maart j.l., is iemand mijn woning binnengedrongen
terwijl ik gewoon thuis was. De poort en de poort van onze
gezamenlijke achterom waren op slot, de achterdeur was dicht,
maar niet op slot. Mijn handtas stond beneden en daarin zat ook mijn
portemonnee. En die is dus gestolen. Ik ben daar knap ziek van. Veel
geld zat er niet in, maar wel al mijn bankpasjes, verzekeringsbewijs
ziekenfonds, abonnementen van fietsenstalling en bibliotheek,
klantenkaarten, lidmaatschapsbewijzen, bromfietsrijbewijs, mijn
strippenkaart, treintaxikaartjes en - het allerergste - een foto van
mijn overleden hond. Dit betekent dus ook dat ik standaard mijn
achterdeur op slot moet houden als ik thuis ben!

Ook dit jaar werd er door de vrouwenraad Koningshaven weer een
internationale vrouwendag georganiseerd in buurthuis Jeruzalem.
Alle vrouwen uit de Koningshaven-wijken waren hierbij welkom.
Tijdens het ochtendgedeelte werden er diverse workshops gedaan
zoals: Voetreflexmassage, henna tattoo maken, koud koken,
gezichtsverzorging, epileren, koffiedik toekomstvoorspelling
De vrouwen konden deze middag zich lekker laten verwennen
en dat lieten ze zich geen 2x zeggen! Degenen die workshops
verzorgden hadden het dan ook erg druk!
Tussen de middag was er een gezamenlijke lunch voor alle
vrijwilligers die geholpen hadden tijdens de ochtend en / of
middag. Elkaar beter leren kennen onder het genot van een lekkere
boterham.

Veel geld heb ik niet, ik heb een WAO-uitkering en heb moeite om
rond te kunnen komen. Nu ben ik weer een hoop geld kwijt voor
nieuwe pasjes, treinabonnement, bromfietsrijbewijs, strippenkaart,
treintaxikaartjes, etc. En een nieuwe portemonnee natuurlijk. Mijn
hele dag is grondig verpest en waar ik echt van baal is dat het
grootste deel van de inhoud van mijn portemonnee gewoon wordt
weggedonderd, omdat ze er niks aan hebben. Mij kost het echter
een hoop geld en moeite om alles weer te vervangen. Mocht
iemand dus een knalrode leren portemonnee vinden, een foto van
een lichtbruine Shar Pei of losse pasjes op naam van M. van den
Braak, dan hoop ik dat diegene ze in een envelopje wil doen en
wil opsturen naar M. van den Braak, Stuivesantplein 1A, 5021 GW
Tilburg. Het gewoon bij mij in de bus gooien mag natuurlijk ook.
Bij voorbaat heel hartelijk dank!

‘s-Middags was vooral de ontmoeting/kennismaking onderling
van belang. Een aantal dames had een buffet verzorgd en veel
gezelligheid was er ook tijdens een “cursus” buikdansen. Mooi
om te zien dat vrouwen van verschillende nationaliteiten elkaar
vonden tijdens deze dans.
Al met al een heel geslaagde dag die de diverse wijkbewoners van
veel verschillende nationaliteiten dichter bij elkaar bracht.
Dat is ook het doel van de vrouwenraad!
Wilt U hierin met ons meedenken/organiseren vraag dan info bij:

Maria van den Braak (ingezonden)

Marianne van Zutphen of Sufaynur Yozgat
Tel. 013-5425729
mariannevanzutphen@koningshaven.twern.nl
sufaynuryozgat@koningshaven.twern.nl
Groeten namens de vrouwenraad!
De vrouwenraad bedankt de volgende organisaties voor hun
bijdrage:
Verrijk je Wijk (www.verrijkjewijk.nl)
Mary Kay Cosmetics (www.cosmetics.nl)
Diana van Zahara buikdans (www.zaharazahara.com)
Indien u interesse heeft in een workshop buikdans kunt u dit via
deze site aangeven
Alle vrijwilligers die geholpen hebben!!

Activiteiten voor vrouwen
MAANDAG,
Tijd: 		
Locatie:
Kosten:

Hobbyclub (ook voor mannen)
19.30 – 22.00 uur
buurthuis de Spil, Heikestraat 54
1 euro per keer

Biodiverse fietstocht,
Zondag 22 mei

DINSDAG,
Tijd:		
Locatie:
Kosten:

Wandelclub (rustig tempo)
13.00 – 14.00 uur, daarna nog even koffie / thee
vertrek vanaf buurthuis De Spil, Heikestraat 54
gratis

In het Weekend van de Biodiversiteit organiseren vrijwilligers
en plaatselijke organisaties op zondag 22 mei een fietstocht van
ongeveer 20 kilometer met de mogelijkheid van een biodiverse
picknick.
Voor een deel loopt de route door het Piushavengebied en de
wijk Jeruzalem en gaat dan verder via landelijke weggetjes en
fietspaden door Moerenburg.
Er is volop te genieten van de natuur en het landschap en de
activiteiten op diverse rustpunten. Er zijn activiteiten bij o.a.
Kindertuin Het Beloofde Land in de Betuwestraat, op de middenpier
aan de Hopliedenkade, bij volkstuinvereniging Moerenburg en het
Leijpark en bij Ut Rooie Bietje aan de Koningshoeven.
Fietsers kunnen tussen 10.00 en 16.00 uur op een willekeurig punt
de route beginnen. Deelname aan de fietstocht en activiteiten zijn
gratis.
Een echte aanrader is de picknick van ‘WONKA kookt’. Voor €7,- per
volwassene en €4,- voor kinderen krijgt u een picknickpakketje:
biologisch en uit eigen streek! Vóór vrijdag 20 mei opgeven voor
de picknick bij: picknick@wonkakookt.nl. Betaling op zondag
bij het afhalen. De pakketjes kunnen worden afgehaald bij het
rustpunt: van Helvoirt Groenprojecten aan de Oisterwijksebaan
De gehele route zal met duidelijke bordjes bewegwijzerd worden
en is ook vanaf begin mei te downloaden vanaf
www.biodiversiteittilburg.nl.

WOENSDAG, Sportief wandelen (snel tempo)
Tijd:		
10.00 – 11.30 uur, daarna nog even koffie / thee
Locatie:
vertrek vanaf buurthuis Jeruzalem,
		
Caspar Houbenstraat 109
Kosten:
gratis
DONDERDAG, Praatles
Tijd: 		
09.30 – 11.00 uur
Locatie:
buurthuis Jeruzalem, C. Houbenstraat 109
Kosten:
gratis
Tijd:		
Locatie:
Kosten:

Inloop
13.00 – 15.00 uur
buurthuis de Spil, Heikestraat 54
gratis

Bij alle activiteiten kun je meedoen, ook als je niet altijd
kan!
Voor meer informatie:
Marianne van Zutphen of Sufaynur Yozgat
Buurthuis de Spil, telefoonnummer: 013 – 5425729



We zoeken ook nog vrouwen voor de vrouwenraad!
Wil je meehelpen met het organiseren van activiteiten?
Geef je dan op bij Marianne of Sufaynur!

S e n i o r e n s t e m
In navolging van de succesvolle
bijeenkomst van seniorenstem
2010
organiseerde
het
activiteitennetwerk
ouderen
Koningshaven – Binnenstad op 1
april jl. weer een bijeenkomst in
de Centrale Bibliotheek Tilburg.
Centraal stond dit keer de
doorontwikkeling van de WMO.
Aan
de
hand
van
vier
(vraag)stellingen
gingen
senioren,
vrijwilligers
en
mantelzorgers
in
gesprek
met professionals en politici
over hoe je een en ander kunt
bereiken. Wat zijn eventuele
struikelblokken? En hoe zijn deze
te ondervangen?
Hieronder een samenvatting van
de belangrijkste aandachtspunten
en ideeën per stelling:
1. Hoe motiveer je mensen om
vrijwilligerswerk te gaan doen
en welke randvoorwaarden
zijn hiervoor nodig?
- Goede
begeleiding
van
vrijwilligers door professionals
is essentieel.
- Erkenning en waardering van
vrijwilligers is zeer belangrijk.
- Vrijwilligers hebben behoefte
aan bijeenkomsten waarbij ze
hun verhaal kwijt kunnen en
ervaringen kunnen delen met
andere vrijwilligers.
- Actief vrijwilligers werven,
niet alleen afwachten tot
vrijwilligers
zich
vanzelf
melden.
- Idee: mensen die in de bijstand
zitten vrijwilligerswerk laten
doen. Maar dan inderdaad
wel op vrijwillige basis, zodat
ze het ook met plezier gaan
doen!
Mag je dan ook voor familie
zorgen? Of telt dit dan niet
als vrijwilligerswerk? Hierover
liepen de meningen uiteen.
Gevaar bij dit idee is wel dat
de sollicitatieplicht in gevaar
kan komen en dus ook de kans
op werk.
- Contour
heeft
een
bemiddelende rol tussen vraag
en aanbod van vrijwilligers
2. Wat is er nodig om
vrijwillige inzet van jongeren
haalbaar te maken? En wat
kan de gemeente hierin
beteken?
- Onderscheid
tussen
kortlopende
projectmatig
vrijwilligerswerk en structurele
projecten.
Het
zal
vaak
makkelijker
zijn
jongeren
te vinden voor kortlopende
projecten.
- Inzetten
op
slimmere
verbinding tussen scholen en
instellingen.
Bijvoorbeeld maatschappelijke
stages niet alleen richten op
de toekomstige beroepskeuze,
maar
ook
op
eventueel
vrijwilligerswerk.
Goede
begeleiding bij deze stages is
essentieel.
- Scholen zouden (kortdurende)
maatschappelijke projecten in
nabijheid van school kunnen
“adopteren”.
- Instellingen
kunnen
ook
zelf vrijwilligers werk meer
promoten.
3. Hoe kunnen we de
faciliteiten die nodig zijn voor
ontmoeting en participatie
van ouderen realiseren?
- Bewoners
willen
dat
de

-

-

-
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A l g e m e e n

wijkcentra open blijven. De
politiek wil de sluiting van de
wijkcentra ondervangen door
mensen meer gebruik te laten
maken van andere bestaande
ruimtes in de wijk.
Maar.. zijn er voldoende ruimtes
in de wijk die gebruikt kunnen
worden voor ontmoeting en
participatie
van
ouderen?
En zijn deze wel voldoende
“ouderenproof”? Ook moet er
rekening gehouden worden met
de beperkte mobiliteit van veel
ouderen. In dat opzicht zouden
activiteiten het liefst dichtbij
de bewoners georganiseerd
moeten worden.
Wat
betreft
mobiliteit
ondervinden
veel
mensen
problemen met de regiotaxi.
Deze zou efficiënter moeten
werken.
Bewoners en professionals
wensen dat de gemeente
een actievere rol inneemt bij
het realiseren van voldoende
mogelijkheden voor ontmoeting
en participatie van ouderen
in de wijk. Kan de gemeente
zorgen voor voldoende fysieke
mogelijkheden? Kunnen zij
bijvoorbeeld een rol spelen
richting
woningcorporaties,
waarbij zij aangeven waar
ontmoetingsruimtes nodig zijn?
En kan er in de bouwnormen
ruimte gecreëerd worden voor
ontmoetingsplekken?
Welzijn
kan
veel
zorg
voorkomen.
Buurtwerk
is
daarom erg belangrijk.
Om goede communicatie en
afstemming tussen senioren,
mantelzorgers,
vrijwilligers
en professionals en politici te
realiseren en te behouden is
structureel overleg wenselijk.
Het idee wordt geopperd om
een aantal keer per jaar in
kleinere setting “Seniorenstem
op locatie” te organiseren.

Melden
Verlichting in uw straat kapot?
Zwerfvuil?
Verstopte riolering?
Losse tegels?
Een omgewaaide boom?
Andere meldingen of tips over
uw buurt?
Geef het door aan het
Centraal Meldpunt van de
gemeente!
24 uur per dag melden
U kunt uw melding doorgeven via
de site van de gemeente Tilburg
(www.tilburg.nl) ook kunt u het
gratis telefoonnummer 0800
- 1920 bellen. Bereikbaar van
maandag tot en met vrijdag
van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Buiten deze tijden kunt u de
voicemail inspreken.
De
gemeente
verwerkt
ook meldingen die via de
website
verbeterdebuurt.nl
binnenkomen.
Samen zien we meer
Het Centraal Meldpunt is er
voor alle meldingen en vragen
die te maken hebben met de
openbare ruimte. Ook tips zijn

welkom, bijvoorbeeld voor het
veiliger maken van uw buurt,
voor het opfleuren van uw straat
of voor speelgelegenheden
voor kinderen. Laat het de
gemeente weten, want samen
zien we meer!
Snel actie
Het
Centraal
Meldpunt
registreert alle binnengekomen
tips en meldingen en geeft deze
door aan de juiste afdeling
die ermee aan de slag gaat.
Er zijn een paar persoonlijke
gegevens nodig (naam, adres,
telefoonnummer). Zo kan de
gemeente u laten weten wat
er precies gaat gebeuren of
aanvullende informatie vragen
als
dat
nodig
is.
Kleine gebreken in de buurt
verhelpen we vaak snel. In
dat geval krijgt u geen bericht.
Mocht het langer duren, dan
houden wij u op de hoogte.

S e n i o r e n
Scootmobiel/fietstocht 2011
Het K.B.O. Broekhoven 1
organiseert op zondag 5 juni
een scootmobiel/fietstocht.
Ook elektrische rolstoelers
zijn van harte welkom.

4. Staat de regelgeving, m.b.t.
het toekennen van hulp en
voorzieningen,
maatwerk
soms niet in de weg?
- De
gemeente
heeft
een
compensatieplicht (voorheen
zorgplicht).
- Welke
plichten
heeft
de
aanvrager? In de mate van het
mogelijke zelf verantwoording
nemen. En dus niet het onderste
uit de kan willen halen wat
betreft voorzieningen vanuit
de gemeente.
- Wanneer mensen het niet eens
zijn met het indicatiebesluit
bij hun aanvraag voor zorg
of voorzieningen, kan men
gebruik
maken
van
de
bezwaarprocedure.
- Mensen zien vaak, door alle
ingewikkelde regelgeving, door
de bomen het bos niet meer.
De gemeente wil nog meer
toe naar één loketfunctie voor
maatwerk op alle vlakken.
- De gemeente zet in op beter
opgeleide
loketambtenaren
in Tilburg: allemaal HBOgeschoold. Ook worden er meer
gesprekken aan huis gevoerd
(“keukentafelgesprekken”) in
plaats van aan het loket.
- Niet alleen de gemeente, maar
ook huiseigenaren hebben een
verantwoording om “zolang
mogelijk
zelfstandig
thuis
wonen” mogelijk te maken. De
gemeente kan huiseigenaren
hier ook op aanspreken.

Deze beide tochten gaan
door de bossen en rustige
wegen waar u lekker van de
natuur kunt genieten. Zowel
voor de scootmobielers en
fietsers is de afstand 25
km.
Na ongeveer 12 km is er een

rustpunt van een uur.
Voor
de
scootmobielers
is er begeleiding van een
volgauto. Er is ook motor
begeleiding voor de afzetting
van gevaarlijke oversteek
plaatsen.
Het inschrijfgeld bedraagt €
6.00 per persoon en kinderen
€ 3.00.
Voor dit bedrag wordt
u voorzien van eten en
drinken.
U kunt zich inschrijven tot
20 mei.
Voor verder informatie kunt
u contact opnemen met:
Mevr. van Groenendael
Sevenhoekstaat 6
5021 GC Tilburg
Tel: 013-5364880



De Klusklup op Jozefzorg

S c h o m m e l

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.

Op 28 februari 2011 was de
schommel die wij als onze wijk
aan hadden gevraagd volledig
klaar.
De kinderen wisten niet hoe
snel ze vanuit school naar het
plein moesten gaan om met de
schommels te kunnen spelen.
Iedereen was dol gelukkig
met onze nieuwe schommels,
de kinderen zeker maar ook
de ouders omdat de kinderen
nu iets meer op hun pleintje
hadden om mee te spelen.

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
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tuin weer gebruiksklaar zodat
bij mooi weer onze bewoners
weer optimaal kunnen genieten
zowel het uitzicht van binnenuit
als in de tuin zelf.

De Klusklup onder leiding van
Janou Hellebrand heeft op
Jozefzorg de binnentuin van
de verpleegafdeling voor
dementerende
ouderen
opgeknapt. Deze tuin is
belangrijk omdat ouderen
hier op een veilige manier
buiten kunnen zitten en
rondwandelen.
Daarvoor zijn zij 4 weken
op rij op vrijdagmiddag
aan de gang geweest in
de binnentuin. Gekleed in
hun Klusklup bodywarmers
gingen zij aan de gang. De
vakman Wil Bastiaansen heeft
de kinderen begeleidt met het
schoonzetten en aanplanten
van de borders. Daardoor is de
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Wij danken Janou, Wil, Aldwin,
Melissa, Tijs, Glenn en Therese

voor hun zeer enthousiaste
inzet. Het was een lust om te
zien met hoeveel plezier en
passie zij hun werk deden.

e

e

n

Vrijwilligersprijzen 2011
(Tilburg, 1 maart 2011)
Op vrijdagavond 24 juni
2011
vindt
tijdens
het
welbekende
jaarlijkse
vrijwilligersevenement
de
uitreiking
plaats
van
de
Vrijwilligersprijzen 2011 voor
zowel een organisatie als
een individuele vrijwilliger.
Het evenement vindt plaats
in het Willem-II stadion te
Tilburg. Dit jaar zullen de
vrijwilligersprijzen in het teken
staan van het Europees Jaar
van
het
Vrijwilligerswerk.
Dit betekent dat de prijzen
eenmalig gekoppeld worden
aan de landelijke ‘Meer dan
handen awards’. De organisatie
van de uitreiking van de
Vrijwilligersprijzen
ligt
in
handen van Contour. Thebe stelt
het prijzengeld beschikbaar en
het Brabants Dagblad zorgt
voor een grote presentatie
van alle genomineerden. Het
feest zelf wordt aangeboden
door de Gemeente Tilburg
en mede gefinancierd door
o.a.
Rabobank,
Interpolis,
TBV Wonen en Gebroeders
Brouwers BV.
De voordracht
Vanaf nu heeft iedereen de

de uiteindelijke winnaars.
Europees Jaar van het
Vrijwilligerswerk
2011 is het Europees Jaar van
het Vrijwilligerswerk en zullen
we eenmalig een extra award
aan de winnaars toekennen.
Voor de categorie Vrijwilligers
betekent dit de Passie Award.
In deze categorie willen we
vooral voordrachten stimuleren
van kandidaten die hun hart
en ziel in hun vrijwilligerswerk
leggen. Voor de categorie
Vrijwilligersorganisaties
betekent dit de Competentie,
Verbinding óf Innovatie Award.
We juichen voordrachten toe
van
vrijwilligersorganisaties
die uitblinken in één van
deze thema’s (Competentie,
Verbinding of Innovatie).

mogelijkheid om zowel een
organisatie als een vrijwilliger
voor te dragen om in aanmerking
te komen voor één van deze
prijzen. Op www.contourtilburg.
nl
zijn
hiervoor
speciale
formulieren te downloaden.
Houdt u hierbij rekening met de
criteria dat het vrijwilligerswerk
verricht dient te worden in
de gemeente Tilburg en dat
zowel de organisatie als ook
de vrijwilliger hier gevestigd
c.q. woonachtig dient te zijn.
Een deskundige jury zal uit alle
inzendingen drie organisaties
en drie vrijwilligers nomineren.
Deze genomineerden zullen eind
mei bekend gemaakt worden in
het Brabants Dagblad.
De Jonge Vrijwilligersprijs
Dit
jaar
kent
de
jury
voor de tweede keer een
Jonge
Vrijwilligersprijs
(Stimuleringsprijs)
toe.
Voorgedragen vrijwilligers in
de leeftijd tot en met 25 jaar
komen hiervoor automatisch
in aanmerking. Voor de twee
overige categorieën bepalen
de inwoners van de gemeente
Tilburg samen met de vakjury

Het formulier met uitgebreide
toelichting kan tot en met 2
mei a.s. bij voorkeur per email gestuurd worden naar:
sschijndel@contourtilburg.
nl of per post naar Contour,
t.a.v. Susan van Schijndel, St.
Annaplein 21, 5038 TV, Tilburg.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Contour
en vragen naar Susan van
Schijndel, 013 – 543 45 72.



Het plein is door de gemeente
tilburg helemaal opgeknapt
alle rubberen tegels zijn goed
gelegd en het ziet er weer
netjes uit.
We zijn zeer trots op ons pleintje
nu met een leuke schommel
erbij en we willen nog zeker
meer speeltoestellen voor ons
plein zodat we straks een leuk
speeltuintje hebben voor onze
kinderen.
Met vriendelijke groet
Sandra Rooth

Sluitingsdatum kopij
voor krant 3 van
2011 is 6 juni. U kunt
uw kopij e-mailen
naar wijkkrant@
koningshaven.twern.nl
De verschijningsdatum
is 18 juni.
De redactie stelt uw
inzending op prijs.
De activiteiten pagina
vindt u op:
http://www.detwern.
nl/bij-u-in-de-buurt/
tilburg-zuid-oost



