
Gezondheidscentrum Piushaven
Gezond bij elkaar voor zorg van formaat

Waar zorginstellingen en medische 
professionals  de handen ineen slaan, kan 
iets heel moois ontstaan. Het resultaat: 
patiëntvriendelijk en patiëntbetrokken - 
dat is de essentie van Gezondheidscentrum 
Piushaven, gevestigd aan de Prinsenhoeven 
20-42. 

Een gezonde geest in een gezond lichaam
Het gezondheidsbewustzijn groeit sterk. Dat vraagt 
ook op wijkniveau steeds meer voorzieningen 
op maat. Niet alleen huisartsen hebben een plek 
gevonden in het gezondheidscentrum, dat geldt 
ook nog voor een tiental andere disciplines, van 
logopedie, en fysiotherapie tot huidtherapie. Ook 
de Thebe thuiszorg en de Twern hebben  er een 
plek,  want het centrum wordt een belangrijk 
aanspreekpunt voor mantelzorgondersteuning, 
ouderenwerk en maatschappelijke zorg.
Samenwerken in welzijn en zorg doet er écht toe: 
je kunt elkaar versterken. Gezondheidscentrum 
Piushaven maakt dit mogelijk. Die invulling op 
sociaal-medisch gebied voorziet  met dit gebouw in 
een mooi ijkpunt, ook met alle mensen die er met 
veel passie hun werk doen.

DOOR GUUS VAN GORP 

Zorgzaam dozijn
De volgende disciplines zijn vertegenwoordigd in gezondheidscentrum Piushaven:
Huisartsen, Apotheek, Tandarts, Logopedie, Fysiotherapie, Ergotherapie, Podotherapie
Huidtherapie, Psychologie, Optometrie, Audicien, Thebe Thuiszorg,
De Twern ouderenzorg en maatschappelijke zorg

Open dag
Op maandag 28 januari van 12.00-15.00 uur organiseert het gezondheidscentrum een open 
dag. Alle zorgverleners presenteren zich deze dag. Iedereen is van harte welkom voor het 
stellen van vragen, het verkrijgen van informatie of om zomaar een kijkje te nemen! 

Gezondheid in balans
“Veelzijdig’ is ook een term die goed past bij het nieuwe gezondheidscentrum. Zo biedt het centrum ook 
onderdak aan een sportpodotherapeut: Monique van der Kaa. Zij is een van de 20 sportpodotherapeuten 
die onlangs gecertifi ceerd zijn. “Podotherapie is de paramedische invulling van alles wat met de gezondheid 
van de voeten en benen te maken heeft. Aan sport doen is een goede graadmeter qua gezondheid.  Met de 
samenwerking tussen sportpodotherapie en fysiotherapie ontstaat een completere aanpak om lichamelijke 
problemen te voorkomen en behandelen. De fysiotherapie biedt naast de individuele behandelingen 
ook een ruime trainingszaal met mooie doucheruimtes en heeft één van de twee eerstelijns geriatrie 
fysiotherapeuten uit Tilburg in huis. Ook is er een ergotherapeut gevestigd in het gezondheidscentrum 
die gespecialiseerd is in het bedenken van praktische oplossingen voor mensen die activiteiten niet meer 
gewoon kunnen uitvoeren.  
Die goede balans wordt ook door Els de Vocht, huid- en oedeemtherapeut op prijs gesteld: “Vanuit 
de intentie de patiënt voorop te stellen, zie je hier  mensen die met passie hun werk doen. Ruim een 
dozijn disciplines zijn hier vertegenwoordigd, in prettige samenwerking allemaal gericht op een goede 
gezondheidsbalans, van het hoofd, (zoals psychologie, tot aan de voeten (podotherapie). De psycholoog 
behandelt diverse problemen bij jong en oud m.b.t. het psychisch welzijn. 
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Buurtcafé.....?
Buurtcafé.....!

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

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

Administratiekantoor
Hamburg C.P.F.M. Hamburg

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

Hoevense Kanaaldijk 93
5018 EB Tilburg

Tel: 013- 545 45 74

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

Tapijt, vinyl, gordijnen & binnenzonwering

Vendelierstraat 79
5021HP Tilburg

tel: 013 - 543 60 68tapijthuisdepiushaven@home.nl

Je wordt er alleen maar wijzer van!

Dameskapsalon

PAUL DE BRUYN
Broekhovenseweg 85, Ti lburg

Tel: 013 - 542 42 26

„‘t Schilderke”
Behang, gordijnen en verf

„‘t is net iets anders”
Piusstraat 22, Tilburg
Tel: 013 - 542 22 00

Tweedehands dames en herenrijwielen

inruil mogelijk, tevens reparatie

Dus tot ziens bij J.Swaans
van de Coulsterstraat 49, 5021BL Tilburg
tel: 013 - 5363553             mobiel: 06 - 25418723

SCHILDERSBEDRIJF

Lancierstraat 35, 5017 CR Tilburg
TEL: 013 - 5350537 - FAX: 013 - 5422353
Specialist in: onderhoudsschilderswerken
           binnen en buiten
           hout- en marmerimitaties
           behangen en
           diverse wandafwerkingenVrijblijvende offerte aanvraag

AdverterenAdverteren  

in in wijkkrant wijkkrant 

KoningshavenKoningshaven  
bel 013 -5424798bel 013 -5424798

vraag naarvraag naar
Petra SchreuderPetra Schreuder
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Mediawijsheid 
@ bs. Fatima
In de week van 21 t/m 27 november doen alle kinderen van 
groep 7 van bs. Fatima mee aan de week van de Mediawijsheid. 
Alle leerlingen zijn druk in de weer met het oplossen van het 
mysterie rond de houthacker, het beantwoorden van quizvragen 
en het verdienen van zoveel mogelijk punten met allerlei media 
gerelateerde vragen. Zo wordt samen een zo mooi mogelijk 
mediamasterboek gemaakt.

Met een speciaal wachtwoord 
hebben de kinderen uit groep 7 
ook thuis gewerkt, soms alleen, 
maar vaak ook met vriendjes 
en vriendinnetjes uit de klas. 
Hoeveel punten uiteindelijk 
bij elkaar verdiend zijn is nog 
even spannend, want ook nog 
tijdens het schrijven van dit 
stukje zijn er nog kinderen 
online bezig mediawijzer te 
worden.
Kinderen leren deze week 
op een verantwoorde manier 
om te gaan met alledaagse 
(sociale) media zoals Internet 
en toepassingen die hierop 
draaien zoals Facebook, 

Hyves en Twitter. De week is 
begonnen met het invullen van 
een vragenlijst samen met de 
ouders om ook hen bij het project 
te betrekken. De antwoorden 
die digitaal ingevuld zijn op 
de site mediamasters2011.
nl zijn in de klas gebruikt 
om de klassenpagina mee te 
vullen. Hierop zijn dus tips en 
tricks terug te vinden die in 
de klas gezamenlijk m.b.v. de 
paginamaker ingevuld zijn.
Al met al een enorm leerzame 
week voor alle groep 7 leerlingen 
waarin de do’s en don’ts 
rond Internet- en (sociale) 
mediagebruik bekeken zijn.

De gemeente Tilburg heeft het 
voornemen om het voormalige 
wijkcentrum De Kubus in de 
Fatimastraat te verkopen. Het 
wijkcentrum komt per 1 januari 
2012 geheel leeg te staan. 
Nu het wijkcentrum gesloten 
is, past De Kubus niet meer 
binnen de portefeuille van de 
gemeente.
 
In De Kubus zit momenteel een 
kraakwacht. Zij zorgen ervoor 
dat er toezicht is op het pand 

en voorkomen vandalisme 
en vernielingen. Zodra het 
pand verkocht is, zullen zij 
het pand verlaten. In het 
achterste deel van De Kubus 
zit een kinderdagverblijf. Het 
kinderdagverblijf wordt aan 
het einde van het jaar bij de 
basisschool ondergebracht. 

De afdeling Vastgoed van 
de gemeente onderzoekt 
op dit moment de 
verkoopmogelijkheden voor 
het pand. Een makelaar 
adviseert de gemeente hierbij.  
Wanneer u vragen heeft over 
de voorgenomen verkoop of 
interesse heeft om De Kubus 
te kopen, kunt u contact 
opnemen met Joyce Leenen 
van de afdeling Vastgoed van 
de gemeente Tilburg. 

Zij is bereikbaar op nummer 
013-549 5648 of 
joyce.leenen@tilburg.nl

Wijkcentrum De Kubus 
in de verkoop

Het team van de logopedist Irma Sparidans  behandelt zowel 
kinderen als volwassenen met problemen op het gebied van 
stem, spraak, taal, gehoor, eten/drinken/slikken, communicatie 
en ademen. Naast de reguliere  problematiek worden ook baby’s 
en jonge kinderen met eet- en drinkproblemen behandeld 
(prelogopedie).  
Voor gehoor- en zichtproblemen biedt het gezondheidscentrum 
een audicien en een opticien met modern uitgeruste apparatuur. 
Voor de mondzorg zijn de twee tandartsen Pijnenburg en Broekstra 
gevestigd in het gezondheidscentrum, dit voor een optimale 
dienstverlening.
Op de begane grond bevindt zich een goed uitgeruste, gemakkelijk 
toegankelijke en klantvriendelijke apotheek en werken 7 huisartsen 
samen om u de meest optimale zorg te bieden. Door hun intensieve 
samenwerking is continuïteit van zorg altijd gegarandeerd.
Het gezondheidscentrum heeft heel wat in huis! De toegankelijkheid, 
inrichting, kortom laagdrempeligheid van dit gezondheidscentrum 
kan daarbij tot groot voordeel strekken. 
Voor meer informatie over het gezondheidscentrum kunt u kijken 
op de website www.gezondheidscentrumpiushaven.nl 

Vervolg voorpagina

Het aantal deelnemers van de 
Kidz klup op buurthuis de Spil is 
fl ink uitgebreid! Dit is natuurlijk 
heel erg positief, maar doordat 
het aantal deelnemers is geste-
gen zijn wij dringend op zoek 
naar nieuwe vrijwilligers die ons 
op de woensdagmiddag van half 
2 tot half 4 willen komen helpen. 
De kidz klup bestaat momenteel 
uit +/- 15 kinderen in de leeftijd 
van 4 t/m 10 jaar die woonachtig 
zijn in Koningshaven. Wij zoeken 
mensen die of iedere woensdag 
willen komen of zin hebben om af 
en toe mee te komen helpen. 

Ook maatschappelijke stagi-
aires zijn welkom. Je hoeft geen 
ervaring met kinderen te hebben.
Dus heeft u nog wat tijd over 
en zin om ons team te komen 
versterken op de woensdagmid-
dag, Kom dan een keertje kijken 
op woensdagmiddag op de Spil. 

Ook kunt u mailen naar 
MariannevanZutphen@twern.nl. 
Voor vragen mag u natuurlijk ook 
altijd mailen of bellen naar de Spil 
013-5425729. U kunt dan vragen 
naar Marianne van Zutphen of 
Annemieke Peters.

Vrijwilligers gezocht!
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Judoklub Tilburg
Judo, Jiu Jitsu,
Karate en Total workout

Een sportieve, gezellige vereniging die alle 
gezinnen wat te bieden heeft. Maar ook een 
voordelige contributie en aantrekkelijken 
korting bij meer personen uit een gezin. En je zit 
er niet meteen voor een heel jaar aan vast!

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

Voor meer informatie: 06 - 251 066 03

H a a r s t y l i s t  M a r t h i j n

Maandag gesloten
Dinsdag 09.00-18.00 uur
Woensdag 09.00-18-00 uur
Donderdag 09.00-21.00 uur
Vrijdag  09.00-18-00 uur
Zaterdag 09.00-17.00 uur

Openingstijden

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

Portrettekenen is 
moeilijk,  maar boeiend. 
Heeft u interesse  om onder 
goede begeleiding daarmee te 
starten of mee door te gaan,  
Neem dan contact met ons op.
Wij hebben een prettige groep 
op maandagmiddag van 14.00 
tot 16.00 uur. Er is altijd een 
persoon die wil poseren.
Kosten 2,40 per les. 
Adres; Wijkcentrum de Spil
Bel naar 013- 5425729
 
Docente,
Elisabeth Kerssenmakers   

VROUWENACTIVITEITEN ZUID 
OOST 2011/2012
Buurtcentrum De Spil, Buurtcentrum 
Jeruzalem
_____________________________
Elke dinsdag  Wandelen   

De Spil van 13:00 tot 14.00 uur

Elke donderdag Praatles  
Jeruzalem van 09:30 tot 11:00 uur

Elke maandag Praatles   
De Spil van 10.00 tot 11.30 uur 

Elke donderdag Thema inloop  
De Spil van 13:00 tot 15:00 uur

Elke donderdag Handwerk club 
Jeruzalem van 13.00 tot 15.00 uur 

Elke woensdag Sportief wandelen 
Jeruzalem van 10.tot 12.00 uur 

Voor meer informatie kunt u bellen 
naar Sufaynur Yozgat: 
Buurthuis De Spil 013- 542 57 29

De Twern zet de vrijwil-
ligers in het zonnetje in 
het Europees Jaar van 
het Vrijwilligerswerk

2011 is het Europees Jaar 
van het Vrijwilligerswerk (EJV 
2011). Het hele jaar door zijn 
er bijzondere activiteiten en 
evenementen die de aandacht 
vestigen op het belang van 
vrijwilligerswerk.

De Twern laat dit jaar 
natuurlijk niet voorbij gaan 
zonder uitdrukkelijk hulde te 

brengen aan de duizenden 
vrijwilligers die het werk in de 
wijken op diverse terreinen 
mogelijk maken.

Want dankzij de inzet van 
de vrijwilligers kunnen kin-
deren genieten van allerhande 
activiteiten, wordt voor mensen 
hun administratie op orde ge-
bracht, staat de koffi e klaar in 
de wijkcentra, kunnen jonge-
ren hun talenten ontplooien, 
houden buurtvaders de boel 
in de gaten en ga zo maar 
door. De lijst van vrijwilligers-
activiteiten is lang en indruk-

wekkend. De medewerkers van 
de Twern waarderen deze inzet 
enorm en zijn alle vrijwilligers 
zeer dankbaar. 

Op donderdag 20 oktober 
waren alle vrijwilligers uit 
Koningshaven uitgenodigd 
bij buurthuis Jeruzalem voor 
een hapje en een drankje. 
De gasten ontvingen tijdens 
deze bijeenkomst een speci-
ale attentie van de Twern ter 
gelegenheid van het Europees 
Jaar van het Vrijwilligerswerk. 
Want: zonder vrijwilligers geen 
activiteiten!



5

Kidz Klup!! 
Vind jij het leuk om te knutselen, te spelen, to-
neelstukjes te maken, te koken of wat dan ook 
met ondersteuning van een groep vrijwilligers! 
Wil je meedoen? Kom dan naar de Spil!

Dag:     Woensdagmiddag (m.u.v. de vakanties) 
Tijd:     14.00 – 15.30 uur 
Voor:    Kinderen van 4 tot 9 jaar
Waar:   Wijkcentrum de Spil, Heikestraat 54
Kosten: Gratis!!

Gezocht: Vrijwilligers die ons een handje helpen 
tijdens de Kidz Klup. De Kidz Klup kan alleen door-
gaan wanneer er genoeg vrijwilligersondersteuning 
is. Help jij ons mee??
    
  Programma Kidzklup:
16 november         Schilderij maken met krijt
23 november        Voerketting voor de vogels 
                            maken
30 november        Sinterklaas
7 december         Spelletjesdagen
14 december         Kerst knutselen
21 december         Kerst koken
28 december        Vakantie
4 januari 2012      Vakantie

Opening kindercampus Pendula

Op vrijdag 4 november was het eindelijk zover. De offi ciële opening van 
de Andreasschool, kindercampus Hoogvenne en Jeugdgezondheidscen-
trum Thebe.

De dag begon om 9.00 uur met de percussiemarathon. Alle kinderen 
van onze school, de peuters van Kinderstad, ouders van onze school en 
medewerkers van de campus speelden vol overgave het ritme. De hart-
slag werd zichtbaar, hoorbaar en voelbaar in de hele kindercampus. Er 
werd enthousiast gezongen, gedanst en veel instrumenten klonken in 
de gymzaal. Veel ouders en andere belangstellenden kwamen kijken en 
luisteren.
Om 12 uur klonk de laatste trommelslag en kwam er een einde aan de 
drie uur durende percussiemarathon. We hebben het samen voor elkaar 
gekregen! De totale opbrengst is € 1501,75. Een deel gaat naar de 
Zongofamilie en de rest is voor de aanschaf van een nieuwe geluids-
installatie voor onze school.

Kindercampus Pendula
Hierna gingen alle kinderen naar de speelplaats. Wethouder Marieke 
Moorman was uitgenodigd om de offi ciële opening te verrichten door het 
onthullen van het logo en de nieuwe naam voor de hele Kindercampus. Vol 
spanning stonden de kinderen met ballonnen in allerlei tinten groen te 
wachten op dit belangrijke moment.
Wethouder Marieke Moorman wenste alle kinderen en medewerkers van 
de Kindercampus van harte profi ciat met de mooie gebouwen die ge-
realiseerd zijn. De Andreasschool die een splinternieuw gebouw kreeg 
met veel mogelijkheden in de school door het open karakter. De villa 
die prachtig gerestaureerd is en het consultatiebureau dat aansluit 
bij de school. Zo is er op de campus een doorgaande lijn gerealiseerd 
voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Na de toespraak trok Marieke Moor-
man aan het touw van het spandoek en kwam de naam tevoorschijn: 
‘kindercampus Pendula‛.
Samen met alle kinderen werd het campuslied gezongen en daarna 
gingen de ballonnen de lucht in. De kinderen kregen als aandenken twee 
bloembollen: “kom tot bloei op onze kindercampus”

Treurbeuk
De naam Pendula is afgeleid van de Latijnse naam van de enorme beuk 
die centraal bij de campus staat: Fagus Silvatica Pendula. Het is een zo-
genaamde treurbeuk, waarvan de wirwar van hangende takken de meeste 
tijd van het jaar verstopt zitten achter een weelderig bladerendek.
Deze beuk omarmt als het ware de campus. Zij zorgt voor bescherming 
en beschutting, straalt kracht uit en koestert de nieuwe leerervaringen 
die de kinderen op school opdoen. 
De beuk prikkelt de fantasie. Kinderen kunnen wegdromen in het blader-
endek, op zoek gaan naar verborgen plekjes of wezentjes. De beuk 
straalt rust uit, geeft een gevoel van veiligheid, van geborgenheid en 
dat al een eeuw lang. De beuk verandert, groeit en draagt zorg voor zijn 
nakomelingen.
We hebben een schoolgebouw gecreëerd waar ontmoeting centraal 
staat. Natuurlijk zijn er klassen, maar de wanden kunnen verschoven 
worden. Kinderen kunnen op alle plaatsen in de school bezig zijn. Ze 
maken gemakkelijk contacten of vinden een rustig plekje om te leren. 
Overal zijn leerkrachten en leerlingen, we zien en helpen elkaar. 
Pendula is een campus, waar kinderen verschillend mogen zijn. Waar 
betekenisvol, actief leren centraal staat, met een accent op het samen-
werken. Waar sterk gewerkt wordt aan sociale verbondenheid, thuis, op 
school en in de omgeving. Waar talent tot ontwikkeling komt. Het kind, 
uw kind, centraal. Wij helpen het opgroeien en bereiden het voor op de 
wereld om ons heen. 
Door onze intensieve samenwerking met de peuterspeelzaal en 
kinderopvang ontstaat er een doorgaande lijn voor alle kinderen. Ook 
de buitenschoolse opvang zal daarbij goed geregeld zijn. Nieuwsgierig? 
Kijk op: bspendula.nl. 
 

Anne-Marie van Gerwen
Locatiedirecteur basisschool Pendula
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dat dit jaar een slager  gedaan door het sponsoren van 300 gehaktbal-
letjes voor het slotdiner. Zowel van de Hubo als de plaatselijke snackbar 
kregen we extra korting voor materialen die we nodig hadden. Bovendien 
hebben we een bijdrage gekregen van Verrijk je Wijk.

De samenwerking met het Kindereiland en de Twern is dit jaar inten-
siever geworden. Drie dagen is er een groep kinderen onder begeleiding 
van het Kindereiland vanuit Jeruzalem naar de KinderBouwSpeelplaats 
gekomen. Drie mensen van de leiding hebben ook de andere dagen als 
medewerker geassisteerd. Een beroepskracht van de Twern heeft ook 
een dag meegewerkt.
Twee ouders vanuit Jeruzalem hebben ook dit jaar weer vijf dagen lang 
aan de KinderBouwSpeelplaats meegewerkt. Een tiental andere ouders 
hebben een of meer dagen meegeholpen. Daarnaast hebben 7 scholieren 
via de Maatschappelijke stage vier of vijf dagen geholpen, 2 studenten 
van de MBO-opleiding Kinderopvang hebben een dag geassisteerd en via 
de Piushuizen  hebben 2 studenten meegewerkt. Voor het opbouwen en 
afbreken hebben we gebruik kunnen maken van de diensten van tROM. 
Twee mensen vanuit het re-integratietraject hebben vier dagen geas-
sisteerd bij het opbouwen en drie dagen bij het afbreken. Een van die 
twee (een werkloze bouwtimmerman) heeft gedurende de week mee de 
leiding over het hutten bouwen op zich genomen, dit samen met een 
timmerman die na een ongeluk thuis zit. Heerlijk was het dat een extra 
kracht iedere dag kwam opruimen, afwassen en poetsen.
Naast de algehele leiding door Hester Pilz en Jan Waalen was ook nog 
een derde kracht ingehuurd voor de begeleiding en supervisie van de 
workshops.
Door deze totale bezetting  hebben we naar ons idee volkomen verant-
woord en veilig kunnen werken met deze groet groep (kleine) kinderen.
Naast een tiental pleisters voor een schaafwondje was er alleen op het 
laatste moment een kind in een spijker getrapt. Het grootste ongeluk 
was eigenlijk wel het jongetje dat te laat bij de toilet kwam omdat hij 
zo lang had gespeeld dat hij zijn broek niet op tijd open kon krijgen voor 
het plassen. Daar moest mama even voor langskomen, want daar hadden 
we geen rekening mee gehouden.

In totaal hebben er 146 verschillende kinderen deelgenomen aan de Kin-
derBouwSpeelplaats.
Op maandag 75 deelnemers, op dinsdag 62 deelnemers, op woensdag 69 
deelnemers, op donderdag 73 deelnemers, op vrijdag  77 deelnemers. 
In totaal 356 deelnemers, hiervan waren 29 6-jarigen, 28 7-jarigen, 
31 8-jarigen, 20 9-jarigen, 10 10-jarigen, 16 11-jarigen, 1 12-jarige, 11 
waarvan de leeftijd onbekend is.

Het aantal kinderen was dit jaar maximaal.
Iedere dag tussen de 70 en 75 kinderen. Dat is helaas het maximaal 
aantal dat we verantwoord kunnen ontvangen. Hoe meer kinderen hoe 
groter de interactie tussen de kinderen en daarmee  omgekeerd de con-
troleerbaarheid van veiligheid en rust.
Zeker omdat we nu iedere dag ca. 20 medewerkers hadden was 
het te hanteren voor de leiding.

Jan Waalen, Coördinator

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

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

Dion Ketelaars
i n s t a l l a t i e t e c h n i e k

Sinds 1906
waarborginstallateur

Galjoenstraat 45, 5017 CL Tilburg
Tel. 013 - 542 19 95      FAX. 013 - 543 94 29

EMAIL: INFO@DIONKETELAARS.NL
INTERNET: WWW.DIONKETELAARS.NL

Bitumineuze dakbedekkingen
Dakisolatie

Alle lood- en zinkwerken
Loodgieterswerken

Sanitair
Medische woningaanpassingen

Centrale verwarming
Daalderop combiboilers

Combiketels koop-lease-huur
Airco en waterpompen

Ook in 2011 (van 24 t/m 28 oktober) hebben we 
weer een fantastisch programma gehad voor de 

KinderBouwSpeelplaats Piushaven. 
Het thema was dit jaar Uitvindersstad.

Naast het traditionele huttenbouwen was er dit jaar een enorme ballen- 
annex knikkerbaan waar de kinderen hun creativiteit in kwijt konden. 
Daarnaast waren er diverse workshops en creatieve activiteiten waar de 
kinderen doorlopend gebruik van konden maken. Zoals:
Het ontwerpen van je Droomhuis, 
als wedstrijd uitgeschreven door  projectontwikkelaar Interfour, waar 
een drietal architecten als assistent bij hebben geholpen; 
Textielhoek,
waar kinderen onder leiding van een ingehuurde kracht iedere dag 
konden wolvilten, tassen maken, borduren, kralen rijgen en andere 
leuke dingen konden maken;
Schilderhoek, 
waar kinderen mochten schilderen, tot op de ramen en deuren toe;
Workshop “periscoop bouwen” door de Tilburgse fotoclub verzorgd;
Tekenkamer, 
waar een heuse tekentafel stond en waar kinderen onder andere met 
een spirograaf allerlei tekeningen konden maken;
Kookhoek, 
waar kinderen onder leiding van ouders soep kookten voor tussen de 
middag.
Daarnaast was er een relaxruimte ingericht voor kinderen om even bij 
te komen als ze dat wilden. Wellicht mede door het weer is daar bijna 
geen gebruik van gemaakt.

De ruimte die ons dit jaar ter beschikking stond is geheel belangeloos 
ter beschikking gesteld door projectontwikkelaar Interfour. Omdat 
de locatie zowel een ommuurde buitenruimte als een grote leegstaande 
fabriekshal had, was dit een ideale locatie waar we met een gerust hart 
konden werken en geen overtollige voorzieningen hoefden te treffen 
voor beveiliging, bewaking, toezicht en overkappingen in geval van slecht 
weer.  Gewoon ideaal.

Omdat we eerdere jaren al veel gereedschappen gesponsord kregen van 
de diverse bouwbedrijven, hebben we dit jaar slechts beperkt gebruik 
hoeven te maken van deze contacten.
Van Interfour hebben we naast de ruimte ook nog ca. 50 kg spijkers 
gekregen en van Van de Leegte een mooi partijtje balken en plaatmate-
riaal.
Voor het inrichten van de relaxruimte en voor het naaiatelier hebben 
we van La Poubelle alle materialen kunnen lenen die we nodig dachten 
te hebben. Van de fi etswerkplaats konden we zoveel materialen voor de 
ballenbaan krijgen als we wilden.
Veel pallets, deuren, platen en balken hebben we over kunnen nemen van 
het Huttenfestival in de spoorzone en via de Scoutinggroep Baden Powel 
hebben we een container vol met pallets, latten en planken gekregen. 
Deze scoutinggroep heeft ons ook dit jaar weer geholpen met kookgerei 
en enkele medewerkers voor de bouwspeelplaats.
Het bedrijf Van Doorne Transmissie hebben we benaderd met de vraag 
voor technische ondersteuning voor de ballenbaan. Zij konden ons geen 
materiaal leveren, maar hebben wel een van de ingenieurs voor een hele 
dag ter beschikking gesteld om mee te werken.
Zoals vorig jaar een lokale bakker ons sponsorde met etenswaren, heeft 
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Huiselijk geweld

www.steunpunthuiselijkgeweld.nl 

De koffi emok of het koffi ekopje 
is een persoonlijk bezit. 
Mensen verzamelen in de 
loop van de jaren allerlei 
koffi ekopjes en mokken. Al 
deze kopjes en mokken zijn 
verbonden aan herinneringen 
en aan koffi e-rituelen die als 
een soort rode draad door 
ons leven lopen.  Koffi ekopjes 
vertegenwoordigen het 
leven van de eigenaar. Koffi e 
wordt binnen de Nederlandse 
samenleving gezien als hét 
sociale smeermiddel. In 
Nicaragua is koffi e ook een 
smeermiddel, maar dan wel 
een economisch smeermiddel. 
Zonder koffi e zou daar de 
economie zeker een stuk 
minder hard lopen.

Het kunstenaarcollectief Tilburg 
CowBoys wilde hier graag iets 
mee doen. Op verzoek van de 
Stedenband Tilburg-Matagalpa 
bedachten de CowBoys twee 

Koffi e schept een band
Ingezamelde kopjes terug in de wijk.

jaar geleden een ludiek project: 
laat Tilburgse en Matagalpese 
inwoners hun koffi ekopje met 
elkaar ruilen.

Ongeveer zeventig Tilburgers 
gaven een kopje mee aan 
vrijwilligers van de Stedenband 
die naar Matagalpa reisden. Ze 
belden bij zeventig Matagalpinos 
aan en vroegen hen een kopje 
in ruil en zeventig Matagalpinos 
gaven een kopje mee terug. Dit 
alles werd vastgelegd op foto’s 
en zo ontstond een expositie 
van zeventig paren die samen 
koffi e drinken.

Dit jaar is een deel van de 
expositie op grote doeken 
geprint, die op tournee ging 
langs de Tilburgse wijken waar 
de kopjes zijn ingezameld. De 
tentoongestelde doeken waren 
o.a. op vrijdag 18 november 
op het Stuivesantplein te 
bezichtigen.

Zondag 11 december:

• Kerstmarkt in Woonzorgcentrum Padua, 
         Paus Adriaanstraat 60 te Tilburg van 10.00 – 16.00 uur

• Kerstmarkt in Woonzorgcentrum de Kievitshorst, 
       Beneluxlaan 101 te Tilburg van 14.00 – 17.00 uur

• Kerstmarkt in Woonzorgcentrum de Heikant , 
 Schubertstraat 700 te Tilburg van 10.00 - 17.00 uur

Donderdag 15 december:

• Kerstmarkt in Woonzorgcentrum Reyshoeve, 
 Gendringenlaan 15 te Tilburg van 10.00 – 16.00 uur

Kerstmarkten binnen de Wever

Helden op basisschool Fatima ? 

Donderdag 6 oktober werd op basisschool Fatima het startsein gegeven 
voor de Kinderboekenweek. Het thema was dit jaar: “ Superhelden “.
‛s Morgens was dit goed te zien op onze speelplaats. In plaats van 
surveillerende leerkrachten liepen er een heleboel “Superhelden “ op 
de speelplaats: Robin Hood, Superman, Supergranny , Mega Mindy en  
Zorro .  De superhelden deelden fl esjes Superheldenwater en een 
Superheldenkleurplaat uit . 
Een slokje uit het fl esje en  je werd een Superheld . Op de achterkant 
van de kleurplaat stond geschreven wanneer je een Superheld bent.
In de middag verzorgde Len Copal  een voorstelling over het prenten-
boek “Kikker is een Held”  voor de kinderen van groep 1 tot en met 4.  De 
kinderen hebben ervan genoten. 
Met de jeugd bibliothecaris hebben de groepen van de onderbouw 
gemaild over het boek. Dat was een leuke ervaring,  post kan dus ook 
komen via mail.  De rest van de week waren er ook nog allerlei activi-
teiten in het kader van de Kinderboekenweek. En kwamen we tot de 
conclusie dat we op Fatima allemaal SUPERHELDEN zijn ! 
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ACTIVITEITENAGENDA
buurtcentrum De Spil

Heikestraat 54
5021 GV  Tilburg

tel.: 013 - 5425729
email: spil@koningshaven.twern.nl

buurthuis Jeruzalem
Caspar Houbenstraat 109

5018 BP  Tilburg
tel.: 013 - 5424798

email: jeruzalem@koningshaven.twern.nl

MAANDAG MAANDAG
08.30 - 17.30 u Logopedie
09.00 - 17.00 u Open inloop
09.30 - 10.30 u Spreekuur maatschappelijk werk
13.30 - 17.00 u Kaartmiddag 
15.00 - 17.00 u Kindereiland Fatimaschool*
19.00 - 21.00 u Gao Toch Speule
19.30 - 21.30 u Hobbyclub voor volwassenen
19.30 - 22.30 u Sjoelclub

*bij slecht weer in buurthuis de Spil

08.30 - 10.30 u Koffie inloop
09.00 - 12.00 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 - 20.00 u Praatles gevorderden
19.00 - 21.00 u Country Line Dancegroep
19.00 - 21.00 u Darten

DINSDAG DINSDAG
08.30 - 17.30 u Logopedie
09.00 - 11.00 u Knutselgroep (50+)
09.00 - 17.00 u Open inloop
12.00 - 13.00 u Spreekuur ouderenadviseur
12.15 - 13.30  u Kinderrraad
13.00 - 14.00 u Wandelen voor vrouwen
13.00 - 17.00 u Digitale inloop
13.30 - 15.30 u Bingo (KBO)
15.00 - 17.00 u Kindereiland Reigerstraat
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*

*1x per maand

08.30 - 10.30 u Koffie inloop
09.00 - 10.30 u Spreekuur buurtmaatschappelijk werk
13.00 - 16.00 u Peuterspeelzaal 
13.00 - 17.00 u Ouderen Biljart

WOENSDAG 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
12.00 - 14.00 u Koken voor ‘n prikkie* 
12.30 - 16.00 u Lunch met Themabijeenkomst** 
14.00 - 15.30 u Kidzclub
14.00 - 16.00 u Hersenkrakers (spelletjes) 
19.30 - 21.30 u Dansgroep (Daniëlle v/d Pol)
  
  *1x per maand
**KBO & GGD (1x per maand)

08.30 - 10.30 u Koffie inloop
10.00 - 12.00 u Sportief wandelen start vanuit buurthuis
10.00 - 11.00 u Seniorengym
11.30 - 12.30 u Spreekuur Ouderenadviseur
11.45 - 12.45 u Speelleerclub Andreasschool
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  

DONDERDAG DONDERDAG
08.30 - 17.00 u Logopedie
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

*1 x per maand

08.30 - 10.30 u Koffie inloop
09.00 - 10.00 u Wijkontbijt*
09.00 - 12.00 u Peuterspeelzaal 
09.00 - 10.30 u Spreekuur buurtmaatschappelijk werk
09.30 - 11.00 u Praatles voor allochtone vrouwen
13.00 - 15.30 u Hobby handwerkclub
13.00 - 17.00 u Ouderenbiljart
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
15.00 - 21.00 u Kinderkookcafé* 

*1x per maand

08.30 - 10.30 u Koffie inloop

Altijd handig
Centraal meldpunt, politie of nood?

Wanneer kunt u naar het Centraal 
meldpunt bellen, de politie of 112? 

Centraal Meldpunt gemeente Tilburg 
0800 1920
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/plein, voor het 
opfl euren van uw straat of bijvoorbeeld 
kapotte straatverlichting.
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 zij vaak snel. In 
dat geval krijgt u geen bericht. Mocht het 
langer duren, dan houdt de gemeente u 
op de hoogte. Natuurlijk kunnen zij niet 
elk verzoek goedkeuren. De uitwerking 
van een goed idee van de een, kan soms 
vervelende gevolgen hebben voor de 
ander. In dat geval moet de gemeente een 
afweging maken. Is het niet mogelijk om 
een probleem op te lossen, dan leggen zij 
u uit waarom dat zo is.

Politie 
0900 8844 Nood? 112
Wilt u in contact komen met de politie in de 
regio, dan geldt in het hele land hetzelfde 
telefoonnummer: 0900-8844. Op dit 
nummer kunt u terecht met vragen en 
problemen die niet spoedeisend zijn. Zo 
nodig wordt u snel doorgeschakeld naar 
het dichtstbijzijnde politiebureau. U kunt 
het nummer 0900-8844 bellen tegen 
lokaal gesprekstarief. Is er wel spoed 
geboden, dan kiest u het alarmnummer 
112. 

Waarom 0900-8844? 
De politie wil met het landelijk nummer 
de service aan de burger vergroten. 
Achter het nieuwe nummer zijn callcentra 
ingericht, waar professionele medewerkers 
de telefoon opnemen. Doorverbinden zal 
daarom minder vaak noodzakelijk zijn. Zo 
is de politie beter bereikbaar, toegankelijk 
en aanspreekbaar. 
Wat is de relatie tussen 0900-8844 en 
het alarmnummer 112? 
112 kiest u bij spoedeisende zaken. 
Dit zijn levensbedreigende situaties en 
heterdaad-meldingen van misdrijven. 
Voor alles wat ‘zonder zwaailicht’ kan en 
voor informatie en advies kiest u 
0900-8844.

De redactie van 
Wijkkrant Koningshaven 
wenst u een gezond en 

voorspoedig 2012!


