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PARKEREN IN KONINGSHAVEN ?
 

Tijdens de bijeenkomst op dinsdagavond 27 maart werden de vertegenwoordigers van de bewoners uit de
buurten Fatima en Broekhoven1 in de klankbordgroep Zuid-Oost bijgepraat omtrent de geconstateerde
parkeersituatie. Ter sprake kwamen de opties voor uitbreiding van parkeerregulering en de daarmee gepaard
gaande uitgifte van parkeervergunningen voor bewoners.

De gemeente geeft aan dat echter wél de voorlichtingsbijeenkomsten voor alle bewoners gehandhaafd zullen
blijven in die gebieden waar geconstateerde parkeerproblemen bestaan en na overleg in de klankbordgroep
besloten is dat parkeerregulering ingevoerd gaat worden.

Uit metingen (tellingen) gedaan in juni 2011 door de gemeente van het aantal geparkeerde
auto’s, blijkt er sprake te zijn van verhoogde parkeerdruk in bepaalde straten binnen en buiten
het huidige gereguleerde gebied Zuid-Oost; er is hierbij gemeten tot en met de Groenstraat.

De gemeente onderkent dat in het verleden grenzen van gereguleerde zones niet altijd even verstandig
zijn bepaald en dat zij dit tegenwoordig zeker niet meer zo zal doen. Het terugdringen van de huidige
gereguleerde zone lost het probleem natuurlijk niet op, sterker nog, op de plaatsen waar nu meer ruimte
is doordat betaald parkeren is ingevoerd, zal dan weldra weer een acuut probleem met extreem hoge
parkeerdruk ontstaan.

Het gebied dat thans ter sprake is, is het oprekken van de huidige gereguleerde zone in Zuid-Oost vanaf de
Broekhoevenseweg tot aan één van de volgende straten:

• Leenherenstraat of
• Kruisvaardersstraat of
• Wethouder Baggermanlaan.

Er is thans nog géén defi nitieve keuze gemaakt voor wat de grens gaat worden.

Voor meer achtergrondinformatie aangaande parkeerregulering en tarieven zie ook de website van de
gemeente: http://www.tilburg.nl/parkeerregulering

De gemeente wil omstreeks mei of begin juni een volgende bijeenkomst met de klankbordgroep Zuid-
Oost hebben waarbij de opties nader worden besproken. Indien u zelf mee wilt praten in de bijeenkomst 
van de klankbordgroep met de gemeente dan kan dat. U kunt zich daarvoor rechtsreeks aanmelden bij de
buurtregisseur Anthonie Quispel anthonie.quispel@tilburg.nl

U kunt uw reactie met opmerkingen per email sturen naar de Bewoners Werk Groep Fatima
info@wijkfatima.nl

(De redactie)

HET BRUIST IN DE PIUSHAVEN
Er staat veel te gebeuren in de Piushaven. De oude, grootschalige industrie verdwijnt en nieuwe woningen
verrijzen. De oevers veranderen in een groen havenpark aan het water, waar iedere Tilburger straks van kan
genieten. Op verschillende plekken in de Piushaven wordt stevig gebouwd en de eerste nieuwe bewoners
wonen inmiddels in hun nieuwe huis. 

De kades, het water en de pier in de Piushaven zijn een ‘levend podium’ voor allerlei evenementen en
activiteiten. Veel initiatiefnemers hebben voor het tweede jaar op een rij de kans aangegrepen om op deze
unieke plek in de stad iets te organiseren.

21 april krijgt elke Tilburger een programmaboekje voor 2012 in de bus.

Vanaf 21 april is het hele programma te zien op www.piushaven.nl 

Volg Piushaven ook op Twitter en Facebook:
www.twitter.com/piushavenpodium
www.facebook.com/piushaven
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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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Groep 7 van de schoolloopbaanbegeleiding van de 
Twern interviewt! 

Hallo, wij zijn Noa, Mustafa, 
Serwer en Eljas. Op 
maandagmiddag gaan wij naar 
de schoolloopbaanbegeleiding 
van de Twern op buurthuis 
Jeruzalem. We maken hier niet 
alleen huiswerk, maar hebben 
het ook over verschillende 
thema’s. We zijn nu een aantal 
weken bezig met het thema: 
talenten. Hierbij hebben 
we verschillende beroepen 
besproken en geleerd hoe je 
moet interviewen. Het leek ons 
daarom leuk om in het echt 
iemand over zijn/haar beroep 
te interviewen. We hebben 
afgelopen maandagmiddag 
(26 maart 2012) twee mensen 
geïnterviewd: de directrice van 
onze basisschool (Pendula) en 
de ijscoboer die door de wijk 
Jeruzalem rijdt.
Hieronder volgt een korte 
samenvatting van de vragen 
die we hebben gesteld.

Anne-Marie van Gerwen 
(58 jaar) is directrice van 

basisschool Pendula en dit wil 
ze ook nog heel lang blijven! 
Ze heeft 2 kinderen, genaamd 
Jasper (23 jaar) en Karlijn (21 
jaar). Ze is al 37 jaar actief 
hier op school en ze vindt 
het een erg leuke school! 
Eerst was ze juf van groep 
3, daarna is ze directrice van 
de school geworden. Ze vindt 
het leuk om met kinderen en 
ouders te werken en vooral om 
kinderen iets bij te leren. De 
taken die ze o.a. heeft zijn: de 
administratie, nieuwe leerlingen 
inschrijven, gesprekken voeren 
met leerkrachten, enzovoorts. 
Het leukste aan haar beroep 
vindt ze het contact met de 
kinderen. Ze vindt het erg 
fi jn dat ze de kinderen ook 
bij naam kent. Het minst 
leuke vindt ze de fi nanciën, 
omdat het soms moeilijk is 
om keuzes te maken waar het 
geld naartoe moet gaan. We 
hebben ook nog gevraagd wat 
vroeger haar lievelingsvak was, 
dit was rekenen en creatieve 

vakken. Het minst leuk vond 
ze geschiedenis, maar ze had 
wel een juf die mooie verhalen 
kon vertellen.

Van links naar rechts:
Serwer, Anne-Marie, Eljas en 
Noa

Polleke (49 jaar) is werkzaam 
als ijscoboer. Hij doet dit werk 
al 30 jaar. Hij heeft een zoon 
genaamd Wesley, hij is 21 jaar 

oud.Polleke vindt het erg leuk 
om te doen, omdat hij het leuk 
vindt om met kinderen om 
te gaan. Hij kon niet precies 
aangeven waarom hij voor dit 
beroep had gekozen. Hij is er 
gewoon ingerold gaf hij aan. 
Het minst leuke aan zijn beroep 
vindt hij om op feestdagen 
te werken. Voordat Polleke 
ijscoboer is geworden, heeft 
hij in de bouw gewerkt. 

Van links naar rechts:
Noa, Eljas, Polleke en Serwer

Landelijke opening Week van de Amateurkunst in de 
Piushaven (2 juni)

Tilburg is de Beste 
Amateurkunst Gemeente van 
Nederland! Dit gaan we vieren 
en waar kan dat beter dan in de 
Piushaven? Op zaterdag 2 juni 
is deze prachtlocatie voor één 
dag de hotspot van Nederland 
met de landelijke opening van 
de Week van de Amateurkunst 
(WAK).

De offi ciële uitreiking van de BNG 
Prijs voor Beste Amateurkunst 
Gemeente van Nederland is 
om 14.00 uur en vormt de 
feestelijke start van de dag (dit 
programmaonderdeel is nog 
een verrassing). Vervolgens 
kun je de hele dag genieten 
van afwisselende optredens 
vol zang, dans en muziek op 
het drijvend podium. Er treden 
amateurkunstenaars op uit de 
hele gemeente Tilburg, maar 
ook uit Brabant en uit de wijk 
zelf!

Ga langs bij het mobiel theater 
(ook kinderactiviteiten) 
of zoek het avontuur op 
met een theaterproductie 
op een spannende locatie 
(regie Entreeprijswinnaar 
Rowdy Pelgrim). Je kunt ook 
deelnemen aan verrassende 

amateurkunstroutes.
Daarnaast zie je de fi nale 
van de grote verenigingenruil 

van Brabant. Als voorproefje 
op Culturele Hoofdstad 
2018 namen verschillende 
amateurkunstgroepen uit 

diverse disciplines in de 
afgelopen maanden deel aan 
een groot ruilproject. De meest 

bijzondere ontmoetingen uit 
onze provincie zie je tijdens de 
fi nale in de Piushaven.

Deze opening is het landelijke 
startsein voor de Week van de 
Amateurkunst.
De WAK wordt door heel 
Nederland georganiseerd (in 
Tilburg coördineert Art-fact, 
servicepunt voor amateurkunst 
de WAK). Na de opening op 2 
juni, word je later in de week (t/
m 10 juni) getrakteerd op allerlei 
amateurkunstactiviteiten zoals 
optredens, sneak previews, 
open repetities, workshops, 
festivals en meer. 

Met de provinciale en landelijke 
aandacht voor deze mooie editie 
van de WAK èn de speciale 
opening in de Piushaven 
kunnen we laten zien waarom 
Tilburg de Beste Amateurkunst 
Gemeente van Nederland is. 
Ben je nieuwsgierig en wil je 
graag deze landelijke opening 
van de WAK meemaken? Je 
bent van harte uitgenodigd om 
zaterdag 2 juni vanaf 14.00 uur 
te genieten van de feestelijke 
aftrap van de WAK. Dat het 
deze dag bruist in de Piushaven 
staat vast! Ga voor meer 
informatie over de opening en 
het programma van de WAK 
naar www.art-fact.nl (kopje 
‘Week van de Amateurkunst’). 
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Nieuwe praktijk voor Counselling & Psychosociaal therapie Consiamo in Tilburg

Problemen het hoofd bieden vraagt om vertrouwen

Stress, spanningen, angst-
gevoelens, somberheid. 
Zo’n 40 procent van alle 
Nederlanders krijgt ermee 
te maken. Vreemd is dat 
niet, omdat we in deze 
drukke maatschappij nogal 
wat van onszelf vergen. 
Een beetje tegenslag, op 
wat voor manier ook, kan 
dan net genoeg zijn om de 
controle te verliezen

Volgens Fred Verhagen 
van de onlangs in Tilburg 
geopende Praktijk voor 
Counselling & Psychosociaal 
therapie Consiamo maken 

juist spanningen en stress 
het moeilijk om tegenslag het 
hoofd te bieden. Ze vormen een 
hindernis bij het overzien van 
moeilijke of pijnlijke situaties 
zoals een sterfgeval, een 
relatiebreuk of arbeidsconfl ict. 
Zonder onnodige stress en 
spanningen staan we kortom 
gemakkelijker in het leven.

Maar voor wie er toch mee te 
maken krijgt, is persoonlijke 
Counselling volgens Verhagen 
een uitkomst. Mede vanwege 
het laagdrempelige karakter is 
het een effectieve manier om 
problemen het hoofd te bieden. 

Die laagdrempeligheid schuilt 
onder meer in de persoonlijke 
omgeving waarin counseller en 
cliënt elkaar treffen. Verhagen 
zet in op een vertrouwelijke 
sfeer waarin de cliënt alle 
ruimte krijgt. 

Gedurende een kort traject biedt 
de counsellor ondersteuning 
en begeleiding bij ongewenste, 
pijnlijke of moeilijke situaties 
in werk of leven. Uitgangspunt 
van Consiamo, dat ‘samen 
met ons’ betekent, is dat de 
cliënt weer zelf leert richting te 
geven aan zijn leven. De cliënt 
geeft daarbij zelf zijn wensen 
of grenzen aan.

Verhagen: ‘Consiamo helpt je 
de kracht in jezelf te vinden 
die je nodig hebt om de 
juiste beslissingen te nemen, 
nieuwe wegen te bewandelen, 
deuren te openen of juist 
achter je te sluiten.’ Met de 
juiste ondersteuning kunnen 
vermoeidheid, lusteloosheid of 
andere fysieke klachten volgens 

hem voorkomen worden. En 
dat maakt het nemen van 
soms moeilijke beslissingen 
eenvoudiger. 

Dat de behoefte aan 
ondersteuning in de 
maatschappij aanwezig 
is, spreekt uit de cijfers. 
Zo’n twaalf procent van de 
huisartsbezoeken heeft te 
maken met stressklachten. En 
jaarlijks komen dertigduizend 
mensen door psychische 
klachten in de WAO, waarvan 
bij 30 procent stress en 
overbelasting een rol spelen. 

Consiamo is aangesloten bij 
de Nederlandse Federatie 
Gezondheidszorg (NFG). De 
meeste consulten worden 
daardoor vergoed door 
zorgverzekeraars. Vergoeding 
is afhankelijk van de specifi eke 
aanvullende verzekering. 
Informatie: kijk op de website
www.consiamo.nl of stuur een 
mail naar info@consiamo.nl.

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

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
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Het had eind maart zo’n mooie 
start voor Joleen Jansen van 
Ontdek Tilburg voor de verhuur 
van boten in de Piushaven 
moeten worden, maar het lot 
beschikte toch net iets anders.
Nadat in het weekend alle 
voorbereidingen voor het van 
start gaan voor de verhuur 
afgerond waren, dachten 
enkele mensen dat zij zich de 
twee motoren die inmiddels op 
de boten geïnstalleerd waren 
wel mochten toe-eigenen.

Op dinsdagochtend 27 maart 
rond 11:00 uur zijn twee 
mannen die gekleed met 
een oranje hesje waren, op 
het ponton geklommen en 
hebben met een loper de 
sloten waarmee de motoren 
vastzaten, losgemaakt en 
vervolgens verwijderd. Hierna 
hebben de twee mannen de 
twee behoorlijk zware motoren 
in hun zwarte brommobiel 
ingeladen en zijn weggereden. 
Het voorval is door verschillende 
personen gezien en gemeld; 
bovendien zijn er videobeelden 
door een beveligingscamera 
gemaakt, die inmiddels door 
de politie worden bestudeerd. 

Ontvreemding bij Ontdek 
Tilburg per boot

Uit de hele gang van zaken 
kan wel afgeleid worden dat 
de mannen hun daad hadden 
voorbereid.

Afgezien van de fi nanciële 
schade is dit een behoorlijke 
domper voor de ondernemer die 
nu extra voorzorgsmaatregelen 
gaat treffen om herhaling in de 
toekomst te voorkomen.

Het is inmiddels wel gewoon 
mogelijk om een kano te huren 
en Tilburg en omstreken via 
het water te ontdekken (www.
ontdektilburg.nl), want de 
doorvaart bij de in aanbouw 
zijnde brug bij de wethouder 
Baggermanlaan vormt géén 
belemmering voor de doorvaart 
van de kleine bootjes. Grote 
boten zullen naar verwachting 
vanaf mei weer de haven 
kunnen aandoen.

Mocht U informatie over de 
ontvreemding van de motoren 
hebben die eventueel kunnen 
leiden tot de aanhouding van 
de betreffende personen, dan 
graag kontakt opnemen met 
de politie op 0900-8844.

Stuivesantplein nu ook hangplek voor bijen
Het Stuivesantplein is 
sinds zondag 11 maart een 
hangplek voor een wel heel 
bijzondere groep bezoekers 
geworden. Het betreft hier 
een kolonie van circa 300 tot 
500 exemplaren wilde bijen 
van de Zwart-Rosse Zandbij 

soort ook wel bekend onder 
de naam Andrena Clarkella. 
Dit is een bijzondere weliswaar 
niet bedreigde diersoort, maar 
toch vrij zeldzaam en zeker in 
een dergelijke omvang in een 
stedelijke omgeving. 

Ze graven en bouwen hun 
nesten zoals hun naam al 
aangeeft in de zandgrond, 
waardoor de grond er een 
beetje uitziet als een soort 
van gatenkaas. In elke gang 
zijn een aantal zijtakken die 
uitmonden in een kamertje 
aanwezig, waarin de bijen hun 
eitje en stuifmeel achterlaten 

en daarna het kamertje met een 
zandprop afsluiten. Het gebied 
waar de nestgroep is gelegen, 
is door de pleinbeheerder met 
een rood-wit lint gemarkeerd. 

Deze bijen verschillen nogal van 
de welbekende honingbijen en 
met name de vrouwtjes hebben 
een heel opvallend prachtig 
roodbruin behaard borststuk 
en achterschenen. Deze bijen 
zijn kritisch in hun keuze voor 
het verzamelen van stuifmeel 
en vliegen daarom ook alleen 
op wilgen; het vermoeden 
bestaat dat ze mogelijk vliegen 
naar de wilgen die staan in 
de Piushaven of in de St. 
Sebastiaanstraat. Vandaar dat 
de volwassen bijen ook alleen 
maar te zien zullen zijn in 
maart en april en maximaal 6 
weken oud worden.

Voor meer waarnemingen zie 
http://waarneming.nl/soort/
maps/7747

  Kidz Klup!! 
Vind jij het leuk om te knutselen, te spelen, toneelstukjes 
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 doorgaan wanneer er genoeg vrijwilligers 
ondersteuning is. Help jij ons mee?? We zijn met 
name op zoek naar een vrijwilliger die goed een 
groep kinderen kan leiden.. 

Voor meer informatie: 
mariannevanzutphen@twern.nl / 013-5425729
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W E R K W I J K 
Zorg blijkt sterke banenmotor met hart en ziel

DOOR GUUS VAN GORP

Tilburg maakt veel werk van versterking wijkeconomie. De zorg heeft als belangrijke banenmotor on-
verminderd behoefte aan mensen die energiek dit mooie werkveld met hart en ziel tegemoet treden.  Met 
voor elke vestiging intussen een opleidingsaviseur in de gelederen loopt De Wever daarin al jaren voorop. 

Keuzevrijheid en gastvrijheidszorg tonen bovendien aan dat wie hier aan zorg is toevertrouwd vooral als gast wordt 
beschouwd in plaats van als patiënt. Ook rondom nieuwe werkkansen was het daarom die 17e maart tijdens de Open Dag 
voor Zorg en Welzijn onverminderd druk bij de Wever.

Werken met passie

Toegegeven: door politieke keuzes vanuit Den Haag lopen de salarissen in de zorg nog enigszins achter bij andere sectoren. Maar 
de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn meer dan okay, zoals door de werkgever betaalde opleidingen, waar tevens coaching en 
supervisie een goede kwaliteit bieden. Dat doen weinig sectoren de zorg na. Ook opleidingsadviseur Elly Dilven is daar duidelijk over: 
“Met mensen werken is beeldbepalend in de zorg. Zo’n glimlach is goud waard.  Heel mooi en dankbaar, maar soms ook heel zwaar. 
Maar in hún leven maak je het verschil. Een goede oriëntatie vooraf is dus essentieel. Want goede mensen wil de zorgsector graag 
voor lange tijd aan zich binden. Een combinatie van leren en werken met salaris toe is dan ook een populaire entree tot de zorg”.

Verschillende trajecten en niveaus 

Elly: “Wie kiest voor Beroeps Begeleide Leerweg, kortweg BBL, werkt drie dagen in de week tegen bijpassend salaris en gaat 
een dag per week naar school. In dat werk versterk je je praktische ervaring met toegespitste theoretische onderbouwing. 
In een Beroeps Ondersteunende Leerweg, kortweg BOL, gaat het vooral om de combinatie van  een meerdaagse opleiding 
in combinatie met stage”. 
Dit opleidingsbelang ligt bij De Wever al jarenlang de bron van een goede samenwerking met MBO scholen, zoals het 
Tilburgse ROC met hun richtingen  Zorg en Welzijn -  en  Gezondheidszorg. En meer dan dat, beaamt Elly: “Die leerlingen 
mogen trots zijn op hun toekomstige beroep: van gastvrouw tot welzijnsondersteuner in dagbesteding voor ouderen - en van 
keukenassistent tot verzorgende en meer”. 

Meerwaarde

“Bovendien: door taak-
actualisatie in de zorg heb 
je als verzorgende ook 
steevast  met een aantal ver-
pleegkundig-georiënteerde 
handelingen te maken, zoals 
insuline toedienen, waarvan 
de dosis vooraf door een 
arts is vastgesteld. Kortom: 
werken in de zorg geeft, voor 
wie het in zich heeft, kans 
op doorgroeien naar een 
hoger niveau: ook met 
interne cursussen op veler-
lei gebied. Die voortdurende 
bijscholing geeft veel vol-
doening en geeft het welzijn 
van bewoners én personeel 
meer body. Heel inspirer-
end  past daarin ook een 
soort maatjesrol waarmee 
ervaren krachten nieuwelin-
gen op sleeptouw nemen. 
Daaruit spreekt hart voor 
het werk”.

‘Zorg-gen’ koesteren

Wie ooit met passie in de 
zorg werkzaam was, draagt 
zogezegd toch het ‘zorg-
gen’ bij zich. Maar in alle 
realiteit blijkt de Neder-
landse regelzucht nog te 
vaak een bottle-neck, zo-
als door krappere defi nities 
van passende arbeid. Elly: 
“Maar juist dan is het een 
uitdaging die herintreders 
tóch binnen te halen. Hun 
kracht is hun multi-inzet-
baarheid. Door de goodwill 
die de Wever in Tilburg heeft 
als solide woonzorginstelling 
én solide werkgever lukken 
die matches veelal prima. 
Ook HBO-ers weten ons 
daarom steeds vaker te vin-
den. Want in een verpleeg-
kundige setting, maar ook in 
zorgmanagement gaat het 
om hart en ziel”.

Meer weten: zie www.dewever.nl , met name de pagina’s ‘werk en opleiding’

 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
NOG MEER MOGELIJKHEDEN:

* Werkloket Blink, zie www.ikblink.nl, een jongerenproject met veel maatschappelijke ondersteuning van Werkplein 
Tilburg (vh meer bekend als ‘arbeidsbureau’) 

* Amarant, zie www.werkenbijamarant.nl

* Surplus Zorg: met een breed zorgaanbod, van kinderopvang tot ouderenzorg: in Tilburg-West ook de Duynsberg. Zie 
www.werkenenlerenbijsurplus.nl

* Thebe: met o.a een opleiding tot kraamzorg, zie www.werkenbijthebe.nl

* Zie www.roctilburg.nl. Het ROC aan de Wandelboslaan biedt werkpraktijkgerichte opleidingen op het gebied van 
Zorg, Welzijn en  Gezondheidszorg en werkt daarin nauw samen met de zorgwerkgevers in de regio.

* Voor verdere oriëntatie en mogelijkheden, zie ook www.brabantzorg.net



7

G E Z O C H T 

Aanmelden kan bij Petra Schreuder van de Twern via 
email petraschreuder@twern.nl 
of telefoonnummer 013-5424798.

Gezocht vrijwilligers voor 
Festival Koningshaven

Op zondag 9 september 
organiseren we op het 
Stuivesantplein het Festi-
val Koningshaven met aller-
hande activiteiten voor alle 
bewoners van de wijk.

We zijn als organisatie 
druk op zoek naar actieve 
bewoners met hart voor 
onze wijk Koningshaven 
die het leuk vinden om als 
vrijwilliger een bijdrage te 
leveren in het mede onder-
steunen van het Festival 
Koningshaven.
We zoeken zowel mensen die 
willen helpen in de voorbe-
reidende fase met het be-
denken, plannen, overleg 
hebben met instanties en 
bedrijven alswel mensen die 
willen helpen op de dag zelf 
met het opbouwen van de

activiteiten, begeleiding bij 
activiteiten en opruimen van 
de activiteiten.
En vergeet niet, het is ook 
leuk om dit te doen aangezien 
je regelmatig contact met 
andere wijkbewoners hebt 
die je anders misschien 
niet zo makkelijk zou ont-
moeten.

Onze voorbereidende bij-
eenkomsten  zijn weliswaar 
vooral effi ciënt, maar er is 
daarnaast ook voldoende 
aandacht voor het gezellige 
aspect om samen te zijn.

Lijkt het u leuk om dit eve-
nement ook eens vanaf de 
andere kant te zien en mee 
te maken en daarbij zelf 
actief mee te helpen om 
iets voor dit festival te bete-
kenen, dan kan dat nu.

Lijkt u dit wel wat, dan kunt u zich nu reeds aanmelden 
voor de festivalmarkt en een kraam huren voor € 15,- euro 
op deze festivalmiddag.

Aanmelden kan bij het beheer van de buurthuizen.

Let er wel op dat uw aanmelding pas vastgelegd is na 
betaling en dan geldt het principe wie het eerst komt wie 
het eerst maalt aangezien we een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar hebben.

Aanmelden voor festivalmarkt
Dit jaar organiseren we op 
zondag 9 september ook 
weer het Festival Koning-
shaven op het Stuivesant-
plein met allerhande aktivit-
eiten voor alle bewoners van 
de wijk.
Maar zeg nou zelf een 
dergelijk festival voor de 
bewoners is natuurlijk pas 
echt compleet met een aan-
tal leuke kramen waar be-
woners zelf ook wat kun-
nen verkopen. Hebt u 
bijvoorbeeld nog gebruikte 
spullen op zolder liggen 

waar u helemaal niets meer 
mee doet en ze niet wilt 
weggooien, maar waarvan 
u denkt dat u er een andere 
bewoner misschien nog een 
plezier mee kunt doen, dan 
is dit de gelegenheid om ze 
te verkopen.
Of bent u nogal creatief 
aangelegd en u maakt leuke 
zelf ontworpen artikel-
en, dan is dit natuurlijk de 
ideale manier om uzelf naar 
de overige bewoners te pre-
senteren.

Computerclub voor mensen met een beperking in de MFA Zuiderkwartier

 Bezorgers gezocht voor 
 Wijkkrant Koningshaven
 Leuke bijverdiensten!

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

Sinds 11 januari 2012 is er een computerclub voor 
mensen met een beperking in MFA Zuiderkwartier.

Bij deze computerclub leren de leden:

• mailtjes te ontvangen en te versturen
• te internetten
• spelletjes te doen
• stukjes te schrijven
• en nog veel meer!!!!!

Deze computerclub zoekt nog vrijwilligers!!

Dus vind je het leuk om:
- je computerkennis met anderen te delen
- anderen te leren om meer op hun computer te 

kunnen doen
- samen met andere een leuke computerclub te 

vormen
 

Dan is dit je kans.

De computerclub is:
- elke woensdag van 19.30 tot 21.00 uur
- in MFA Zuiderkwartier

Wassenaerlaan 38
5021 VS Tilburg

Wil je meer informatie over dit vrijwilligerswerk, of heb je 
interesse, neem dan contact op met:

Rien van Breda
Participatiewerker de Twern
Tel. 013-5353255 / 06-42428199
E-mail rienvanbreda@twern.nl
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De handwerkclub is een gezellige club waar je lekker kunt breien, 
haken, borduren of wat voor creatiefs dan ook. De enthousi-
aste dames zijn dan ook blij te maken met brei-garen. Heeft 
u thuis nog bollen wol of andere toepasbare hobbymaterialen 
waar u niks mee doet? Geef ze dan af bij Thea Bosboom, Caspar 
Houbenstraat 26.

Alvast bedankt!!!

Hobby handwerkclub** 
Elke donderdag van 13.00 – 15.30 uur
Buurthuis Jeruzalem, Caspar Houbenstraat 109
Deelname is gratis! Kom een keertje kijken

Meer info? Neem contact op met:

Thea Bosboom

clemensbosboom@gmail.com

013-5714762
      
** de handwerkclub is een initiatief van een 
bewoner, ondersteund door de Twern. Heeft u ook een goed 
idee voor een activiteit en wilt u hierin zelf actie onder-
nemen? Neem dan contact op met Marianne van Zutphen, 
tel. 013-5425729 / mariannevanzutphen@twern.nl

De hobby

handwerkclu
b

zoekt

hobbymateria
len!!!

G E Z O C H T 

Lijn-dansen ook goed voor u

Wie bij het begrip lijn-dansen onmiddellijk denkt aan het werken 
van de fi guurlijke lijn van het lichaam zit er eigenlijk niet eens 
zo ver naast. Want wist u bijvoorbeeld dat met één uur lijn-dan-
sen het lichaam ca. 300 tot 400 calorieën verbrandt en dat dit 
vergelijkbaar is met bijvoorbeeld één uur fi etsen of zwemmen?

Maar goed, we bedoelen in dit geval dus de stijl van dansen 
waarbij de deelnemers met name voor hun plezier in een lijn of 
aantal rijen een formatiedans uitvoeren op meestal Country- en 
Western muziek. Zo ook een aantal dames die zich sinds een 
klein jaar éénmaal per week gedurende twee uurtjes even los-
maken van hun reguliere dagelijkse werkzaamheden.

Dit initiatief is opgestart door enkele dames van de KBO die sinds 
een feest in juli 2011 tot de ontdekking kwamen dat ze het lijn-
dansen graag wat vaker zouden willen beoefenen en zodoende 
besloten om dit in groepsverband op te zetten. Daartoe hebben 
ze voor de begeleiding tijdens de lessen een beroep gedaan op 
Fleur die zelf inmiddels alweer acht jaar met lijn-dansen actief 
bezig is. En dat Fleur het heel erg leuk vindt om te doen, moge 
blijken uit het feit dat ze drie keer per week met lijn-dansen 
actief bezig is. Verder  bestaat de groep bijna helemaal uit begin-
ners; te weten de volgende personen: Ans, Bernadette, Jet, Leo-
nie, Lieske en Marian. Jet is de enige van hen die al wat langer 
actief bezig is met lijn-dansen en ook zij heeft de smaak hele-
maal te pakken, aangezien zij al vier jaar met lijn-dansen bezig 
is en maar liefst twee keer per week.

Alhoewel het initiatief door een aantal dames van de KBO is 
opgezet, zou je normaal gesproken denken dat je KBO-lid zou 
moeten zijn, maar dat blijkt dus niet zo te zijn, want iedere 50-
plusser (dus ook de heren) die lijn-dansen leuk vindt, kan zich 
aanmelden en dan meedoen. En wat de leeftijd betreft, deze is 
kennelijk niet zo strikt als die in eerste instantie lijkt, want de 
jongste in het gezelschap is pas 35 lentes jong. Ook deelnemers 
van 70 zijn natuurlijk van harte welkom, maar wat wel belangrijk 
is, dat de deelnemers zelf goed uit de voeten kunnen, want de 
oefenruimte is op de eerste verdieping. Een lift is niet aanwezig 
en een rollator is een beetje lastig de trap op en af te krijgen.

De lessen bestaan hoofdzakelijk uit eenvoudige dansjes waarin 
gebruik wordt gemaakt van basispassen die door iedereen onder 
de knie zijn te krijgen. Echter al dat dansen geeft de deelne-
mers ook positieve energie en zoals Fleur het zo mooi verwoordt: 
“Dansen opent het hart en bevrijdt de ziel”.

Wat de deelnemers verder gemeen hebben, is dat ze halverwege 
tijdens de pauze effe gaan zitten bijpraten, want ook het sociale 
aspect speelt natuurlijk een belangrijke rol. En die pauze hebben 
ze ook wel verdiend om onder het genot van een drankje even 
bij te komen, want vergis u niet, het is soms wel even aanpo-
ten tijdens het lijn-dansen, want aan bankzitters heeft de groep 
tijdens de lessen geen behoefte.

De groep doet nu nog geen optredens, maar in de toekomst is 
het niet uitgesloten dat een optreden tijdens een feest tot de 
mogelijkheden behoort.

Hebt u ook zin om mee te doen met lijn-dansen, dan kunt u 
contact opnemen met Jet Stap via 013-4631133 of met de be-
heerder van buurthuis de Spil.

De lessen zijn bedoeld voor 50-plus beginners die op iedere 
woensdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur plaatsvinden in buur-
thuis de Spil in de Heikestraat 54.
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SENIORENNIEUWS                                  SENIORENNIEUWS

Jozefzorg heeft een restaurant 
dat speciaal gericht is op 
ouderen. Vindt u boodschappen 
doen, koken en daarna de 
afwas doen  een hele klus?
0f wilt u gewoon eens een 
keertje uit eten gaan, alleen 
of samen met een familielid of 
een kennis?
Jozefzorg heeft voor u de 
oplossing.
Vanaf  maart is het ook speciaal 
voor senioren uit de wijk moge-
lijk om op woonzorgcentrum 
Jozefzorg tussen 16.30 u en 
17.30 u de warme maaltijd te 
gebruiken. Senioren hebben 
al een 3 gangen menu voor 
€7,50. Gelieve wel dezelfde 
dag ‘s morgens even aan te 
melden. U belt gewoon even 
naar Jozefzorg: tel nummer: 
013- 5831000 en geeft door 
dat u de warme maaltijd die 
dag wil gebruiken. 

Seniorenrestaurant
Seniorenrestaurant Jozefzorg

Wij zorgen dan dat voor u de 
tafel al gedekt is. 
 
Wist u trouwens dat wij 
voortaan ook softijs verkopen?
En bij het menu heeft u altijd 
de keuze om i.p.v een toetje 
een softijsje te nemen. 
Verder is de ontmoetingsruimte 
het Klossenrek dagelijks 
geopend van ‘s morgens 9.00 
u tot ‘s avonds 21.00 u voor 
een kopje koffi e, drankje of een 
snack of ander versnapering.
Kom gerust eens een keertje 
langs en vraag naar alle 
mogelijkheden. U bent van 
harte welkom.
 
Als u aangeeft dat u de eerste 
keer gebruik maakt van een 
maaltijd krijgt u van ons een 
kopje koffi e of een drankje 
gratis.

U vindt Jozefzorg aan de Kruisvaardersstraat 40,  5021BE Tilburg

Wegens het grote succes van de workshop “Koud Koken” de 
afgelopen 2 keer, gaan we dit jaar wederom onder begeleiding van 
Anneloe Rijpkema, diëtiste bij Thebe, koude gerechten bereiden. 
Eerst gaan we een gezonde maaltijd bereiden volgens de schijf 
van vijf. Daarna gaan we het lekker samen opeten.

Datum: 9 mei 2012
Tijd:  Workshop   10.00-13.00
  Lunch  13.00-14.00
Plaats: Wijkcentrum de Spil, Heikestraat 54
Kosten: € 2.00

Het strookje uiterlijk 1 mei inleveren  bij het beheer van wijkcentrum 
de Spil 
Of inleveren bij de Fam.v Groenendael Sevenhoekstr  6
Gelieve het bedrag van € 2.00 bij de inschrijving te betalen.

Naam...................................................................................

Adres...................................................................................

Aantal personen............

Workshop koud koken

Voor senioren

Bij deze een oproep voor 50+ers man of vrouw om op 
donderdagmiddag onze club uit te breiden. Wij spelen van 
13.15-15.45 uur in de Spil (Heikestraat 54)
Koersbal is een sport geschikt voor spel en bewegen, zeker voor 
50+ers en ouder….
Wij kunnen ongeveer 6 personen plaatsen en vol is vol.

Er zijn geen kosten verbonden aan de activiteit, alleen aan de 
consumpties die u nuttigt. 
Aanmelden kan bij de Spil op donderdagmiddag bij Joep Lars.

Gezocht koersballers(sters)

Wekelijks komt er op 
woensdagmiddag in buurthuis 
de Spil een klein gezellig clubje 
buurtbewoners samen om onder 
het genot van een kopje thee 
of koffi e gezelschapsspellen te 
spelen.
Er is keuze uit vele spellen. 
Van rummikub, scrabble, 
triominos en monopoly, tot 
minder bekende spellen zoals 
keezbord en skip-bo.

Aan deelname zijn geen kosten 
verbonden. 

Als u interesse heeft kom dan 
gerust een keertje vrijblijvend 
meedoen! Het eerste kopje 

Spelletjesmiddag
koffi e of thee wordt u gratis 
aangeboden.

Spelletjesmiddag

Woensdag van 14.00 – 16.00 
uur

Buurthuis de Spil, Heikestraat 
54 Tilburg

Graag tot ziens in buurthuis de 
Spil!

Meer informatie over activiteiten 
voor senioren?
Vraag naar Kitty Lumens, 
ouderenwerker Twern, 
tel. 013-5425729

OPROEP VRIJWILLIGERS 
KINDERVAKANTIEWERK
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Een overzicht van diensten en contactpersonen van drie woningbouwcorporaties in de wijk. Waarvoor kan ik als bewoner terecht bij de 
woningbouwcorporatie en wat kunnen we voor elkaar betekenen. Wonenbreburg en TBVwonen hebben spreekuur in de wijk, loop hier 
gerust eens binnen. De buurtbeheerder van Tiwos is aanwezig in de wijk maar niet vanuit een vast punt.

Contactpersonen en spreekuren van WonenBreburg, 
Tiwos en TBVwonen in Koningshaven

Consulent 
Anja van Zelst
T 013 5478180
E a.vanzelst@wonenbreburg.nl

Huismeester
Maike Elias
Schutsboomhof 54
T 013 5448127
E m.elias@wonenbreburg.nl 
Spreekuur op woensdag van 
8.00-12.00 uur

De huismeester is de ogen en oren van 
de wijk en samen met de consulent zijn ze 
verantwoordelijk voor het sociaal beheer in 
hun gebied.

Gebiedsregisseur 
De gebiedsregisseur heeft contacten met bijvoorbeeld de gemeente, andere 
Tilburgse corporaties, de Twern en bewonersgroepen. Hij heeft dus weinig 
contacten met individuele bewoners, dat hoort meer bij de werkzaamheden van 
de buurtbeheerder of leefbaarheidsconsulent. Het werk van de gebiedsregisseur 
heeft te maken met alles wat er bij een buurt komt kijken. Dat kan variëren van 
de opening van een speeltuin tot de veiligheid van de buurt.
Rik Bruggeman
T 013 5490878
E rikbruggeman@tiwos.nl 

Buurtbeheerder
De huismeester/ buurtbeheerder is bijna dagelijks in uw buurt te zien. Ze zorgen 
er niet alleen voor dat bijvoorbeeld verlichting, sloten en deuren goed werken 
en de schoonmaak van algemene ruimtes goed gebeurt. Maar signaleren ook 
mogelike problemen en overlast bij de bewoners. Er is veel contact met bewoners, 
ze lossen allerlei situaties op, bemiddelen waar het nodig is. Als de buurtbeheerder 
het zelf niet kan oplossen omdat er andere hulp nodig is, wordt de Tiwos-
leefbaarheidsconsulent op de hoogte gesteld.
Rick Hendriks
T 013-5490890
E rickhendriks@tiwos.nl 

Leefbaarheidsconsulent
De leefbaarheidconsulent houdt zich in nauwe samenwerking met de huismeesters/
buurtbeheerders en gebiedsregisseur bezig met de leefbaarheid in de wijk. Ze 
pakken overlast en sociale problemen aan. Uiteraard kan een leefbaarheidsconsulent 
niet alles alleen oplossen. Soms wordt iemand begeleid naar de juiste zorg. Er 
is daarom intensief contact met onder andere maatschappelijk werk, jeugdzorg, 
politie, sociale zaken, GGZ en Traverse.
Fatima Naber
T 013-5490763
E fatimanaber@tiwos.nl

Woonconsulent beheer 
TBV wonen
Heeft in zijn aandachtsgebied 
zich aan maatschappelijke 
projecten en renovaties, 
participatie of leefbaarheid
Frans van Diessen
T 013 594 05 27
E fvandiessen@tbvwonen.nl

Woonconsulent Overlast 
zaken TBV wonen
Heeft in haar aandachtsgebied 
overlast zaken en individuele 
zaken.
Sarah Ernst
T 013 594 05 16
E sernst@tbvwonen.nl

Huismeester
Aanspreekpunt voor overlast, 
woonfraude, wilt de bewoner 
meer weten van … vraagbalk 
en of doorverwijzen naar juiste 
partner/persoon/instantie
Paul de Nijs
T 013 5940537
E pdenijs@tbvwonen.nl 

Welkom!

Een ouderenadviseur, een 
mantelzorgconsulent en een 
maatschappelijk werker van de 
Twern houden afwisselend spreekuur 
op maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag van 8.30 - 10.30 uur in 
het gezondheidscentrum Piushaven 
(Prinsenhoeven 24)

Ouderenadviseur
Individuele 60-plussers kunnen bij de 
ouderenadviseur terecht voor informatie 
en advies over wonen, zorg, welzijn, 
fi nanciën, ontmoeting en ontspanning.

Mantelzorgconsulent
Mensen die onbetaald, intensief 
en langdurig voor anderen zorgen 
kunnen ondersteuning krijgen 
van de mantelzorgconsulent. De 
mantelzorgconsulent kan helpen 
bij het vinden van antwoorden op 
allerlei vragen en het aanpakken 
van problemen. Dit kan individueel 
gebeuren, of in een familiegesprek, 

eventueel in afstemming met andere 
hulpverleners.

Maatschappelijk werker
Mensen die problemen hebben in 
het dagelijks leven kunnen terecht 
bij de maatschappelijk werker. De 
maatschappelijk werker ondersteunt 
mensen bij het oplossen van en omgaan 
met hun problemen in hun dagelijks 
leven of in hun werk.

Contactgegevens de Twern 
Gezondheidscentrum
Piushaven
E-mail:
G H C p i u s h a v e n @ t w e r n . n l
Telefoon: 013 – 712 20 00 

U kunt altijd binnenlopen op: 
maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 8.30 – 10.30 uur.
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Internationale 
Vrouwendag 

ook in Tilburg succesvol
‘Participeren is opveren’

DOOR GUUS VAN GORP.  Sterke 
vrouwen!! Ze weten 
wat ze willen, maar op 
de arbeidsmarkt is hun 
positie nog niet bijster 
ideaal. Niet alleen dáár 
een sterk profi el, want ook 
moederschap is intussen 
een fl ink ondernemende 
klus. Er komt van alles op 
je af. Eigenlijk ben je een 
bedrijfje in mini-formaat. 
Investeren in jezelf versterkt 
die mogelijkheden, met als 
extra belang om daarin 
ook de blik naar buiten te 
richten: met de eigen buurt 
als uithangbord voor mooie 
samenwerkingsvormen. 
Ook die ‘drive’ illustreert 
de persoonlijke zorg-
betrokkenheid   van 
vrouwen die hun leven in 
meer dan een opzicht kracht 
bijzetten. De Internationale 
Vrouwendag op 8 maart 
liet tal van inspirerende 
voorbeelden zien.

E m a n c i p a t i e c e n t r u m 
Feniks streeft naar de 
positieverbetering voor 
vrouwen op sociaal, economisch 
en maatschappelijk terrein. 
Inzetten op bestrijden van 
achterstanden en daarmee 
meer gelijkwaardigheid geeft 
bij Feniks een sterke mix: 
vooral door de combinatie 
van cursussen, thema-
bijeenkomsten en een steuntje 
in de rug bij je tocht door de jungle 
van  sociaal zekerheidsrecht en 
arbeidstoeleiding. Belangrijk 
ingrediënt in dat alles is 
versterking van zelfbewustzijn. 
Steeds meer vrouwen weten 
dan ook de weg te vinden 
naar emancipatiecentrum 
Feniks, hetgeen ook op 
donderdagavond 8 maart 
een ‘volle bak’ betekende. 
Hoe zich te ontworstelen aan 
armoede was dan ook het 

belangrijkste thema die avond. 
Feniks heeft dan ook een 
uitgebreid onderzoek daarnaar 
gedaan. Met als belangrijkste 
aanbevelingen: meer inzetten 
op ervaringsdeskundigheid 
en veerkracht van 
vrouwen – vrouwen meer 
betrekken in besluitvorming 
en ideeënvorming 
rondom stimulerende 
werkgelegenheidstrajecten, 
vooral ook in buurten en 
wijken, zodat versterking 
wijkeconomie met volwaardige 
inbreng van culturele eigenheid 
in een sociaal rechtvaardige 
samenleving meer hand 
in hand gaan – en betere 
voorlichting en steun rondom 
voorzieningengebruik: van 
bijscholingsmogelijkheden tot 
informatiemarkten.

Respect in onderlinge 
ontmoeting

De kracht van ontmoeting gaf 
ook in tal van wijkcentra een 
boeiend programma te zien. 
Zo ook in buurthuis Jeruzalem. 
De multi-culturele samenleving 
vraagt letterlijk en fi guurlijk 
om uitwisseling van goede 
recepten, zo bleek ook dáár. Dit 
met inbegrip van bereiding van 
een grote variëteit aan hapjes, 
met als resultaat dat ze de 
wijksamenleving voor onderling 
begrip en respect meer smaak 
geven. Ook Perihan laat haar 
enthousiasme blijken: “We 
hebben Turkse koffi e gezet, 
er waren allerlei hapjes, 
maar ook hebben we mooie 
kettingen gemaakt. Samen 
zo’n middag voorbereiden 
geeft een prettig gevoel. 
Daarom hebben we ook fl ink 
wat reclame gemaakt en werd 
de voorbereidingsgroep steeds 
groter, ook door steun van de 
vrouwenraad Koningshaven, 
ook met volle vertrouwdheid 
in en vanuit de multi-culturele 

wijksamenleving”

Adrienne Doedee: “Ook ik zag 
hun enthousiasme groeien. Zo 
ontstond een dagprogramma 
dat klonk als een klok. ‘s-
Morgens was er alle ruimte 
voor uiterlijke verzorging en 
werden tips uitgewisseld. 
Dat gebeurde vooral via de 
verschillende workshops, van 
epileren tot henna tatoeage 
en van armbanden maken tot 
haarverzorging., Al met al veel 
spirit die dag: bij iedereen, 
zowel deelneemsters als 
vrijwilligsters. In onderlinge 
kracht was ook de kinderopvang 
goed geregeld”

Kezban Göveç, lid van de  
vrouwenraad, betoont zich 
al evenzeer een enthousiast 
pleitbezorger: “Activiteiten 
organiseren geeft ook een 
goed gevoel bij het uitwisselen 
van onderlinge ervaringen 
en meningen. Je ontdekt 
dat je trots mag zijn op wat 
je doet. Want koken is niet 
het enige dat samenwerking 
blijkt te stimuleren. Maar die 
uitwisseling achter de kookpot 

blijkt wél een stimulans om 
ook je zelfrespect van goed 
kruiden te voorzien. Je voelt 
dat je steeds meer aankan. 
En tegelijkertijd leer je je 
grenzen beter kennen. Je weet 
waar je voor staat en wat je 
waard bent. Dat is letterlijk en 
fi guurlijk elkaars cultuur leren 
proeven. We wachten niet tot 
Internationale vrouwendag 
volgend jaar om weer zoiets 
te organiseren. In ieder geval 
hebben we half juni een dagtrip 
naar de multi-culturele kant van 
Antwerpen op het programma 
staan. Ook dat organiseren we 
zélf: met alle voorbereidende 
contacten en uitwisselingen. 
Ook in Koningshaven zelf zal 
men meer van ons zien en 
horen. Het geeft heel wat 
drukte, maar geeft je leven eer 
inhoud. Participeren is voor mij 
ook opveren”  

Mede  door een fi nanciële bijdrage van 
Verrijk je wijk en de ondersteuning 
vanuit De Twern (via sociaal cultureel 
werker Sufaynur Yozgat) is deze dag, 
die zo in het teken stond van ontspanning 
en kennismaken met elkaars cultuur een 
succes geworden.

Nieuwbouwplannen in Jeruzalem
Op 28 februari vond er in Jeruzalem 
een drukbezochte bewonersavond 
plaats waar de plannen voor 
het project “Nieuw Jeruzalem” 
gezamenlijk door de gemeente, 
woningbouwvereniging Tiwos, 
Triborgh gebiedsontwikkeling 
en archtitecten van het bureau 
Diederen-Dirrix werden 
gepresenteerd.
In dit plan gaan drie projecten 
tegelijk uitgevoerd worden, te 
weten:

• Sloop van fl ats en 
vervanging door middel van 
nieuwe huurwoningen,

• Bouw van nieuwe 

koopwoningen,
• I n f r a s t r u c t u r e l e 

w e r k z a a m h e d e n , 
waarbij de riolering, 
p a r k e e r r u i m t e , 
v e r k e e r s s t r o m e n , 
bestrating en openbaar 
groen onder handen 
worden genomen.

Voor een uitgebreid verslag over 
deze avond verwijzen wij U graag 
door naar het artikel dat in ons 
zusterblad de Jeruzalemmer 
Courant  (te vinden in het midden 
van deze wijkkrant) afgedrukt 
staat.
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ACTIVITEITENAGENDA 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.

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 - 16.00 u Model tekenen
13.30 - 17.00 u Kaartmiddag
14.00 - 16.00 u Tekenen en schilderen
15.00 - 17.00 u Kindereiland Fatimaschool
19.00 - 21.00 u Gao Toch Speule
19.30 - 21.30 u Model tekenen

08.30 - 10.30 u Koffie inloop
09.00 - 13.00 u Spreekuur maatschappelijk werk
10.30 - 11.30 u Ouderengym (50+)
13.00 - 17.00 u Biljartcompetitie Ouderen
14.15 - 16.30 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
19.30 - 21.30 Dammen Amarant

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
13.30 - 15.30 u Bingo (KBO)
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 maatschappelijk werk
13.00 - 17.00 u Ouderen Biljart
13.15 - 14.45 u Computerles

WOENSDAG WOENSDAG
08.30 - 17.30 u Logopedie
09.00 - 12.00 u Tekenen en schilderen
09.00 - 12.00 u Model tekenen
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
14.00 - 16.00 u Hersenkrakers (spelletjes) 
  
  *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
11.30 - 12.30 u Spreekuur Ouderenadviseur
11.45 - 12.45 u Speelleerclub Andreasschool
13.30 - 17.00 u Kindereiland Schielandstraat*
  
  

*bij slecht weer in buurthuis Jeruzalem tot 16.00 uur  

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 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*
09.30 - 10.30 u Spreekuur buurtmaatschappelijk werk
09.30 - 11.30 u Praatles voor allochtone vrouwen
13.00 - 15.30 u Hobby handwerkclub
13.00 - 17.00 u Ouderenbiljart
19.00 - 21.30 u Darten
19.30 - 21.30 u Amarant soos

* iedere derde dinsdag van de maand

VRIJDAG VRIJDAG
09.00 - 17.00 u Open inloop
13.30 - 16.30 u Kaartmiddag (KBO)
19.30 - 22.00 u Cola disco* 

*1x per maand

08.30 - 10.30 u Koffie inloop
13.30 - 17.00 u Kindereiland Schielandstraat*

*bij slecht weer in buurthuis Jeruzalem tot 16.00 uur  

G E Z O C H T 

BADMINTONLEDEN GEZOCHT
Amateurclubje zoek nog bad-
mintonleden 40+ tot 70 jaar 
voor donderdagavond van 
20.30-22.00 uur.

Basisschool De Alm 
Groenewoudstraat 70 

daar is het te doen.

Info bij Paul de Nijs, 
013-5940537


